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I. Velni.

Velna vārds ir bijis pazīstams nevien latviešiem, bet arī lei-

šiem (vēMnas, velnias) un pēc M.Pretorrja zinām (V. Manharts,

Latv. pr. mitoloģija, 535. I. p.) vēl senajiem nadraviešiem. Pec

tā nu var domāt, ka baltu tautas ir pazinušas velnu jau priekš

kādiem 2000 gadiem, kādēļ mūsu agrākie rakstnieki nav darījuši

pareizi, daudzinādami laikam no lībiešu valodas aizņemto jupi

(K. Mūlenbacha L. v. vārdnīca, 11, 120) un kristīgās_ticības _ie-
tekmē radušos jodu (XIII, 214.) par senākām mītiskām būtnēm

nekā velnu. Velna vārds ir atvasināts no veļa (K. Mūlenbacha L.v.

vārdnīca, IV, 533.) un tā tad šis nosaukums no iesākuma būs

nozīmējis kādu velenieku jeb veļu saiminieku. Ja nu radās at-

sevišķs nosaukums velti saiminiekam jeb kungam, tad tas gan

vairs nebija tipisks velis jeb mironis. Lai nu arī velna nozīme

no paša iesākuma būtu bijusi kāda būdama, tomēr gadu tūkstošu

laikā vina nevarēja palikt nemainījusies.

Mūsu teikās velns ir sastopams divās šķiramās nozīmēs.

Tas Velns, kas ir Dieva pretinieks un tiek daudzināts sevišķi

XIII sējumā (116.—215.), ir viens pats ļauns gars, lai arī dažreiz

ir viņam savi apakšnieki. Par šā Velna nozīmi un attīstības

vēsturi jau ir rakstīts ievadā (77.—79.). Visvairāk mūsu pasakās

un teikās gan tiek daudzināti tie velni, kas kā ļauni gari parasti
dzīvo ezeros, purvos, vecās rijās un dažreiz arī ellē jeb apakš-
zemē. Šie velni visā Eiropā tiek daudzināti ar melnu ādas krāsu,
ar ragiem un ar astēm, un ir pārnākuši pie mums līdz ar kris-

tīgu ticību (sal. D. Zelenin, Russische Volkskunde, 396.). Tādas

kristīgas ticības būtnes, kā jau agrāki ir aizrādīts, ir mūsu mito-

loģijā arī Māra, Jānis, Miķelis un citi svētie. Nav taču jādomā,

ka kristīgu ticību latvieši būtu piesavinājušies tikai no svētiem

rakstiem un ka katrs kristīts cilvēks tūliņ jau būtu arī mācīts

teologs. Nekad gan laikam nebūs diezgan brīdināts, ka šādi

kristīgo laiku rietumu Eiropas mīti nav jāuzskata par latviešu

pagānu laiku mītiem. Kā vispārīgi mūsu pasakas, tā arī seko-

jošās teikas par veilniem pieder pie ceļojošām Eiropas tradīcijām,

lai arī vienu otru teiku ir latviešu stāstītāji piedzejoši klāt.
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1. Velnu izskats un īpašības.

1. Ny enstedt, Chr on., 1598. Bez tam arī «I nla n d» 1851., 382.

Biene m a n n «L iv 1. Sage n b v c h», 265, 275. LP, VII, I, 272, 1.

1598. gadā viens vīrs gaišām acim redzējis pie Bērzaunes

pils velnu staigājam apkārt pHskunga Jana fon Tīzenhauzena

izskatā un vina vislabākā apģērba, kad viņš pats nemaz tobrīd

mājā nebijis. Kādus negantus stāvus un vaibstus tur, luk, pie-

redzējuši.

2. H. Skujiua, Bilskas pagasta.

Viens kurpnieks naktī gājis uz māju. Uz_ Paleju (maja
Aumeisteru pagastā) tīruma viņš ieraudzījis savadu melnu cil-

vēku. Kad kurpnieks piegājis cilvēkam tuvāk, tad_ ieraudzījis,

ka tas vis nav ritīgs cilvēks, bet gan velns, un mutē tam bijusi

uguns. Velns bijis gandrīz cilvēka izskatā.

3 R. Pelu s, Žagares pagasta. LP, VII, I, 476, 5.

Nullīte ir priedēm apaudzis meža gabals. Pašā meža vidū

ir pope ap 2 pūrvietu lielumā. Šai popē senāk atrasts miroņa

šķirsts, divi stīpām nostīpots. Šo šķirstu vaļā taisīdami, ierau-

dzījuši iekšā tādu prāvu kukaini kā vēzi ar lielām acim. Sa-

bijušies, aiztaisījuši atkal cieti un atlaiduši popē atpakaļ miroņa

šķirstu. Tai pašā laikā arī dienas vidos, vakaros turpat redzē-

juši kurpnieku, kas, uz celma nosēdies, kurpi šuvis. Kurpnieks

izskatījies pēc cilvēka, bet ar degunu bez nāsim. Reiz viens

vīrs, garām iedams, iesitis ar zizli kurpniekam. Kurpnieks ie-

saucies: «Per, per, per!» Sitējs atteicis: «Diezgan!» Tad kurp-
nieks pazudis un nekad vairs nerādījies. No viena līdz deviņi
sitieniem ir brīv sist tādam ķēmam; ja pārāki iesit, tad ķēms
sitēju samaitā.

4. K. Bankers, Dundagas Cepellejas. LP, VII, I, 476. 3.

P, māju saimnieks bijis rijā un redzējis, ka velis nosēdies

rijas krāsns bedrē un lāpījis biksas, drīzi teikdams: «Šujam

lāpām lielām adtām, rupām diegām!» drīzi, uz uguni paskatīda-
mies atkal: «Dedz, dedz, skrej gaisā! dedz, dedz, skrej gaisā!»

Kā izteicis — dzirksteles tā vien gājušas uz griestiem. Nu saim-

nieks paķēris metamo, aizmetis krustu priekšā: «Dievs, Tēvs,
stāvi man klāt!» un tad ielēkdams ar metamo bedrē, devis vel-

nam, ko tikai māk. Velns aizsprucis, atstādams visu turpat. No
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velna biksām saimnieks pašuvis pieci maisi, rio adatas izkalis

trīs pāri lemešu un no diega iznācis nezin cik striķu... Velns

vēlāk esot staigājis gar rijām, lūgdamies: «Vīrs vīram vart gan

bikss atdot, bet kas dos! Vīrs vīram vart gan bikss atdot, bet

kas dos!»

Piezīme. Jelgavas rakstu 11. krājumam ir par Ventspils Vella aci

piesūtīta teika, kur «velis pacēlies kā siena vīstulis» (LP, VII, I, 127, 12a).

P. S.

5. H. Skujiņa Aumeisteru pagasta.

Viena saimniece braukusi naktī gar kapsētu. No kapiem

viņai iznācis pretim tāds savāds cilvēks, kam viena kāja bijusi

gaiļa un otra govs kāja. Savādais cilvēks apturējis zirgu un

sācis kravāties pa saimnieces vezumu. Saimniece manījusi, kas

•par lietu, un sākusi tēva reizi skaitīt. Savādais cilvēks aiz-

skrējis, ka zeme vien nodimdējusi.

6. Kārlis Skujiņa no Līnas Šveicares Lielvircavas

pagasta.

Viens vīrs sargājis par nakti Vircavas Jaunā muižā kuļma-

šīnu. Mašīna bijusi apsegta ar drēbi. Pulksten 12. naktī sacē-

lies liels vējš un pie mašīnas pienācis jaunskungs ar spiciem
zābakiem un spīdīgām acim. Jaunskungs izvilcis no azotes lielu

dunci un strīpās vien sagriezis drēbi. Jaunskungs esot bijis velns

Piezīme. J. Lēmanis Ventspils apkārtnē uzrakstījis teiku (LP, V.

4, 8), kur viens suitis redzējis, ka «uz šķirsta tup liels sarkans gailis ar

vareni garu kuplu seksti.» Tas gailis bijis velns. P. Š.

7. 0. Biteniece no 70g. v. M. Bruķes Ogresgala pag.

Sprostiņos dzīvojis vecs vīrs, vārdā Juris, kas zinājis stāstīt,
kā viņam vienreiz velns rādījies. Tas noticis šādi. Bijis uz

svētkiem alus jādara, un Juris pirtī iesalu kaltējis; apgūlies uz

lāvas un bijis drusku iesnaudies; te dzird: viens grabinās gar

durvim. Juris skatās, kas nu nāks; skatās un brīnās, nevar sa-

prast — ienāk tāds melns, ragains, aste lai bijusi. Juris pār-
metis krustu, un melnais pazudis. Nodomājis, cits tas nevarot

būt, kā pats velns.

8. J. Andriņš no J. Sīpoles Taurkalnes pag.

Reiz Naudas Krišus, kas visos Vailliešos reiz bijis pazīstams
kā bagāts un nežēlīgi skops vecpuisis, gājis uz Polu degsni. Ne
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jau nu naudu glabāt, bet vienkārši ielasīt brūklenes, lai par tām

varētu saņemt kādu vērdiņu un to iemest resnajā naudas kulīte,

kas glabājās Vēverzemnieku Krišus mājas ozola dobumā. Aiz-

gājis Degsnī, viņš cītīgi vien lasījis brūklenes. Te uz reizi no

zemes izlec mazs, sarkans velniņš un dos tūlīt Naudas Krišum

pa galvu. Krišum mati saceļas stāvus un acis izspiežas uz āru.

Viņš nu skatās uz mazo, gluži sarkano velniņu, kam liesmaini

zvēro acis, un kam radziņi tik lieli kā pusotra gada vecam teļam.

Par laimi tuvējās mājās Šlūceniekos iedziedas gailis. Zilas-zaļas

ugunis nostiepjas Naudas Krišum gar acim, un kad tas atjēdzas»

velniņš ir pazudis kā murdā.

9 M. Ferlina Uziņos. LP, VII, 11, 49, 1, 9.

Vecum vecos laikos āzim bārdas nemaz nebijis, toreiz tikai

Velnam bijusi bārdele.
_

Bet tad āzis ar Velnu saderējis: viņš
arī gada laikā varot bārdu uzaudzināt. Saderējuši, gads nācis

uz beigumu, vēl āzim no bārdas nekā. Staigājis domīgs — at-

radis sprāgušu zaķi. Nu āzis noplūcis zaķim atsutūšo vilnu, pie-

lipinājis ar māliem to sev par bārdu un projām pie Velna:

«Redzi, kas par bārdu!»

«Ir jau ir!» Velns atteicis un pazaudējis derību. Azis pa-

smiedamies gājis uz mājām un ceļā raudzījis neīsto bārdu raut

atkal nost; bet nekā: bārda piekaltuši pie žokļa, dari, ko redzē-

jis, nost dabūt ne! Bijis jāpamet klāt. Tā vēl šodien āzim tā

zaķa bārdele karājas.

Piezīme. Šo un sekošo piemēru varētu pieskaitīt arī kosmogonis-

kām teikām, bet tā kā te nav minēts Dievs, tad ievietoju to šeitan. P. š

10. J. Bakšs. Latvju kultūras kr.

Viņos iaikos koki auguši bez zariem. Tikai pašā virsotnē

bijis mazs lapu kronītis. Bet velns sadusmojies, ka galdnieki

strādājot maz pieminot velna vārdu. Aizskrej viņš uz mežu un

sāk dzīt kokos tapas, lai gajdniekiem būtu sliktāki strādāt. Tā

piedzinis visus kokus ar tapām. Bet koki aug un tā i tapas sāk

augt. Tur tie zari i cēlušies. Bet galdnieki vēl šodien zaraino

koku dēl velna vārdu piemin.

Piezīme. Skat. piezīmi pie iepriekšēja varianta. P. Š.

11. H. Skujiņa no 81 g. veca Reiņa Pūriņa Bilskas

pagasta.

Malkas cirteš gaš pa ceļu un izmetis ciri. Ta ar malkas

cirteš nemaz nepamanīš, ka ciris izkritis, un gāš tik prom. Pa
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tādu laiciņu pa ceļu nācis žīds. un pamanīš, ka uz ceļa ir ciris.

Nu žīdam palicies bailes ciram garem iet un žīds gaš gar otru

malu un tā vie labinājies ciram kla, lei jau šis nekrīt žīdam

kaklā:

«Cirīf, cirīt'! Cirīt', cirīf!»

Ka žīds ticis ciram garēm un_ ciris šim neuzklupis, bet ka

bīš, tā palicis uz ceļa, ta žīds sadūšājies un jozis tik talaku un

sācis ciri gānīt:

«Ak, tu vella knaziķi, gul ka sapuvis!»

Piezīme. Te žīds gan bus ieviesies velna vieta. P. Š.

12. P. Šmits Raunā.

Vellam esot bailes no cira. Reiz Velis gāš pa ceļu un redzēš

tur ciri priekšā. Velis dikti sabijies, gāš solīti pa solīšam un

žēlīgi lūdzies: «Cirīt, cirīt, cirīt!» Bet kā nu šis pagājis ciram

garēm, tā tūliņ to nolamāš: «Cira kabuci, cira kabuci!»

13. J. Ansberģis Ēvelē. Et n. IV, 1894. LP, VII, I, 52, 5.

Saulēniešu Drākša purā (Burtniekos) vellam nomirusi sieva.

Bēni un vecais vellc biši gauži nobēdāšies. Raudāši un kaukuši

i vecais vellc, ir mazie. Tie mazie tā smalki: «A, ā, ā, āā

(balsi nolaizdami); kas maizīt cepīs, kas putrīnu vārīs?» Tas

vecais tā resni: «Ā, ā, ā, āā; kas dos p — āā?» Kad no ap-

kārtējām mājām pura pļavās sapulcējoties siena pļāvēji, tad tie

vēl šo baltu dienu taisot pakaļ vellu raudāšanu.

2. Velnu dzīves vietas.

1. li, Skujioa Aumeisteros.

Agrāk, vecos laikos, kad vēl Zālamāns bijis dzīvs, tad tas

bijis tik gudrs, ka pats Dievs un Velns tam bijis pa draugam.

Reiz Zālamāns ar visiem saviem pavadoņiem aizgājis pie Velna

sērst. Velns_ bijis traki laimīgs, viņš tik pasvilpis un tūliņ velna

kalpi nesuši ēdienus un dzērienus. Velns nu mielojis un dzirdījis
Zālamānu pa godam. Zālamāns brīnējies: velns tik pasvilpis un

tūliņ skrējuši velna kalpi, ka astes un ragi vien lēkuši. Nu viņš
prasījis Velnam, kā tas nākot, ka viņa [Velna] kalpi esot tik pa-

klausīgi? Šim [Zālamānam] gan neesot tik paklausīgu kalpu.

Viņš gan tos liekot cietumā, bet nekas nelīdzot. Un tad vēj
Zālamāns prasījis Velnam, vai šis ar savus kalpus liekot cietuma

un kā to darot. Velns nu stāstījis, ka viņam gan esot paklau-
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sīgi kalpi un ja nu kāds neklausot, tad viņš to nosodot.
_

Viņam

gan neesot cietumu un cietumā viņš ar tos neliekot. Zālamāns

prasījis, kā tad nu Velns varot citādi sodīt savus kalpus. Tad

Velns stāstījis, kā viņš darot. Viņš jau varot simtiem savu kaļpu
salikt vienā pašā traukā un tie ārā netiekot. Kad nu Zālamāns

ar Velnu tā izrunājušies, tad beidzot Velns teicis uz Zālamānu,

ka arī viņš [Zālamāns] varot šā kalpus pārmācīt un ielikt sodā,

ja tie darot tā, kā viņam [Zālamānam] neesot pa prātam. Lai

viņš iztaisot ozola mucu un sērmūkšļa spundi. Nu tad lai trīs

reiz svilpot un tūliņ velnu priekšnieks būšot klāt. Lai tam nu

pasakot: «Ej ar visiem saviem kalpiem mucā iekšā!» Un tam

jāejot.

Kad nu Zālamāns bijis papilnam pie Velna ciemojies, tad

gājis projām. Savā valstī Zālamāns domājis tā: «Cilvēki zog

un nokauj viens otru un uz to viņus kūda velni. Pag', iz-

provēs, lūkos velnus dabūt mucā iekšā — redzēs, vai tad vēl

būs, kas cilvēkus kūda un čuda uz ļaunu!»
Zālamans licis iztaisīt ozola mucu un sērmūkšļa spundi. Kad

muca bijusi gatava, tad viņš trīs reiz svilpis un tūliņ arī velnu

priekšnieks bijis klāt un prasījis: «Ko kungs vēlas?»

«Sasauc visus savus kalpus!» sacījis Zālamans.

Tas bijis tik viens redzējiens un velnu priekšnieks sasaucis

visus savus kalpus un tad teicis: «Kungs, es esmu ar visu savu

saimi klāt.*

«Jūs man darāt lielu postu un nekārtības,» sacījis Zālamans,

«kūdāt un čudat cilvēkus. Tagad lieniet mucā iekšā!»

Neko darīt un velni salīduši mucā. Kad visi bījuši mucā

iekšā, tad Zālamans aizgriīdis spundi priekšā, aizsitis cieti un

aizzēģelējis ar savu gredzenu. Tad Zālamans gājis pa savu

valsti apkārt un skatījies, vai vēl kāds cilvēks plēsīsies un zags.

Ne, visi dzīvojuši mierā un saticībā. Nu vairs nebijis velnu, kas

cilvēkus kūda un čuda uz ļauniem darbiem. Zālamāns nu gājis
ārā no savas valsts un ceļojis pa pasauli trīs gadi. Visur bijis
miers un saticība. Viņš bijis priecīgs, ka visi ir labi un ceturtā

gadā griezies atpakaļ uz savu valsti. Kad Zālamāns iegājis savā

valstī, tad saticis divus cilvēkus, kas gājuši uz tiesu.

«Tavu brīnumu,» domājis Zālamans. «Kas tad viņiem par
naidu?»

Nu Zālamans vīriem prasījis,_kādēl šie ejot uz tiesu.

«Ja,» tā viens stāstījis un rādījis uz otru, «viņš plēšas un

no viņa nav nekāda gala.»
Zālamans pagājis vel gabalu .un redz: viens vīrs iet uz sava

kunga tīrumu labību zagt.

Velni bijuši iespundēti ozola muca jau ceturto gadu. Vecam

Velnam pietrūcis darba un darīšanu, jo nu neviens vairs neplē-
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sies un nezadzis un vecam Velnam ar jau nebijis_neviena_kalpa,
kas cilvēkus kūda, tie visi bijuši iespundēti Zālamana mucā. Bet

kalpu velnam vajadzējis vēl vairāk kā ēst, un tie bijuši jādabūn

no mucas laukā. Nu vecais Velns gudrojis, gudrojis, kā dabūt

savus kalpus ārā. Beidzot viņš izgudrojis lielu lielu spieģeli.

Priekš tam spieģela vēl neesot bijis. To nu viņš aiznesis uz

Zālamāna pili. Paša Zālamāna nebijis mājā, viņš vēl ceļojis pa

pasauli. Mājā bijušas tik viņa trīssimti sievas. Spieģeli Velns

aiznesis Zālamāna mīļākai sievai un nostādījis to viņai priekšā.

Zālamāna sievai tas varen paticis, ka var pati sevi apskatīt.

Viņa sasaukusi citas Zālamāna sievas un nu visas grozījušās un

priecājušās spieģel.a priekšā. Bet Velns savādi neatstājis spie-

ģela Zālamāna sievām, kā tikai tad, kad tās izraušot spundi
ozola mucai. Sievas nekā nav zinājušas, kas mucā ir, un ne-

domājušas ar nekā ļauna. Viņām tik spieģelis traki paticis un

to viņas gribējušas dabūt savās rokās. Bet velns citādi nedevis,

kamēr spunde nav izrauta. Nu visi gājuši pie mucas. Velns

turējis spieģeli un sievas stiknījušās ap spundi. Beidzot viņas

spundi izrāvušas. No mucas nākuši laukā melni dūmi. Velns

nosviedis spieģeli un aizskrējis. Sievas nu gribējušas aizgrūst

spundi priekšā, bet velti — spunde ar lielu spēku lēkusi atpakaļ.

Atnācis Zālamāns mājā un gājis skatīties, vai muca ir kār-

tībā. Ne, spunde bijusi izrauta un muca tukša. Nu Zālamāns

bijis loti errīgs, ka velni izlaisti no mucas bez viņa zinas. Viņš

prasījis sievām, kas spundi izrāvis. Tās nu sākušas stāstīt, kā

bijis un kā Velns atnesis spieģeli un savādi nedevis, kamēr iz-

raujot spundi. Spieģelis esot viņām traki paticis un viņas spundi
izrāvušas, lai tikai to spieģeli dabūtu savās rokās.

Nu Zālamāns gribējis pa otram lāgam iespundēt velnus

mucā. Viņš svilpis trīs reiz. Tūliņ velnu priekšnieks bijis klāt

un prasījis: «Ko kungs vēlas?»

«Kadeļ jus nacat no mucas ara?» prasījis Salamans.

«Mus izlaida!» atbildēja velnu priekšnieks.
«Sasauc savus kalpus un lieniet atpakaļ muca!» pavēlējis

Zālamāns.

Velnu priekšnieks nu vis nesaucis kalpus, bet pats tūliņ aiz-

skrējis. Nu Zālamāns sataisījis ēdienus un dzērienus un gājis

pats pie vecā Velna. Uz ceļa Zālamānam iegribējies ēst. Viņš

apsēdies_ uz akmens un sācis ēst. Bet zem tā akmens bijuši
Velna bērni. Tie nu akmeni apgāzuši. Zālamāns nokritis zemē

un visi ēdieni sabiruši smiltīs. Nu tie vairs nebijuši nekam derīgi.
Zālamāns noskaities un sācis Velna bērnus sist. Tie nu aizskrē-

juši pie vecā Velna un stāstījuši, kā viņi Zālamānu iznerrojuši.
Vecais Velns bijis laimīgs un teicis: «Labi gan, bērni, ka viņu
tā iznerrojāt. Es vairs viņam [Zālamānam] draugs nebūšu!»
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Zālamāns aizgājis pie vecā Velna un sūdzējies tam, ka vina

kalpi vairs šā neklausot. Bet vecais Velns ta vien vairījies no

Zālamāna un teicis: «Es tev teicu, ka manus kalpus var pār-

mācīt, kad vini tev neklausa. Bet tu ņēmi un visus ieslodzīji

mucā un man bija jāpaliek bez darba un darīšanām. Ta nebija

runāts.»

Zālamans gan izrunājies ša un ta, bet Velns palicis pie sava

un nebijis vairs Zālamānam pa draugam.

Nu Zālamāns gājis pie Dieva un apsūdzējis Velnu. Dievs

nu piekalis veco Velnu jūrā pie liela akmens. Bet vecais Velns

nu sācis trakot pēc negudra pa jūru un sūtījis savus kalpus uz

malu malām. Nu gājis vēl trakāki, kā tad, kad Velns bijis brī-

vībā. Tad nu Dievs sacījis, ka viņš sūtīšot uz zemi savu delu,

un tas nu piekalis Velnu pie liela akmens vislielākā jūrā. No tā

laika Velns palicis daudz rāmāks.

Bet ja nu kāds svētdienā strādājot, tad tas oalīdzot Velnam

ķēdes deldēt. Bet kad cilvēki svētdienās nestrādājot un dzīvojot

kārtīgi, tad Velnam ķēdes savelkoties vēl ciešāki.

Bet reiz ta ka ta Velns tikšot vaļa un tad trakošot un ālēšo-

ties vēl vairāk.

Piezīme. Tā ir grāmatu teika, kas pie latviešiem ieceļojusi, bet loti

populāras ir tomēr tās sastāvdaļas, ka vecais Velns ir valdnieks par citiem

velniem, ka šis Velns ir piesiets ar ķēdēm un ka spieģelis ir Velna izgudro-

jums. P. Š.

2. Krēsliņu Jānis Malienā. «Lat v. teika s», 11, 6, 2.

Kad cilvēks piedzimst, tad Dievs aizdedzina mazu uguntiņu
un piesprauž to pie debesim, kas no pasaules izskatās kā maza

zvaigznīte. Cilvēkam mirstot šī zvaigznīte nokrīt un izdziest.

Pie debesim arī spīd dažas lielākas uguntiņas. Tās ir eņģeļu

zvaigznes. Senos laikos bija daudz vairāk zvaigžņu pie debesim

un no zvaigžņu spožuma nakts bija tikpat gaiša kā diena. Bet

kad daži eņģeļi apgrēkojās, tad viņu zvaigznes palika tumšas

un līdz ar viņiem pašiem nokrita zemē. Līdz tam laikam cilvēki

pasaulē vēl nepazina naida un ķildu; bet ļaunie eņģeļi šos un

citus grēkus ieveda līdza un izplatīja vispār pasaulē. Redzēdami
tādu postu, cilvēki agrākos debesu iemītniekus apsūdzēja pašam
Dievam. Dievs, cilvēkus žēlodams, ļaunos eņģeļus ieslodzīja ze-

mes dziļumos mūžīgā tumsībā; bet pašu lielāko nemiera cēlēju,

Velnu, piekala ar milzīgām vara važām jūras dibenā oie klints

un sacīļa: «Cilvēku laimi tu apriji, debesīs tu netiec, tādēļ pa-

liec jūrā un pārtiec no tā, ko jūra tev dod!»

Velns nu tur gul jūras dibenā tūkstošu tūkstošiem gadiem.

Kad viņš izsalcis, tad sāk jūras dibenā raustīties un spārdīties.
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Jura tad sak trakot un vētra celties un nerimst, līdz kada cil-

vēka dzīvība kritusi par upuri.

Kad cilvēki pasaulē dara labus darbus, tad velna važas pa-

liek resnākas, bet ik pie katra ļauna darba tās dilst. Ja nu pa-

saulē būs ļaunu cilvēku vairāk nekā labu, tad velna važas pār-
dils un viņš līdz ar citiem saviem eņģeļiem nāks pasaulē

1
Tad

atkal celsies tautu starpā naids, tad plosīsies kari un mēri, un

tad drīz bīis pasaulei gals.

3. No J. Lautenbacha krājuma.

Kad pasauli radot viens eņģelis pret Dievu cēlies, tad Dievs

viņu no debesim nometis uz zemi; bet tikko no rokām bijis iz-

metis, tad vēl iedomājies, ka vajadzējis labāki pavisam nosist, un

tādēļ laidis akrimus no pakaļas, lai tā varētu Velnu trāpīt un

nogalināt, bet neesot izdevies, un tā tad akrimi no tā laika virs

zemes radušies.

4. D. Ozoliņš iaun-Roze, Et n. 11, 1892. «Svētku laiki».

LP, VII, I, 487, 2.

Reiz lapsa nogājusi jūrmalā. Tur esot bijis daudz velnu.

Tuvojusies tūce ar lietu un pērkonu. Velni to redzēdami, nezin

kur bēgt, kur sprukt. Tuvumā bijis varen liels, vecs ozols, kam

viducis bijis gluži izpuvis no augšas līdz zemei. Velns lapsai

prasa padoma: kur no pērkona slēpties? Lapsa pieved velnus

pie ozola un viņus tā uzrunā: «Līdiet te visi iekšā, te jūsu ne-

viens neredzēs un jūs te varēsit izglābties no tā, no kā jūs bīsta-

ties.» Velniem padoms labi patika. Viņi visi cits pēc cita salīda

caurajā ozolā, tā ka ozols bija pilns ar velniem no augšas līdz

apakšai. Bet vienam nebijis tur rūmes. Tas nogājis jūrā, kur

netālu no ozola bijis vareni liels akmens, un tur zem tā jūras
dibenā palīdis. Kad visi bija norūmējušies, tad arī drīz pērkona
lietus tūce bija tuvumā. Lapsa, galvu pacēlusi, saka: «Mīļais
debesu tēvs, draudi ar savu rīksti arī manu ozolu!» Tiklīdz kā

lietus tūce virs ozola bijusi, te blīkš! nosprādzis, ka visa zeme

vien nodārdējusi un nodimdējusi līdz pašiem pamatiem un ozolu

pērkons saspēris lupatu lupatās līdz ar visiem velniem. Arī tas

velns, kas bijis jūrā zem akmens palīdis, dzirdējis briesmīgo

sprādzienu un jutis stipri zemi trīcam. No pērkona spēriena arī

viņam sliktums ticis:_ akmens, zem kura viņš bija palīdis, uz-

grtma viņam tā virsū, ka ne uz kādu vīzi nevarējis tikt laukā,
un esot tur palicis kā piekalts līdz šai pašai dienai. Gan velns

viņu ar zobiem kremtot, gan ar nagiem plēšot, bet kā nevarot,
ta nevarot no viņa apakšas atsvabināties. Dažu reizi gan turpat
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jau laukā tiktu — akmenim noplēsis dažas skrambas, bet akmens

Krista dienās atkal pieaugot. Un tā viņš pūlējoties, pulējoties

jau ilgus gadus, bet no tā pūliņa nekas neiznākot.

5. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Smiltenes pagasta.

Agrāk, kad vēl pasaule tik ļauna nebijusi, velns staigājis

apkārt, jo tam ellē dvēseļu trūcis. Viņš staigājis pa pasauli un

visādi kārdinājis cilvēkus. Tagad velns vairs nestaigājot pa pa-

sauli, jo cilvēki esot daudz ļaunāki palikuši un velnam ellē to

nekad vairs netrūkstot.

6. V. Strautiņš Vestienā. «Baltijas Vēstneša» fe ļ c t.,

1890., 164. n-r ā. LP, VII, I, 623, 14.

Vestienas Kāļa ezerā — kā visos citos lielākos ezeros —

velni dzīvojuši. Kāja kungam tie bijuši pazīstami. Reiz Kāja
kungs gribējis braukt pie velniem ciemoties un, kučieri pie sevis

iesaucis kambarī, pavēlējis aizjūgt zirgus. Kad zirgi bijuši aiz-

jūgti, tad kungs, pie kučiera piegājis, sacījis: «Ja tu krusta ne-

metīsi un paldies nesacīsi, tad es došu arī tev no gardā mielasta,

ar ko mani mielos.»

Kučieris, protams, ziņkārības dzīts, apsolījies to nedarīt.

Ciemā nobraukušam, kungs viņam arī devis gan desas, sivēnu

galu, gan ari vīnu un citus dzērienus. Kučieris, nevarēdams

visu apēst, iebāzis citu arī ķešā citai reizei, un uzkāpis uz stalli

gulēt. Bet gulēt iedams aizmirsis, ko bijis solījis, un pārmetis

krustu, ka arī noteicis paldies savam kungam par viņa labsir-

dību. Te — tikko bijis izrunājis šos vārdus — nokritis no stalla
tireņu tireņiem, kūleņu kūleņiem, jo velns viņu nogrūdis. Pie-

cēlies, lūkojies ķešā pēc sivēnu gaļas un desām — atradis cil-

vēka miesas gabalus un dzīvas čūskas.

7. Jumurdiešu Jānis, Jumurda. Balss 1881. g., 7. n-r a.

LP, VII, I, 627, 13.

Netālu no Jumurdas muižas pie Vec-Piebalgas lielceļa, uz

Piebalgu braucot, pa kreisai rokai ir liels sils. Kādu nepilnu
versti no lielceļa ir ezeriņš šajā silā: Karietes ezeriņš.

Jau vairāk gadu_ simteņu aiztecējuši, kad Piebalgas un Ērgļu
pilīs dzīvojuši varmācīgi valdnieki, nebēdādami nemaz par savu

apakšnieku labklājību. Šo abu pilu valdnieki, kā jau tuvāki kai-

miņi, bieži vien sagājušies. Kučierim tad vajadzējis būt gata-

vam uz mata. Viens vārds — viņam vajadzējis jau sēdēt uz bu-
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kas un gaidīt kungu iznākam. Par mazāko neuzmanību mugura

dabūjusi bagātīgu maksu.

Vienam Piebalgas kučierim bijis pārāk grūti. Viņam vaja-

dzējis vadāt divas kundzes — ļaudis tās bija izmelsuši par raga-

nām —no Piebalgas uz Ergļiem un no Ērgļiem uz Piebalgu. Ja

viņas būtot braukušas labā laikā, tad nu vēl nekas nebūtu kai-

tējis, bet braukt naktī, kad nesaredzi ceļa uz priekšu ne pa ada-

tas dūrieniem, kad trakotāja auka spiež katru radījumu paspārni

meklēt, kad tikai rūkoņa dimdienus dzird, kad gar acim uguns

vien šķīst — jādomā: pasaulei gals klātu, kad ūdens gāžas zemē

kā ar spaiņiem — jā, tādā laikā tam nabaga kučierim tad vaja-

dzējis braukt.

Reiz karstas dienas vakarā redzējuši vakara pusē mākoņus

savelkamies, kas kāpuši arvienu augstāk. Drīzi arī kučieris da-

būjis pavēli, lai esot gatavs. Bet šajā naktī viņš nodomāja uz

visu mūžu tikt vaļā no savām nolādamām vadātājām. Pamanījis

negaisu savelkamies, viņš jau iepriekš iegādājies divus audekla

gabalus. Ceļā viņiem tiešām uznācis briesmīgs negaiss. Nokļu-
vušiem pie minētā sila, kučieris apturējis zirgus un teicis, ka ne-

zinot, kas esot uz ceļa priekšā — vai ūdens esot iznesis, vai ari

cits kas — zirgi nekustoties ne no vietas. No bukas ātri no-

lēcis, veikli aizsedzis zirgiem acis ar līdzpaņemtiem audekla ga-

baliem, uzsēdies atkal — braucis tālāk, itin ka nekas nebūtu no-

ticis. Mazu gabaliņu pabraucis, nogriezis zirgus no īstā ceļa un

braucis pa citu meža ceļu mežā iekšā. Kučieris pats uztaisījies
uz bukas tā, ka, ja būtu vajadzīgs, acumirklī varētu nolēkt Drīz

sasnieguši minēto ezeriņu. Kučieris nemanot nolēcis no bukas,
uzdrāzis zirgiem ar pātagu tik cieši, ka uztraukti pāris lēcienos

iegāzušies ar kundzēm ezerā. Skaidrā, lēnā laikā vēl tagad va-

rot ezera dibenā saredzēt karieti.

8. Ernests Dunsberģis stn. Dundagas Kubeles skola.

LP, VII, I, 108, 20.

Priekš kādems trīsdesēmt adar vairāk gadems apakļes, ne-

tal no Dundags pil, kād pār vērst us diensvids pus, ās Karts-

kaln, netal no Sabdags dižceļ,_kas iet us Vent, bi tāds mazs dīķis,
kur pils kungsbi lies ielaist tads dārgs zelt zujiņš. Viš tur gribe
pielikt sarg klat, le neviens nedābt tos dārges zujiņs iszagt. Bet
kad tur klātnes nebi nekād māj, tad pils kungs salīg vien vīr, le
tas apkārt to dīķiņ sāk nocirst tos krūms un mež. tad kungs
viņam hdzs tur ustaist maz majiņ un viš tur vars dzīvt un sargt
tos zujs. Tas bi ziem, tā us pousers pus, pa gavņem, tas vīrs

tur sak pa dienām iet, cirst to līdām. Mājs viņam no to viet bi
gandrīz kād judz nost. Papriekš viņš, pa dien iscirtes. vakrēs
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gāj us mājām; bet arvien vairāks us pousers pus viņam vairs

netīk ik vakrēs iet us mājām, nakts palik īsāks un viš palik tur-

pat pa nakt gult. No zarēm un skujām ustaise tād nojumiņ, us-

kūr priekšē lab ugin un tad nosmetēs turpat panākt gult. Bi

godīgs, dievticīgs vīrs. Netāl otrpus to dižcel ir tas Karatkalns.

Apsseidēs pi to ugin, isceps sov ērin gabliņ, poeids vakrins, sa-

taisēs gulsviet, paliek skujs apšē un pagālē, usjem sov vec kaž-

cin virsē, viš apsgulstēs pi to ugin tik tuj, ka tas vin tā sild, ka

viņam nesalst. Pamets krustus pagāļ nospūzdmes: «Dies, les,

Dēls, svēts Gars, stāv mon klot!» Viš apsgulstēs un peic kād

maz laicin asmieg. Nakt bi skaidrs un brang sal; bi pliksals, us

celem nebi nekāds sniegs, gar malām un pa pļavām gan vare

broukt a ragām, bet pa dižceļ nekā; tur brouc a rātēm, kā rībe

vien un ceļš bi nobroukts puslīdz gludans. Vīrs us pusnakt at-

smostēs, ugens puslīdz isdziss, viš to puslīdz sačokrē, le gaišāk

deg, un pats sildēs klāt. Te viš iesklousēs, ka no Dundags pus

viens brouc pa dižcel, ka tas tē klusē naktē tik skald vien. Vīrs

par to neko, le brouc — pa dižcel jau brouc avien. Bet kad tas

piebrouc pi to līdām, kur viš pa dien cirts, tad viš dzird, ka tas

broucēs griežēs no to dižcel zemē, brouc tēs zarēs iekšē, tā ka

tas tik spriukst vien, un brouc tiešām us viņ skuj būd un riktig

piebrouc klāt, ās paš to ugin. Vīrs skaider redz: div meli zirg,
meli rat, melis kučērs seid priekšē un melis kungs rātēs iekšē.

Vīrs skatēs pāre pa to ugin pār us tiems zirgēms, us to kučer,

us tiems ratēms un us to kung, saliek roks, nospušēs un tad ies-

saucēs: «Ak, tu mans mīlēs Kungs Šēss, kas tie oar kungēm,
kas pa paš naktsvid te brouc!»

Us tiems vārdēm kučērs sakustan grožs un zirg a visēm rā-

tēm, kučer un kunga jon no to pakalnin zemē un tē dīkē iekš,
tā ka ūdiš tik noburblē vien. Vīram, to vis redzdēm iskrej čou-

gin vien cour gāl un visēm kaulēm — nevar nemaz tur vairs gult

un āsmigt, un nav vairs isteics, kā viš to vel atlikš naktsbrīd

pavadēs.

9. Gaiķu Fricis, Zadiuš. Zi<n. Kom. kr. LP, VI, 157, 11, 12.

Vienreiz — tas jau tagad ilgi atpakaļ — Liel-Auces ezerā

zvejojuši un bnnum pulka zivju saķēruši. Bet sestdienas vakaru
— kad tik labi ķeras — zvejnieki nemaz nedomājuši atlaisties:

beidzamo lomu vilkuši tā ap pusnakti ārā. Vilkuši, vilkuši —

brīnum smags izlicies un šie jau priecājušies: «Nu būs atkal ko

paskatītļes!» Bet tiklīdz tīkls varbūt pusē jau bijis laukā, te

piepeši udens_ ezera malā sācis celties un viesulis kā melns stabs

griezies gaisa; bet ezera dibenā dzirdējuši saucam: «Cūk, cūk,
vis cuk, vis cuk, strup asf vien nav!» Pēc tā sauciena tīkls no-
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drebējis vien un gabalu gabalos saplosīts. Zvejnieki pārrunājuši:

«Citādi nav — tīklā pats nelabais bijis iekūlies un, kad nu vinu

tur dibenā sāka saukt, tad laikam būs apmānījies un aizsprucis.»

Daži atkal teica lielu zivi — 4—5 asi garumā — redzējuši

ezerā; spuri stāvējuši kā melns žogs no ūdens ārā un acis spī-

dējušas kā spožas ugunis. Bet šai_ zivij piekļūt neesot iespējams,

tādēļ ka popē, zem sūnām, dumbrā, vien uzturoties. (Liel-Auces

ezerā ir daudz vietās pope: pa virsu zāle un sūna, apakšā ūdens.)
Citi atkal stāsta, ka šī zivs esot tas ezera velns.

10. H. Skujiņa Aumeisteros.

Vecos laikos Aumeisteru pagastā bijis ezers, ko saukuši par

Dūnu ezeru. Dūnu ezerā dzīvojis velns. Bieži viens velns pa-

staigājies pa Dūnu ezera virsu. Velns bijis smalks kungs, rokā

kūja, melni svārki mugurā un galvā melns spīdīgs cilindris. Pie

katras rokas velnam pa smalkai melnai dāmai. Dūnu ezera vel-

nam braukuši arī ciemiņi, spīdīgās karītēs, un tādi melni kungi
vien. Bijušas braucēju starpā arī melnas dāmas. Laikam ezera

dibenā ticis arī ballēts, jo ezers tad bijis nemierīgs. Visu nakti

tas krācis un sviedis uz krastmalas smagus viļņus, īsi pēc pus-

nakts sabraukušie ciemiņi atkal karītēs aizbraukuši no ezera uz

nezināmu vietu.

11, J. Andriņš no I. Sīpoles Taurkalne

Taurkalnes silā, pie ceļa starp Taurkalni, agrāko Valli, un

Jaun-Jelgavu, atrodas tā sauktais Aklais ezers. Ezers no malām

aizaudzis ar zaļu sūnu. Ezers esot loti dziļš, no kā arī cēlies

viņa nosaukums Aklais ezers. Kādreiz zvejnieki mēģinājuši viņā

ar tīklu zvejot zivis, bet izmestos tīklus nav varējuši izvilkt, jo
ezers esot pilns siekstu un celmu. Tas esot izcēlies, iegrimstot

meža gabalam. Stāsta arī, ka Aklais ezers esot kāda liela aiz-

auguša ezera dziļākā vieta.

Reiz senos laikos pa ceļu gar Aklo ezeru braucis viens kungs
ar savu gaspažu un bērniem greznā karietē. Bijusi tumša rudens

nakts. Kučieris nav par pajūga vadīšanu daudz ko rūpējies, jo

zirgi loti labi zinājuši ceļu. Tā braukuši, braukuši — te uzreiz

zirgi_ ieskrējuši ezera sūnās. Zirgi gājuši vēl tālāk uz priekšu,
kamēr noslīkuši ar visu karieti bezdibenī. Karieti ezerā ievedis

pats velns. Aklais ezers esot viņam iemīļota mītne. Gandrīz

katru gadu Aklais ezers paņemot sev vienu upuri. Pusdienas

laikos un naktīs ceļa gājēji pie Aklā ezera bieži redzot spokus.

Reiz viens cilvēks, ejot uz Jaun-Jelgavu, redzējis pa ceļu brau-

cam greznu melnu karieti, kurā sēdējis melns kungs. Nonākot
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blakus ceļa gājējam, kariete apstājusies, un melnais kungs teicis,
lai kāpjot iekšā, pavedīšot kādu gabalu. Cilvēks arī gribējis jau

kāpt karietē, kad ieraudzījis melnajam kungam zem cepures ma-

las divus sarkanus radziņus. Gājējs vēl apķēries pārmest krustu.

Sacēlies viesulis, ezerā kaut kas nošlakstējis, tur iebraucis mel-

nais kungs ar savu karieti.

Citreiz viens vecs vīrs gājis kājām uz Jaun-Jelgavu. Mežā

uznākusi nakts. Pret Aklo ezeru gājējs gribējis atoūsties, no-

gaidīt rītu. Daudz nedomādams, tas liekas ezera krastmalā uz

auss. Guļot vīrs dzird, ka kāds šo sauc, lai nākot līdz, būšot

kopējs ceļš. Vīrs, it kā pa miegiem, arī ejot, bet kājas nemaz

nevarot pacelt, un kaut kas nelabs mācot prātu. Tad vīrs ie-

domājies pārmest krustu. Vīrs atmodies un redz, ka gul paša
ezermalā. Vēl solis uz priekšu un viņš būtu iekritis ezerā.

12. H. Skujiņa no kādas vecenītes Aumeisteru pag.

Kad es vēl Aumeisteru pagasta Rukmaņos ganos gāju, tad

es redzēju pašu velnu braucam. Bija tā ap pusdienas laiku, ka

uzreiz pamanīju, ka no Damba kalna brauc lejā lepna karīte un

viņai priekšā trīs skaisti zirgi. Damba kalns ir tik stāvs, kā no

jumta, bet velns brauca no viņa lejā. Karītei bija glāžu logi un

iekšā sēdēja velns, pavisam melns, spīdīgu cepuri galvā, un vi-

ņam līdzās sēdēja divas lepnas preilenes ar ziliem šleijeriem.
Pa priekšu skrēja melns liels suns, tik liels kā kumeļš, un spī-
dēja kā ūdrs. Suns pat uz mūsu suņiem nepaskatījās. Viņš aiz-

skrēja, mēli pār zobiem izkāris. Tā velns aizbrauca un iegrieza
mežā.

13. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Dūņu ezerā, Aumeisteru pagastā, dzīvojis velns. Pa pus-
naktīm un dienvidu laiku velns pastaigājies pa ezera virsu. Viņš

bijis smalks, melns kungs un rokā tam bijusi spīdīga kūja. Visi

jau viņu tūliņ pazinuši no spīdīgās kūjas vien.

14. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē. Zin. Kom. kr. LP, VI
r

155, 11, 7.

Viens saimnieks, caur Slokas silu braukdams, saticis uz KUu

upes tilta melnu kungu. Tas lūdzies lai pavedot. Labi. Brau-
cot kungs_ sācis stāstīt, ka viņam esot divi brāli: viens dzīvojot
Kranciema, otrs tur, kur vistu pēda uz akmens; bet šis pats
mītot Ķilu upē un daudzi jau viņu tur apmeklējuši: KUu upē
noslīkuši. Nu braucējs nopratis, ka melnais kungs ir pats velns,



19

un sācis tēva reizi skaitīt; bet melnais neļāvis skaitīt un jaucies

pulkā, saukdams: «Šā tā, šā tā!»

Beidzot tomēr izskaitījis un nu melnais par melnu muskuli

izvēlies no ratiem.

Kiļu upīte tek caur Slokas silu kreisajā Ogres puse.

15. H. Skujiņa Smiltenes pagasta.

Reiz viens meldera zellis gājis no Cēsim uz māju. Bijusi

jau krietni vēla nakts, kad meldera zellis iegājis lielā mežā.

Mežā bijis tik tumšs, ka vai acī dur. Meldera zellis pagājis pa

mežu labu gabaliņu un izsaucies: «Velns lai parauj tadu mežu!»

Tiklīdz meldera zellis tā noteicis, viņam blakus aiz grāvja

nostājies melns kungs ar degošu cigāru mutē. No cigāra šķīdu-

šas dzirksteles uz visām pusēm. Meldera zellis sācis ātrāki iet.

Arī melnais kungs sācis ātrāki iet. Meldera zellis skrējis, kungs

ar' skrējis. Pa laimi nākusi upe un meldera zellis pārgājis pār

tiltu. Melnais kungs vairs nesekojis un pie upes pazudis.

16. Āboliņu Jānis Rūjienā. LP, VI, 46, 12.

Vecos laikos Mālpils pilī ieviesušies velni un nemaz. nelikusi

kungu mierā. Beidzot kungs saaicinājis mācītājus un tie dzinuši

pagānus ārā; bet velli lūgušies: «Mēs iesim! Uzcel tikai tur

kalniņā mums torni.»

Kungs uzcēlis tādu torni līdz padebešiem ar daudz istabām.

Kad torni pabeidza, kungs lika kučierim aizjūgt seši melnos ka-

rītē un aizvest velnus tornī, tikai piekodinājis, lai neskatoties

atpakaļ. Kučieris aizbraucis ar velniem līdz tornim un neskatī-

jies atpakaļ. Velni sabēguši tornī, ka spurkšējis vien, un no tā

īadka tur dzīvojuši. Bet pārāk augstais tornis Daugavā maldi-

nājis kuģiniekus; tādēļ no Rīgas ar lielgabaliem šāvuši un nošā-

vuši torni līdz pusei, kā tas vēl tagad redzams.

Piezīme. G. Smits Rūjienā uzrakstījis šādu teiku. [Mālpils kungs

uzcēlis velnam augstu torni un licis savam kučēram, lai velnu tur aizved.]

Velns, tornī ieskriedams, piekodinājis kučēram atpakaļ neskatīties. Pusceļā

kučērs taču paskatījies atpakaļ, tūliņ katram zirgam nolūzusi viena kāja un

pašam kučēram nošķiebušies galva. Kā viņš skatījies, tā arī galva palikusi

iešķība. Šo torni vēl tagad saucot par «Zilā kalna» jeb «Velna torni».

LP, VI, 46, 12. piez.

17. KarlisSkujiņaSmiltenē.

Mālpils veca pilī dzīvojuši daudz velnu, kas naktīs visādi

ālējušies un nelaiduši nevienam gulēt. Lielskungs pavēlējis celt
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uz kalna, netālu no Dranatu mājās, torni ar maziem lodziņiem.

Kad tornis bijis gatavs, tad lielskungs licis kučēram aizjūgt ka-

rietē sešus zirgus un priekš pulksten 12 piebraukt pie pils.

Kučērs arī piebraucis pulksten 12. pie pils. Lielskungs aiz-

liedzis kučēram skatīties
_

atpakaļ. Karietē sasēdušies daudz

kungu. Lielskungs pavēlējis braukt uz jauncelto torni un tur

apstāt

Zirgi krākdami vilkuši karieti. Pie torņa kungi izkāpuši

Katru nakti tornī spīdējusi uguns.

Tagad uz kalna esot vairs tik torņa drupas.

Piezīme. R, Bērziņa 110 Mālpils raksta, ka Mālpilī, ja braucot pus-

naktī gar Velna torni, tad zirgs loti smagi velkot. Liekoties, ka vezumā

akmeni būtu sabērti, bet tad sēžoties velni vezumā, un kad tiekot kalnā,

ejot atkal labi. P. Š.

18. H. Skujiņa Bilskas pagasta.

Saimniece namā (lauku vasaras ķēķī) sildījusi biezpienu.
Tiklīdz piens bijis uz uguns, namā ienācis tāds savāds puika ar

tik sarkaniem zobiem kā uguns. Tas bijis velns. Puika apsē-

dies pie pavarda un prasījis, lai dod pienu. Saimniece nedevusi.

Tā tas gājis labu laiku. Puika bieži vien nācis uz namu, kad

sievietes biezpienu sildījušas.

Reiz atkal saimniece sildījusi biezpienu. Namā ienācis puika

ar sarkaniem zobiem un prasījis biezpienu. Kad saimniece ne-

devusi, tad puika teicis: «Vai veci saimnieki, vai jauni saimnie-

ki, neviens piena nedod.»

To dzirdējusi veca mate, kas cisas gulējusi, un atteikusi:

«Ka es tev piena vieta tik sērmūkšļa kūju neiedodu?»

No tās reizes puika ar sarkaniem zobiem nama neticis

manīts.

19. P. Šmi t s no P. Zeltiņas Ikšķile.

Reiz viena saimniece nesusi no istabas traukus ārā. Viņai
aizķērušies kaja aiz malkas gabala, tā kā tā gandrīz nakritusi.

Saimniece nu dusmīgi iesaukusies: «Ko tas velns te pa kājām
dauzas g

»

Te kada balss atbildējusi: «Es vis tas neesmu, es jau sedu

uz krāsns.»

Saimniece gan apskatījusi visas malas, bet nevarējusi runā-

tāju saredzēt. Nu viņa sapratusi, ka runātājs bijis pats nelabais.
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20. H. Skui m a Aumeisteru pagasta.

Vecos laikos Laku mājas tuvumā (Aumeisteru pagastā) bi-

jusi veca rija. Riju noplēsuši, bet rijas krasni_ neviens nedrīkstē-

jis noārdīt, jo tur dzīvojuši velni. Vecā krāsns stāvējusi ilgi,

ilgi, kamēr beidzot iesēdusies zemē.

Reiz tur aris viens puisis un izaris vecas krāsns vietu. Otra

dienā ap pusdienas laiku pie vecās krāsns vietas atnākuši divi

smalki melni kungi un palikuši stāvot.

«Tfu! jāiet prom. Puika sagāzis musu majinu.»

«Uz kurieni iesim?» prasījis otrs velns.

«Nu, iesim uz Velnu purvu!»
Abi velni aizgājuši uz Velna purvu (Aumeisteru pagastā) un

tur arī dzīvojuši.

21. A. Lerchis-Puškaitis Džūkste -Pienava. LP, I, 164, 148,

Vienā mājā sabrauc vairāk malkas cirtēju pārgulēt. Zirgus

pievieto piedarbā, rijā. Ap pusnakti mežinieki iet zirgus kopt

un sadzird rijā troksni: zirgi krāc un spārdās. leiet raudzīt un

atron melnu kaķi uz ārdiem. Vini panēm bīški un domā kaķi

aizdzīt, bet šis acumirklī nozūd priekš acim un nu saceļas pie-

darbā uz reizi viesulis, vētra. Visi nobaidās, tikai viens prātī-
gākais atjēdzas krustu aizmest. Viesulis, vētra nostājas. Meži-

nieki aizdedzina no jauna savu sveci un nu ierauga rijā melnu

zārku. Nabadziņi tūdaļ atstāj zirgus un skrien uz istabu citiem

pastāstīt. Noiet arī citi; bet piedarbs tukšs, rija tukša, zirgi

mierīgi sprausļo un ēd. Krusta metējs, to visu redzēdams, pa-

purina galvu, sacīdams: «Kaķis bija velna māte. Man nu jau

otrā rijā tas atgadās.»

22. N. Ašmane Nītaures pag. J. A. Jansona kr.

Agrāk velns dzīvoja mežā. Viņam bija daudz radinieku.

Reiz pie velna atbrauca ciemoties no Vāczemes viņa māsas

dēls, viens kungs. Kungam tā iepatikusies velna muiža, ka viņš
lūdzis, lai velns atdod savu muižu viņam. Vecais velns arī ar

mieru, tikai lai viņam dod mūžīgo naudas bagātību. Kungs ar

mieru. Tā nu vecais velns aiziet ar visu mūžīgo naudas bagā-
tību uz purvu. No tā arī vēl šo baltu dienu saka, ka velnam pie-
derot mūžīgais naudas pūrs.

23. Augusts Adlēris. Z. Lancmapa kr.

Liedēs upe izceļas no maza purviņā, netālu no Rimstavu

sila. Purviņš ir drūms un nemīlīgs: sīkas priedītes, sakropļoti
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bērziņi un lielajā sūnā ložņā čūskas. Agrāk Liedēs upes neesot

bijis, bet purviņā dzīvojis velns. Toreiz purvos odi nedzīvojuši.

Reiz kāds vīrs, gribēdams velnu izjokot, pieķēris pilnu maisu ar

odiem, aiznesis uz purvu un palaidis odus vaļā. Velnam tasloti

nepaticis. Atriebdamies tas izsmēlis no visām akām ūdeni. Ūde-

ni velns salējis purvā dziļā bedrē. Laudim visā apkārtnē aptrū-

cis ūdens. Tie gājuši uz purvu akas rakt. Rakuši, rakuši —

redzot jau ūdeni. Te, piepeši — kur gadījies, kur ne
— velns

klāt. Viens racējs ātri izvilcis krustiņu no kabatas un sviedis

to velnam. Velns, krustu ieraudzījis, sācis bēgt. Lielās bailēs

bēgot, velnam viena kāja vilkušies pa zemi un iz_dzinusi dziļu

vagu, pa kuru no purviņā sācis tecēt ūdens. Tā izcēlusies Liedē.

Piezīme. Sal. XIII. sējuma teikas no 127. līdz 144. 1. p. P. Š.

24. V. Anisim c no ka no A. Mača Lubāna. A. Aizsila

krājums.

Otrā verstī no Lubānas muižas, aiz Ķieģelcepla atrodas

biezs priežu dūksnājs. Tur vecos laikos ir noslīcis vācu liel-

kungs. Tas vedis naudu uz staciju, bet zirgi sabijušies un ie-

skrējuši dūksnājā, jo tur dzīvojis nelabais, kas zirgus nobiedējis.
Vēl ilgi pēc tam varējis redzēt ilkss galus, bet klāt nevarējis

piekļūt.

25. No L. Bērziņa skolnieka Limbažos.

Reiz kaut kur ap siena pļaujamo laiku pļāvēji gulējuši kādā

vecā šķūnī pie aizslēgtām durvim. Te ap pusnakti durvis atvē-

rušas un ieskrējis melns teļš, kas bļaudams skraidījis pa šķūni
un neļāvis laudim gulēt. Tie visi pārbijušies un no bailēm ne-

drīkstējuši ne kustēties, bet kā pulkstenis bijis viens, teļš pazudis
un viss atkal palicis klusu. No rīta atnācis uz šķūni kāds vecs

vīrs, kam tie ļaudis izstāstījuši, kas tiem par nakti noticis. Ve-

cītis stāstījis, ka melnais teļš esot bijis velns, kas katru nakti

nākot šķūnī un pulksten vienos atkal aizejot.

26. J. Apariņš no A. Dabolioa Skaistkalnē.

Skaistkalnes pagasta ir vieta, ko sauc par Ābelu kalnu. Tas
ir neliels uzkalns ar vecu ābeli, no kā arī tam piešķirts tas no-

saukums. Abēju kalns_ esot velnam iemīļota vieta, kur tas bieži
vien muļķojot garāmgājējus.

Tā reiz gar Ābelu kalnu bijis jāiet vienam vecim. Tas lēni,
kaļķīti smēķēdams, gājis uz priekšu. Bijusi jau tumša nakts.



23

Te uz reiz vecītim piesities melns kungs, kas tam piedāvājis

skaistu, zelta apkalumiem izrotātu pīpi, _pildītu ar smaržīgu ta-

baku. Kungs licis priekšā mīties ar pīpēm un vecis bijis arī ar

mieru. Abi apsēdušies uz skaista sola — vecis nobrīnījies:

«Diez' kā te tāds sols radies?» — un sākuši runāties. Runājot

vecītis nejauši pieminējis Kristus vardu. Ka miglā pazudis mel-

nais kungs — tas bijis pats velns —ar visu vecīša pīpi. Vecītis

atradies sēdam uz Ābelu kalna vecas ābeles zara. Mute tam

bijis garš stilba kauls. Noprazdams, ka viņu izmuļķojis pats

nelabais, vecītis aizmetis stilba kaulu, pārmetis krustu, nospļā-

vies un gājis tālāk.

27. V. Zacharska no T. Latkovskas Varakļānos.

Natuoli nu vīna lela meža beja lels pūrs, Pūra molā auga

jauna apse. Pa draudzībai ar jū auga lozda, kura beja jau vāca.

Jaunuo apse auga, bet vysod beja skumīga, ka nabeja pi juos

draugu, un vysi jū skaitīja par puorluodātu un nalaimīgu. Tym-

suos naktīs jei vairuok beistas un nu bailēm vysa tai treis, par

tū, ka uz juos vvsod sēd pats valns, un vērās mežā, kab sa-

gyut kaut vīnu cvlvāka dvēseli. Lozda ar apsi nikod narunuoja,

beiduos, kab valns naizleistu uz juos zoru. Vīnu vokoru atskrēja
daudz vvsaidu putnu un atsāda uz vacuos lozdas, bet uz apses na-

sasāda nivīns putns. «Ak!» runoj apse, «ka kas mani nūlauztu!

Apnyka man dzeivuot uz ituo pasauļa! Nikas manis namīloj,

par tū, ka es vvsod skumīga un treisu nu bailēm. Vīns valns

sēd uz manis un lauza munus zariņus un raun lapiņas. Jam cīši

pateik uz manis vyzynuotīs.» Dzierd itū apses runu lozda un

atbild: «Man tevis žāl, apse. Es tev izstuostīšu, kai tev tikt

vaļā nu vaina!» Napaspēja lozda izrunuot, kai vvsi putni pa-

sacēla nu juos un nūlecja tuoluok. Lozdā īleida tys pats valns

un smējās. Nūsabeida lozda un gribēja aizklīgt, bet valns tyu-

leņ nūkrita zemē. Apse itū vysu redzēja un vēl vairuok aiz-

treisēja. Valns īraudzēja itū un, tyuleņ, īkuopis otkon apsē suoka

zorā leiguotīs. Tai vysod pusnaktīs apsēs leiguojas valns vēl

šū boltdīn.

28. Skolniece A. Meiunte Strenčos.

Ērģemes pagastā, Keņģū mājā dzīvojis viens zēns pie saim-

nieka par ganu. Netālu no mājas pļavmalā audzis kupls bērzs.

Viņa galotne sadalījusies trijos zaros. Reiz saimnieks šo bērza

galotni izvēlējies par siena dakšām. Saimnieks sūtījis ganu zēnu

bērzu nocirst. Zēns bērzu nocirtis un pārnesis māiā. Naktī

zens nemaz nav dabūjis gulēt. Velns piestājies pie viņa gultas
un prasījis lai atdodot viņa cepuri. Otrā dienā zēns aizgājis
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pie bērza celma un redzējis izkārpītu bedrīti. Apkārt bedrītei

bijušas smiltis izkārpītas uz visām pusēm. Bedrīti esot izkār-

pījis velns aiz lielām dusmām par savu cepuri. Otra vakarā

zēns ņēmis pīlādža rīksti pie gultas. Naktī vairs nav parādījies

velns un zēns dabūjis mierīgi gulēt.

29. 2. Būcēns Talsos. P. Kun dziņa krājuma.

Kas grib satikties ar nelabiem gariem vai ar pašu velnu, tam

jāiet Zlēkas pagasta Ameļkīķu mājas pļavā. Tur caur pļavu tek

upīte, ko sauc par Rieksti. No šīs upītes kreisajā puse, apmēram

simts soļu atstatumā, ir viens liels avots (14 pēdu caurmēra). Ja

kāds grib tur satikties, tad tam jāiet trīs piektvakarus svilpot

pie šī avota.

Pirmo priekšvakaru nelabais gars atsvilpjas loti talu, otra

daudz tuvāk, un trešā viņš pienāk klāt un vaicā, ko vēlās.

30. V. Anisimenoka Lubāna. A. Aizsila kr.

Cepurīšu skola esot uzcelta uz velna ceļa, tapec tur agrāk

stipri spokojies.

Vienā sestdienas vakarā skolotāja nebijis māiā. Kalpone

sēdējusi un šuvusi. Te uzreiz sacēlies vējš, atrāvis krāsns juš-
kas vaļā un no turienes izlīdis melns cilvēks. Meita briesmīgi

pārbijušies, bet vīrs teicis, lai nebaidoties, viņš nekā nedarīšot,
bet šis neesot vainīgs, ka šim ceļš te vedot. Pēc tam atkal pa-

zudis. Un tas bijis pats velns.

Citā vakarā atkal, kad skolotāja nebijis mājā un visi skol-

nieki jau gulējuši zēnu guļamistabā, no krāsns sākušas krist

malkas pagales, bet meiteņu istabā vēlušies uguns kamoli. Skol-

nieki briesmīgi pārbijušies un sākuši kliegt, bet tad atbraucis

skolotājs un viss norimis, jo skolotājam bijusi melnā grāmata ar

baltiem burtiem, ar ko tas varējis aizdzīt visus nelabos garus.

31. Rrnsts Bi rznieks no Fr. Baumaņa Dzirciema.

Jkr. 111. LP, VII, I, 178, 8.

Saimnieks taisa sev jaunu istabu. Viņam pietrūkst akmeņu
pamatam. Kur nu vasaras laikā akmeņus no tālienes lai pie-

ved,_un tuvumajau visi nolasīti — vēl tikai ir, kā velna akmens

meža, ceļa mala. Viņš ņems to pašu. Citi gan grib norunāt:

«Ko tu tādu ņemsi, tajā jau ir pats velns iekšā, ka tur vienmēr

spokojas!» Bet_saimnieks tikai tos visus nosauc par māņiem un

ved akmeni mājas.
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«lemūrēšu pamata, lai tad viņi tur spokojas, ja grib, kad

tikai mūs liek mierā!»

Bet spoki neliek vis ļaudis mierā. Tikko istaba gatava ufl

ļaudis sāk gulēt iekšā, te velns kājās. Viņš iet un ālējas visu

nakti: krauj traukus no skapja uz galda, velk galdu plāna un iet

kā negudrs līdz pat gaiļiem. Saimnieks redz, ka nu vairs labi

nav, un ataicina mācītāju, lai iesvēta istabu. Tas, viss neka ne-

līdz. Velns paliek arvienam pārgalvīgāks — sak pa nakti raut

ļaudis pie kājām no gultas ārā. Saimnieks nevar vairs izturēt,

izrok akmeni un aizved to turpat atpakaļ, kur tas bijis. Bet

Velns kā dauzās, tā dauzās vēl vienmēr pa istabu.

Saimnieks aizbrauc pa otram lāgam pie mācītajā, lai tas nak

izdzīt velnu. Mācītājs atbrauc.

«Ko tu, bral', brauci?» velns smejas, «tev vel tagad ir mani

graši kabatā.»

Kamēr mācītājs skaita pātarus, tikmēr velns naudu skan-

dina, ka džinkst vien. Mācītājs aizbrauc, bet velns paliek. Saim-

nieks atved otru mācītāju. Velns tāpat: «Ko tu,_švāģer, ļāvi

traucēties? Nu tu patlaban būtu vinnējis: tavs dūzis trumpe!»

Visu laiku, kamēr mācītājs tur ir, velns sauc dažādas kārtis.

Saimnieks atved trešo mācītāju. Vedējs uzbraucis, kad mācītājs

patlaban soda vienu savu darbinieku.

«Ati vai, papiņ!» velns bļauj, tikko mācītājs nāk pa durvim

iekšā, -au vai! es nemaz neesmu vainīgs, au, vai!» Te tulin

atkal rupjākā baisi: «Tas tev par papiņu, tas par slinkošanu,
še tev, še tev!» un patiesi dzird sitienus, dzird vaidam. Mācī-

tājs, ne vārda neteicis, aizbrauc. Velns paliek kā papriekšu un

iet kā abarģēlis.

leaudis nevar izturēt un aiziet projām. Saimnieks paliek

viens pats mājās un uzturas rijā. Kādā vakarā pienāk vecs na-

badziņš un lūdz nakts mājas. Saimnieks viņam izteic: tā un tā

viņam ar to akmeni bijis un ka viņš vairs istabā nemaz nedrīk-

stot gulēt, ia nabadziņš esot mierā pie viņa rijā pārgulēt, tad lai

paliekot. Nabadziņš pārgul rijā. Otrā rītā viņš pamāca, kā vel-

nu varēs izdzīt. Saimniekam jāparaugot kādas pāris asis mal-

kas, jānoved akmens ūdens malā, jānodedzina sarkans, un tad jā-

lej auksts ūdens virsū, kamēr akmens sasprāgšot smalkās drus-

kās, tad velns tur vairs nepiestāšot.

Saimnieks tūliņ otrā dienā saved ezera malā malku, noved

akmeni un sāk to dedzināt. Kurini kādu uguni gribēdams, velns

tikai smejas; bet tikdrīz kā sāk ūdeni liet virsū, ai, ai, kā nu

kauc, bļauj un lūdzas. Sola saimniekam zelta kalnus, lai tikai

palaižot vēl šoreiziņu cauri. Bet saimnieks neliekas to ne dzir-

dot, viņš tikai kur uguni, nokarsē akmeni un tad oer ūdeni virsū,
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karmer akmens sasprāgst mazos gabaliņos un velns vairs ne

pukstēt nepukst.

Un mājas dzīvojot ļaudis vel šodien — ne kirkis vairs

nebaidot.

32. H. Skujiņa Smiltene.

Smiltenes pagasta Liepīnas mājā dzīvāsi reiz veca vece-

nīte, saimnieka māte, un šī vjsādīgi pestelosies. Ka vecenīte

nomirusi, ta vairs viņas meita tā nedarīsi. Bet nu lielo svēt-

dienu sestdienas vakaros arvienu vē Svilpodami atbraukuši velli

un par tādim lepnim kungim vie bīš sataisīšies un tādi vie lepni

melli zirgi bīš priekšā. Un velli arvienu tā vie braukuši: liel-

dienas sestdienas vakaru, vasarsvētku sestdienas vakaru, Ģurģa
un krustdienas sestdienas vakaru. Ka nu pēdīgo reizi velli iebrau-

kuši Liepīnas mājā, tā jaunā saimnīca vellus dzinusi prom un

tie pārskaitušies braukuši prom un cirtuši ar pātagu uz sētas

staba. No tās reizes velli vairs nekad uz Liepīnas māju nebrau-

kuši un sākuši dzīvāt Liepīnas silīnā lielās grantsbedrēs un tur

nu velli dzīvājot vē šo baltu dienu, tik nevienam vairs nerādoties.

3. Velni nēsā akmeņus.

1. Tapilnieks Kandavā. Jk r. 11. LP, VII, I, 494, 9.

Pie paša Kandavas miestiņa, ceļā uz Sabili pa labo roku,

pašā dižcela malā, ieraugām brangi lielu akmeni, caurmērā ap

divi asim. Reiz kāds Velnu pils kungs vedis minēto akmeni.

Viņš gribējis akmeni pārvest uz savu muižu un likt uztaisīt no tā

daudz lietas. Kungs vedis akmeni tik ilgi, kamēr apnicis vez-

dams un daudz zirgus nomocījis. Beidzot redzēdams, ka neviens

zirgs nespēs akmeni uz muižu aizvilkt, ķēries pats klāt, aizjūg-

damies akmenim priekšā. Vilcis, vilcis visā spēkā, cik vien va-

rējis, bet akmens loti lēnām gājis uz priekšu. Beidzot pavisam

noguris, nosviedis rīkus un apsēdies uz akmens lūgdams, lai

nākot pats velnu ķēniņš palīgā. Atnācis arī pats velnu ķēniņš;
tomēr šis neķēries viss pie akmens, bet teicis, ka nākošā naktī

atsūtīšot savu kalpu Borodu, kas esot gandrīz tikpat stiprs kā

viņš. Nākošā naktī kungs jau ātrāki aizgājis, nekā bijis noru-

nāts, un gaidījis Borodu. Te uz vienu reizi Borods nācis šņāk-

dams, krākdams pa krūmiem un kokiem pie akmens. Atnācis,
apskatījis un ķēries akmenim klāt, bet akmens loti lēni cēlies uz

kamiešiem. Borods to nesis labu gabalu, tad nosviedis zemē, jo

bijis jau brangi piekusis. Saķēris vēl pa otru reizi, atkal kādu

gabalu panesis, nosviedis zemē. Gribējis vēl trešo reizi ņemt un
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nest, bet gailis dziedājis un Borods no dusmām spēris akmenim

ar kāju, par to ka gailis dziedājis, tā ka akmens lielo pusi ie-

grimis zemē no Boroda spēriena. Tā akmens palicis stāvam, kā

Borods iespēris. — Tagad akmens vairs nestāv tai vietā, kur tas

priekš kādiem desmit gadiem stāvējis, pašā kalna galā. Granti

rokot, tas novēlies zemē.

Piezīme. A. L. P. ir še vēl blakus (494, 8) nostādījis Fekenšteta

(E. Veckenstedt) romantisko teiku, kur netālu no Talsiem vienā akmenī ka-

lējs kaļot zobeni. Šis akmens plīsīšot, kad «latvju virsaitis nāks». Zināt-

niskā kritika jau sen ir izturējusies skeptiski pret Fekenšteta teikām. Arī

Tapilnieka teikas velna vārds Borods nav nopietni ņemams. P. Š.

2. Marija Paule no 58 g. v. Annas Racenes Lubāna.

A. Aizsila kr.

Sensenos laikos, kad Velns vel valdīja par zemi, nebija ne-

viena kalna. No gaismas līdz gaismai viņš klejoja pa zemi.

Reiz tā klejojot viņš ierauga puisi, kas pūlās ap trepēm.
Velns nevarējis saprast, ko puisis dara, domājis paprasīt tam,

ko viņš ar trepēm_iesākšot. Tūlīt pārvērties par smalku kungu,

piegājis puisim klāt teikdams: «Ko dari?»

«Gribu, cienīgs lielskungs, uzsliet trepes, lai noklātu debesīs!

Zemes virsū man grūta dzīve, daudz jāstrādā, lai nopelnītu maizi,
bet debesīs, kā dzird, esot loti jauki, zelta naudas arī netrūkstot

un strādāt nemaz nevajagot. Tikai viena bēda, redzēs, vai va-

rēšu tur nokļūt. Tās trepes loti grūti uzsliet.»

To dzirdot velnam tīri vai elpa aizrāvās. Ne vārda netei-

cis, viņš devās uz savu māju, elli. Pagāja dažas stundas, kamēr

Velns sadomāja, kā nokļūt debesīs. Drīz arī bija izdomāts. Viņš

nogāja upmalā un sāka lasīt lielus akmeņus, kurus sāka kraut
lielā kaudzē. Kad velns ar lielām pūlēm bija kaudzi sakrāvis
līdz kaklam, viņš uzkāpa kaudzes galā un mēģināja aizsniegt
mākoņus. Bet velti._ Mākoņi bija vēl loti augstu. Tomēr pacie-
tību viņš vēl nezaudēja, bet sāka kaudzi kraut vēl augstāku. Pie-

krāvis kaudzi vēl trīs reizes tik lielu tas mēģināja atkal sasniegt
mākoņus, bet kā nevarēja, tā nevarēja sasniegt, un tie izlikās

tikpat tāli ka pirmo reizi. Nu velns saņēma savu spēku un strā-

dāja vēl nopietnāki. Krāva akmeni uz akmeni, un lielā kaudze

sniedzas jau gandrīz līdz padebešiem.

Te, piepēši kāds stipri aiz velna muguras iebļāvās: «Kikeri-

gu!» No bailēm Velnam visi akmeņi no klēpja izbira un ripoja

pa kalnu uz leju, paraudami vēl citus akmeņus no kalna līdzi.

Kad velns bija attapies, tas pagrieza galvu atpakaļ un tur nu

stāvēja velna ienaidnieks, gailis, kas jau tik daudz reizes bija
velna darbus izjaucis. Gailis nu pašlaik taisījās lekt velnam
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uz galvas. Velns pārbijies, krākdams un šņākdams ar vienu le-

cienu uzlidoja akmeņu kalna galotnē, lai no turienes uzkāptu

debesīs un paslēptos no gaiļa. Bet no spēcīgā lēciena kaudze

sāka brukt, ka akmeņi vien pa gaisu šķīda.

Pats velns pārbijies, ka nu pašam gals klāt, sāka nelabā balsī

bļaut: «Brālīši mīļie, glābiet nu, glābiet nu!» Citi velni to iz-

dzirduši, ātri paņēma ugunī nodedzinātas stangas, dakšas un

dzelzs gabalus un devās nabaga velnam palīgā.

No šāda trokšņa arī gailis pārbijies ne mazāk kā pats velns,

un redzēdams velnu baru, kas steidzās savam biedram palīga,

bēga projām, cik ātri vien varēdams. Tomēr velniem šoreiz

neizdevās biedru izglābt, jo akmeņi, ripodami no kaudzes leja,

bija nosituši nabaga velnu.

Tanīs vietās, kur nokrita lielās velna kaudzes akmeņi, pēc

gadu tūkstošiem ir izcēlušies lieli kalni, bet tur, kur tika nosists

pats velns, radās milzīgs ezers.

Un tā vēl līdz šai dienai nevienam velnam nav izdevies no-

kļūt debesīs. Puisis gan nokļuvis debesīs, jo ellē viņu citi velni

nav laiduši, tādēļ ka viņš tā piemānījis nabaga velnu, bet vai

naudu tas debesīs dabūjis, to neviens nezina.

3. Alīda Dragone Palsmane.

Reiz ziemas svētku naktī velns nolēmis apstaigāt Vidzemi,
lai notvertu kādu dvēseli, kam dzīve apnikusi. Velns gājis no

Rīgas uz Cēsim. Visur svinēti ziemas svētki, dziedātas svētas

dziesmas un skaitītas lūgšanas. Velnam tas apnicis, un viņš no-

domājis aizdambēt Daugavu, tā atspītēt Vidzemei, jeb pavisam

to iznīcināt.

Ap pulksten desmitiem velns uzsēdies uz caura ozola bluķa
un jājis uz Zviedru zemi pēc akmens bluķa. Nolauzis kādu klin-

šu bluķi, velns steidzies atpakaļ uz Vidzemi. Velns nolēmis taisni

iet gar Valku un tad uz Daugavu. Velns viņā pasaulē dabūjis

dzirdēt, ka cilvēki visvairāk padarot grēka tad, kad zeme Patis.

Velns priekš pusnakts gribējis nonākt pie Daugavas, bet pulk-
stens radījis jau vienpadsmit, kad velns bijis tik vēl oret Smil-

teni. Velns skrējis, uzsperdams mazus uzkalniņus. Pulkstens

sitis divpadsmit, kad velns_ bijis pret Lamsteriem. Akmens bijis
pārak smags un velns nolēmis Lamsteru rijas krāsnī atpūsties.

Vakarā valniece ienesusi vistas un gaili rijā, lai salasītu at-

likušos graudus.. Pusnaktī gailis sācis dziedāt. Velns paķēris
akmeni un skrējis prom. Valniecei uzceļoties, sācis bērns rau-

dat. Velns sabijies par jaunu un skrējis uz Vislas muižas pusi.
Akmens bijis par smagu un tādēļ velns to nometis Lamsteru tīru-
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mos. Par nelaimi gailis dziedājis _trešo_ reizi. Velns sabijies

un tūliņ nobraucis ellē, bet šinī vietā pacēlies kalns, kuru turie-

nes ļaudis nosaukuši par Meimura kalnu.

4. H. Skujinš no 65 g. v. Jāņa Jansona Palsmane.

Reiz velis gribēš aizdambēt Palsas upi un vienu nakti šis

paņēmis lielu akminu un gāš uz upi. Ka velis ticis pie Palsma-

nes pagasta Lamstara mājas, ta dziedāš gailis. Velis nosviedis

akminu un aizskrēš. Vē ilgi tas akminc stāvēja tur pie Lamsta-

ra, bet nu jau būs vairāk gadu, kamēr šo saspridzināja un aiz-

veda uz Vizlas dzirnavām, ko dambi mūrēt.

5. «—t s » Katriņā. Balss 1887. g. 6. n-r ā. LP, VII, I, 1310, 1.

Gar Katriņas (Erglu dr.) B. mājām tek maza upīte. Pār

šo upīti stiepjas krāsmata jeb akmeņu strēķis, par kura izcel-

šanos šāda teika. Velns gribējis taisīt dzirnavas pie Ogres upes

un tāpēc nācis uz Ogrēniešu Sp. mājām lasīt akmeņus. Tā vienā

vakarā, akmeņus lasīdams, viņš aizkavējies un kad noticis pie

minētās upītes, gailis iedziedējies. Velnam akmeņu maiss pār-

plīsis, akmeņi izbiruši un tā krāsmata izcēlusies. Velns gaiļa
dziesmas dēl nedabūjis dzirnavas uzcelt.

6- P. Šmi t s no P. Zeltiņas Rembatē.

Velns gribējis aizdambēt Daugavu visšaurākā vietā un nesis

uz turieni lielu akmeni, lai tas plostus bojātu. Šis akmens senāk

esot bijis pakalnā, kur vēl tagad esot bedre redzama. Te ie-

dziedājies Arņa mājas gailis, velns nu vairs neticis līdz pašai
Daugavai, nosviedis akmeni zemē un no dusmām nocirtis ar

zobeni akmenim lielu šķembeli, kas vēl tagad pie akmens

redzama.

Piezīme. Tādu teiku ir uzrakstījis arī Paegļu Mārtiņš Lielvārdē
(LP, VI, 201, s)_ar šādu ievadu: «Versti no Rembates muižas, lielceļa mala,

pretim bijušai Arņa mājai atronas tā sauktais Arņa akmens.» P. Š\

7. Arne Stukmaņos, r: tn. IV, 1894. LP, VII, I, 1313, 7.

Kad no Stukmaņmuižas iet pa lielo lielceļu — tā nosauc

stukmanieši Rīgas Maskavas lielceļu — uz Koknesi, tad pie pa-
šas Postamuižas (Klauenstein) radz tīrumā, dožus solus atstatu

no lielceļa, brīnum lielu okmeni divās dolās pārškaltu, liela siena
vazamu lieluma. Šo okmeni vecos laikos valns, gribadams sevi



30

slavanu un varanu darit, nesis vienā noktī no kāda purva uz

Dougovu, gribadams to Dougovā, pošā plostu un laivu ceļā ievalt

un tā oiztaisit plostniekiem, laivniekiem ceļu jeb vismozok caur

to plostošanu, loivošanu padarit nadrošu, lei kotris, kam vien tur

būtu gerām jāiet, to pieminatu, lei or koč lādot. Abet vainām

okmini nasot, pienācis goiļu loiks. Un toisni toi vietā, kur togod

okmins radzams, kā valns ties, tā Postamuižas lielais dzaltanais

goils uz vistu ustubinas virsa pirmo reizi dziedajs. Valns, iz-

dzirdis goili dziedam, metis okmini ar tādu spāku zemē, ka tos

tūliņ divās dolās pārplīss. Tā goils vaina nodomu izjaucis, jo

pēc goilu loika valns vairs neverejis okmina panast un tā tas

okmins šo baltu dienu tur radzams.

8. E. 1884. g. «Balss» 51. n-r ā. LP, VII, 1310, 2a.

Gaujā, 14 verstis augšpus Valmierai, atrodas kritums jeb

krāces. Krāces ir ap 200 solu garumā un pats kritiens būs

10 pēdu. Visa upe šai vietā kā piebērta ar akmeņiem.
Velns esot saderējis Gauju pavisam aizbērt, lai vairs nete-

cētu (citi stāsta, ka velns vienam apkārtnes kungam caur to spī-
tēt gribējis). Vienu nakti velns sācis akmeņus nest. Pirmo klēpi
tad arī laimīgi nonesis un tagadējā krāču vietā iebēris, bet otru

klēpi gailis aizdziedājis: nosviedis pāra verstu attālu no krācēm,
starp Ķeišu muižu un Muižnieku mājām.

9. Dāvis Karkliuš Kauguriešos. Brīvzemnieku kr.

LP, VII, I, 1320, 2b.

Pie Sietiņu ieža, 13 verstis no Valmieras, pusversti no Gri-

viņu rāma, velns gribējis Gauju aizsērst: krāces celt. Akmeņu

klēpi nesis pa Liepmuižas silu, bet gailis aizdziedājis un akmeņi
izbiruši. Nu tas ieskrējis Liepmuižas Velna ceplī (alā), bet tur

sanākuši 12 mācītāji, aizsprostījuši izeju, dzinuši ārā. Velns ar

labo kāju caurumu izspēris un aizsprucis. Pie Sietiņu ieža senāk

bijušas kocēniešu Sietiņu mājas.

10. H. Skujioa, Andrs Ziemelis, Aumeisteru pagasta.

Liepu alas (pie Cesim) dzīvojuši velni. Viņi nākuši uz tir-

giem ar cilvēkiem zirgus mīt un pirkt. Velni tad bijuši cilvēku

izskata. Neviens tos nevarējis atšķirt no īstiem cilvēkiem. Bet

ja kāds tirdzinieks aizmetis sev priekšā krustu, tad tūliņ ierau-

dzījis, ka velniem no bikšu starām ir izkāruši es astu gali. Velni

piekrāpuši daudz cilvēku. Viņu dotā nauda pārvērtusies, kad
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viņas īpašnieks pārgājis pār ūdeni, par spaļiem, zirgu mesliem

un pelavām. Ja pārdevējam negadījies par ūdeni iet, tad_ nauda

pastāvējusi līdz tam laikam, kamēr tas pār kādu tiltu pārgājis.

Tas pats bijis arī ar velnu z_irgiem,_ja kāds to iemijis vai nopir-

cis. Tiklīdz ar zirgu pārgājuši par tiltu, tas tulin palicis par

salmu kūli. Cilvēki žēlojušies valdībai un mācītājiem. Drīz vien

uz velnu alām aizbraukuši divpadsmit mācītāji, lūguši Dievu un

Jēzus vārdā likuši, lai velni iziet no alām un iet uz jūru. Bet

velni neklausījuši, mēdījušies un stāstījuši, kādus
"

grēkus katrs

mācītājs esot padarījis. Viens mācītājs esot, vēl mazs puika

būdams, tirgū nozadzis kleņģeri.

«Un tu,» — teikuši velni uz otru mācītajai, «uztaisīji meitai

bērnu.»

«Tur, luk, tas ir meitas bērns. Tas nu gan mums butu jā-

klausa,» teikuši velni un rādījuši uz trešo mācītāju.

Katram mācītājam bijis savs grēks. Mācītāji lūguši Dievu

un gavējuši pie velnu alām trīs dienas un naktis. Beidzot arī

velni izgājuši no alām un aizgājuši uz jūru. Viņu lielākais naid-

nieks, Pestītīājs, tos piekalis tur pie liela akmeņa.

Ta izbeidzies pēdīgais velnu miteklis.

Piezīme. Tādu teiku ir arī piesūtījis Varabalss «Balsij» (1885.,

nr. 35. LP, VII, 16), bet daudz īsāku. Vēl līdzīgas teikas iesūtītas «Brīvai

Zemei» par Velna kambari (1928., 2. nov.) un par Ellīti (1928., 9. nov.). P. Š.

11. T. Bērziņš Krust p i 1 ī. Latvju kultūras kr,

Vidzemē, Rīgas—Daugavpils lielceļa tuvumā, pakalnā pie

Postieja_muižas,_atrodas milzīgi liels akmens, kas pāršķelts di-

vas daļās. Mazākā virsējā dala atdalījusies un novēlusies kādu

asi attālu no pirmās. Par šo akmeni stāsta sekošu teiku.

Kad Daugava bija izrakta, tad velns sabijās, ka visi purvi iz-

sīks un nebūs ne viņam pašam, ne viņa pēcnācējiem dzīves vie-

tas, jo viņa dzīve ir arvien purvos. Tad velns atradis vietu

Daugava, kur abi krasti ir no klints un loti augsti, nolēmis plato

upi tanī vieta aizsprostot. Atradis netālu lielu akmeņu kaudzi,
šis saķer vienu no vislielakiem akmeņiem, ņem uz kamiešiem un

aiznes uz Daugavu. Gandrīz bija jau sasniedzis Daugavas kras-

tus, kad piepēži iedziedas gailis. Tā kā velna darbs ir atļauts
tikai līdz gaiļa dziedāšanai, tad velns akmeni sviež uz zemi ar

tadu sparu, ka tas pārplīst uz divām dalām: virsējā dala noveļas
kadu asi attālu. Bet līdz šim laikam priekš pusnakts, līdz gailu
dziedāšanas laikam, arvien dzirdami velna soli akmens tuvumā,
un tiklīdz velns ķeras pie sava darba, gailis iedziedas, velnam vi-

sas pulēs vēja. Var droši teikt, ka velna miteklis ir tālu no ak-
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mens, tā kā viņš nespēj agrāki pie ta nokļūt, ka tikai ap gaiļa

dziedāšanas laiku.

Tā Daugava ir palikusi neaizdambeta un veļ savu ūdeni ne-

traucēta jūrā vēl šo baltu dienu.

Postiejas muiža atrodas šaipus Koksneses — Vidzeme.

12. K. Bi ka Gaujienā. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 1313, 8.

Verstis 13 no Gaujienas muižas, Valgumu māju robežas at-

ronas velna klēpis. Velns gribējis šai vieta Gauju aizserst —

nesis lielu akmeņu klēpi maisā, bet Krastiņu Jaukuļu maju gailis

aizdziedājis un akmeņi izbiruši.

13. Zvaigžņu Andžs Ogrē. «B als s» 1889., nr. 30. LP, VII, I,

1311, 3.

Velna grāvis atrodas kādu pusversti no ĒrgļuSpeliņa mā-

jas, uz Ogres un Ērgļu pagasta robežas. Pār grāvi tek upīte
Nāruža Grāvī un grāvja malās milzums akmeņu, lielu un mazu,

pa daļai melnā krāsā. Akmeņi sniedzas pa upīti solu 60, tā ka

no akmeņiem ir īsta grēda (blāķis). Mazūdeņa laikmetā upīte
tek akmeņu grēdai pa apakšu, bet plūdu laikā ūdens apņem akme-

ņus, no kam liels krāciens izceļas.

Vecos laikos te upītē kāds zvejnieks ietaisījis taci un tacī

licis tīklus. Reiz zvejnieks sakūris uguni, ņēmis no tīkla zivis

— mazākās cepis un ēdis, lielākās bāzis tarbā. Tad nie zvej-
nieka velns piegājis, jautādams: «Kam tu atdali lielākās zivis?

Dod man viņas šurp, es tev ko palīdzēšu.» Zvejnieks atteicis:

«Man vis nav zivju priekš velna.» Par šādu atbildi velns stipri
saskaities, savilkdams kupru līdz koku virsotnēm un prom kūks-

nodams teicis: «Pagaidi, putniņ! es aizbēršu upi ar akmeņiem,
tad ūdeņi atgriezīsies atpakaļ purvos.» Zvejniekam vēl turpat
esot, velns dabūjis trīs lielus akmeņus, ievēlis upītē un pats pa-

zudis. Tad akmeņi kā krusa sākuši birt. Zvejnieks, sabijies no

šādas blauzas, uzskrējis kalnā raudzīties, kas īsti tur notikšot.

Te gailis aizdziedāiies, akmeņi vairs nebiruši, bet upīte stāvējus'
mierā, vairs netecējusi. Pēc kāda brītiņa upīte sākusi dziedāt

neizprotamu dziesmu, upītes malā parādījusies smuidra sieviete

skaistas drēbēs un skaņā balsī kliegusi: «Redz, šepat mums

saule lec, stipra mana Nāružiņa!» Tad upītē ūdeņi sākuši līgo-

ties, tecēt, un sprausties caur akmeņiem. Arī avotiņš labajā puse

15 soļu atstatu sācis izvirt un dzinis uz upīti savas ūdens lāses.

No ša laika gravu iesaukuši par Velna grāvi un upīti par

Nāružu.
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14 Pērs 1 i ņ v Jānis Lazdonā. «Balss» 1896., nr. 40. LP, VII,

I, 956, 14.

Lazdonas draudzes luterticīgo kapsētas tuvuma uz ziemeļa

rītiem, tā sauktajā Dziļajā ieleja, atrodas akmens ar plaukstas

vetdīgu iedobumu, iesaukts par Velna pedu. Reiz velns sagud-

rojis Dziļā ielejā baznīcu celt. Sācis jau dūšīgi strādāt un nesis

akmeņus, ka klaudzējis vien.
_

Izdzirdējuši tuvinie saimnieki -

ai Dieviņ! bārdas vien sakustējušas — sanākuši ieleja. Ko tai-

sīšot, prasot velnam. «Baznīcu!» šis atbildot. «Ko, velnam baz-

nīcu, un tad vēi uz mūsu zemes. Nav brīvu!» saklieguši saim-

nieki. Velns saskaities, cirtis ar plaukstu pa akmeni un devies

kalnā augšā — smiltis vien nogriezušas. Pakalna skriedams,

izspēris lielu grāvi. Kalnā, kur velns uzskrējis, manot cilvēkus.

15. Kr. Zīv c r s Valtaiķos. Brīvzemnieka «S borni k»

22, 23. Bīne m a n a L. S. 5, 7. Andrejanoff Lett. Mā r -

chen, 18. LP, VII, I, 1311, 4.

Velns apņēmies aizsērst Ventas upi, lai_noslīcinātu Kuldīgas

pilsētu un apkārtni. Viņš pašā pusnaktī aizgājis jūdzes divi augš-

pus Ventas pie Briežu brasla, kur pulka akmeņu,_ un saņēmis

lielu, lielu kaudzi. Jau atstiepis to kaudzi līdz pilsētām un stei-

dzies pēc otras, te piepēži nodārdējis tāds troksnis, ka no tam

turienes latviešu virsaitis atmodies. Viņš piecēlies, izgājis no

istabas — redz: Ventas upe jau p_a pusei aizsērsta. Nopratis,
ka velns te ķērnājies. Bet kā nu līdzēties? Aizskrējis uz vistu

kūti, sacirtis ar rokām pa kažoku un iedziedājies kā gailis. Gai-

lis atmodies, domājis, ka otrs gailis jau dziedājis, un dziedājis
arī pats. Velns, izdzirdējis gaiļa dziesmu, nosviedis otru klēpi
zemē un pats aizlaidies. No pirmā velna klēpja bija izcēlusies

Ventas upē pie Kuldīgas rumba; bet otru klēpi, gailim dziedot,
nometis augšpus rumbas. Tur nu šis akmeņu klēpis tikām gu-

lējis, gulējis, kamēr pārvērties par pārkalkiem.

Piezīme. «Latviešu virsaiti» gan uzrakstītājs būs ielicis teikā no

sevis. Jau Lerchis-Puškaitis ir gluži pareizi atmetis uzrakstītāja piedzejotos

lībiešu dievus: Jodu, Piktuli un Sīvo. P. Š.

16. Fr. Brīvzemnieka «S bor o i k», 23. pie z. LP, VII, I, 1312, 5.

Velns pa Ventas upi velšus vēlis lielu akmeņu kaudzi līdz

Kuldīgai. No pirmā vēliena radījis Ventas rumbu; otrs vēliens

vairs neizdevies — gailis aizdziedājies. Tad iegāzis veļamo
kaudzi vienā Ventas dzelmē, netālu no Kuldīgas.

Šādas teikas par velna mēģinājumiem upes aizsērst, latvieši

stāsta bez gala daudz daždažādās variācijās. Kur tikai vien
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tekošā ūdenī kads braslītis, kada rumba, kada sekle, kads lie-

lāks akmens jeb vairāk akmeņu upe
— tur tūliņ teika.

Piezīme. F. Reķis raksta no Rendas, ka velns mešus iemetis ak-

meņu čupu Ventā, kur tagadējā rumba; bet kad gājis otrai čupai pakal, gailis

aizdziedājis un akmeņi izkrituši tur, kur tagad vēl Velna klēpis redzams.

Fr. Brīvzemnieks.

17. J. Ozols Sece. Brīvzemnieka «S bor ņ i k», 24., pi e z

LP, VII, I, 1312, 6.

Reiz velnam iešāvies prātā Daugavā samest lielus akmeņus,

lai strūgas un plostus Daugavā gremdētu. Steigšus laidies Pargu

krogam garām uz Bagas novadu (Neuhof). Pie kroga vel šo-

dien viena pēda akmenī redzama. Šo pēdu vēl tagad sauc par

Velna pēdu. Noskrējis līdz Bagas muižai, viņš paķēris lielu, lielu

akmeni, aiznesis līdz Baložu mājām un iemetis upē. Bet tā ka

Daugava šeitan brangi plata, tad velns vēl otrreiz lobis pēc labi

liela akmena. Paķēris šādu akmeni un gājis šoreiz gar Seces

muižu un pār Grēla kalnu uz Baložiem. Bet tikko bijis kalnā,

te tuvējās mājās iedziedājies gailis. Lai tomēr sasniegtu savu

nodomu, sviedis uz labu laimi sviešus savu akmeni. Tomēr pā-

rāk steigdamies, saķēris to tikai ar mazo pirkstiņu un tāpēc

akmens neaizsviēdies vis līdz pašai Daugavai, bet nokritis šurp-

māk uz Daugavas krasta (ap 6V2 verstes no Kokneses muižas),
kur vēl šodien grava redzama ar stāvām klints sienām. Nu

velns gājis savu darbu apskatīties un briesmīgi sadusmojies, kad

ieraudzījis, ka nav izdevies. Beidzot nospriedis palikt turpat

gravā cilvēkus baidīt un noskatīties, kā strūgas un olosti gar

akmeņiem sašķīdīšot un cilvēki noslīkšot. Tur viņš tad vēl šo-

dien piemājojot, ķircinādams, maldinādams pa dienasvidiem un

pusnaktim cilvēkus. Dažreiz viņš brēcot kā bērns, dažreiz sau-

cot cilvēka balsī pēc palīdzības, dažreiz skrienot apkārt zaķa un

stirnas izskatā, bet posts tam, kas domā pakal dzīties: to viņš
bez runas nogalina.

18. Latviešu Avīzes 1871., 46. E. F. Š6nbe r g s.

Kad Embūtes pirmā vecā pils nogrimusi un jaunu, kas vēl

tagad kalna stāv, bruņinieki uzcēluši, tad jods par to saskaities,
un gribedams_ veco pili uzpludināt un jauno apgāzt, esot gājis
pec smilktim ūdeni nodambet, lai vecā nogrimusī pils atkal izcel-
tos no zemes ara un jauna sagāztos.

Vļenreiz jodam laimējies klēpi smilkts atnest, bet līdz otru
reiz gājis, nakts vidu sācis gailis dziedāt un jods nosviedis savu

smilkšu klēpi zeme un aizgājis savu ceļu, darbu neizdarījis.
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Tā tad nu joda dambis vel šo baltu dienu trejas vietas re-

dzams un no laudim tā top nosaukts.

Piezīme. Šī pati teika ir bijusi par pamatu pazīstamai Mirbacha

vēstuļu dzejiski izpušķotai teikai par Induli un Āriju. Vēl vairāk šī teika

ir sagrozīta un pārdzejota žurnālā «Inland» (1859., 615). Pēdējo teiku ir

uzņēmis arī Fr. Bīnemanis savā grāmatā «Livlāndisches Sagenbuch», 237, 252.

Folkloras vajadzībām šie pārdzejotie varianti tomēr neder (P. Šmits, Etno-

grāfisku rakstu krājums, I, 13, 2). P. Š.

19. J. Strazdiņš Embūte. Laikraksta «Tēvija» 1900. g.

43. nu m. LP, VII, I, 1314, 9.

Senos laikos velns gribējis pili (pilskalnā) appludināt ar Lan-

kas upes ūdeņiem. Viņš vienu pusnakti sācis nest zemi no taga-

dējās mācītāja muižas puses. Pirmo klēpi viņš atnesis un uz-

taisījis tagadējo redzamo dambi krustim upei. Nesot velnam otru

klēpi, piepēži iedziedājies gailis un velns iesviedis zemes klēpi
vienā bezdibenī viņpus pilskalna. Tādējādi pils netapusi applu-

dināta, bet upe izgrauzusi dambja uzsākumu un tecējusi kā agrāk.

20. Koknesē. 1857. g. «Inland», 1887. g. «F iihr c r dur cli d.

Dunathal», Fr. Bienemann «Livlānd. Sagenbuch»,

71, 83. LP, VII, I, 1314, 10.

Kokneses tuvumā, lielceļa malā pie Daugavas, starp Pastes

muižu un Kalna krogu, atrodas divi daļās dalījies klints gabals.
Vecos laikos bija tai vietā, kur tagad akmens, viena būdiņa;
tanī dzīvoja veca, dusmīga sieva, ragana, kas katram lūkoja ļau-

numu nodarīt. Bet kad viņas kaimiņš, dievbijīgs bruņenieks, pili
sev uzcēla, tad arī ragana vēlējās sev pili; tomēr viena pati ne-

jaudāja uzcelt. Vienu dienu tā sēdēja savas būdiņas Driekšā.
Te brauks laiviņā Daugavai pāri mazs, sirms vīriņš un piesolās
šai pili uzcelt, ja atdošot viņam savu dvēseli tikai. Tas bija

velns. Sieva gan izbijās, bet beigu beigās salīga ar velnu, un

pils nu bija jau nākamā naktī velnam jāceļ. Bet bruņenieks, aiz

koka stāvēdams, visu bija noklausījies. Izbijies, tas steidzās uz

mājām, pārdomādams, kā velnam nodomu izjaukt. Tobrīd Pēr-

ses ielejā_dzīvoja gudrs, dievbijīgs vientulis; pie tā bruņenieks

aizgāja pēc padoma. Vientulis pamācīja, lai pusnaktī paņemot
gaili zem mēteļa, noejot pie vecenes būdas, un kad tad velns
nākot, lai raujot gaili ārā; gailis, velna liesmas ieraudzījis, do-

māšot, ka jau rīts, un tūliņ skaļi dziedāšot. (Variants: bruņe-
niekam esot vējlukturis bijis jātura gailim priekšā.) Caur to

tad velnu aizdzīšot. Notika ta: gailis dziedāja, velns pārstei-

guma izmeta vareno pamata akmeni zemē, ko patlaban ar rokām
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ijaunai pilij bija atstiepis un aizmuka. Bet akmens uzkrita taisni

būdai virsū, satriekdams to ar visu raganu. Krizdams tas pār-

šķēlās divi dalās, un tāds tas tur vēl šodien ar visam velna naga

zīmēm redzams.

Piezīme. Labi uzrakstītās pasakās un teikas vārds «brunemeks»

nav sastopams. P. §.

21. Me!b ā r ž v Mārtiņš Skultē. «Balss» 1891., nr. 37.

LP, VII, I, 476, 4.

Skultes lelu ciemata robežās, netālu no Kangaru kalna, at-

rodas prāvs akmeņu blāķis, dēvēts par Velna klēpi. Jūrmalas

apgabalā par šo klēpi stāsta, ka velns bijis nodomājis uzcelt sev

Kangaru kalnā pili, lai varētu noskatīties jūrā uz kuģiem. Šim

nolūkam viņš savācis lielu čupu akmeņu un, klēpī paņēmis, nesis

uz Kangaru kalnu. Netālu no kalna gailis esot dziedājis. Velns

nosviedis akmeņu klēpi zemē un ieskrējis peklē.

Reiz atkal strādnieki vēlu naktī jājuši no pļavām gar Kan-

garu kalnu uz māju. Viņi ieraudzījuši velnu kā milzīgi lielu,
melnu un smalki ģērbušos vīru. Viņš sēdējis pie siena kaudzes

un lāpījis ar šķeltu ratu ilksi savu milža gardibeni.

22. Tal š v Augusts Vaitenberga. «Balss», 1889. g. nr. 16.

LP, VII, I, 479, 12.

Velns, Salacu aizsērdams, nesis sagšā akmeņus, bet sagša

pārplīsusi un nu vajadzējis lāpīt. Bet kur nakts laikā klajā vietā

ņemsi adatu un diegus? Sācis meklēt un nonācis līdz K. mājas
kūtim, sadabūjis otrpus kūtij sienas malā ragavu ilksi un virvi,

gribējis lāpīt sagšu, bet atkal nelaime: ilkss un virve izkritusi

no rokām. Bijusi loti tumša nakts. Gan velns grābstījis gara-

jiem pirkstiem, brēkdams: «Spīdi, spīdi, mēnesnīca, man pazuda
šusnīca!» bet neesot vairs dabūjis. Tūliņ arī gailis iedziedājies
un velns laidies lapās.

23. Lizumā uz r. 1876. g. «G. Vierhv f f i n Sit z. Ber. d.

Ri g. Alt. G c s.» Fr. Biene m a n n «L ivlā n d. Sagen-

buch», 77, 93. LP, VII, I, 1315, 11.

Vidzeme, pie Lizuma piļs meža, Urcikstas upītes tuvumā at-

ronas vecs pilskalns ar senam cietokšņa drupām. Velns te licis

pamatu vienai pilij. Kad_ sācis pili jau celt, tad vienā naktī gājis
pec akmeņiem uz tuvējam levanu mājām. Tur saņēmis pilnu
klēpi akmeņu,_ lai nestu uz pili. Te iedziedājies gailis un acu-

mirklī viss klēpis velnam izbiris. To vietu, kur akmeņi izbiruši,
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iesaukuši par Velna_klēpi. Še pulka akmeņu vel tagad redzami,

lai gan ļaudis vienādi vien viņus projām ved ēkas celt. tomēr

izbeigt ir tad nevar. Tā nu toreiz velnam izjucis ar pili.

Piezīme. Gluži līdzīgas teikas arī leišiem, ka raksta Baltijas Vēst-

nesī 1901. g. 216. num. Edg. Baumāmis savā etnogrāfiskā apcerējuma par

leišiem. L. P.

24. K. Strēlerts Kandava. Jk r. 11. LP, Vil, I, 1315, 12.

Viņos laikos saderējuši kādi_ kungi uz_ seši sieki naudas

Abavu aizdambēt. Kungs dambējis, dambejis, bet neka. Kur

tev Dieviņ! ko pa dienu aizdambējis, tas nakti prom. Kungs

domājis: «Ko nu darīt? Tik pulka naudas_ paspēlēt negribētu

ne par ko.» Redzēdams, ka nekā nedarīs, sācis savu pretinieku

lādēt. Te kur gadījies, kur ne
— velns klāt un teicis, ja šis

viņam donot (dodot) vienu cilvēka dvēseli, tad viņš upi aizdam-

bēšot. Nākamu nakti nu, nabags, sācis dambēt: grābis klēpjiem

zemes no krasta un metis upē Bet kudī! Dieviņš sūtījis lietu

un ūdens uzplūzdams atkal aizskalojis visas zemes prom. Velns

redzējis, ka ar zemēm netiks galā, laidis uz leišiem pēc akme-

ņiem. Bet bijusi jau arī pusnakts klāt. Kad bijis šīpus Zemītes,
tad tikai pamanījis, ka nevarēs vairs galā tikt, sācis jau lielākos

akmeņus sviest nost. Te nejauši iedziedājies gailis. Nu nabags
laidis visus akmeņus prom un pats aizskrējis un nerādījis vairs

ne acu.

Piezīme. Sestā verstī no Kandavas Saldus lielceļā patiesi sastopam
milzum daudz akmeņu, kurus dēvē par velna pamestajiem. Netālu no Kan-

davas miesta uz ziemeļa rīta pusi, Abavas stāvajā krastā ir redzami pāris

robu, kur velns esot zemes grābis. L. P.

25. Talsu Augusts Va 11enbe r g a. «Balss», 1889. g. nv. 16.

LP, VII, I, 1316, 13.

Kādas divi verstis no Maz-Salaces miestiņa pa kreiso roku,

cela_ malā, kas ved uz Pērnavu, atrodas maza zemes kaudzīte,
kurā vēl daži akmeņi redzami; lielākā dala no šiem jau aizvesti.

Šo kaudzīti nosauc par Velna klēpi. Tajos laikos, kad Burtnieka

ezers un Salacas upe cēlušies, šī kaudzīte cēlusies no velna.

Burtnieka ezeram un Salacai izceļoties, melnais kungs ar savu

dēlu arī bijuši dalībnieki, bet kad tikuši no ezera izdzīti, tad ve-

cais velns, ar lielām bailēm gar Salacas upes malu lejup skrie-

dams, aizmirsis savu dēlu viņpus upes. Nu brēcis, bļāvis un ska-

tījies pēc viņa, bet kā nav, tā nav. Ko nu lai iesāk? Peldēt arī

neesot pratis. Tad velnam, tādam spēcīgam vīram, labs padoms
iešāvies pakausī: Salacu ar akmeņiem aizsērst. Bet lai to spētu
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izdarīt, tad pašam bijis labi jāievietojas, lai kads nevaretu_ uz-

brukt no muguras puses un darbu izpostīt.
_

Nu meklējis tādas

vietas un nonācis līdz tai vietai, kur taga_dejais_Velna pagrabs,

izkašņājis klintī alu un palicis tur par mājas tevu._ levietojies

un sācis ķerties pie darba, zināms naktī. Atri jo atri nonācis

līdz K. mājas tīrumiem, salasījis akmeņus priekšauta, devies_ at-

pakaļ un iebēris tos Salacā, savas alas durvju priekša. Tāpat

darījis vēl otru reizi, bet dambja celšana nemaz nesekmējusies.

Velns sadusmojies, sameklējis lielu sagšu un nodomājis viena

nesienā Salacu piebērt pilnu akmeņiem. Nonācis atkal turpat,

salasījis akmeņus sagšā, devies lejā uz upi. Bet tajā vieta, kur

tagadējais Velna klēpis, sagša saplīsusi, akmeņi izbiruši.

26. K1 n. Alo i ā. «B a1 s s», 1887. g. nr. 39. LP, VII, I, 1317, 1.

Divi velni reiz iedomājušies pār Ungurpils ezeru taisīt tiltu.

Viņi katrs no savas puses nesuši uz ezeru lielus zemju klēpjus.
Te uz reizi gailis dziedājis. Velni pametuši savus klēpjus un

mukuši projām. Vēl tagad redz katrpus ezera mazu kalniņu.

Uz viena kalniņa, ko sauc par Velna klēpi, aug mazs bērzu pudu-
rītis, un turpat otrpus lielceļa arī redzama ieleja, kur velns ze-

mes ņēmis. Otrpus ezera, to kalniņu sauc par Čūsku kalniņu.

27. L. F. Ap uka] n ā. «Balss», 1891. g., nr. 29. LP, VII, I, 1317, 2.

Pār Ilgāja ezeru velns gribējis taisīt akmeņu tiltu, jo vēl

tagad akmeņu blāķis ezerā redzams. Tiltu būtu arī pārtaisījis,
bet akmeņus nesot Cimšu kalna mājas daļā pie Akmeņu kalna

nesēju gailis aizbaidījis, un tādēļ viena kule akmeņu te izbirusi,
otra kalnā pie Ilgāja ezera, kur vēl tagad kādas 20 asis gara,
6 asis plata akmeņu kaudze redzama.

Par Jaun-Laicenes Ilgu ezeru stāsta, ka tur velns gribējis
tiltu pārtaisīt. Divi akmeņu klēpjus jau aizstiepis un ar trešo

būtu bijis pāri ezeram, bet gailis iedziedājies un akmeņi no velna

milzu bikšu starām izbiruši. Tie 2 klēpji vēl tagad ezerā redzami.

28. K. Blau's Ergl o s. Brīvzemnieka «S bor n i k», 17, 17.

LP, VII, I, 1318, 3a.

Senos laikos vel ne Kangaru kalnu, ne purvu nebijis — tikai
liels Kangaru ezers vien bijis.

_

Pār šo ezeru ļaudis, vai nu brauk-

dami no Rīgasjeb uz Rīgu, cēlušies ar laivām pāri. Bet katram

pulkam, kas pari celies, vajadzējis ziedot ezeram vienu cilvēku.

Ja to nedarījuši, tad ezers sapiktojies un iegāzis visus pārbrau-
cējus posta. Bet tur Kangaru ezera tuvumā dzīvojis viens milzis.
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Reiz milzis aizgājis uz ezeru noskatīties, ka ļaudis pāri cēlušies.

Taisni tai reizē ezers nebija dabūjis parasto ziedu un tadel, loti

sapiktojies un trokšņojis. Par šādu ezera iekarību milzis vareni

sadusmojies un nodomājis ezeram ceļu taisīt pari. Viņš paķēris

savu lielo maisu, piebāzis ar zemēm, uzcēlis mugura un bridis

ezeram cauri. Maisam gals nebijis aizsiets un smiltis tad nu iz-

birušas no maisa vienā vietā vairāk, otra mazāk. No šīm smil-

tīm izcēlušies Kangaru kalni, pa kuriem ceļinieki nu varējuši

pārtikt ezeram pāri.

2*. Jūsmiņš Suntažos. «Balss», 1887. g., nr. 32. LP, VU, I,

131S, 3b.

Suntaižu pagasta vakara puse ir Kangaru kalni, kas loti šau-

ros strēķos velkas lielam purvam pari.

Agrākos laikos Suntaižos mājojis milzis (cits teicj lielais

cilvēks), kas arvienu gājis uz Rīgu pēc sāls. Bet par purvu

viņam grūti bijis pārtikt, tādēļ nodomājis purvam pārtaisīt tiltu:

papēmis lielu maisu, to piepildījis ar zemēm un gājis pa purvu,

zemes laukā bērdams. Kur maisu vairāk paraustījis, tur zemes

vairāk izbirušas un tur tagad esot lielāks kalns. Vēl tagad ļau-

dis rāda kādu iedobumu, stāstīdami, ka tur bijusi lielajam cilvē-

kam gulta un beidzot kaps.

3* M. P. Lodziņš Jaun-Sērpilī. LP, VII, I, 1319, 4.

Senos laikos velns esot gribējis sev lepnu pili celt Balteņu

ezerā (senāk sauktajā Viķī). Kur ņēmis, kur neņēmis loti lielu,
lielu akmeni — nesis pilij par pamatu. Jau aizstiepis pie kalpu mā-

jām, Balteņiem, te, par nelaimi, iedziedājies Balteņu gailis —

metis akmeni zemē, pats projām. Akmens, smagi krizdams, pār-

plīsis pa vidu. Velns mukdams nodomājis: «Ja pats pamata

akmens pa vidu plīsis, tad tā ir zīme, ka manai ceļamai pilij
dienās nekādas varas nebūs — tad nava vērts, ka vēl tur pūlējos.»
Tā necēlis arī vairs pili. Bet pamestais akmens pie Balteņiem
šodien vēl redzams.

31. Naudīšnieks Talsu ap g. «Balss», 1886. g., 44. nr.

LP, VII, I, 1319, sa.

Pie Talsiem ir divi ezeri. Agrāk ezeri bijuši savienoti liela

ezerā, bet viens vecītis sirmā zirgā jājis reiz ezeram pāri un no

zirga_ pakaviem tad abi ezera gali iegrimuši dziļāki — ūdens

satecējis iegrimumos. Vecītim pa priekšu skrējis liels, pelēks
vīrs, nesdams lielus muskuļus padusē un vienmēr tos ūdenī sviez-
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dams, lai ūdens tašķītos vecītim acīs. No pelēka vīra mestiem

muskuļiem radušies ezeru mala kalni: Sudmalu kalns, Baznīcas

kalns, Klostera kalns jeb Pils kalns un Kenina kalns.

32. A. Bīlenšteins. Maga z i n XIV. B. LP, VII, I, 1319, sb.

Abi ezeri, Talsu Pils kalna ezers un Talsu muižas ezers,

senāk bijuši vienkopu. Tagad abu ezeru starpā gul_ Talsu pil-

sētiņas lejas dala. Kad senāk cēluši, tagadējas pilsētiņas lejas

daļā krogu ceļa mal?., tad atraduši vel bruģi, pa kuru agrākos

laikos uz pārceļama plostu uzbraukuši. (Cits atkal stāsta, ka

krogu ceļot vecai? plosts atrasts. L. P.)

33. Krēsliņu Jānis Maliena. «Teikas iz Malienas»,!,

24, 12. Bīne m a ņ a «L ivlānd i s c h c s Sage n b v c h», 80, 98.

LP, VII, I, 1319, 6.

Dzelžu vīri iesāka Alūksnes pili taisīt, bet tiem pietrūka ak-

meņu. Viņi noslēdza ar velnu derību. Tas apsolījās akmeņus

pienest, ja atdošot pusi no pils. Velns tad arī uzsācis akmeņus
nest pār jūru uz Alūksni un strādājis nosvīdis, tā ka akmeņu
nekad nav bijis trūkums. Vienreiz pār jūru ar lielu akmeņu

klēpi pārnācis, velns ceļā satika savu brūti, Nāvi, un iesāka ar

to sarunāties, nemaz nemanīdams, ka sarunājoties pagājusi gan-

drīz visa nakts. Pašu reizi Nāve velnam palīdzēja akmeņus uz

muguru celt, kad tuvāko māju gailis aizdziedājās. Nāve, no gaiļa
dziedāšanas izbijusies, atlēcās atpakaļ. Velns, nespēdams nastu

noturēt, palaida vaļām. Akmeņu nasta krita un pārplīsa. Ak-

izbira vispār ieleju, kur tos vēl šodien pie Lūra ciema var

redzēt. Velns., redzēdams, ka līgumu pametis, vairs Alūksnē ne-

rādījās. Ari Nave, aizkavējusies priekš gaiļiem sasniegt Kapu
kalniņu, palika uz izbirušiem akmeņiem sēžam un vaidam, kur

to veci ļaudis daudzkārt ap pusdienas laiku redzējuši paši savām

acim.

Piezīme. Krēsliņu Jānis gan pats no sevis būs pielicis, ka Nāve
bijusi Velna brūte. Tāpat arī «dzelžu vīri» nav sastopami labi uzrakstītās

tautas tradicijās. Šī teika ir uzņemta Lercha Puškaiša saīsinājumā. P. Š.

34. Šlipen b a c h s Dundagā, 1805. g. «M itau s c h c w6c h c n 11.

Unterhaltungen». Dr. Fr. Bienemann, «Livlāndi-
sch c s Sagenbuch», 63, 89. LP, VII, I, 1320, 7.

Kurzeme pie Dundagas ir Slītera kalns, arī Zilais kalns. Šā
kalna nokrauja, jūrmalas puse, redzama milzīga akmeņu kaudze.
Velns reiz bija nodomājis Rīgas jūras līci atšķirt no Baltijas
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jūras ar dambi. Atvēli bijis jau izdabūjis, bet tikai ar to no-

teikumu, ka darbs vienā naktī veicams. Nu vācis akmeņus kopa,

bet rīts pārsteidzis nabaga velnu: iedziedājies gailis un akmeņi

izbirusi no rokām.

35. S. V— nš Jaunēniešos. 1889. g. «Balss», 21. nr. LP, VII,

I, 1320, 8.

Jaunēniešos, no Beltes mājas uz vakara pusi, netālu no Gau-

jas, atrodas mazs, dziļš, dūņots ezeriņš.

Velns bija iedomājies rakt caur zemi caurumu. Pie šā darba

ņēmis palīgā visas tās dvēseles, kas nākušas viņa rokās. Šām

nu bijis caurums jārok un zemes jānes lielu gabalu projām, kur

sabērtas kaudzēs kā augsti kalni. Dievam šāds darbs nepaticis,
tas atvēris avotus, piepildījis izrakto caurumu ar ūdeni un no

tam radusies jaunēniešu Velna aka. Velns gan mēģinājis nolaist

ūdeni Gaujā, bet kad to nespējis, tad metis mieru. Šo ezeriņu

arī dēvē vēl par Melno caurumu. Ezeriņš ļoti bagāts zivim; bet

daudzo koku dēļ dibenā zvejot tur nav iespējams. Reizi, kad

Velna aka bijusi vēl tīra no kokiem, turienes saimnieka kalpi

gājuši zvejot. Bet tikko pašu laiku gribējuši izmest tīklu, vie-

sulis nācis rūkdams, kaukdams un nosviedis daudz koku Velna

akā.. Kalpi bijuši tā pārbijušies, ka no bailēm dažs gulējis pat

mēnesi slims.

36. M. Ziediņa Dignājā. Latvju kultūras kr.

Kurzemē, Sērpils pagastā, pie Baltiņu ezera, atrodas Baltiņu
kalni. Senāk tur esot dzīvojis velns. Netāl no šī ezera ir liels

pāršķelts akmens, par ko ir uzglabājusies šāda teika.

Reiz ezermalā viens vecītis vijis valgus. Te no tuvējiem
Baltiņu kalniem atskrējis velns un prasījis, kam šis valgus vijot.
Vecītis atteicis, ka gribot Baltiņu kalnus gāzt ezerā. Velns ļoti
satrūcies un sācis lūgt vecīti, lai viņam liekot darīt kādu tik gri-
bot darbu, tikai kalnus lai atstājot turpat. Brītiņu padomājis,
vecītis licis velnam nest akmeni no ezermalas līdz tuvējām mā-

jam, jo viņš sev gribot akmens māju celt. Labi. Velns ņem mil-

zīgo akmeni uz pleciem un nes. Par nelaimi necik tālu nepanesis,
iedziedājies gailis un visiem velniem bija jāiet mājās. Velns nu

sviedis akmeni ar tadu spēku no pleciem, ka tas dziļi iegrimis
zeme un pāršķēlies divos gabalos. Tā viņš stāv pāršķelts vēl

šo baltu dienu.

37. H. Skujiņa no A. Kauliņa Aumeisteros.

Par Zvārtavas ezaru vellc buvēš tiltu. Šis jau bīš līdz pus-

ezaram uzbtiveš, ka dziedāš gailis un tilts iegāzies ezarā. Vē ta-

gad ezara dibina varot redzēt pulka akminu.
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38. Elvīra Prudina no 97 g. v. māmiņas Rendas pag.

Viena sieva reiz gājusi pa Valča mežu vēlu vakarā. No

krūmiem iznācis smalks jaunskungs un sacījis, ka šij nu jāpaliek

par viņa sievu. Sieva no sākuma negribējusi ne dzirdēt, jo pašai

bijis vecis mājās, bet tomēr labāk viņai paticis smalkais jauns-

kungs. Beidzot abi sarunājuši, kā precēsies un brauks uz jaunu

zemi, ka vecais vīrs nemaz nezinot. Sieva nu tīri priecīga, ka

nu būšot tāds skaists vīrs, bet nezin kā ieraudzījusi, ka šimir

aste un divi ragi. No bailēm sieva iekliegušies: «Dievs, stāvi

man klāt.» Gaisā nokūpējuši zili dūmi, un jaunskungs palicis

par lielu, pelēku akmeni.

Šis akmens vel tagad stāv Valču meža un neviens viņu ne-

aiztiek.

39. Skolnieks R. Maisiņš Streņčos.

Kurzemes Annēniešu pagasta mežos atradies liels akmens.

Ļaudis stāsta, ka senāk šis akmens bijis kādā purvā, kur mituši

velni. Reiz viens velns uzkāpis uz akmeni, bet zemē kāpdams,
kritis un nosities. Citiem velniem tas nav paticis. Vini paņē-
muši lielo akmeni un ienesuši biezā mežā.

Reiz biezais mežs bijis jānocērt. Sagājuši strādnieki un cir-

tuši mežu. Kad bijis vakars, tad strādnieki turpat iztaisījuši gu-

ļamu vietu.
_

Viņu starpā izcēlies strīdus. Neviens nav gribējis

gulēt ārmalā. No meža kāda balss saukusi: «Kas vidū, tas pa-
zudīs!» Nu atkal neviens negulējis vidū. Strādnieki ieraudzījuši
lielo akmein, gājuši tur un sagulušies ap to. Viņi aizmiguši un

gulējuši līdz rītam. Rītā celdamies redzējuši, ka akmens vairs

nav. No tā laika lielais akmens nekur vairs nav bijis redzams.

40. Mācītājs Fīrhufs (Vierhuff), uzrakstījis iekš

«Sitzungsberichte der Gesellschaft fur Geschi-

ch te et c. 1876.», Rīgā, 1887., 54.

Velns gribējis tiltu taisīt, kur iet uz Tribalsa kalnu, par to
briesmīgi dziļo purvu. Viņš salasījis ļoti daudz akmeņu un jau
nesis. Te gailis dziedājis un_ velnam akmeni izbiruši. Lejas
Sikulu saimnieks Liepiņa vel stāstīja: «Mana tēva laikā tur bijis
briesmīgi daudz akmeņu, kas vēlāku tikuši izvesti. Tagad virs
zemes tik daudz vairs nav — ja nu iekšzemē ir.»

Piezīme. Šeit ir runa par senajiem sāmu kapiem. Teikās tā ir
pazīstama lieta, ka tautas savus pretiniekus ar laiku nosauc par velniem.
Tadi paši kapi ir minēti sekošā variantā. P. Š.
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4i. K. Jansons Plāņos.

Roznēniešu Gailīša mājas zemē velns_ reiz gribējis maju celt,

bet reiz tam akminus nesot gailis iedziedājies un akmini nobiruši

zemē. Vēl tagad Gailīša mājas mežā ir divas lielas akminu krās-

matas, kuras sauc par velna kapiņiem.

Piezīme. Skat. piezīmi pie iepriekšēja varianta. P. Š.

42. J. Bakšs Aknišas pag. Latvju kultūras kr.

Senāk pie mums akmeņu nemaz nebijis. Viss bijis gluds.

Bet reiz krodznieks piedzirdījis velnu. Velns noreibis un ta abi

sākuši kauties. Krodznieks sācis velnu trenkt prom, un ta nu

abi skrien pa lauku. Bet Velns bēgdams ker vien, ker vien ze-

mes piķus un sviež tik krodzniekam. Zemes piķus šis saspiedis

par akmeņiem. Tā skrienot, velns piesvaidijis pilnu zemi ar

akmeņiem.

4. Kustonis, kas acim redzot aug lielāks.

1. Fr. Pārupis Zantē (Kurzemē). Jk r. IV, 40, 30. LP, VII,

I, 501, 4.

Reiz braucis vīrs no Plāņu lielās muižas uz mājām un at-

radis uz ceļa aunu guļam. Apturējis zirgu un cēlis aunu ratos.

Varējis tik knapi to pacelt. Nu braucis uz priekšu; bet zirgelis

tikko varējis pavilkt un jo nācis māiām tuvāk, jo smagāks palicis

auns. Vīrs domājis, ka auns jānokauj, vai tad nepaliks vieglāks?

Te — tavu brīnumu — auns no ratiem ārā, iesmējies un dīķelī
iekšā. Nu vīrelis redzējis, kas tas par putnu.

Piezīme. Tādu pašu teiku Lerchim iesūtījis arī A. Māturs no Grā-

vendāles. No kūķeniekiem iesūtītā teikā braucējs iecēlis savos ratos jēru,
kas acim redzot audzis. Nu braucējs pamanījis «zirgu dziļa muklāja malā,

tikai vienu soli atstatu. Vēl laimīgi izglābies gan.» Pēc A. L. P.

t. li. Skujiņa Smiltene.

Reiz vienc ceļa - vīrs sprēgoņā (loti aukstā laikā) braucis no

pilsētas uz maju. £is nu_braucis, braucis un uzreiz pamanīš, ka

uz ceļa vidus guļ mazs jenc. Nu vīrs apturēš zirgu, izkāpis no

vezuma un gaš apskatīt jērīnu. Jērīc bīš pavisam slapš, nupat
ka piedzimis.

_

Ceļa-vīrs izērmojies, kā gan jērīc te ticis pavisam
slapš un ve tada sprēgoņā uz paša ceļa vidus. Tālumā nevienas

mājas nebīš, neviena cilvēka, ne kustoņa ar un cela-vīrs vairs

neka daudz nedomās, ņēmis tik jērīnu cieti un ielicis savā vezumā.
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Nu ceļa - vīrs jēriņu balzīš, kā vie mācēdams, lei šis nenosalst

un pats akai jērīnu glaudīš vienā glaudīšanā un tā vie Die sevis

sacīš: «Nebūtu nu es gadījies, ta tu jau sen butu pagalam un

ragā sasalis!» Un cela-vīrs tik braucis un glaudīš jerīnu. Bet

jo ceļa - vīrs vairāk jērīnu glaudīš, jo jērīc tik audzis lielāks un

lielāks, nu jau ceļa - vīram vairs nebīš vezumā lāga rūmes un

zirgs ar tiktikko vezumu vilcis. Nu cela-vīrs manīš, ka nav vis

labi, sācis lūgt Dievu un skaitīt tēva reizi. Ka nu ceļa - virs bīš

tēva reizi izskaitīs un aizmetis sev krustu priekšā, tā lielais jērs
uzreiz pazudis. Cela-vīrs pabrīnējies un ta braucis tik akai

savu ceļu.

3. Runtulu Vi Jis Vilcē. Jk r
. IV, 24, 14. LP, VII, I, 501. 3.

Reiz vienai sieviņai gadījies jo vēlu naktī uz Vilces krogu

iet. Ceļš uz turieni no viņas mājām bijis attālu, tādēļ sieviņa

nospriedusi gar Ķesi (kādu pļavu) tiešām iet. Viņa devusies

ātriem soļiem gar Keša malu uz priekšu. Te tikko vidu atsnie-

gusi, piepēži maza kaziņa iestājusies tai ceļā. Sieva izbrīnīju-
sies, jo skaidri zinājusi, ka apkārtējiem saimniekiem nevienam

nav kazas un tad — kas gan vēlā naktī mazu kazlēnu klajā laukā

atstātu? Beidzot viņai ienācis prātā, ka kazlēns būšot izkritis

kādam leitim no ratiem, kas to gribējis uz Žagari vest, un tā tad

še atmaldījies. «Nebūs grēks, ka es viņu paņemu. Kur gan na-

baga lopiņš aukstā naktī patversies?» sieviņa, šo pie sevis runā-

dama, kazlēnu paņēmusi un naigi devusies uz priekšu. Bet ka-

ziņa palikusi smagāka un smagāka, ka vairs nespējusi panest.

Lūkojusi viņu nosviest, bet kās to dos? Kaziņa ar kājām jo cieti

pie sieviņas pieķērusies. Bailēs sākusi tēva reizi skaitīt un kad

nākusi pie «atpestī mūs no visa ļauna», tad kazlēns ar joni no-

liecis, iesmejies un pazudis. Sieviņa, krustu pārmetuši, laidusies

skriešus projām. Kad sasniegusi Vilces krogu, bijusi slapja kā

žurka.

4
-

O. Ancelane Secē. Latvju kultūras kr.

Reiz viens saimnieks braucis ap pusnakti no pilsētas uz mā-
jam. Braucis garam Seces Jauniem kapiem, un ieraudzījis grāvī
mazu kazlēnu guļam un želi blējam. «Ak, tu mīļo kukainīti, gani,
palaidnieki, tevi atstājuši lauka!» saimnieks žēlīgi iesaucies un

iecēlis kazienu ratos, braucis tālāk. Bet tavu brīnumu! kazlēns
palicis arvien lielāks un lielāks. Pēdīgi vairs ratos nebijis rūmes.
Saimnieks nu loti sabijies un sācis pātarus skaitīt. Tiklīdz pār-
metis krustu, kazlēns ka ūdenī iekritis.
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5. Paegļu Mārtiņš Lielvārde. Zin. Kom. kr. LP, VI,

153, 11, 3.

Sieva ar savu dēlēnu gājusi no Lielvārdes Jauniem Tulkiem

uz Rembates Būžām un Ogres krastā atraduši mazu kakenu ņau-

dam. Paņēmuši kaķēnu laivā līdz un braukuši pa Ogri. Te pec

brīža, kamēr māte airējusi — delens iesaucies: «Mcm, mcm! tas

kaķis jau aug!»

«Ej, bērns, ko tu melo! Kā nu kaķis var augt?» mate at-

teikusi un nemaz nepaskatījusies. Bet pa brītiņam puika atkal:

«Mcm, mcm, tas kaķis jau aug!» (Lielvārdē teikts, ka braucējs

pamanījis ceļmalā aveniņu smukiem, līkiem radziņiem un iecēlis

ratos, mīlinādams: «Aveniņ, aveniņ!» Bet aveniņš mēdījies:

«Ēvniņ, ēvniņ!» Nu izgrūdis laukā, jo manījis, ka tas ir pats

velns.)
Māte paskatījusies: Vai traks! aug gan kaķis: jau teļa lie-

lumā. Nu, ko nu? Grūduši pa abiem kaķi Ogrē. Ūdenī kaķis

iegaudojies vien, aizpeldējis līdz kārkliem un tad par viesuli pār-

vērties, nezin, kur aizskrējis, kur palicis.

6. V. Krūmiņš Talsos. T. Dzintarkalna krājuma.

Ežkalns atrodas pie lielceļa pretī Laidzes muižai. Reiz tur

vienā novakarā braukuši divi žīdi Smuliņš un Iciks. Pie Lž-

kalna tie ieraudzījuši, ka viens auns gul ceļa vidū. Abi žīdi ātri

piesteidzas klāt un iesviež to ratos. Nu žīdi sāk aunu vērtēt.

Smuliņš saka: «Tas ir pusrubli vērts!»

Bet Iciks iesaucas: «Smuliņ, kas tev par reķinumu? Tas

jau ir pusotra rubļa vērts!»

Žīdiem vērtējot, auns sācis ātri augt un spiest žīdus no ra-

tiem laukā. Žīdiem palicis ļoti bail un tie sākuši triekt aunu no

ratiem laukā, bet auns nemaz nav baidījies. Žīdi piesaukuši vi-

sus savus praviešus, bet nekas nav līdzējis.

Pēdīgi Smuliņš uzsaucis: «Kungs Jēzus Kristus, nac mums

palīgā!» Tad auns izlēcis no ratiem un pazudis, kā ūdenī iekritis.

7. K. Bi ka Ga v j i c na.

Viens dūrēnietis stāsta šādu stāstu par velnu. Viņš pats, pa-

gasta vecākais Kazainis, braucis rudens nakti, no dzirnavām uz

maju. Mēness spoži spīdējis un pulkstens varējis būt tā ap div-

padsmitiem. Te uzreiz gar Lejas - draudzes kapsētu braucot,

viuš ierauga, ka no turienes skrien tāds melns kustonis kā vilks,
un ar lielu līkumu dodas uz ceļu braucējam priekšā. Šis ar ne-

maz nebijis iedzēris, tā viņš pats stāsta, bet tas melnais zvērs
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palicis arvienu mazāks, jau kā suns. Pietecējis kādas divas vai

četras asis zirgu priekšā un nu tas jau bijis palicis kaka lieluma.

Te tik vien viņš, šis savādais kaķis, nogulies uz ceļa, kur

minētam saimniekam bijis pāri jābrauc, proti starp riteņiem eja-

mo ceļu un vidus dalu, kur zirgs sper kājas, ka jau tas uz ie-

brauktiem zemes ceļiem medz būt. Ka nu tik tas kustonis nogu-

lies zemē, tā minētais braucējs, nekā neteikdams, vilcis ar kreiso

roku dīvainajam kaķim par muguru, tā ka šis zibina ātrumā aiz-

devies uz kapsētas birzs pusi, nekā neteikdams nedz bļaudams

Tikko ticis un ieskrējis mežā, ka viss mežs sācis šņākt un krākt,

it kā pa vētras laiku, kaut gan tad bijis mierīgs laiks. Taču vēl

esot velni pasaulē, teic minētais saimnieks.

Piezīme. 111 grupas 4. nodaļā gan redzam, ka arī ēni parādās pa-

stāvīgi augošu dzīvnieku veidā, bet par veļiem šādi piemēri man nav pa-

zīstami. P. Š.

5. Velni mānās.

1. M. B. Kandava. T. Dzintarkalna krājuma.

Kandavas pagasta Kikuru ciemā reiz dzīvoja vecs vīrs, ko

ļaudis sauca par Tāpatu, lai gan vina īstais vārds bija Kārklis.

Šim Tāpatam bija liela dzērēja slava un katru svētdienu viņš

bija ieradis iet uz Kandavu.

Ceļā no Kandavas uz Kikuriem vienā pakalnā atradās viena

liela priede ar līkiem kupliem zariem visapkārt. Pie pakalna
stāv purvs, apaudzis ar sīkām mazām priedītēm, un visapkārt

ap šo priedulāju stiepjas klajums. Tikai vēl aiz klajuma tālumā

ir saredzama zilgani melna svītra, kas pastāv no tālākas apkārt-

nes mežiem. Ļaudis pie šās priedes bija redzējuši visādus spo-

kus, kādēļ arī priedi sauc par spoku priedi.
Vienā ziemas vakarā vecais Tāpats aizkavējies ilgāki Kan-

davā un nācis uz māju jau pa tumsu. Viņš pats bijis stipri ie-

reibis, laiks tumšs un ceļš slidens, tā kā kājas nemaz vairs nav

labi klausījušas._ Tikai krizdams un klupdams viņš nonācis līdz

priedei un dusmās iesaucies: «Kaut jel pats velns mani pavestu!»
Tikko viņš šos_ vārdus izteicis, tūliņ arī dzirdējis kādu nopa-

kalis braucam. Tapats apstājies un gaidījis. Piebrauc melns

kungs zaļās kamanās ar melnu zirgu, tūliņ pietur un aicina viņu,
lai sestās iekša. Kad nu vecais iesēdies, tad kungs sācis tik ātri
braukt, ka vējš vien gar acim skrējis. Tā braukuši gandrīz visu

nakti, bet līdz mājai tomēr netikuši. Vecais Tāpats sācis brīnī-
ties un izsaucies: «Dievs tēvs! cik tālu tad Kikuri no Kandavas

un mes braucam visu nakti!»

Līdz ko viņš ta iesaucies, tūliņ viss pazūd un pats atrodas

pie purva uz skujas zara sēdam. Viņš nu labi redz, ka visu nakti



47

ticis vazāts uz skujas zara ap purvu. Mugura viņam bijis gluži

jauns kažoks un tas bijis pušu. Tapatam_ nu arī pārgājis viss

reibums un viņš pārnācis mājā gluži skaidrā prata.

2. H. Skujiņa no 60 gadu vecā Pētera Turka Smiltenē.

Reiz vellc aizbraucis pie kalēja un vēlēš šim, lei apkaļot

zirgu. Vellc bīš sataisījies par varēnu kungu. Kalēš jau nokalis

pakavu un gribēš jau apkalt zirgu, bet kā gāš pie zirga, tā pama-

nīš, ka kungam (velnam) viena kāja ir govs un otra gaiļa. Nu

kalēš manīš, ar kādu putnu šim darīšanas, pārbijies kā kalkis, ka

pats nelabais šā priekšā stāv, skāpies apakal no vella un metis

sev krustus priekšā. Vellc pamanīš, ka kalēš krustās, un prasīš
šim, kāpē šis krustoties. Kalēš sacīš pretī, ka šis jau viemē tā

krustoties, ka kādu darbu iesākot. Nu vellc palicis nevaļīgs,
nelaidis vais kalējam zirga kalt un taisījies tik prom. Kalēš akai

bīš varēn priecīgs, ka ar godu ticis no nelabā vaļā.
Vellc braucis, braucis un pamanīš, ka vienā mājā saimnīca

baro vistas. Vellc braucis mājā iekšā un piegāš pie saimnīcas

Pašreiz saimnīca sviedusi vistām miežus, un šai pašai nemaz ne-

manot, noslīdēš no pirksta gredzenc un nokritis zemē. Nācis

gailis un norijis saimnīcas gredzenu. Vellc visu to redzēš, bet

saimnīca gan nekā nemanīsi. Ka gailis bīš saimnīcas gredzenu
norijis, ta vellc nu tūlī plijies saimnīcai virsū, lei pārdodot šim

to gaili. Bet tas gailis, kas to gredzenu norijis, bīš pats smukā-

kais un saimnīca ta gaiļa ne par ko ar negribēsi pārdod un solīsi

vellam otru gaili. Bet vellc otra gaiļa neņēmis un tik pēc tā vie
dzinies, kas gredzenu norijis, un sasolīs par šo lielu naudu. Pē-
dīgi nu saimnīca apdomāsies, ka vellc tik lielu naudu par gaili
solīs, un nospriedusi, ka būšot vie tas gailis jāpārdodot. Šī nu

saķērusi gaili un devusi vellam. Bet kā devusi, tā pamanīsi, ka
kungs nav vis cilvēks, bet pats nelabais. Saimnīca no lielām bai-
lēm nelabi iebļāvusies, gailis izspudījies šai no rokām un

—

spurr! — prom. Pati saimnīca kliegdama uz māju prom un vellc
palicis stāvot ar naudas maku roka. Tā vellam akai nekas neiz-
nācis un šis braucis prom.

3. Skolniece Aina Zommere no J. Kacāna Englūtes
pagasta.

Viens jauneklis gājis sestdienas vakarā meitās. Arā bijis
sniegs uzsnidzis. Izgājis cauri birzei- uz ceļa, te viņa priekšā
nostājas melns kungs un nelaiž iet tālāk. Jauneklis griežas at-
pakaļ, lai ietu maja, bet te atkal melnais kungs priekšā. Jau-
neklis sadusmojas un uzkliedz: «Ej nost no kājām, ja ne, tad sa-
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grābšu tevi aiz čupras.» Melnais kungs neklausījās. Tad jau-

neklis paķēris melno kungu ap viduci, nogāž zemē un iet projām,
bet velns atkal klāt. Jauneklis nu pacel velnu uz augšu un no

gāž atkal zemē. Velns iebļaujas no sāpēm un _paliek guļot. Ejot

gar riju, jaunais cilvēks izdzird loti jauku mūziku, grib attaisīt

lodziņu, bet nevar. let pie durvim, arī netiek iekšā. Viņš paķer

koku un gāž ar visu spēku pa durvim. Durvis atlec vajā. Rijā

ir viss gaišs un izgreznots. Tur danco jaunas dāmas un kungi

pēc mūzikas. Mūzikanti sēd uz lāviņas pie loga un pie durvim

sēd melnais kungs. Jauneklis arī grib dancot un iet meitas lūgt,

bet neviena neiet ar viņu dancot. Viņš nu danco viens pats, bet

viņam apnīk dancot vienam pašam. let pie melnā kunga prasīt,
kāpēc pie viņa nenāk neviena dāma. Melnais kungs neatbild, bet

spļauj uguni jauneklim virsū. Jauneklis iet pie siltās krāsns sil-

dīties un iesaucies: «Dievs sazin, kas šodien meitām noticis, ka

neviena nerunā, un visas ļoti melnas.» Kā šos vārdus izteicis, tā

vis pazudis un rijā paliek viss tumšs. Viena balss tumsā sau-

kusi: «Paldies par atpestīšanu no melnā kunga.» Jauneklim no

tā laika ļoti labi gājis.

4. H. Skujiņa no 59 g. vecā Augusta Karkliņa Meru

pagastā.

Pie Liepas muižas Cēsu tuvumā ir tāda liela ala, ko sauc

par Vella cepli, un tanī alā dzīvāš velli. Velli saģērbušies par
cilvekim un nākuši ceļa-vīrim pretī un pirkuši no šiem lopus,
linus un visu, ko vie ceļa - vīri uz pilsētu veduši. Velli
labas cenas. Bet tikko cilvēks aizbraucis ar vellu doto naudu

maja, ta nauda uzreiz palikusi par oglēm.

S. V. Strods no 50 g. v. Stroda .Rēzeknes apr. Varklāņu

pagasta.

Tumša rudens naktī mans tevs gājis no Varklānu miesta uz

maļu un bijis drusku Kad nonācis pie Pūragala tiltiņa,
iebēris pīpē tabaku un meklējis pa kabatām sērkociņu, bet ne-
varējis uziet. Uzreiz pamanījis pie tiltiņa ugunskuru, pie kā sē-

dējis nepazīstams vīrietis
L

Tevs piegājis tam klāt un lūdzis, lai
atļaujot paņemt vienu kvēlošu oglīti. Svešnieks teicis: «Ja at-
dosi man savu vistu ar cāļiem, tad dabūsi uguni!» «Man mājā
nav vistas ar cāļiem,» tevs atbildējis. «Ir,» svešinieks sacījis.
Tad tevs sapratis, kas tāds bijis uguns kurinātājs un ko viņš do-
mājis, runādams par_ vistu un cāļiem. Tas bijis velns un domāta
vista ar calļem — teva sieva ar bērniem. «Nedošu!» tēvs teicis
tin gājis talak. Kad atskatījies atpakaļ, uguns bijusi izdzisusi un

kurinātājs ka caur zemi izkritis.
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i. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteros

To es pati ar savām acim redzēju, ka vellc palika par bru-

vela puiku un iepilēja (iekrita) Karolas muižas ezara. Tas bī

pašā dienvida laikā un es no sava loga redzēju, ka brūvela puika

sēd uz tilta margām un pārkaras pār ūdeni.

«Ak tu. pagātne!» es pati pie sevis nodomāju, «iepilēs ezara.

Cik tur vaiga, pašubēsies un iekšā būs!»

Kā nu es tā nodomāju, tā puika kājas vie saslien un ezarā

iekšā. Nu es kliegdama brēkdama pie brūvelīgas un stāstu šai,

lei nu skrien, cik ātri vie māk, jo puika pie slūžām iepilēja ezarā.

Bet briīvelīga smej tik un nekust no vietas. Bet nu es vai traka

palieku un raunu šo raušus no istabas ārā, vai ta nu puikam tīšā

prātā lāvīs noslīkt? Bet brūvelīga tik smej un vedina mani otrā

istabā. Nu visupēdīgi, ka es gandrīz jau ar naidu sāku, šī mani

ieved otrā istabā un rāda, ka puika ar pašu brūveli otrā gultā gul.

«Vai Dievī, tavu brīnumu!» es tā vie iekliedzos, «puisīts
sveiks un vēsais un es tak pati ar savām acim redzēju, ka pui-
sīts iepilēja ezarā.»

Nu bruvehga ar sacīja, ka ši jau ar redzēsi, ka puika iepil

ezarā, bet tas jau nebī puika, bet vellc.

7. H. Skujiņa no veca vīra Smiltenes pagastā.

Reiz es aizgāju priekš gaiļiem uz piedarbu zirņus kult. Kūlu,
kūlu un netiku nekādā lietā. Sak', ka vai pats velns man palīgā

nāktu,_nodomāju. Tūliņ arī piedarbā ienāca smalks melns kungs

un solās palīdzēt.
«Še nu, draugs, uzpīpēsim,» sacīja svešais kungs un iedeva

man cigāru.
Es pīpēju, pīpēju, bet lāga dūma nebija. Sāku apskatīties,

kas tas par kungu ir. Visādi bija lepns, bet tik kājas bija zirga.

Nu manīju, ka labi nebūs. Pa laimi tai pašā rāvienā gailis dzie-

dāja un kungs izskrēja no piedarba, ka nokūpēja vien.

Velaku apskatīju kunga doto cigāru un redzēju, ka tas bija
£aija kāja!

t. H. Skujiņa Smiltenes pagastā.

Smiltenes muižas rijkurim bijušas reiz briesmas. Kurinājis
rijas krāsni — bijis ap pusnakti — te pamanījis: atveras rijas
durvis un ienāk lielskungs — koka kāja klaudzējusi, misiņa pa-
kauša puse spīdējusi. Lielskungam karā bijis nošauts puspakau-
sis un nošautā puspakauša vietā dakteri tam pielikuši misiņa pusi.
lenācis lielkungs rijā un apstājies pie rijkura. Labu laiciņu klu-
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sēdams stāvējis un skatījies uz krāsnkuri. Tad izvilcis no ķešas

dārgu papirosu maku un iedevis rijkurim vienu papirosu. Pec

tam lielskungs tūliņ aizgājis. Kad rijkuris piegājis pie krāsns,

iekāpis krāsns bedrē un izvilcis no krāsns pagali, ko aizpīpēt, tad

no brīnumiem palicis vai gluži mēms: papirosa vietā tas mutē

turējis gaiļa kāju.

9. J. Atteka no 42 g. v. M. Duka te s Nīca.

Reiz iegājis vienā mājā viens puisis, bet tās mājas saimniece

gulējusi gultā. Šis piegājis klāt un saburzījis to saimnieci. Tad

tā saimniece saskaitusies un teikusi: «Ak tu velis tāds!» Puisis

novilcis savu kažoku, uzsviedis uz kāpostu mucu, kas turpat bi-

jusi, un arī pats tur uzsēdies. Tad šis redzējis, ka saimniecei

blakus sēdot tāds liels velis. Pēc brīža tas pazudis un atkal saim-

niecei katrā pusē bijis viens mazs vellelis. Tā trīs reizes viņi pa-

rādījušies un vairāk vairs ne. Puisis pa visu to laiku sēdējis kā

sasalis. Vēlāk viņš prasījis, vai vēl kāds tos vellus redzējis, bet

vairāk neviens neredzējis. Laikam tālab viņi parādījušies, ka

saimniece viņu izsaukusi par vellu.

10. J. A. Jans o n s Noga 1 c.

Nurmuižas Dižsēnās dzīvojusi senāk veca sieviņa, ko visi

saukuši par jumpraviņu, bet viņa nekādus garus nav baidījusies.

Reiz naktī pie viņas pielīdis jaunskungs ar suņa galvu, bet viņa

tik noglaudījusi to un mierīgi pateikusi: «Ko tu nu nāc pie ma-

nim, ej labāk kur tev jāiet!» Tad sacēlusies liela vētra, visās

malas šņācis un kracis, bet velns pazudis.

11. K. 2ie m a Mežo t nē. LP, V, 46, 49.

Reiz viens vīrs naktī gājis gar kapiem un ieraudzījis baltu
vīru.

_

Baltais uzsaucis: «Nāc lauzties!» Vīrs atteicis: «Kad jā-
iet, jāiet, lai tad Dievs nak par palīgu!» Bet baltais nu vairs

negājis lauzties, lai labāk mijot tabakas ragus. Vīrs atteicis:

«Tādas lietas man nav!»

«Nu, kad tev nav,_tad še mans zelta rags!» baltais iesaucies
un pazudis. Vīrs paņēmis zelta ragu, pārgājis mājā un sācis labi
apskatīties. Bet ko nu atradis? Sapuvušu zirga žokļa kaulu. Še
nu tev zelta rags!

12. J. A n sber ģ i s Eve 1 ē. Etn. IV, 1894. LP, VII, I, 75, 30.

Agrakos_laikos Valmieriešos vienā vietā bīsi kopīga ganība,
kura no vairāk mājam puiši ar zirgim jāši pieguļā. Turpat tūmā
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bīsi arī kaimiņa rija, kuras paspārnē puiši pa naktim gulēši.

Reiz vienu sestdienas vakaru puiši sajāsi, sapinuši zirgus un aiz-

gāši meitās. Bet viens puisis atjās vēiāk. Viņš sapin zirgus,

pieiet pie rijas, citu biedru nav, bet rijā un piedarbā liels lērums.

Puisis domā, ka tur iekšā citi puiši, un grib viņus iznerrot. Viņš
ieiet piedarbā un sāk citus ķerstīt. Ķer, ķer —

nevar neviena sa-

ķert. Viņš ieskrien rijā, ķer, ķer — atkal nekā. Nu atkal lērums

piedarbā. Viņš skrien no rijas piedarbā, no piedaba atkal rijā.
Te uz reiz visa rija gaiša kā dienā un melli kungi ar trīsstūra

cepurēm tā danco, ka put vien. Puišam no bailēm visi mati stāvu

sacēlušies.

13. Skolnieks J. Atars Strenčos.

Brantu kroga vienā istabā_ neviens nav varējis gulēt. Reiz
viens no zaldātiem mājās pārnācis puisis salīdzis pie krodzinieka

par kalpu. Krodzinieks viņu labprāt pieņēmis un teicis, ka ista-

bas viņam neesot. Viena gan esot, bet tajā nevarot gulēt. Puisis

atteicis, viņš esot zaldātos bijis, viņam neesot bail. Vakarā puisis

iegājis norādītā istabā, aizslēdzis durvis un licies gulēt. Tā ap

pusnakti kāds pie viņa gultas klāt gan. Tas licis roku pie viņa
rokas. Tā bijusi ar spalvām apaugusi. Nu puisis zinājis, ka

viņam ar pašu nelabo darīšana, bet nedabūjis ne apdomāties, kad

tas atradies jau uz krāsns augšas. Puisis nu iededzis uguni, iz-

meklējis visas malas, bet nekā neatradis.

14. G. JānisVatrānē no Kuplās. Etn. I, 1891. LP, VII, I, 979, 2.

Kuplā Kārla sieva gājusi ar otru meitu vakarā uz muižu

kārtā. Ceļš gājis pa tā saukto Dobjo grāvi, kur, kā runājuši,

velni rādījušies. Minētās gājējas nebijušas vēl pie Dobjā grāvļa
pienākušas, kad no meža izskrējis mazs bērns un sācis tecēt

gājējām pakal un raudāt. Pēc kāda laiciņa, kad_ gājējas bijušas
Dobjam grāvim pāri, bērns atkal pazudis. Gājējas dzirdējušas
abas divas bērna raudāšanu, bet viena otrai nekā nesacījusi, jo
katra domājusi, ka otra nedzirdot, un tādēļ negribējusi otras bai-

dīt. Tikai muižā, kājas audamas, abas sarunājušās un viena

otrai stāstījusi, ka dzirdējusi bērnu brēcam, bet nedrīkstējusi

otrai sacīt. No tā laika meitas vakaros pa Dobjo grāvi vairs ne-

staigājušas, jo šis bērns cits nekas nebijis kā nelabais.

15. Naudīšnieks Naudītē. «Balss» 1888. g. nr. 40, LP,

VII, 1, 991, 1.

Valles mežā pie naudīšnieku Liel-Braņķiem vecenīte ar ci-

tām ogotājām gājusi dienasvidū ogot avenes. Uzgājusi brīnum

pulka ogu. Te viņai citi ogotāji tuvojušies čalodami. Vecenītei
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skaudis, ka citi ogotāji nāks tik skaistas ogas tkpat kā no deguna

nolasīt, un tādēļ ņēmušies šos aizbiedēt projām, gan ņaudēdama
(kā kaķis, gan zviegdama kā zirgs. Citi ogotāji arī aizlaidušies

projām, jo domājuši, ka patiesi vecais velns būtu tur biezoknī

atkal nometies. Vecene nu sākusi lasīt avenes viena pati, prie-

cādamās, ka laimējies citus tā sabiedēt. Bet te arī vecene da-

būjusi piedzīvot briesmas, ka tikko iespējusi aizmukt. Piepēži

tāda auka sacēlusies un tā brāzējusies kokos, ka tie lūzuši vai

no saknēm un locījušies vai līdz zemei. Vecene aizbēgusi projām
krusta nemetusi. Vēl tagad mūsējos domas valda, ka ne mežā,

nedz citur kur nedrīkstot otru tīši biedēt, jo tad biedētāju pēc
tam nelabais pats baidot.

Piezīme. Bērziņš no Piebalgas iesūtījis «Baltijas Vēstnesim» (piel.

1894) teiku, kur vienam kalpam parādījies velns, kas piepēži pazudis (LP,

VII, I, 85, 18). P. Š.

16. H. Skujiņa Smiltenē.

Tas man pašai gadījās. Pēc Trīkumdienas to svētdienas

vakaru Papīnas krodziņā bī deramdiena un mēs ar no Smiltenes

pagasta Liepīnas mājas aizgājām uz Pāpīnas krodzīnu Bilskas

pagastā. Ka nu nācām, ta jau bī krietni vēls un mēs ar otru

meitu gājām no pakaļas un mums akai pa priekšu gāja vaļniece
ar savu vīru un vē div puiši. Kā nu mēs nogriezāmies no liel-

ceļa un gājām pa mājas ceļu, ta es pamanīju, ka no Liepīnas si-

līnā iznāk tāds lieīc mellc, kā lācis kā, un nāk pa ežīnu augšā,

pāriet pār ceļu pāri un tik iet prom uz Antužas mājas pusi. To

lielo mello bī otra meita ar pamanīsi un šī nu sacīja: «Annī\ vai

tu ar redzi to lielo mello?» Es jau redzēju ar un sacīju šai

pretī: «Lienīf, vai tu ar redzi?» Nu Lienīte kliedza uz viena

puiša: «Jepi, vai tu ar redzi?» Nu šie vīrieši visi trīsi sacīja:
«Jā, redzam gan. lesim, saķersim un saplēsīsim, kā vellu'» Nu

visi trīsi pļāvās mellajam virsū. Bet uzreiz tas mellais, kur pa-

lika, kur ne, pazuda uz vietas un šie nu visi atnāca apakaļ un

mēs gājām uz māju. Ka nu atnācām mājā un sākām stāstīt, ta

vaļnieces mate sacīja tā: «Nevajaga uz ceļa 'bilst, ka ko redz.

Ta nelaime vie bī, ko jūs redzējāt.» Un tā ar bī. Vaļniecei bī

liela alavīcas aita un tā rītīnā bī beigta un tā augšu pēdu atgriez-
ta un kājas izstieptas katra uz savu pusi

IT. V. Zacharska no J. Špakovska Dagda.

Vīnam ķēniņam beja dabuots nu cytas kēnests gudrs un

muocīts kačs, kurs beja pi ķēniņa par kolpu un nosuoia uz golda
pusdīnas, vakariņas un vvsu cytti. Kēninš beja ar itū cīši prī-
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cīgs. Vīnu reizi pi kēnina atbraucja daudz vīsu nu vvsu pušu,

cytu kēnestju. Ķēniņš lyka šovam kačam nest uz golda jēžumu

(ēdamo). īraudzēja itū vīns vīss un jam tvka žaļ, ka jam taida

kača nav. Sadūmuoja jis itū kači nu ķēniņa nūzagt. Kad vīsi

labi izdzēra, itys vīss izguoja sincēs un gaida, cikom kačs īs nu

ķēka un ness vīsim jēžumu. Kad kačs guoja, itys vīss satvēra

kači, ībuozja maisā, lyka sev uz placim un aiznesja uz sovu sātu.

Sātā jis izraisīja maisu un redz, ka tī sēd valns ar rogim. Nū-

sabeida itys vīss un dreižuok aizskrēja pi sova drauga un iz-

stuostīja jam. kas ar jū nūtyka. Draugs atīt un redz, ka gul

maiss, bet valns jau pazudis. Itys vīss ar sovu draugu sarunuo-

ja cytās reizēs, kad pi ķēniņa bvus daudz vīsu, nūzagt itū kači.

Par garu laiku vēl pi ķēniņa sabraucja vīsi un otkon kačs nosoj
traukus ar jēžumu. Itys pats vīss runoj šovam draugam: «Kad

kačs ness traukus, izlaissim mes peli. Jo kačs nūsvīss traukus

un sagyus peli, tad ir pareizs kačs, bet jo na, tad te na kačs, bet

valnS; tys pats, kuru es beju atnezis uz sātu maisā!» Kai saru-

nuoja draugi, tai padora. Kad kačs nesja traukus, jī tyulen pa-

laidja jam zam kuojom peli. Kačs nūsvīdja traukus, sagyva peli

un suoka jū ēst. Tūlaik draugi sagyva kači, otkon īlyka maisā

un nas uz sovu sātu. Īdami pa ceļu, draugi vys runuoja: «Itys
ir pareizs, gudrs un muoeīts kačs!» Atīt jī uz sātu, atraisa mai-

su un redz, ka izlem nu maisa valns ar rogim. Kū darīt jīm?

Aizīt jī pi sova trešuo drauga un izstuosta jam, ka jī nūzoga nu

ķēniņa kači, atnesja uz sātu, un īsavēra, ka tī nav kačs, bet

valns. Trešais draugs runoj jīm: «Itys ir valns, bet na kačs,

par tū ka kači navar tai izmuocīt nosuot traukus un byut par

kolpu!» Draugi paticēja šovam trešajam draugam, atguoja uz

sovu sātu un redz, ka nav ni vaina, ni maisa, vyss pazuda. Tai

draugi puorstuoja žāluot, ka pi ķēniņa ir taids kačs, un vairuok

naguoja juo zogtu nu ķēniņa. Tai itys kačs pa šudiņ dīnai dzei-

voj pi ķēniņa par juo uztycamū kolpu.

18. V. Zacha r s ka no K. Niki t i n a Makašānu pag. Lat-

vju kultūras kr.

Natuoli nu pilsātas Rēzeknis pa Dricānu celi ir lels kolns,

kurijis saucuos par Ančepu kolnu, kur ir tai pat cīma Ančepi.

Vacijī lauds stuosta par itū kolnu, ka tī ir lels pogrobs ar dzelža

durovom. Daudz symtu godu tam atpakaļ uz ituo kolna beja

nazkaidi kara kopi. Itys kolns beja aizaudzeits ar lelu mežu un

uz tuo poša leluo kolna beja izauguši vīnā saknī septeņi bārzi un

brīsmeigi rasni. Vīnu reizi, godu treisdesmit tam atpakaļ, brau-

cja nu Bieržgola pagasta div zemnīki: Antons Melders un Jānis

Opyncāns, uz pilsātu Rēzekni un vedja div vazumus auzus uz
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puordūšonys. Taisni pi poša ituo meža zemnīkim pretim aiz-

guoja vīns malnais kungs, kurs beja apvlkts ar mainu drēbi un

ar brili rūkūs. Malnais kungs apstuoja un vaicoj nu zemnīku,
kfi jī vad. Zemmīki jam atbildēja, ka vad auzus uz pilsātu dēl

puordūšonas. Malnais kungs pascēja: «Es pajimšu nu jvusu

vysus auzus un labi jums izmoksuošu.» Zemnīki ar itū runu

malnuo kunga beja mīrā un pascēja: «Labi, kundzenš.» Malnais

kungs pascēja zemnīkim braukt ar vysim vazumim pēc juo. Zem-

nīki nūbraucja un ībraucja mežā un pa tīm kolnim taišni uz tū

lelū kolnu, kur ir izauguši tī septeni bārzi. Zemnīki radzādami,
ka brauc jī mežā un vēl uz taida kolna, jūs jau apjāmja baila, bet

jī nikai navarēja sprukt nu tuo meža uorā, braucja un taisēja

tū, kū jīm runuoja malnais kungs. Kad zemnīki izbraucja. uz tuo

leluo kolna, malnais kungs runoj jīm apstuot. Jī ari apstuoja.

Kungs izjāmja nu kārmyna moku ar naudu un kotram īdevja pa

zalta gobolam, un tūlaik attaisīja durovys itymā kolnā, kur ir

lels pogrobs. Tymā pogrobā nu vīnys un ūtrys jpusis stuovēja

daudz zyrgu ar zalta motim un sudobra astim, un pi kotra zyrga

stuovēja nazkaidi puiši, kuri ar beja ispuškoti ar sudobra un zal-

ta drābim. Bet nivīns nikuo narunuoja. Malnais kungs pascēja

zemnīkim: «Itūs auzus jius nesit uz tū pogrobu, kur stuov zyrgi,
•bet tai kab pi zyrgu ar maisu nadazadūrtīs. Zemnīkus apjāmja
vēl leluoka baila, bet jī tūmār suoka nosuot tūs auzus. un kod

jau vysu sanosuoja, vīns zemnīks, Melders, kurijis nesja pādējū

maisu, pīsadūra bišku pi vīna zyrga astis. Nu reizis izzacēla
lels vjējs un pārkiunc. dzelža durovys tiulen aiztaisējās un uz

tuos vītys navarēja vairuok redzēt, ni tuo pogroba ni tuo malnuo

kunga. Zemnīki tikai stuovēja uz vītys ar tukšim vazumim un

pi kotra zemnīka beja rūkūs pa gobolam zalta naudvs. Ilgi vēl
zemnīki stuovēja uz vītys un golu golā sazalasējās dreižuok

braukt. Kod jī izbraucļa nu meža, dreižuok nūbraucja uz sātu

un rozstuostēja sovim sābrvm par taidu nūtikšonu.

6. Velni mantas nesēji.

1. J. Spro ģ i s Koknesē, Brīvze m n i c ka «S bor ņ i k», 76, 62.

LP, VII, I, 481, 1.

Reiz veļu vakara brauca darbinieks no muižas klaušiem uz

maju. Ceļa viņam piestājās viens kungs un sacīja: «Vīrs, aiz-

ved mani pa nakts tumšumu līdz Jelgavai!» Darbinieks atbild:

«Kur es, kungs, tādu tālumu varu izbraukāt? Es jau braucu no

muižas gaitām maja, zirdziņš piekusis, un vēls laiks arī jau ta-

gad.» Bet kungs atsaka: «Nebaidies, ved vien, stundas laikā
būsim tur.» — «Nu, ja jus, kungs, tā runājat un par varu gribat,
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lai tad arī notiek, braukšu.» Līdz to izteicis, te kungs arī jau
ratos iekšā un — ai, Dieviņ žēlīgais — zirgam tikpat kā spārni

gadījās —kā vējš aizšāvās. Bet ceļā kungs iesaucas: «Pieturi!

tev jāizkāpj un jānogriež krietna sērmūkšļa boze.» Darbinieks

nogrieza bozi un kungs viņu izmācīja, kas ar bozi darāms: «Tik-

līdz aizbrauksim pilsētā, tūliņ iesim uz pili. Pilī vienā vietā gul

augstmaņu kundze uz galda, mirusi viņa ir. Apakš galda stāv

augstmanes naudas šķirstiņš. Nesabaidies tikai tu! Gar galdu,

zināms, būs vairāk kungu, tie sēž mironei klāt, bet tevi viņi ne-

saredzēs. Šo šķirstu ar naudu es gribu dabūt rokā. Bet tur

drīzi var man pretinieks gadīties. Tu tādēļ seko man cieši! Ja

nu mēs sakluptum šķirsta dēl, sāktum raustīties, varbūt, kauties

vēl, un viņš — kas var gadīties — ņemtu virsroku par mani, tad

palīdzi man: nāc klāt un sit tam ar bozi pārkrustis.» Un pa-

tiesi, kā kungs teica, tā viss atgadījās. lebrauca pilsētā, tūliņ

aizgāja uz pili, tur viena istaba pilna kungu, tie dzer, spriež sa-

sēduši, bet uz galda gul augstmaņa kundze nomirusi; apakš gal-

da atkal kundzes naudas šķirsts. Darbinieks redz: viņa kungs
kā nāk, tūliņ pie šķirsta. Bet nu pieskrien vēl cits kungs, tas arī

šķirstam klāt. Abi sāka ķildoties, rāties un izraustījās gar šķir-

stu un beidzot plūcās. Darbinieks noskatās: svešais kungs

stiprāks, sāks jau virsroku dabūt par viņa kungu. Tā viņš pa-

grābs sērmūkšļa bozi un mizos svešo pārkrustis, svešais tad pie-

pēži gluži nozuda un šķirsts palika viņa kungam. Kungs pakam-

pa šķirstu, sacīdams: «lesim!» Un tas bija viens redzējums,

jau šie atkal tai pašā vietā atpakaļ, kur izbraukuši. Tagad kungs

savam vedējam saka: «Tu man lieliskām izpalīdzēji, saki, ko

gribi par to?» Darbinieks atbild: «Ko tur varu gribēt -- cik

iedosit, iedosit.» — «Labi!» kungs nosaka, «vai tev būs kāds

maišelis?» — «Būs gan, te ir tāds auzu maišelis zirgam.» — «Pa-

turi to!» Viņš iebēra īsti krietnu tiesu no tās naudas. Darbi-

nieks tik priecīgs, tik priecīgs —to vien taujā kungam: kur lai

naudu paglabājot? «Visi taču zin, ka esmu nabaga vīrs — ierau-

dzīs man naudu, atņems un celsies nepatikas vien.» Bet kungs
atteic: «Uzmet maisu uz rijas krāsni un pagrāb tikai tad no ta,

kad tev ievajagas, tad neviens neapmānīs un maisu rokā neda-

būs.» Darbinieks patencināja kungam par tādu padomu un prie-

cīgs brauca uz māju. Mājā paņēma naudas maisu un uzsvieda

uz rijas krāsni. Nu darbinieks iesāka pamazām naudu tērēt: no-

pirka labus mājas rīkus, un visu iedzīvi iegrozīja pēc bagātnieka.

Kaimiņi, apmānīdami šitādu lietu, gudroja: «Kur viņš, tāds na-

baģelis, varēja tik bagāts palikt? Kur viņš to naudu grābis? Vai

nav tikai kādu aplaupījis?» Valodas nāca ir paša kunga ausis

muižā. Kungs tūliņ ataicināja šo un noprasa: «Kur tu ņēmi to

ņaudu? Tu biji nabags un tagad esi bagāts, kā tas gadījās?»
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Darbinieks redz — slēpties vairs nelīdz — ņemsies izstāstīt pil-

nīgu patiesību. Tā un tā esot ieguvis naudu.
_

«Un kur tu to no-

glabāji?)- — «Rijā, krāsns augšā.» Kungs tūliņ sūta savus su-

lainus naudai pakaļ. Sulaini ieiet darbinieka būdiņa, meklē, mek-

lē — nauda gan krāsns augšā bija, bet atrast neatrada. Tad

kungs lika darbiniekam pašam naudu atnest. Neko darīt, jāiet

mājā, jāņem nauda un jānes, ar asarām acīs kungam. Bet te

ap pusnakti — kur kungs vēl aiz priekiem par viegli gūto naudu

nebija ne aizmidzis — piepēži viens svešs kungs klaudzina_ pie

loga, saukdams: «Celies augšā, kungs, man ar tevi kas jāap-

runājas! Kāpēc tu atņēmi darbiniekam nopelnīto mantu? Pie-

saku tev: ja tu tūliņ to naudu nevedīsi atpakaļ un pats ar savu

roku neatdosi darbiniekam, tad tavi kauli tūdaliņ balēs.» Kungs,

trīcēdams aiz bailēm paķer naudu, ielec karītē un brauc Die dar-

binieka. «Še tava nauda!» viņš saka, «glabā un tērē to, kā pats

redzi, man tās nevajaga!» Darbinieka pārstājējs, saprotams, bija

tas pats kungs, no kura viņš, uz Jelgavu braukdams, bija naudu

nopelnījis.

2. Audzenieks, «Balss» 1887. g. nr. 16. LP, VII, 1, 482, 2.

Viens zemnieks no Dobeles apgabala, lēnītēm zirgus tecinā-

dams, braucis no Rīgas uz mājām. Ceļā viņpus Jelgavas, viens

vanderzellis lūdzies, lai viņu pavedot. Zemnieks atteicis, ka zirgi
vairs nespējot iet, jo toreiz šosejas nebijis un ceļš bijis smiltains.

Bet vanderzellis lūdzies, lai tikai ļaujot viņam iesēsties, gan tad

zirgi spēšot. Tā arī bijis: tikko šis ačgārniski ratos ietupies,

zirgi, kā paša nelabā dzīti, pa pusstundu norikšojuši Jelgavā. Jel-

gavā vanderzellis teicis zemniekam, ka aiziešot brītiņu uz melno

baznīcu, tikmēr zemnieks varot paoderēt savus zirgus un tad

laist talak, jo Jelgavas gatvēs, aiz.Dobeles vārtiem, viņu atkal

satikšot. Tiklīdz nu vanderzellis atkal iekāpis, zirgi kā viesulis

gazušies uz priekšu un pie Klimpju meža, Beķera kroga tuvumā,
vanderzellis licis zirgus pieturēt, lai šis nogriežot mežā pīlādzes
bozi. (Pīladzes boze ar 9 lietuvēna krustiem minēta vairāk tei-
kas un mans vectēvs stāsta, ka pats redzējis tādu bozi, ar ko va-

rot droši visiem ļauniem gariem un_spokiem pretim stāties. Au-

dzenieks.). Zemnieks ta darījis un tālāki braucot vanderzellis tam

izskaidrojis, ka viņš darīšot zemnieku bagātu, bet šis tikai lai
nezaudējot brašību, jo apakš Dobeles pils, zināmā pagrabā, esot

naudas lad_e_, uz kuras melns suns sargādams guļot. Šis (vander-
zellis) parvertīšoties par sarkanu suni un tad iešot ar melno plē-
sties, bet zemnieks lai visāda ziņa raugot bliest ar bozi melna-
jam sunim. Dobeles tuvuma vanderzellis piepēži pazudis un zem-
nieks devies taisni uz zināmo pagrabu, kur priekšā jau atradiß
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melno suni ar sarkano briesmīgi cīnāmies. Pēc ilgas cīnās un

dažiem belzieniem ar pīlādzes bozi beidzot izdevies melno lādes

sargu nosist un nu naudas lāde bijusi rokā. Sarkanais suns ba-

gātīgi apveltījis zemnieku ar naudu un tad šis mierīgi turpinājis

ceļu uz mājām.

3. F. Rekis Ren d a. Brīvzemnieka «S bor ņ i k», 75, 01.

LP, VII, I, 483, 3.

Priekules muižā (Kurzemē, Grobiņas apr.) dzīvoja vecs rij-
kuris. Tas vienreiz gul savā rijā un tā ap pulksten desmitiem

vakarā atnāks pie viņa velns, sacīdams: «Celies, saņem visus

maisus un sēdi man jātniski mugurā, jāsim uz Rēveli pie. igau-

ņiem un izzagsim tur Rēveles velnam naudu!» Rijkuris uzcēlās,

saraudzīja labu tiesu maisu un kāpa velnam mugurā. Velns aiz-

šāvās kā vējš un rijkuris tikai šim mugurā. Nonāca abi Rēvelē,
sagrābās naudas vai cik un skrēja atpakaļ. Te velns ieteiksies

rijniekam: «Mums dzenas Rēveles velns pakal; ja viņš mūs

panāktu un mēs abi sāktum kauties, tad nestāvi dīkā, bet palīdzi

man, ņem sērmūkšļa bozi un mizo to, jo sērmūkšļa boze ir tik-

pat sāpīga kā nokarsēta dzelzs.» Un patiesi Rēveles velns pa-

nāca priekulniekus — abi velni sāka kauties. Rēveles velns tik

tik jau nepārspēja priekulnieku, te rijkuris sāka rēvelmieku mocīt

ar sērmūkšļa bozi. Rēvelnieks neizcieta un nogāzās gar zemi.

Bet priekulnieki pakampa naudas maisus un projām uz mājām.
Aiz liela ātruma viens maiss ceļā viņiem izkrita. Tas gadījās
taisni grenčenieku pagastā. Šo maisu grenčenieki pacēla un par

to naudu uzcēla daktera namu un skolu. Bet velns, pārskrējis
savā miteklī Priekulē, atmeta arī rijkurim, savam palīdzētājam,
sieku naudas.

Piezīme 1. Senos laikos, kad vēl Dievs pa zemes virsu staigāja, tas

lika Velnam atminēt visu koku nosaukumus. Velns varēja visus atminēt,

pīlādža vien ne. Šā koka nosaukuma tas nevarēja atminēt un nosauca to par

sēlo koku. Tāpēc velns baidās no šā koka vēl šo baltu dienu. Reiz Do-

beles velns ar Jelgavas velnu kāvās viesulī, ka putēja vien. Te izdzird

viens vīrs, kurš patlaban garām iet, uzsaucam: «Ņem sēlo koku un nosit

to Jelgavas velnu!» Vīrs paņēmis pīlādzi, sita viesuli, ka tikai putēja. Te

apstājās viesulis un Dobeles velns teic: «Nositi gan Jelgavas velnu, bet arī

es dabūju daudz belzienu.» (Fr. Kleinhofs Naudītē). L. P.

Piezīme 2. Šeit A. Lerchis-Puškaitis ir vel pielicis stipri sagro-

zītu Kaspara Cipiņa teiku par milzu čūsku (VII, I, 485, 6). P. Š.

4. P. Zeheža Gulbenē. LP, VII, I, 447, 3.

Viens puisis gājis rija. Te nak liels melns vīrs un saka:

«Lai top uguns!» Gadās arī. Tad saka: «Lai gadās ēdieni!»
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Gadās. Nu saronas dzīrenieku vellu —

nu cd, nu dzer, nu dej.

Puisis joku pēc tad arī ieteicas: «Lai gadās ēdieni man ari!* un

patiesi gadās. Puisis sauc vellus klā<t, lai arī no vina ēdiena

ēdot. Sanākuši velli pie vina ēdiena, tai starpā viens itin mazs

vellēns. Mazais vellēns paēdis un tad teicis: «Nu es arvienu

pie tevis palikšu, jo vecais velis man tikai dod pa dienu tik daudz

ēdiena, cik piņģērots liels.» No tās dienas puisim dzīve vareni

plaukusi — palicis bagāts.

5. K. Tarzieris Druviena. Brīvzemnieka «Sboroik»,

80, 64. LP, VII, I, 488, 3.

Vecos laikos Kangaros bija pulka velnu; vini ķircināja ve-

zumniekus, kam te bija garām jābrauc uz Rīgu. Bet reiz tie paši

saķildojās par to, ka lielajam velnam bija mazie Kangari un ma-

zajam velnam lielie Kangari. Nolēma tā velni: lai pirmais ga-

rāmbraucējs izspriež taisnību. Te brauks viens vezumnieks pat-
laban garām. Lielais velns iznāk pretim, izstāsta savu lietu un

piesaka: «Tu spried man par labu; tas taču gluži netaisni, ka

man mazie Kangari un mazajam lielie — otrādi vajaga būt!»

Vezumnieks atteica: «Ja apbalvosi mani, tad jā —jo ne mana

cūka. ne mana druva!» Velns vaicā: «Vai daudz gribēsi?» —

«Veselu maisu naudas!» — «Labi — došu!» — «Nekā — tūliņ jā-
dod!* — «Nu, pagaidi!» Velns priecādamies aizgāja pēc naudas:

bet vezumnieks pa to laiku pagatavoja no trim maziem maisiem

vienu lielu. Velns stiepa, ka stiepa, kamēr maisu pienesa pilnu.
Tad vezumnieks vaicāja: «Kur tad nu jūs tiesāšu?» Velns saka:

«Netālu no šejienes ir mazs priedulājs — tanī būs neliela kaudze

sakņu, tur mēs_ ielīdīsim. Turp nobraucis, nem labu gāžamo un

sac saknes velēt, saukdams: «Lielajam lielie, mazajam mazie!»

Un velc tikmēr, kamēr saknēs iedegas tumši zilgana uguns.»
Velni ielīda kaudzē, bet vezumnieks papriekšu pārbrauca mājā,
nolika naudu un tad tikai brauca uz noteikto vietu. Velni gaidīja,
gaidīja un nevarēdami sagaidīt vezumnieku — jau gandrīz būtu

aizgājuši uz mājām. Te piepēži rati ierības un nu vini kā divi

deviņi atpakaļ kaudzē. Atbrauc vezumnieks, panēm lielu koku,

sak sist pa saknēm, bet pārkrustis, un tikai saka: «Lielajam
velnam mazie Kangari, mazajam lielie!» Velni nevarējuši pār-
krustīs sistos sitienus paciest un itin drīzi iedegās tumšzilgana
uguns: tomēr vezumnieks sit un sit arvienu stiprāki, tā ka velni

kliegdami kliedza: «Au vai, au vai!» Vezumnieks ātrāki ne-

atlaidās sisdams, kamēr velni nebija apsolījušies neviena paša
braucēja vairs neķircināt. Pēc tam viņš pārbrauca mājā tik

lepns ka kungs: bija taču velnus sapēris. Velna gulta vēl šodien

Kangaros redzama.

Pieiimc L Vetsmaoos P. Zaravtčs uzrakstījis dvii tāpat tikai
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te velni samukuši noras malā kraulu (čakārņu) gubiņa un braucējs tos ar

dūri vekējis. L. P.

Piezīme 2. E. Kaukis no Litenes uzrakstījis stipri sabojātu teiku,

kur Mazais cīnās ar Lielo (LP, VII, I, 487, 1). Šīs teikas nav īsti šķiramas

no IX. sējuma 32. pasakas (487—492. 1. p.). Arī Krēsliņu Jānis ir uzrakstījis

divas teikas, kurās ielicis tik daudz modernā romantisma, ka grūti tur at-

rast tautas iradiciju. Vienā teikā (I, 14, 5. LP, VII, 1, 491, 6) stiprinieks

nosit vecīti gredzena dēl, bet pats par to tiek piekalts «dzelmes dibenā».

Otrā teikā (I, 12, 4. LP. VII, I, 492, 7) ir teikts, ka viens «varen gudrs vīrs»

dzīvo ozola dobumā, bet viens skauģis viņu nogalina. Nosistā vīra galva

atriebjas un nogāž ozolu, kas nosit slepkavu, bet viņa dvēsele «top ieslodzīta

upītes dibenā, kur tai gadu simteņiem ilgi jādzer ūdens.» P. Š.

6. Emma Vē'bere Valmieras apr. Sēļu pag.

Lielceļam, kas ved no Vecates uz Rūjienu, un iet cauri Sēlu-

Koškules pagastam, tieši šī pagasta robežās, starp Valdeķu pus-

muižu un Rūnas māju abās pusēs gul purvs. Par īstu purvu to

nevarētu saukt, drīzāk par zemu pļavu, kurai cauri tek tā sauk-

tā Melnupīte. Purvāju lielceļa labā pusē sauc par Vilkulānu. bet

ceļu kreisā pusē par Vilku purvu.

Vienu reizi vecos laikos viens zemnieks pa šo lielceļu brau-

cis uz Valmieru. Vezumā viņam bijis divi podi linu, kurus gri-

bējis Valmierā pārdot. Viņš bijis ļoti nabadzīgs un naudas ari

loti vajadzējis, tā kā cits nekas neatlicis, kā tos pāra podus pār-
dot. Ceļā devies jau ap pusnakti, lai ar rīta ausmu nokļūtu Val-

mierā. Tikko nu nobraucis pie purva cauri mežam, šis redz

šķiļoties zili-zalas uguntiņas. Piebraucot tuvāk, viņš redz. ka

briesmīgi cīnās divi velni. Zemniekam visas asinis sastingst no

bailēm, bet viens velns nāk šim klāt, aptura zirgu un saka, lai

šis izšķirot viņu ķildu, citādi tālāk netikšot. Viņi cīnoties par

to purvu, kuram tas īsti piederot, abi esot brāli. Zemnieks nu

teicis, ja šie nu esot divi un labi brāļi, lai dalot to purvu uz pu-

sēm, jo vidū tieši esot robeža — lielceļš. Tā velni bijuši ar mie-

ru, bet katra daļai vajagot vēl sava vārda. Tā kā tur agrāki pie-

miguši vilki, tad zemnieks teicis, ka vienu pusi varot saukt par

Vilku lānu un otru par Vilku purvu. Velni bijuši loti apmierināti,
atlaiduši zemnieku un teikuši, gan jau šie viņam arī atmaksāšot

par gudnbu._ Zemnieks aizbraucis Valmierā. Tirgotāji ari saņē-

muši linus, sākuši svērt, bet tavu brīnumu! Linu izskatās tik ma/.

bet sver divi birkavi. Prāto un gudro, nosver vēl ātru nu breSu

reizi, bet svars ir un paliek tāds pats. Neko darīt! Samaksā-

juši zemniekam brangu naudu par divi birkaviem, un tas laimīgs
braucis maja. Mājā braucot nu sapratis, ka ta ir velnu atmaksa

par viņa gudrību.
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7. H. Skujiņa no 52 gadi vec ii J. Gaiļa Aumeisteros.

Bīš bagāts saimnieks un visi cilvēki par šo runāsi, ka saim-

nieks esot ar pašu vellu pa draugam. Kā vie nākusi vakara puse,

tā saimnieks saucis strādniekus mājā, licis lei paēd un kā ar sauli

jau visi tiek pie miera un nevienc vais ta nedrīkstēš pa maju

staigāt. Pie saimnieka dzīvāš puisis un tas nu reiz pats pie se-

vis nospriedis, ka jānovaktējot, kas tā te varot būt par lietu, ka

saimnieks visus gājējus tik agri trencot pie miera un nevienam

nelaunot pa tumsu staigāt. Vienu vakaru puisis izmanījies no

istabas laukā un noslēpies rijas paspārnē. Viņš gribēš noskatī-

ties, vai kā tāda neredzēs. Kā ta! Varēš jau būt tā ap pus-

nakti, ka sētā iejāš lepnis kungs uz mella ērzeļa un iestiepis_ ve-

salu maisu saimnieka klētī un izbēris naudu, ka nožvarkstējies
vie. Ta akai mellais kungs aizjāš. Nu puisis sapratis gan, kas

tas bīš par mello kungu, kas saimniekam naudu un mantu dzinis.

Tas bīš pats vellc, ar ko saimnieks bīš pa draugam.

8. Emma Vebere Valmieras apr. Selu pag.

Sēlu pagastā atrodas viena zemnieku māja, saukta par

«Dreimaņu» māju. Šinī mājā esot mitis velns. Agrāk katram

saimniekam bijis viens mājas dievs, ko saukuši par «mājas kun-

dziou»; tas bijis mājas sargs un labvēlis. Dreimaņu saimnieks

par mājas dievinu sev turējis velnu. Tas palīdzējis saimniekam

krāt mantu un sargāt. Par to saimnieks velnu ēdinājis. Sākumā

tas mitis ozolā, kas atrodas mājas robežās. Tur velnam katru

dienu kārtīgi nests ēdiens. Hdienu vai citas dāvanas nolikuši arī

apkārtnes ļaudis, lai iegūtu velna labvēlību, jo velns bieži tos

maldinājis un baidījis, tā kā naktī nav bijis iespējams tur garām
iet. Vēlāk velns pārcēlies uz dzīvi rijā, pēc tam pašā mājā.
Velns saimniekam bijis īsts palīgs. Kad rudenī zagli gribējuši
ābolus zagt, velns tos visādi mocījis. Tikko šie uzkāpj ābelē,
netiek vairs zemē, zarus nejaudā pakustināt, vai arī citā reizē

ļāvis sabērt maisos, bet tad nesējs vairs nav ticis uz priekšu.
Dažu reizi izcēlies milzīgs troksnis un šņākoņa. Velns zagļus
spīdzinājis tik ilgi, kamēr pats saimnieks tos vēlējies atlaist. Ap-
kārtnes laudim gan viņš bijis par postu, jo tiem viņš kaitējis un

tos biedējis. Bet tad vienu nakti mājā izcēlies ugunsgrēks, velns

dikti nobijies un skrējis projām. Viņš devies taisni pa lauku uz

Aņģa ezera pusi (kas tagad ir aizaudzis, palicis tik muklājs un

apkārt sīkas priedītes), meties ezerā un nozudis. Skrejot tikai
atstājis 7 pēdas akmenī ezera mala. Šis akmens vēl šodien gul
netālu no Dreimaņu mājas, lauka malā, paslēpies starp retām

priedītem. Akmenī redzami 7 aitu pēdām līdzīgi nospiedumi, ku-
rus sauc par «velna pedam».
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Ir vēl cita teika, kas gan laikam radusies vēlāk, pēc kuras
velns noskaities itkā uz pašu saimnieku, jo domājis, ka viņš ar

ugunsgrēku izdzīts. Tad nu arī mēģinājis atriebties, uzsūtīdams

tam nelaimes. Vispirms pēc kārtas nomiruši visi trīs saimnieka

bērni. Vēlās rudens naktīs atskanējuši dobji klauvējieni pie loga,
bērns šūpulī iekliedzies un drīz pēc tam miris. Kad pēdējo dēlu

kristījuši, visiem viesiem vēl klāt esot, kāds neganti sācis dauzīt

logu ar žagariem, ārā sacēlusies pēkšņa vētra, bērns sācis bries-

mīgi kliegt. Nomiris gan šis pēdējais dēls nav, jo vēl tagad dzī-

vo, bet esot audzināts citā mājā.

9. ii. Skujiņa Aumeisteru pag.

Vīra māte cepusi maizi. Kad maizi no krāsns ārā vilkuši,

bijis pats pusdienas laiks. Vīra māte teikusi uz vedeklas: «Nes

vien uz klēti! Ja klētī pie apcirkņa sēd melns kungs, tad tam

tu neaiztiec un nerunā ne vārdiņa!»
Vedekla nesusi maizi uz klēti. Kā tad — pie apcirkņa sēdē-

jis melns kungs un nejauki bolījis acis. Vedekla neteikusi ne

vārdiņa un taisījusies tik, kā ātrāki tiek no klēts ārā.

Sēdētājs bijis pats velns, jo saimnieks bijis būris.

li. Erna Briņķe no Balina Suntažos.

Reiz dzīvojis paputējis saimnieks. Viņš izmēģinājies gan ša,

gan tā, bet uz zaļa zara neticis.

Vienu dienu gājis saimnieks pa mežu, te — kur gadījies, kur

ne — kāds melns kungs blakus. Padod labdienu un prasa, kā-

dēļ saimnieks tāds noskumis. Saimnieks arī stāsta: «Provēju
šā tā, bet kā netieku uz priekšu, tā nekā. Esmu nabags un daudz

kalpu nevaru turēt.» Nu kungs saka, ka tik vien tās nelaimes,
tad tak nav vērts bēdāties. Saimnieks lai noķer melnu kaķi, at-

nes to uz krustcelēm, tad viņš arī tur būs un iedos tam ļaudis.
Saimnieks tā arī izdara — noķer kaķi, un noteiktā dienā aiziet

uz krustcelēm. Redz — kā tad — kungs jau priekšā. Kungs
uzprasa, kur tad kaķis esot. Saimnieks atbild: «Kulē.»

Nu tas savukārt prasa: «Kur tad ļaudis?»
Kungs atbild: «Kulē,» un velk laukā. Izvelk vienu puisi un

meitu. Kungs nu pastāsta, kā ar tiem izturēties. Tiem nedrīkst

dot ne est, ne dzert. Ja nogurst, jāiemērc ūdenī, un jāguļ tiem

uz laktas
L

līdzīgi vistām. Bet pēc trīs reizes septiņiem gadiem
jādod strādnieki šim atpakaļ. Saimnieks pasaka paldies, un iet

mājas.
Ta ka bijis vakars, tad aizsūtījis strādnieku pari gulēt. No

rtta priekš saulītes puisis ar meitu jau kājās un gaida saimnieka
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rīkojumus. Fst puisis ar meitu nemaz neēduši, bet bijuši loti

čakli un strādīgi. Tā saimnieks kļuvis ātri bagāts un sakrājis

veselu kasti ar naudu.

Te vienu rītu saimnieks nevar sagaidīt savus strādniekus.

Nu viņš ies raudzīt uz kūts augšas, kāpēc tie nenāk. Kā gājis,
tā arī aizgājis. Tikai sieva vēlāk atminējās, ka taisni todien

pagājuši tie trīs reizes septiņi gadi.
Saimniece nevarējusi sagaidīt vairs sava vīra. Nu nodomā-

jusi: kas pazudis, pazudis, bet viņai tak paliek nauda. Bet izrā-

dījies, ka kastē bijušas tikai bērza lapas.

11. K. Bankers Dundagas Sīkragu Tillas no vec a> ne-

redzīgā Langsas. LP, VII, I, 794, 16.

Reiz Šonaks bijis Rīgā ar kartupeļiem. Pārdevis visu, gājis

pa Rīgu pastaigāties un iepirkties. Te Domas tirgū nācis viens

vīrs pretī ar skaistu kastīti rokā: vai negribot vellu pirkt? Smu-

ka kastīte arī — lai pērkot vien! Šonaks nopircis arī — dārgi

nav bijis. Aizgājis pie laivas, attaisījis vaļā — apskatījies: bi-

jusi viena govs auss iekšā. Sadusmojies un iesviedis to jūrā.

Nu braukuši uz mājām — bijis rāms laiks — citi netiek nekur

uz priekšu, bet Šonakam iet laiva kā stīmers. Pārbraukuši mā-

jās, nākuši malā — zaļš jaunskungs pretī — prasījis: kādu darbu

došot? Gājuši zvejot. Jaunskungs zvejojis vareni. Bet cik ilgi
tad nu zvejos? Jānāk malā arī. Iznāk malā — jaunskungs pra-

sa atkal darbu; kad ne — grib Šonakam galu darīt. Šonaks nu

licis zitiem vīriem, lai met mazgās (mezglus) striķos, cik tikai

vien spēj. Bet cik vīri varējuši samazgāt (samezglot), tik tas

sātāns atlaidis. Nu devis citus darbus, bet kādu darbu vien uz-

devis, jaunskungs drīz vien padarījis. Pa tam Šonakam nomirusi

sieva; kaķi klētī viņai (mironei) visas acis izēduši. Darba jau

drīz sāka pietrūkt. Beidzot jaunskungs gribējis, lai iet pie katra

saimnieka -- paņem vienu teļu. Šonakam tīri posts — nevar ne-

kā viņu valdīt. Bet Šonakam bijis vecs tēvs vēl dzīvs. Tas bi-

jis tik gudrs, ka varējis pasacīt, cik katram saimniekam teļu pie-
dzimšot, šis nu redz, ka dēlam vairs lāgi neies, piesaucis klāt

un pamācījis: «Mans dēls, tev jāņem vilnas ķēde un tas velns

jāpiesien, citādi no tā vajā nevar tikt.» Dēls arī tā darījis un

tad velns pazudis.

12. Drīzulis Vidzemē, Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 760, 5.

Reiz trīs kaimiņi, abi Kūtu tēvi un Biezo tēvs, sagājuši kopā,

sākuši, kā jau nu pa laikam saimnieki, ierunāties par zemes

darbiem, par sējumiem, par turību. Kā nu par turību aizņēmu-
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sies, tā Biezo tēvs piebildis: -Nu, kuram tad nu vēl tādi stalli,
kumeļi, tik pilnas klētis kā Kūtu tēviem?» Viens Kūtu tēvs tad

atteicis: «Ja gribi, viņu tēv — tikai nemuršķi vien nekā — tev

arī būs tāpat kā mums visas vietas pilnas.»

«Nu, ka tad tas varētu but?»

«Nac mums šovakar līdzi, gan redzēsi!»

«Uz kurieni tad jus mani, sābri, vēdīsit?»

«Neprasi, Biezo tēv, uz kurieni, nāc tikai līdzi!»

Sābris, Biezo tēvs, arī gājējs un vakarā, pēc saules rieta,

visi trīs aizgājuši. Ceļā abi sābri, Kūtu tēvi, stāstījuši, ka šiem

te esot kāda vieta, kur visus darāmos darbus izstāstot. Tāpēc
būšot šiem visiem trim jāpārguļ te pa nakti, tad katrs rītā dabū-

šot vajadzīgo zināt. Tā viņi gājuši lielu gabalu, kamēr nonākuši

pie liela, veca, apdeguša apses celma. Tur viens Kūtu tēvs pie-

dauzījis un tūdaļ ieraudzījuši caurumu, pa ko tad nokāpuši lieli

dziļi zemē, kādā istabā. Tai istabā bijusi liela krāsns, kas sprak-

stēdama vien degusi: bet uz mūriņiem stāvējuši dažādi ieroči.

Biezo tēvs nekā nevarējis saprast, kam tādi ieroči derot. Tad

ienācis briesmīgs trijgalvju vecis un nu Biezo tēvs tūdaļ sapratis,
kur atrodas. Abi Biezo tēva kaimiņi ar veci kā pazīstami sa-

sveicinājušies, izstāstīdami, kāpēc savu kaimiņu atveduši līdz.

Vecis teicis, lai apgulstoties visi trīs, un tad aizgājis. Abi Kūtu

tēvi nolikušies uz mūriņa gulēt, bet Biezo tēvs, kā jau viņš tāds

siltuma mīlētājs bijis, uzrāpies pašā krāsns augšā, salocījis mē-

teli pagalvī, aizmetis krustu un gulējis. Abi mūriņa gulētāji drīzi

aizmiguši, krākuši vien: bet šam nenācis ne acu galā miegs. Pec

kādas stundas laika Biezo tēvs izdzirdis briesmīgi skalu svilpienu

un tūdaļ viss sācis rībēt vien, bet viņa kaimiņi gulējuši kā no-

sisti. Pienākusi pilna istaba velnu. Visi čukstējuši un nezin ko

tur darbojušies gar abiem kaimiņiem. Tad pats lielais velns iz-

vilcis āderes un nu abus gulētājus āderējuši — citi velni turējuši
asinu traukus. Biezo tēvam, to redzot, uzgājušas tādas bailes,

ka vai no ādas gribējis izlēkt, bet trokšņa celt arī nedrīkstējis.

Viņš domājis: beigts jau nu tā kā tā būšot i šis, ja šam arī tik-

daudz asiņu nolaidīšot. Beidzot velni pabeiguši kaimiņus āderēt

un lielais velns teicis, ka jāiet esot arī pie tā jaunā atnācēja.
Biezo tēvs nu vairs nezinājis, kur sprukt, bet labāk domājis: kas

nu būšot, būšot. Lielais velns arī pienācis pie viņa, bet tad uz

citiem teicis: «Šitam nekā nevar darīt: viņam šķēres uz krū-

tim.» Visi velni aizgājuši projām.

Rītā atkal visi sanākuši izstāstīdami kaimiņiem: tā un tā

lai sējot, tad un tad lai arot. Uz Biezo tēvu pagriezies, lielais

velns teicis: «Šitam nevajaga vis nekā stāstīt!» un tad atkal

visi pazuduši. Nu visi trīs kaimiņi gājuši uz māju; bet tie divi

bijuši bāli kā miroņi — nemaz nespējuši Biezo tēvam līdzi tikt.
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Biezo tēvs prasījis: vai šie arī to lielo svilpienu esot dzirdējuši?

Bet tie itin nekā nebija ne redzējuši, ne dzirdējuši — visu nakti

tikai tādā gurdenā miegā nogulējuši. Tad Biezo tevs izstāstījis

visu, ko redzējis, ko dzirdējis un galu gala teicis: «Redzi, tapec

jums arī nemaz nav spēka paiet!» Abi kaimiņi nosolījušies uz

priekšu vairs ne kājas necelt uz velnu padoma prasīt. No tā lai-

ka visi trīs iztikuši tāpat bez velna padomiem. Viņi dzīvojuši uz

priekšu laimīgi. Velns gan mācījis pēdējo reizi, lai abi kaimiņi

pārceļot mājas jaunā vietā, bet neklausījuši vis vairs un par to

arī nekāda sliktuma nejutuši.

13. Jānis PriedLte 1879. g. Garkalnē. Brīvzemnieka kr.

LP, VII, I, 761, 6.

Diviem kaimiņu saimniekiem bijuši pūki. Tāpēc tie dzīvojuši

loti turīgi; bet trešais kaimiņš bijis nabadziņš. Šis nabadzīgais

reizi arī iekārojis pie bagātības tikt. Bagātie atteikuši: to varot

viegli panākt. Aizvedīšot arī šo pie sava kunga, iepazīstināšot,
lai tikai tad tam padodoties, paklausot, gan tad būšot bagāts,

tāpat kā šie. Labi. Vienu vakaru bagātie aizved nabago tālu,

tālu, dziļi mežā, uz lielu jo lielu namu. leiet visi trīs namā, nava

neviena cilvēka, tikai ogles kvēlojušas, zvērojušas lielā ceplī, ap-

gaismodamas visu namu. Gaidījuši, gaidījuši — nabadziņam sā-

cis miegs nākt, licies garšļaukus uz grīdu, mēģinājis aizmigt, bet

neizdevies. Te ap pašu pusnakti durvis paveras, ienāk smalki

ģērbies kungs: balts uzkreklis, aproči, zelta ķēde pie krūtim,
pirkti svārki mugurā, spoži zābaki kājās — un tūliņ gulētāju ie-

raudzījis vaicā: «Kas tas te par bluķi pa grīdu vārtās?» Bagātie
atbild: «Tas mūsu trešais kaimiņš, grib arī no tevis bagātību iz-

lūgties.» Tad velis, vairāk nekā neatteikdams, paņēmis trauku,
virzies tiem diviem tuvāk, iegriezis tiem mēlē, ietecinājis asinis

traukā un izlējis ceplī kvēlošās oglēs. Nabagais saimnieks, tā-

das lietas redzējis, licis kājas pa pleciem un uz māju prom. To

pašu gadu pērkons abiem bagātniekiem nospēris mājas; bet na-

badziņam no tā laika klājies labāki.

14. J. Ozols Sērene. Brīvzemnieka kr. LP, VII, I. 762, 7.

Reiz trīs saimnieki no Parģeisa kroga aizbraukuši uz lielu

muižu, kur tie cienāti ar pienu, sviestu, sieru, āboliem. Viens no

tiem trim saimniekiem bijis nabags. Tas tur muižā, gulēt iedams,
aizmetis krustu; abi kaimiņi (bagātie) to nedarījuši. Gulējuši
savu brīdi — ienākuši divi jaunkungi: viens ar dzirklēm un sku-

tulīti, otrs ar asins laižamo rīku. Pirmais pieiet pie katra gulē-
tajā, nogriež ar dzirklēm matu vīšķi, patura skutulīti apakšā;
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bet otrs ar rīku uzcērt asinis un ietecina skutulītī. Nu nāks arī

pie nabaga asinis cirst, kas krustu bija aizmetis. Atnāk — nē,

necirtis vis — krusts nelaiž klāt. Tad abi jaunkungi paņēmuši

ar sekumiem nabadzīgo kaimiņu un izsvieduši no muižas laukā.

Pārgājis mājā — ēdamas lietas, ko muižā bija iebāzis kabatā kā

ciema kukuli, atradis par cūku mēsliem pārvērstas.

15. —t s Ergl o s, Balss 1888. g. nr. 32. LP, VH, h 762, 8.

Tagadējā Lrglu baznīcas krogā dzīvojis senos laikos krodzi-

nieks, vārdā Papītis. Ļaudis stipri ticējuši, ka šis krodzinieks

varējis cilvēkiem acis apmānīt un stāvējis sakarā ar nešķīstiem

gariem. Lopu tirgotājus, kas apmetušies šajā krogā, Papīša

«sulaiņi» aplaupījuši un pašus aiznesuši vilki kādā pasaules malā:

rītā mājinieki tikai atraduši to, ka tirgotāju vairs nava. Pro-

tams, ka ar šādiem nezvēru darbiem Papītis tapis bagāts: brau-

cis jau ar kučieri uz bukas. Ļaudis stipri, stipri bijušies velna

pilnā cilvēka, griezdami tam ceļu jau pa gabalu. Kā gan nebī-

ties? Ja nedari viņam pa prātam, tad zini, kas notiek! Papīšam
neviens nevarējis nekā darīt, nedz arī viņa ļauniem nodomiem

pretim turēties. Papītis bijis laudim tīrais posts. Tak reiz kāds

lopu tirgotājs ieradies, kas, neklausīdams labu cilvēku pado-

miem, lai neielaižas ar Papīti, tomēr ņēmis krogā pie viņa_nakts-

māju. Tolaik ceļotājiem bijušas guļamās istabas otrā stāvā. Tur

arī šam lopu tirgotājam vieta ierādīta. Bet tirgotājs, lai no mur-

giem, no nešķīstiem gariem izsargātos, savilcis pa guļamās ista-

bas sienām krustus un tad gājis gulēt, palikdams arvienu nomodā.

Naktī, pulkstenis varējis tā būt divpadsmit, Papītis izgājis uz

kroga lieveņa un trīs reizes skaņi iesvilpies. Uz svilpiena iera-

dies viens vīrelis, ļaunais gars. Tam Papītis licis nolaupīt tirgo-

tājam naudu un aiznest pašu tirgotāju pa ratu. Ļaunais kalps gā-

jis to izpildīt; bet šoreiz nabadziņš nespējis izlietot savu varu,

jo tirgotājs — tā viņš stāstījis Papīšam — esot bijis apkrāvies

milzīgiem dzelžu sakārņiem (tie tie krusti, ko savilcis), tos šis

veldams neesot spējis novelt. No tās reizes visiem skola bijusi

rokā (krustus aizkrustot) un Papītis vairs nespējis nevienam ne-

kā darīt.

16. K. Bankers Dundagā. LP, VII, I, 624, pie z.

Vienu piektdienas vakaru ap pulksten divpadsmitiem pienā-

cis_ viens kungs kādam Pīgas ormanim klāt: vai varot vest?

«Kāpēc ne i» — «Bet dūšīgi jābrauc — man pulkās vietās jātiek:
te dzīro, tur spēlē kārtis — visur jāiet skatīties.» Maksu so-

lījis labu — braucis tad arī, lai riteņi šķīst. Apbraukuši visas
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lepnākās viesnīcas, lepnākos namus — piepēži ap 12 kungs pa-

zudis. Pēc nedēļas otrā piektdienā bijis tāpat; tikai kungs katru

reizi bijis savādāks. Trešo piektu vakaru (lielo piektdienu) kungs

klāt atkal. Abas pirmās reizes kungs nemaksājis, tāpēc orma-

nis ieteicies: «Man būs atkal jāizbraucas velti kā tas divi rei-

zes!» Kungs atteicis: «Ne, ne
— rītu samaksāšu!» Labi. Iz-

braucies — kungs atkal pazūd. Rītā ormanis ies vāgūzī - vā-

gūzis pilns sudraba un zelta naudas pa grīdu! Un pie karītes

piekarināta zīmīte: «To naudu jaunskungs godam samaksājis

par trīs vakaru braukumu!»

17. K. Untiņš, Etn. 111. 1893. 176. 1. p. LP, VII, I, 624, 16.

Viens fūrmanis izbraukājies pa Rīgu visu dienu, bet tam ne-

rādies neviens braucējs. Bijis jau vakars — aiz dusmām iesau-

cies: «Kad neviens vairs nebrauc, tad taču pats velns varētu

braukt!» Tik ko to izteicis, pierādies melni ģērbies kungs un pa-

vēlējis braukt uz Švarca riju. Kad tur nobraukuši, kungs izkā-

pis un licis fūrmanim gaidīt, pats iegājis rijā, kur bijusi lielākā

jautrība. Rija bijusi gaiši apgaismota, tur skanējusi mūzika, tur

dancojuši, ka klaudz vien. Atri kungs iznācis, iesēdies ratos un

pavēlējis braukt uz Daugavas malu. Tur kāpis ārā, piebēris fūr-

manim pilnu kabatu naudas un licis braukt taisni mājās. Līdz

ko kungs nav bijis vairs saredzams, fūrmanis ķēris kabatā ap-
skatīt spožo naudiņu; bet naudas ne graša — pilna kabata ar

zirgu sūdiem.

Trešā dienā atkal turpat dabūjis braukt uz riju. Fūrmanis

domājis, ka velns otrreiz viņu piekrāpšot, bet kad nu apraudzījis
kabatas, tas bijušas pilnas ar sudraba un zelta naudu.

Piezīme, šī teika uzņemta Lercha-Puškaiša saīsinājuma. P. Š.

18. H. Skujiņa no 52 gadi veca J. Gaiļa Aumeisteros.

Agrākus laikus vīrs taisījies braukt uz Rīgu. Šim jau viss

bīš kartība un vīrs gāš no istabas laukā un gribēs braukt prom.
Bet nu pamanīš, ka mājas suņi uztriekuši kokā mellu kaki un nu

rej šim riņķī un grib kaķi noriet. Vīrs nu skatījies, ka kaķaro.
bus plāni un šo suņi ta kāta nories. Vīram palicis kaķa žēl un

šis nu sadevis sunitn ar pātagu un sakliedzis: «Nu, pagāni, ko
nu nabaga kaķīti vajājat.»

Suņi atstašies no kaķa un kaķis no koka zemē un aizbēdzis.
Vīrs sēdies sava zirdzīna un aizbraucis uz Rīgu. Šis nu braucis
braucis un pēdīgi šim danacis vienc kungs klā un prasīš, vai ne-

varot ša pavest. Vīram bīš švaks zirdzīc un šis sacīš, ka zirdzīc
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jau šos abus nemaz nevarēšot aizvilkt. Nu, ta kungs sacīš pretī,
ka par zirgu būšot maza bēda un šis par vedumu labi samak-

sāšot. Nu vīrs ar pēdīgi bīš ar mieru un kungs sēdies vīram

līdzās un abi braukuši. Braukuši braukuši un nu zirgs tā skrēš,

ka vīram tīri vai brīnumi, un nepagās vē ne trīs stundas, ka abi

jau bīš Rīgā iekšā. Nu abi dabraukuši pie viena kroga, labi pa-
ēduši un padzēruši un ka danācis vakars, ta kungs sacīš vīram,

lei ņemot maisu un ta iešot uz šā naudas pagrabu un šis ta šim

(vīram) samaksāšot par vedumu.

Vīrs paņēmis div maisus un abi eāši pēc naudas. Gāši gāši

un iegāši vienā pagrabā, kur bīši pilli apcirkņi ar zelta un sidraba

naudu. Nu kungs piebēris vīram vienu maisu ar zelta naudu un

otru ar sidraba naudu. Bet nu vaidzēš ugunc un kungs sev rā-

vis ar pirstu gar zobim un tūlī šā pirsts dedzis tik gaiši kā skals.

Vīrs nu pārbijies, jo manīš, ka šim darīšana ar pašu vellu un

pats pie sevis nosaucies: «Ak, tu mīļais Dievī!»

Bet nu kungs pārskaities, ka pieminot šā ļaundara vārdu,
aizcirtis dūris, pats no pagraba laukā un aizskrienot nokliedzis

vīram, ja šim šā vē kādreiz vaigot, lei ta skatoties sev pār kreiso

plecu. Vīrs palicis ar abim naudas maisim pagrabā un nekā ne-

ticis laukā. No rīta nākuši bankas kungi, atraduši vīru ar visim

maisim naudas pagrabā un nu šim nosprieduši karātavas, kā jau
bankas zaglam. Un vē to pašu dienu vīru aizstiepuši uz karāta-

vām un gribēsi pakārt. Vīrs nu manīš, ka pēdīgā stundiņa jau ir

klā, un šim nu iešāvies prātā — paskatīšoties sev pār kreiso

plecu. Kā ta — vīrs paskatījies, sev pār kreiso plecu un nu re-

dzēš, ka vellc skrien ar salmu kūli. Vellc norāvis vīru no karā-

tavām, ielicis šā vietā salmu kūli un ta sacīš vīram: «Skaties

nu, kā tavā vietā dauzīs un pakārs salmu kūli!»

Ta ar bīš. Nu sākuši dauzīt salmu kuli, ka salmi vie pa gai-

su putēsi, un ka bīš pakrietnam sadauzīši, ta ņēmuši un pakāruši.

Otrā vakarā akai vellc vedis vīru uz to pašu pagrabu, vēlēš,
lei šis ņemot trīs maisus līdza un lei vais nepiesaucot šā ļaun-
dara vārdu. Nu akai abi piebēruši visus trīs maisus ar zeltu un

sidrabu, un ta vellc vēlēš, lei vīrs ejot pēc zirga. Vīrs dabraucis

pie pagraba zirgu, vellc iecēlis maisus vezumā un abi akai brau-

kuši uz māju. Ka vais māja nebīsi necik tālu, ta vellc sacīš: «Es

nu esu tev tikdau laba darīš, ka tu mani paglābi no suņiem, jo
es biju tas mellais kaķis, bet tev nu man ar kas jādara. Apsoli

man to, kas tev jaunc ir mājā un kā vē nebija, kamē tu prom

biji!»

Bet vīrs domāš: tā. vis nevar jokoties! Šim mājā sieva bīsi

uz grūtām kājām, ja nu tikmē, kamēr šis prom bijis, sievai pie-
dzimis bērc? Ne, to viņč nevarot vellam solīt. Ta vellc akai
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sacīš: «Nu ta tev jāsaka ta, ka tu maja iebrauksi un pirmo reizi

sievu redzēsi: Siev', vellc tavā sirdī!»

Nu, to gan vīrs apņemies darīt un abi braukuši uz maju._
Ka nu abi dabraukuši pie mājas, ta vellc palicis vāģos sēdot

un vīrs gāš istabā iekšā. Kā ta — šim nākusi sieva pretī ar

mazu bērnu, kas šai bīš piedzimis pa to laiku, kamē vīrs bīš pa

Rīgu. Nu vīram apsarāvusies sirds, kā lei nu saka sievai, ka

vellc šās sirdī, un novēl sievas sirdi vellam. Vīrs nospriedis tā

nedarīt un sacīš: «Siev\ vellc tavā dirsā!»

Nu, sieva jau nekā nezināsi, kas par lietu un pillā kaklā smē-

sies. Bet vellc sadzirdēš, ka vīrs vis tā nesaka, kā pa ceļu bīš

norunāts. Viņč nu par tādu lietu varēn noskaities un kā lecis no

vezuma laukā, tā aizskrēš čartādams prom un sacīš, ka šis_ pie
šā (vīra) vais nepalikšot un vais pa draugam ar nekad nebūšot,
ka šis (vīrs) neturot norunas. Kā vellc izlēcis no vāģim, tā tie

ar uzreiz salūzuši čupā. Bet naudas maisi gan palikuši vīram un

šis nu dzīvāš laimīgi, jo nu šā mūžam bīš naudas tiku-tikām un

vē bērnim ar.

19. L. Ozola Sērpilī. A. Bērzkalnes krājuma.

Reiz dzīvoja viens mežsargs vārdā Brencis. Jau ilgus gadus

viņš bija šai amatā. Vienumēr viņš gāja uz mežu un ņēma bisi

līdz, ar ko nošaut kādu zaķi jeb citu kādu dzīvnieku.

Vienu rītu, kā jau parasts, viņš paņēma bisi un aizgāja uz

mežu. Te uzreiz viņš ierauga pāri kalniņam zaķi skrējām. Viņš

izšauj, bet zaķis pārmet kūleni un skrien atkal tālāk. Arī nākošu

rītu mežsargs redz zaķi, šauj uz to un tas atkal aizskrien. Tā tas

gāja veselu nedēļu. Nu bija vecais Brencis par daudz noskaities.

Mājās viņam dzīvoja kāds vecs vecītis, kas pamācīja Brencim,
lai ieliekot dzīvsudrabu bisē, tad varēšot zaķi nošaut, jo tas jau
laikam esot pats nelabais. Brencis otrā rītā arī tā izdara. Un

patiešām, tikko viņš izšauj, tā zaķis palecas uz augšu, pārmet

kūleņus un tūliņ viņam izaug ragi un aste. Nu Brencis zina, ar

ko tam darīšana. Bet zaķis sāk mežsargu lūgties un sola tam

veselu gadu katru rītu atdzīt pa vienam zaķim. Tā nu zaķis

izpildīja savu solījumu trīssimtsešdesmit četras dienas. Taisni

trīssimtssešdesmit piektā dienā viņš nevarēja nevienu zaķi sada-

būt, bet Brencis bez zaķa nav apmierināms. Nu zaķis, ar asti

un ragiem, lūdzās mežsarga, lai nedusmo, ka viņš iedos tam pilnu

zaķādu ar zeltu. Dabūjis zeltu mežsargs Brencis atstāja zaķi

mierā.

20. J. Grauds-Graudevics no Andžas Streipas

Pieba 1 g a.

Reiz dzīvojis kads nabadzīgs vecītis. Viņam vajadzējis vien-

reiz iet uz Rīgu. Ejot pār Kangaru kalniem, viņš nogriezis no
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viena lazdu krūma ceļa nūjiņu. Rīgā viņš apmeties pie viena

namsaimnieka. Namsaimnieks ieraudzījis nūjiņu un jautājis, kur

viņš to ņēmis. Vecītis izstāstījis —tā un tā. Namsaimnieks tei-

cis: «Parādi man šo krūmu; ja būsi runājis taisnību, izies labi,

ja ne — klāsies slikti.» Vecītis ar saimnieku iekāpuši vāģos un

braukuši uz Kangariem. Vecītis arī parādījis krūmu, no kura

nogriezis nūjiņu. Namnieks paņēmis vecīša spieķīti un iespraudis

to krūmā. Nabaga vecītis nobijies un gaidījis, kas nu notiks.

Namnieks izņēmis no kabatas svilpīti un iesvilpies pirmo reiz.

Ak, tu briesmas! No zemes sākušas līst laukā čūskas un uzrā-

pušās līdz pus nūjiņai. Kad namnieks svilpis otru reiz, tās uzkā-

pušas līdz nūjiņas galam. Namniekam trešo reiz svilpjot, virs

čūskām nūjiņas galā parādījusies liela čūska ar zelta kroni galvā.
Tad namnieks noņēmis viņai kroni no galvas un teicis: «Draugs,
tu esi runājis taisnību. Par to tev ratos ielikšu lielu naudas

maisu kā atalgojumu.» Vecītis pēc tam laimīgs aizbraucis savu

ceļu. Vēlāk vecītis dabūjis zināt, ka namnieks esot bijis pats

velns, kas gribējis viņu pārbaudīt.

21. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.

Vienā rijā reiz dzīvojuši velni. Tur nonācis viens lāču dī-

dītājs ar savu lāci un tie arī apmetušies rijā gulēt. Par nakti

velni dauzījušies pie loga un sacījuši, lai metot to pinkaino laukā.

Ļaudis nav klausījuši, bet velni arvien vēl lūgušies. Tad ļaudis

prasījuši, ko šie maksāšot. Velni stāstījuši, ka aiz rijas lodziņa
esot nauda, lai rokot to laukā. Bet ļaudis tomēr nav klausījuši

un velni baidīdamies no lāča aizbēguši un nekad tur vairs nav

rādījušies. Kad nu sākuši rakt aiz rijas lodziņa, tad tur tiešām

atraduši naudu.

22. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.

Cilvēkiem senāk nav bijis nekādu zāģu. Reiz viens cilvēks

redzējis, ka divi velni zāģējuši uz stalažām vienu zaļu koku, bet

grūti viņiem nācies zāģi pavilkt. Cilvēks nu devis viņiem pa-

domu, lai iedzenot vadzīti starpā, kas paplēstu pārzāģēto vietu.

Tā nu zāģēšana veikusies labāki un velni par pateicību iedāvi-

nājuši viņam vienu zāģi. No tā laika nu pie cilvēkiem cēlušies

zāģi.

23. J. A. Jansons Vandzene.

Reiz divi saimnieki dzēruši kroga un ejot uz maju sastrīdēju-
šies. Viens saimnieks teicis: «Nu es tev velnu parādīšu!» —
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Jā, un tūliņ velns klāt un aizstājas otram saimniekam uz ceļa

priekšā, ka nekur tikt, kamēr biedrs jānolūdzas. Tad atkal abi

pa godam pārgājuši mājās.

Citu reizi šis pats saimnieks aizbraucis uz Talsiem un aiz-

mirsis to velnu grāmatu noglabāt. Mājas puisis sācis to grāmatu

šķirstīt un lasīt un tā uzreiz sanācis pilna istaba velnu un tik

prasījuši puisim darbu. Tad par laimi saimnieks pie Talsiem

atminējies velnu grāmatu un steidzies atpakaļ. Tā nu vēl puisi

izglābis, tik sabāris gan, par ko ķeras pie grāmatām, ko ne-

saprot.

24. V. Zacharska no Z. Žeigures Roze n tavas pag.

Latvju kultūras kr.

Vīnā mīstiņā dzeivuoja vīns baznīckungs. Tvmā mīstiņā

vacuc baznīca nūdaga nu pārkyuna. Baznīckungs pīsacīja sovim

laudim, ka vajag sataisīt itymā vītā jaunu baznīcu. Suoka zem-

nīki vest akmeņus un struodnīki myurēt baznīcu. Vvsi ap-

kuortējī zemnīki ituos draudzes voduoja akmeņus, bet vīns zem-

nīks nagribēja pavvsam vest. Tū darīt jū pīspīdja cvti un vēļ
baznīckungs jū labi izlomuoja par tū, ka jis baznīcai nagribēja
atvest kaidu vazumu akmeņu. Vīnu reizi dūmoj itys zemnīks:

«Kū darīt, braukšu un vesšu kaidu vazumu akmeņu baznīcai!»

Pīlvka zemnīks vazumu akmeņu un vad uz baznīcu. Ceļā jis
satvka vīnu cylvāku, kūris beja apylkts lobuos drēbēs un ar brili

golvā. Vaicoj nu zemnīka itys cylvāks: «Kur tu ved itūs akme-

ņus?» Zemnīks jam atbild: «Vesšu uz baznīcu!» Cylvāks jam

runoj: «Kū tu troks palyki tai tuoļi vest akmeņus, un vēl par

breivu? Nikas tev namoksuos!. Met labuok uorā akmeņus un

brauksim uz mīstiņu! Es nūpierkšu apeiņus un īsolu, lobuok tu

izvuorēsi olu. Es atbraukšu pi tevis, padzeršu ols un tev par

ītū labi samoksuošu!» Zemnīks dūmuoja, dūmuoja un pasacēja:

«Labi!» Izgryudja zemnīks akmeņus nu vazuma uorā, šādās ar

itū boguotū kungu un aizbraucja uz mīstiņu. Mīstiņā itys kungs
nūpierka apeiņus ar īsolu un īdevja zemnīkam. Zemnīks aiz-

braucja uz sātu, bet_itys kungs ar brili aizguoja sovu ceļu. At-

brauc zemnīks uz sātu, un suoka taisīt olu. Atīt tej dīna, ols

jau gotovs. Zemnīks pīsaucja vīsu. Vīsi dzer ar saiminīku un

gaida tuo leluo kunga ar brili, kūris pasajēmja atbraukt itymā

dīna uz ols. Atīt tei stunde, atbrauc ari tys lelais kungs ar brili.

Zemnīks tyuleņ aizsadynuoja jū aiz golda. Lelskungs briles nu

golvas nanujem, taipat nanumauc ari cymdu nu rūkom. Zemnīks

pīleja gluozi ols unpadut lela jam kungam dzert. Lelskungs ru-

noj zemnīkam: «Kū man te dzert gluozi? Lej man vasaļu gar-
či!» Zemnīks pīlē ja vīnu garči ols. Lelskungs izdzēra. Pīlē ja
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ūtru, jis ari izdzēra. Pi durovu stendera stuovēja vīns bobula

dāls, puiss godu divdesmit pīcu, un vērās uz ituo leluo kunga, bet

jam, kai bobulam, vītas pi golda nabeja. Itys puiss vys vērās uz

ituo leluo kungu. Kungam pasacēja mēteļa pola un zam polas

varēja redzēt asti. Ilgi vērās itys puiss un jam izguoja lelas

dusmes uz ituo leluo kunga. Kai tvēra itys puiss akmeni un kai

Iyka lelam kungam par golvu, nu leluo kunga golvas brile nū-

krita un vysi īraudzēja kungam uz pīres rogus un tyulen saprota,
ka te nabeja lelskungs, bet beja pats valns. "Puiss labi pasyta
tū kungu, sasyta un izdauzi ja lūgus un vysus traukus. Lelskungs

vērās, ka slikta līta, izskrēja par lūgu uorā un aizskrēja, navar

zynuot kur. Vysi vīsi izguoja nu zemnīka uorā, un aizguoja pa

sovom sātom. Reitā pasacēja zemnīks un redz, ka vysi trauki

sasysti un lūgi izdauzīti, Suoka jis lasīt tūs sasystūs traukus un

redz: uz golda stuov lela guba zalta. Zemnīks par itū zaltu īsta-

tīja jaunus lūgus, sapierka traukus, otkon pītaisija ols, pīsaucja

vīsu, bet vairuok ituo lelkunga pi juo nabeja. Itys lelkungs ar

brili beja pats valns. Zemnīks nu juo dabuoja daudz naudas, par

kuru jis tagad vēl taisa olu un dzeivoj boguots, bet akmeņu uz

bazneicu pa šai dīnai navad.

25. E. Mičuls no 87 g. vecas J. Līpiņas Makašānu pag.

Latvju kultūras kr.

Vīnu reizi senejūs laikus napazeistams cvlvāks uz tierga

puordevja par seši rubli kažuku. Itū kažuku nūpierka bēdīgs

zemnīks, kurs struoduoja par struodnīku pi vīna muižinīka. Itys
struodnīks nikuo nazynuoja, ka tymā kažukā dzeivuoja valni.

Struodnīks atnes ja kažuku uz sātu un nikur nikuo nazynuodams

pakuora uz noglas. Reitā pasacēla struodnīks agri un gribēja
it uz dorba. Nu kažuka izleida treis valnalāni un suoka runuot

struodnīkam tai: «Tu myusus nūpierki leidza ar vysu kažuku.

Tagad mes padarīsim tev, kū tu myusim pīsacīsi, mes tevis klau-

sīsim!» Struodnīks, kad īraudzēja taidu breinumu, nūsabeida, bet
kad izklausīja runu valnalānu tūlaik sadūmuoja nūsyutīt valnus

struoduot teirumā. Kai jis sadūmuoja, tai izdarīja un nūsyutīja
valnus teirumā struoduot. Valni aizguoja un par vīnu dīnu ap-

struoduoja vysu muižinīka teirumu, kuru struodnīkam par godu

naapstruoduot. Reitā agri, kad pīsacēļa struodnīks, valni otkon

kluot pi juo un vaicoj dorba. Struodnīks dūmuoja, dūmuoja un

pasacīja valnim īt izrakt gruovus pa vysu pūru, kab dreižuok

pūrs izkolstu un tī varātu ītaisīt aramu zemi un sēt labību. Valni

tyulen paklausīja struodnīku, pajēmja luopstas un aizguoja uz

dorba. Par vīnu dīnu vysu dorbu valni izpildīja — gruovi beja
izrokti un vyss yudeņs beja nūlaists. Struodnīku sajēmja bailes,
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ka jis ar taidim spākirn struodoj, un jis tymā pat dīnā aizguoja

pi baznīckunga un izstuostija baznīckungam, ka jis nupierka

tiergā taidu kažuku, kurā dzeivoj valni un valni vysu struodoj

par vīnu dīnu, kur cylvākam vajag struoduot desmit godu. Baz-

nīckungs pasacīja itam struodnīkam, ka taidu kažuku jam grāks
turēt un tyulen vajagūt atnest jū baznīckungam. Struodnīks pa-

klausīja baznīckungam un tymā pat dīnā atnesja tū kažuku baz-

nīckungam. Baznīckungs aizmoksuoja struodnīkam tī paši seši

rubli un kažuku paturēja pi sevis. Nakti struodnīkam pasaruodi-

jās sapynā tī paši valni un runoj: «Tu esi lels mulkis, ka nava-

rēji pīdzeivuot sev ar myusu dorbu bagātības. Tagad baznīc-

kungs byus boguots, bet tu kai beji nabogs, tai paliksi!» Kod

struodnīks pasamūda, jis nekuo naredzēja un ilgi dūmuoja pats
sovā pruotā, ka jis izdarīja taidu muļķību, bet vairuok jam taidas

laimes navarēja dabuot.

26. Paegļu Mārtiņš Lielvārde. Zin. Kom. kr. LP,

VI, 152, 11, 2.

Reiz kaut kur dzīvojis nabags pirtnieks. Tam sūri, grūši
bet Dievu viņš lūdzis vienmēr. Tikai vienreiz —kā gadī-

jies, kā ne
— pasprucis šim tas vārds: «Ja Dievs nedeva labā-

kas dzīves, tad tak lai velns būtu devis!»

Tikko to izteicis — velns klāt: «Klausies, pirtniek, ja tu ne-

lūgsi vairs Dievu un neiesi baznīcā, tad viss tev būs, ko vien

vēlies.»

Labi, pirtnieks apsolījies arī. Un ko domāt — velns nu ie-

dāvinājis lepnu pili un devis visu citu, ko tikai pirtnieks vien

vēlējies. Savu laiku tā palicis.
Te vienu vakaru, pec veca paraduma, agrākais pirtnieks at-

kal iedomājies Dievu un noskaitījis pātarus.

Rīta piecelies — apskatījies: pils pagalam, visi labumi pa-

galam un šis atradies atkal savā pirtiņā.

27. A. Lerchis-Puškaitis no 76 g. v. Kaspara Čipiņa
Džūkstē. LP, VI, 130, 7, 1.

Viena saimniece reiz cepusi raušus. Un kā nu sataisīto maizi

iznesusi nama krāsnī šaut, tā saukusi: «Lekatu māte, Lekatu
mate! nac apsvētī manas karašiņas!»

Līdz to izteikusi, tūliņ no pasekņa iznācis liels krupis un vil-

cies karašām pari. Bet velak meita arī iznesusi maizi, tā atkal

krupi nogrudusi zeme._ A, saimniece palikusi dusmīga, bārdama
meitu: ka ta varot grūst?

Piezīme. Lekatu māte gan drīzāk nozīme Gausu-mati (skaL

XIII. sējumu) un agrāk no pārskatīšanās tā ir pielikta pie velniem. P. Š.
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28. M. Malmeistere Nurmuiža.

Reiz braucis viens kalps no dzirnavām mājā. Bijusi tumša

nakts un jābrauc cauri mežam. Pēkšņi viņš jutis, ka zirgi ap-

stājas, un redz, ka tumsā sāk kaut kas melns kūņāties pie zirga

kājām. Kalps uzsaucis: «Ja esi labs gars, tad atsaucies.» Bet

melnais mučkulis neatbild, tikai pinas zirgiem pa kājām. Kalps
ieskatās un redz, ka tas ir liels melns suns, bet sunim ir zirga

kājas. Viņš pārbijies sit zirgu, bet tas nekustas ne no vietas.

Kalps nomocījies līdz nāvei. Beidzot suns sāk runāt, sauc kalpu
vārdā: «Andž', pārdod man savu dvēseli, dabūsi naudu un varēsi

dzīvot laimīgs.»
Andžs bijis dievbijīgs vīrs, kā lai pārdod nezināmam garam

savu dvēseli? Sācis mest krustu un gribējis skaitīt tēvareizi;

bet vārdi bijuši tā piemirsūšies, ka ne skaņa nenāk pār lūpām.
Nevar un nevar noskaitīt tēvareizi. Te aizdziedas gailis. Prāts

Andžam top gaišs, tagad skaita tēvareizi un met krustu. Tā lai-

mīgi nokļūst mājā.

29. Kārlis Skujiņa Valmiera.

Idus pagasta Melkus māju saimnieks bijis ar nelabo draugos.

Viņam nekā netrūcis: visa bijis pa pilnam. Reiz puisis noska-

tījies, ka saimnieks no kroga piedzēries braucis mājā. Viņam

ap galvu lidojis vanadziņš un kliedzis: «Kur bērt, kur bērt?» —

«Vienalga, ber dārza stūrī!» atrūcis saimnieks. Švirks! un dārza

stūrī nobirusi vesela kaudze balto zirņu, kādu desmit pūru. Kad

piedzimis saimnieka pirmais dēls, paša saimnieka nebijis mājā.

Ceļā uz māju tam piesities nelabais un čukstējis ausī: «Tu apsoli

man to, kas jauns tev mājā atnācis.» Saimnieks neapsolījis.
Vairāk reizes nelabais saimnieku skubinājis, lai viņš savu pirmo
dēlu iemetot akā, bet viņš to nedarījis. Saimniekam bijuši vai-

rāki dēli un meitas, bet tiklīdz tie pieauguši, viens pēc otra pa-

kārušies. Saimniekam vajadzējis pirmo dēlu atdot velnam, tad

citi paliktu dzīvi. Māja tagad esot bez īpašnieka.

30. Gai ķ i s Zemīt ē. LP, IV, 32, 5, i.

Vienam saimniekam patlaban labība nobriedusi; viņš iziet

apskatīties un pārdomāt, kuru dienu sākt pļaut. Te ierauga lielu

putnu pa labību brienam; putns dažā labā vietā labību nošjokājis.
Saimniekam uziet dusmas; tūliņ paķer rungu un putnam virsū:

«Es tev rādīšu labību nošlokāt!»
Bet putns žēlīgi lūdzās: «Nesit vis, kas tev no tam atlēks?

Labāk kop mani, tad iedošu tev to, kas vairāk vērts, nekā visi

tavi lauki, visa tava māja.»
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Saimnieks tic; un tā liek putnu pār kamiesi un pārstiepj

mājā aizgaldā. Nu baro, nu baro; bet putns nežēlīgi pulku ēd.

Pēc nedējas laika saimnieks saka itin pikti uz putnu: «Klausies,

nesātnieks, visas avis man jau pagalam, tu ēd bez apziņas —

vairāk nedošu!»

«Ciet klusu, neesi vientiesis! Atrak tev nemaksāšu, kamēr

visu būsi atdevis manā vēderā.»

Saimnieks atkal baro tadu laiku.

«Klausies, nesātnieks, visas govis jau pagalam — vairāk

nedošu!»

«Ciet klusu! Atrak nemaksāšu, kamēr visu būsi atdevis.»

Saimnieks atkal baro tadu laiku.

«Klausies, nesātnieks, visi zirgi jau pagalam — nav vairs

ko dot!»

Tagad putns mudīgi izkāpj no aizgalda, sacīdams: «Nac līdz

uz mežu!»

Aiziet uz mežu, putns no biezumiem iznes tādu kastīti un

saka: «Te ir mana atmaksa! Ātrāk kastīti vaļā netaisi, kamēr

mājā!»
Saimnieks patencina un nāk uz māju. Meža malā viņš ap-

griežas paskatīties, vai putns tik neredz. Bet ej sazini, kur

putns jau. «Pag!» viņš domā, «drusku jāpaglūn pa škirbīti, kas

tad tur īsti varētu būt tādā kastelē!»

Lemtiņam paver kastītei drusku vaku; bet tai paša brīdī iz-

skrien skaista skaista pils un aiziet pa gaisu projām.
Saimnieks iebļaujas nelabi un drāž pilij pakal, bet kur tu

saskriesi? Tomēr pēc bļāviena gadās aiz muguras liels vīrs (tas
bijis velns, senākais putns), sacīdams: «Te nu bija. ledevu par

nelaimi tādam skaisto pili. Vai nemaz nevarēji nociesties?»

To sacījis, lielais vīrs noķer pili un atkal ieliek kastīte.
Bet tagad saimnieks uz ceļa vairs neskatās; viņš pāriet

mājā un tad tik taisa kastīti vaļām. Tūliņ izveļas zelta

pils un nostājas sētsvidū. Saimnieks tagad dzīvo savā pilī un

nebēdā nekā.

31. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteros.

Reiz dzīvāš skaudīgi nejauks kungs un reiz šis atsaucis na-

baga zemnieku un sacīš šim, lei šo aizvedot uz elli. Gan nu zem-

nieks šā tā ilocījies un sacīš, ka šis nezinot ceļa uz elli, bet kungs
neatlaidies un pastāvēš pie sava un jā ne, tad nabaga zemniekam

būšot plāni. Nu nabaga zemnieks vē šā un tā izgūdrējies, kā

tikt no kunga vaļā, bet šis ne par ko ar neatlaidies, kā šim tik

šis jāvedot uz elli. Nu nekā, zemnieks sataisījies un noliktā laikā

aizgāš pie kunga un gaidīš, ka nāks kungs, kā var braukt. Drīz



75

vie ar nācis kungs, sēdies zirgos iekšā un zemnieks braucis. Šie

nu braukuši braukuši un nu sācies tik labs ceļš, kā zemnieks

savā laikā ne redzēš. Braukuši, braukuši un pēdīgi dabraukuši

pie lepnas pils. Nu kungs sacīš zemniekam, lei ārā pagaidoties,

un pats iegāš iekšā.
Bet pa tādam lugām zemnieks dzirdes, ka iekša vienc ta vie

kliedz: «Vai, vai! Vai, vai!»

Nu zemnieks dagāš pie loga un paskatījies iekšā. Kungs bīš

uzstiepts uz galda un velli šim dzīvāši riņķī un kurš vie dagāš

klā, tā tūli ar dzelžu zobiem krampis un kungs nejauki brēcis.

Ka nu velli pamanīši, ka zemnieks pie loga skatās, tā vienc da-

nācis pie loga un prasīš zemniekam: «Cik tu gribi par to vērsi?»

Zemnieks nemaceš neka atbildēt. Nu tulī akai tas pats vellc

sacīš: «Klā zirga deķi zemē!»

Zemnieks darīš, kā vēlēts, un tas pats vellc uzmetis uz deķa trīs

lāpstas zelta un sidraba un sacīš, lei braucot uz māju. Zemnieks

braucis, braucis un nu vairs nebīš ne labā ceļa, nekā. Pa tīru

staigoņu bīš_ jābrauc. Zemnieks kulies pa staigoņu trīs dienas un

naktis, kamē ticis mājā.

32. M. Macpane no 50 g. v. teicēja Alsunga.

Senos laikos velnus varēja dabūt pirkt Rīgā oglītes veidā.

Kam šī oglīte bija, tas drīz kļuva bagāts. Šāda oglīte bija vie-

nam skopam un mantkārīgam saimniekam, kas strādniekiem deva

ļoti slikti ēst. Velns katru nakti pārnesa trīs zelta naudas ga-

balus un trīs rudzu kūlīšus, bet par to saimniekam bija viņam

jādod viens spainis piena. Vienu reizi saimnieks lika viņam pār-
nest akmeņus ēku būvēšanai. Velnam akmeņi bijuši tālu jānes,

un līdz ticis pie Dižkārtas lejas, te piepeši iedziedājies gailis. Viņš

dabūja sviest akmeņus zemē un skriet mājā. Tādēļ vēl tagad
Dižkārtas lejā ir loti daudz akmeņu, kas vēl tagad tur ir redzami,

jo viņu ir tāds daudzums, ka nespēj visus izlaust un pārvest.

Kādu reizi kalps dabūja zināt, ka saimnieks satiekas ar velnu.

Viņš noskatījās, ko viņš labi dara, un redzēja, ka saimnieks no-

nes uz riju spaini piena. Kalps nolēma pienu izdzert un velnu

piejokot. Velns,_ pārnācis, atrod piena vietā ūdeni, loti sadusmo-

jās un aizdedzināja riju. Pats viņš ielīda ratu rumbā noskatīties,
ko saimnieks darīs. Saimnieks loti izbijās, redzot riju degot.

Viņš gan mēģināja liesmas nodzēst, bet viss velti. Liesmas pie-

ņēmās vēl vairāk. Kalps atkal bija noskatījies, kur velns paliek,

viņš ātri nodrāž apšu tapas un aizsprosto velnu ritenī, ko tad

iesvieda liesmās. Uguns uzreizi nodzisa. Nu kalps paņēma riteni

un nesa uz purvu, kur to arī iesvieda. No tā laika velni dzīvo

purvos.
Piezīme. Šeit velns ir pilnīgi līdzīgs pūķim un vilcei. P. Š.
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33. A. Gari-Juone no 56 g. v. Vaiv od a s J ezupa te j>

Preiļu pag.

Reizi zemnīks sašvva zīmas svātkim jaunu boltu kažuku, ar

kū īt uz rikti. Uz kaimiņu sātu, kurā beja rikts, ceļš guoja pa

pūra molu. Jis guoja, guoja — sasašķūbēja un īkrita pūrā. Tymā

pūrā jū īgryudja Valns. Zemnīks izļeida nu pūra ar nateiru

kažuku. Pa tū pat ceļu guoja Dīvs, jis saticis Vainu, vaicoj:
«Par kū tu cylvāku īgryudi pūrā?» Valns naatbildēja ni pus-

plāsta vuordā. «Par tū, ka tu cylvāku īgryudi pūrā,» sacija Dīvs,
«tev daīs jam treis godus kolpuot un struoduot vysus dorbus,

kaklus tik zemnīks aizliks.» Valns aizguoja pi zemnīka un struo-

duoja vysu, ka putēja vīn. Vīnu reizi Valns prosa zemnīku, -lai

pajem jū kūpā ar sevim uz rikti. «Labi,» soka zemnīks, «tikai

apdori vysus dorbus!» Valns, ni minūtes nakaveidams, stuojās

pi dorba, nosuojā, ka dipēja vīn, un — bej nabej — dorbi beja

padarīti. Zemnīks apvylka jaunū, boltū kažuku un obeji aizguoja
uz rikti. Beja solts zīmas laiks, zemnīks atguojis rikts ustobā,
atsasāda cepļa prīkšā uz puorta. Sylti un pateikami beja sēdēt

uz puorta. Pēc nagara laiciņa ustobā dzierdēja svylumu smoku,
suoka vīns par ūtru prasīt: kam te gryuzd? Valnāni lūkalēja

un breinuojās. Te zemnīks pasacel nu puorta un sasagyun, ka

jam vvsa sēdekles vīta izgruzdusc, un suoka vaimanuot. A tad

kluotasūšī velniņi gotovi beja voi puorpleist nu smīkla, smējās

arī zemnīka kolps. Dreiži pēc taida gadījuma zemnīks ar kolpu

guoja uz sātu. Atgoujis uz sātu zemnīks vaicoj nu sova kolpa:
«Par kū tu man pīsasmējis kūpā ar cytim valnānim?» — «Es

navarēju nūsaturēt nu smīklim, kad cyti smējās,» atsacīja Valns.

Par tū zemnīks stypri sasadusmuojās un soka: «Man navajaga
taida kolpa!» un padzyna vainu.

34. V. Zacharska no A. Zacharskas Rēzeknē.

Tuoļi aiz lelym mežym un kolnim dzeivuoja vīna vāca ve-

čiņa, jei dzeivuoja vīna pat un tyrēja vīnu vācu mainu kačy. Tai

itei večiņa dadzeivuoja da lela vacuma, ni kam nu laužu jei nikuo

narunuoja, bet ar sovu kačy jei dzeivuoja cīšy labi, un žāluoja
kačy, kai bārnu. Kačs jau ar beja cīšy vacs. Vīnu raizi aiz-

slymuoja večiņa un dreižy nūmyra. Kačs, kod večiņa nūmyra,

izskrēja nu ustobys un vairuok naguoja uz ustobu. Kai izzy-

nuoja lauds, ka večiņa nūmyra, jī nūnesja veciņi globuot. Uz

kopim atguoja arī kačs, kurs beja apvylkts boltūs drābūs, bet

lauds jū naredzēja. Kod veciņi īlyka dūbī un aproka ar zemi,
kačs izguoja uz juos dūbis un pascēja: «Es atdzeivuoju pi veci-

ņis deviņdesmit godu, ar tagan man vajag īt uz alni. Kod itū

runouja kačs, vysi lauds dzierdēja un tai pat ar redzēja jū un

padūmuoja, ka itys kačs ir vai engels vai našķeista gors. Pascei-
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dams itūs vuordus, kačs nu raizis propula un veciņis dūbjā puor-

kryta caur zemi. leaudis, kuri beja uz kopim, cīšy nūzabeida un

nu bailis atskrēja uz sātu. Nu tuos raizis uz tūs kopu nikas na-

staiguoja un vairuok nūmyrušūs nabašnīkus naglobuoja. Tī vv-

sod dīnā un naktī staiguoja veciņis vacs kačs, kurijis nabeja

kačs, a beja pats vacijs valns.

35. V. Zacharska no E. Lašaka Kaunatu pag. Latvju

kultūras kr.

Vīnā muižā dzeivuoja boguota muižinīka meita. Jei beja

vāca meita, un tai kai jei dzeivuoja vīna paša, jei turēja septiņus
malnus kačus. Meita jūs cīši žāluoja un mīluoja, un šovus kolpus

aizstatīja jūs baruot un mozguot un kotru sastdīņ pourmeit jīm
teiras gultas drēbes. Est dēl jūs kotru dīnu vuorēja pašu duorgū

galu. Nikas nu kolpim navarēja ni lomuot kačus, ni ar pierstu
aiztikt. Kū kači nipadora, vaini vysi izlīk uz kolpim. Daudz

reižu gaspaža lomuoja par kačim kolpus, un kuri juos naklausīja,

jei strttopēja jūs un nadevja daudz dīnu gabaliņa maizes. Vysi

kolpi beja cīši dusmīgi uz kaču. Tai guoja godi. Meita vys

taisējās vacuoka un jūs kači jau palyka vāci, un suoka uz vītas

plyukuot un jau naīt uorā. Kalpim beja cīši gryuti teirīt jūs syu-

dus, bet nikuo navarēja padarīt. Vīnu reizi kolpi suoka smītīs

un runuot gaspažai: «Vajag vysus kačus īsvīst azarā par tū, ka

jī jau vāci!» Vāca meita luodēja kolpus un glaudīja šovus vacūs

kačus. Vīnu reiz saslymuoja gaspaža. Vysi kolpi beja cīši prī-

cīgi un nadevja ēst nivīnam kačam. Kači staiguoja pi savas

gaspažas gultas un klīdz ja: «Miau, miau!» Gaspaža dūmuoja,

ka jī žāloj_ sovas gaspažas, ka jei slyma. Jei jūs mīluodama,

glaudīja. Utrā dīnā kolpi tai pat nadevja kačim ēst. Kači redz,

ka slykta darīšona: kolpi jīm nadūt ēst. Sagaidīja kači divpad-
smit stunžu nakts, atīt vysi septiņi gaspažas kambarī un ar cvl-
vāka bolsu runoj: «Gaspažiņ, tovi kolpi nadūt mums ēst jau
trešū dīnu. Posoki jīm, ka īdūtu nrvusim ēst!» Vāca meita

attaisīja acis un aizklīdzja: «Ak!» — un tyuleņ nūmyra. īguoja

kolpi pasavārtu slymuos gaspažas, veras: apleik juos gultas sēd

septiņi valni un ar zūbin kloudzynoj. Kolpi saprata, ka ite beja

na kači, bet valni, kurus jī daudz godu teirīja un mozguoja.
Suoka kolpi uz jūs kristu mest, un jī satvēra gultu ar vysu gas-

pažu un nūnesja uz sovu elni. Kolpi dzynuos pēc jūs un gribēja

atjemt gaspažu, bet navarēja panuokt. Nu tuo laika lauds namīloj

malnūs kaču un dūmoj, ka kačā sēd valns.

36. Grobiņā, Balss 1888. LP, VII, 11, 55, 1.

Vecos laikos velns esot staigājis pa pasauli, dalīdams parau-

gus apģērbiem. Kurzemē viņš iesācis dalīt, no Jelgavas puses
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iedams uz prūšu zemi. Neticis līdz Grobiņai — jau daudzmaz

vienādu drēbju pietrūcis. Tādēļ apdāvinājis nīcenieces ar vis-

cauri sarkaniem lindrakiem. Bārteniecēm nebijis vairs viscaur

sarkanu ko dot — devis tādus lindrakus ar 3—4 čellu sarkanu

strīpu gar apakšu. legājis Rucavā, paskatījies savā nastā un

ieraudzījis tikai vairs vienus garus, pelēkus svārkus ar izgriez-
tām krūtim, vaskota diega nošūtām malām. Tos pasviedis, teik-

dams: «Nu, velciet tos ir vīri, ir sievas!»

7. Velns palīdz medniekiem.

1. Jānis Priede Garkalnē 1879. g., Brī v z. kr. LP, VII, I

237, 1.

Kad pirmo reizi pie dievgalda ejot, tad vajagot dievmaizi no

mutes izņemt, mutslaukulī mājā pārnest, ar bisi sašaut, tad visur

esot putni un zaķi priekšā, kur vien ejot — tāds šāvējs esot lai-

mīgs medinieks.

Tā arī viens jauns cilvēks esot izdarījis: pārnesis dievmai-

zīti mājā, aizplēsis vienai apsei mizu, aizbāzis aiz tās, atkāpies

dažus soļus un taisījies šaut. Jau tēmējis, te piepēži izstiepjas

no apšu mizas balta roka un viena balss žēli atskan: lai ne-

šaunot! Šis nešāvis arī. Bet velis no pakaļas jaunekli tikai kū-

dījis: lai šaunot, lai šaunot! Bisenieks taču nešāvis vis; bet

velis viņam par to riebtin atriebies: neviena putna, ne zvēra no

tā laika jauneklis nevarējis apcelt — visus velis aizdzinis. Kungs,

zināms, par tik nejēdzīgu medinieku ne vienu reizi vien sirdījies,

pat izkult nabadziņu licis. Otram mediniekam turpretim cita

laime medībās: katrreiz nācis ar tādu putnu kuli mājā, ka jā-

domā: tos putnus velis tam atdzinis klāt. Tā paiet dažs gads.

Reiz nelaimīgais medinieks satiek mežā svešu vīru gluži baltās

drēbēs, un šis vaicā mediniekam: kāpēc tik bēdīgs esot? Stā-

stījis, kā nebūšot bēdīgs — putni neķeroties, kungs dusmojoties,

otrs medinieks šo zobojot. Tad svešinieks iedevis viņam tādus

baltus putekšlus: lai mājā pāriedams apkaisot laimīgā medinieka

sašautos putnus ar šiem putekšliem, gan tad redzēšot. Labi, ap-

bārstījis — kas ir — laimīgā medinieka putni visi pārvēršas par

čūskām, krupjiem, vardēm v. t. t. Še tev nu, ko velis tam klāt

dzinis. Un kungs, tas tīri traks — visus tos gadus ar tādiem

rāpuļiem barojies.

2. O. Krūmiņš Gulbenē. LP, VII, I, 237, 2.

Reiz vienu medinieku meža saticis vecītis un piesolījis aplam

putnu laimi, ja tikai medinieks apsolīšoties uz kādiem gadiem
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viņam padoties. Labi — padevies arī uz 40 gadiem, ja nemaldos.

(Šis vecītis bijis pats velns.) No šā laika mediniekam laimējies
ikdienas tik daudz medījumu samedīt, ka ar zirgu vedis uz māju
un pilsētā pārdevis par dārgu naudu. Bet ar laiku 40. gads bijis
jau pie durvim un taisni šai gadā viņš vienu dienu medībās stipri

izbijies: dzirdējis troksni — paskatījies un ieraudzījis: velns

dzen trīs briežus ar pīcku. Viņš bailēs paslēpies aiz koka, lai

velns viņu labāk nemaz neredzētu. Bet velns tev neredzēs! Visu

redzējis un vēl ieteicies tos vārdus: «Viens briedis tam, kas aiz

tā koka stāv!» Medinieks domājis: «Ko nu palīdz vairs slēp-
ties?» un šāvis uz atdoto briedi. Šāvis — briedis nogāzies. Bet

šo atgadījumu medinieks, briedi pilsētā pārdodams, izstāstījis sa-

vam pircējam. Pircējs pamācījis: «Velns tevi šogad — pēc līg-
tiem 40 gadiem — nokaus. Tādēļ še tev trīs pistoles; mājā
braukdams, manīsi velnu trīsreiz ceļā; 'bet ik mani, ik ar vienu

pistoli atsprēkliņ šauj to.» Labi. Jā, un tā bijis. Kā nācis pret

māju — bijis vakars - zirgs piepēži apstājies. Tā viņš tūliņ
izšāvis atsprēkliņ pār plecu pirmo pistoli un zirgam tūdaļ ceļš

vaļā. Pabraucis gabalu — zirgs atkal neiet. Šāvis otru pilstoli
— ceļš vaļā. Dabraucis pie pašiem mājas vārtiem — vārtu

vidū stāv pats vecais velns un suņi nejauki rej; bet mājinieki

gul. Nu domājis, ka tagad pēdējā stundiņa un izšāvis atsprēkliņ
trešo pistoli. Un kā izšāvis — velns pazudis. Rītā tikai bijusi
redzama liela dobe vārtu viducī, — to velns bijis izspārdījis.

3. K. Bankers Dundagas Cepellejās. LP, VII, I, 238, 3.

Vienam kungam bijis medinieks, kam vienu laiku pavisam

klājies plāni: staigā pa mežu kā traks paliek, bet neviena putna
samedīt. Un tas gadījies, ka vienu dienu atkal bijis jānāk tukšā

mājā. Tad medinieks sapīcis loti un iesaucies: «Kaut jel pašu

velnu satiktu!» Te kur bijis, kur ne — velns klāt: ko šis

vēloties?

«Ko nu cita velēšos — putnus šaut veļos!»

«Ja, tad tev septiņi gadi man jākalpo un jāparaksta ar sa-

vām asinim, ka dvēseli atdosi man, tad būs putnu papilnam.»

Labi — salīguši. Tagad mediniekam vedies vareni: kur tikai

vien iet — putni priekšā kādi nekādi. Bet nu septiņi gadi iet

drīz uz beigām. Medinieks staigā noskumis, ka drīz būšot jā-

atdod dvēsele velnam. Te kāds vecs, gudrs vīrs viņam pamā-

cījis tā: vajagot pataisīt sudraba lodi no krusta rubula un ar to

šaut velnam. Labi. Beidzamā dienā, kad septiņu gadu laikmets

apkārt, medinieks ar krusta rubula lodi noiet mežā un kā nu velns

nāk — knaukt! iešauj lodi krūtīs. No tā laika medinieks nava

vairs viņu redzējis.



80

Kāds cits Dundagas stāstītājs šo pašu nobeidza tā: Kad no-

runātie septiņi gadi gājuši uz beigām, medinieks noskumis stai-

gājis pa mežu. Te velns klāt: «Kas tev nu kaiš, kāpēc no-

skumsti?»

«Ka tad lai nenoskumstu, kad man nieku putnu dcl jāatdod
dvēsele.»

«Nu, ja tu man vari parādīt tādu putnu, kādu es vēl neesmu

redzējis, tad es tevi palaižu arī.» Jā — viņš rītu parādīšot. Nu

medinieks domā, domā, kur tādu putnu lai dabū, ko velns ne-

būtu redzējis. Tā viņš domīgs aiziet mājā un izteic visu savai

sievai. Sieva saka: «Nekas, vīriņ! būs labi.» Atnāk rītdiena

■— sievai padoms jau zināms un abi aiziet uz cepli. Aiziet uz

cepli, sieva izģērbjas plika, izvārtās pa darvu, tad atkal pa spal-
vām (bijušas visādas spalvas), un nu stāv četrrāpus, gaidīdama

velnu. Atnāk velns — pieiet putnam pie viena gala, pacel asti

(sadarvotus matus), paskatās: «Tavi brīnumi! — pakaļā zobi!

— nē, tādu putnu tiešām neesmu redzējis.» To teicis, velns pa-

zūd un nu medinieku vairs neaizticis, ne lūdzams.

4. Jānis Krēsliņš sava «Teikas iz Malienas», 11. 14.

LP, VII, I, 239, 4.

Klausības laikos A. muižā kungam bija divi medinieki: vienu

sauca Andrievu, otru Repi. Mediniekiem vajadzēja katru dienu

zināmu skaitu putnu un zaķu nošaut, jo ja pārnāca tukšā, tad pē-
riens bija neizbēgams. Repim medīšanā bija varena laime: putni
un meža zvēri tam, tā sakot, paši nāca bises galā un tas katru

reizi no meža pārnesa pilnu tarbu. Par to kungs Repi mīlēja,
bet nabaga Andrievam reti pārgāja nedēla, kad nebadūja savus

piecdesmit uz muguras. Ļaudis par Repi jau sen runāja, ka tas

ar pašu nelabo stāvot sabiedrībā, kam tam tāda laime, kungs uz

tādām valodām neklausījās.
Vienu dienu Andrievs it noskumis ar bisi staigāja pa gāršu,

bet neredzēja neviena putna, ne zaķīša. Noguris tas atsēdās uz

siekstas un domāja, ka vakarā kungs tam atkal liks ādu dīrāt.
Te pienāk Repis un saka: «Andriev, par ko tu tik noskumis?»

«Ka nu nebušu noskumis, ka visu dienu nekā nedabūju šaut!

Tu jau zini, kādi prieki mani mājā gaida.»

«Ej, ko niekus!» Repis sauca. «Klausi manu padomu, tad

putnu un zaķu nekad nebūs trūkums!» Un nu Repis stāstīja:
«Nākošu svētdienu ej baznīcā pie vakariņām — dievmaizi neapēd,
bet paglabā, tad tev vēlāk teikšu, kas darāms.» Andrievs pa-

klausīja. Abi pēc tam atkal sastapās mežā, kur Repis to mācīja:

«Atplēs bērzam tāsi un aizliec aiz tās dievmaizi, nostājies trīs-

desmit solus no bērza un tas šauj pār plecu uz to pusi, kur bērzs;
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bet neskaties atpakaļ.» Andrievs darīja, kā Repis mācīja, bet

gribot negribot atskatījās drusku atpakaļ. Ar bailēm viņš redz,

ka aiz bērza stāv cilvēks viņa paša ģīmī. Nobijies Andrievs no-

laiž bisi, bet Repis uz reizi, zils, melns palikdams, kliedz: «Šauj,
diedelnieks! šauj! citādi es tevi nošaušu!» Andrievs dreb pie
visām miesām un nevar ne bisi uz augšu pacelt. Bet redzēdams,
ka Repis tiešām grasās viņu nošaut, paceļ bisi un dod Repim

virsū, tā ka tas uz reizi noveļas gar zemi. Viņš skrien uz to

vietu lūkot, kur Repis stāvējis, bet tur neatrada nenieka. Viņš

iet uz muižu atpakaļ, bet dzird muižā lielu troksni. Lielskungs,

mājā pārbaraucis, bija licis pavāram cept pusdienā rubeņa cepeti.
Pavārs arī to izcepis, sulaiņi to nes galdā un visi slavē cepeša

gardumu, kad dzird mežā šāvienu. Uz reizi visi pamana, ka

bļodā nav rubeņa, bet riebīga vecas vārnas gala. Pavārs iet pa-

grabā lūkot un atrod rubeņu vietā vārnas un žagatas; un stirnu

vietā vecus zirgus, ko Repis no meža nesis mājā. Andrievs nu

izstāstīja visu, kas mežā noticis, un kungs saka: «Tas bija labi,
ka nešāvi, jo tad būtu nošāvis pats savu dvēseli, jo Repis, kā

redzams, bija pats nelabais.» No tā laika kungs Andrievam vairs

nekad nedarīja pāri. Bet Repi vientuļa medinieki vēl dažkārt

redzot pa mežu ar bisi staigājam un uzmācamies, lai tie aiz tāss

aizsprausto dievmaizīti šautu.

5. P. Tortuss Jaun-Laicenē. D. Ozol i n a «Raganas».

Etn. 111, 1893. LP, VII, f, 240, 5.

Marijkalna Voikās klusības laikos dzīvojis liels burvis Kun-
kuls. Kāds no šā burvja tālākiem kaimiņiem bijis loti nabadzīgs.

Tādēļ viņš gājis pie burvja, kuram nekā netrūcis, lūgties; bet

tas tikai devis mācību, kā varot tikt laimīgs un varot dabūt, ko

tikai vēloties. Kaimiņš arī apņēmies darīt, kā burvis mācījis.
Kad ejot pie sv. vakarēdiena, tad lai ņemot Dieva maizi no mutes

laukā, lai to ietinot papīrā un lai nesot uz mājām. Tad lai ie-

urbjot trīsstarainā sērmaukstī caurumu, lai ieliekot tur Dieva

maizi, lai pielādējot plinti un lai caur pakāju starpu taisni cau-

rumā šaujot. Kaimiņš tā darījis — jau atvilcis gaili un mēr-

ķējis caurumā, kad uz reizi redzējis pliku cilvēku stāvot plints

galam pretī, caurumam priekšā. Viņam pa roku pirkstu galiem

pilējušas asins pilītes.
_

Kaimiņš nolicis plinti un skatījies augšā,
bet neko vairs neredzējis. Tas ņēmis atkal plinti un mērķējis
(tēmējis), bet par brīnumu redz atkal to pašu cilvēku. Tad jau

viņš apķēries, kas tas par cilvēku. Kaimiņš nospļaudījies un

sacījis šos vārdus: «Dievs, piedod manus grēkus!» Tad arī ņē-
mis Dieva maizi no koka cauruma un apēdis. Uz mājām ie-

dams, kaimiņš uz ceļa pakritis un aizmidzis. Sapnī viņš redzējis,
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ka burvis gājis uz jakti un, ka velns viņam skrējis pa priekšu:

pilnām padusēm zaķu, tos vaļā palaizdams, lai burvis tos pec

patikas varētu šaut Tāpat arī redzējis, ka burvis gājis zvejot

un velns burvim zivis tīklā bēris. Beidzot kada balss kaimiņam

uzsaukusi: «Redzi, ja tu arī būtu pestītāju tāpat šāvis kā_burvis,
tad tu Dievam būtu atsacījies mūžīgi un velnam piederētu dzī-

vojot un nomirstot.»

6. Viktors Kupfers Dundadzniekos, Magazin d. Let-

tisch-L i te r ā r. Ge s. XVII. B. 11. St. «D i c Geschichte

vom Puppau». LP, VII, I, 241, 6.

Gadu 40 atpakaļ — tā Kupfers raksta — viņš bijis ar vienu

vecu saimnieku, ko ļaudis dēvējuši par burvi, medņus medīt un

tad pie ugunskura šis pats viņam esot pastāstījis sekošo.

Reiz viens mežsarga palīgs Pēteris ieguvis pie kunga aplam

ievērību tādēļ it īpaši, ka bijis pārākais šāvējs no visiem mež-

sargiem. Kungs tad viņam arī apsolījis reiz vecā mežsarga

mājas atdot, tā mežsarga, pie kā viņš par palīgu bijis. Pēterim

tas brīnum bijis pa prātam, jo bijis iemīlējis vecā mežsarga vie-

nīgo meitu. Arī vecajam mežsargam tur nekas pretim nebijis

Pēterim mājas atdot un par iegātni pieņemt.

Bet tiklīdz labi Pēteris ar Ģedrūti saderinājušies, te atkūlies

mežsarga mājās klibais skrodelis, pazīstamais burvis, un apbūris
Pēterim plinti tik briesmīgi, ka ne piesietu zaķi vairs nejaudājis
nošaut. Šim skrodelim bijusi bērza tāss tabakas šņaucamā doze

un ar šo dozi viņš lielījies, ka Pēteris to nebūšot sašaut, ja gaisā
sviedīšot.

Pēteris pasmējies par tādām blēņām, jo nekad nemēdzis

pūdelēt, un licis skrodelim, lai met dozi gaisā. Metis, šāvis —■
nesašāvis. Un no tā šāviena Pēteris bijis apburts: lai šauj, ko

šaudams, nekā vairs nošaut. Gan nabadziņš izmazgājis plinti

vairākkārt, gan izracis no ziemas migas čūsku, to ielādēdams

plintē un izšaudams čūsku gaisā, lai plinti atburtu, bet kā nekā,
tā nekā. Te pašu laiku pārbraucis kungs no Vāczemes un drīzi

pēc_ tam_ sarīkojis. vilku medības. Medībās kungs Pēteri, par
labāko šāvēju pazīdams, nolicis tūliņ pirmā .vietā aiz sevis. Te

sprucis no masta liels vilks taisni kungam virsū. Kungs gan

sašāvis vilku pirmā šāvienā, bet tā kā otrs stobrs nesprādzis,
tad nu vajadzējis_Pēterim šaut. Sašautais vilks lēnām, lēnām,
soļu 15, vilcies Pēterim garām un šis arī šāvis, bet kā arvienu

garam, ta arī tagad. Vilks pazudis biezumos. Bet kungs tā

nieka labad tik briesmīgi sapiktojies uz Pēteri, ka uz pēdām pa-

sludinājis: viņš vecā mežsarga mājas vairs nedabūšot. Tas

Pēterim bez gala grauzis; it īpaši Oedrūtes labad sirds raizeju-
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sies. Te gadījies izpalīdzētais, viens vīrs, Pupavs vārdā. Tas

teicis: «Pēteri, es klibā skrodela apbūrumu atburšu, ja paklausīsi
mani un visu darīsi, ko tev likšu. Ej nākamu svētdienu pie diev-

galda un nerij vis dabūto dievmaizīti dibinā, bet pagrūd ar mēli

starp žokli un vaigu. Pēc tam, cik ātri vien iespējams, manies

no baznīcas laukā, izņem maizīti no mutes, ietin papīri un pus-

stundu priekš pusnakts sašauj to ar savu bisi pie Zilā kalna. Tu

vari arī, pie Zilā kalna noiedams, apsēsties gravas malā uz vecā

satrenējušā baļķa, kam jāsapūst tālabad uz vietās, ka priekš ga-

diem zirgu nositis, un tur mani pagaidīt. Tikai nesaki pie šā

baļķa: ««Sci, sci!» citādi dabūsi ko redzēt un ar to savu lietu

samaitāsi. Citi ļaudis gan, pa naktim tai vietai garām iedami,
aiz ziņkārības to «sci, sci!» saka un dabū ko arī pieredzēt; bet

tu to nedari nekādā ziņā.»

Labi, Pēteris tā izdarījis un jau nākamā svētdienas naktī

gaidījis noteiktā vietā Pupavu. Pupavs atnācis, paņēmis maizīti,

piedūris pļavā pie ozola stumbra ar adatu un teicis: «Pēteri, šauj

nu! ja šausi, tad, tici droši, būsi atburts: katru putnu, vienalga,
vai tas tek, vai skrien, vai peld, vai lien, tu varēsi trāpīt un no-

šaut no šā brīža.»

Pēteris pacēlis gan bisi, bet vēl apdomājies un teicis: būšot

liels grēks. Tad Pupavs viņu pārrājis un skubinājis par jaunu,

lai šaujot. Nu Pēteris pacēlis bisi pie vaiga un gribējis patlaban

gaili paspiest, te — kas tas — itin piepēši atkal nolaidis bisi pie

zemes.

«Kam nešāvi, ko niekojies?» Pupavs uzsaucis, bet Pēteris

itin bāls atteicis: «Vai tu nemaz neredzi, kas tur bija? Tiklīdz

gribēju gaili piespiest, tā aizstājās balts cilvēks maizītei priekšā

un cilvēku jau neiešu šaut.»

«Ej, ko tu niekojies! Vai vel tas cilvēks tev acis?»

«Ne, vairāk nav! Tiklīdz bisi nolaidu — pazuda. Es rau-

dzīšu vēl — redzēs, kas nu būs.»

Atkal Pēteris pacēlis bisi, bet tūliņ nolaidis atkal atpakaļ:

vēl tur esot tas cilvēks. Tad Pupavs sacījis: «Arī es šoreiz tā

kā baltu ēnu noblendu, kā cilvēka ēnu, un man liekas, tevi neoūs

vis klibais skrodelis nobūris, bet laikam kāds cits cilvēks, kas

nule pat būs nomiris un tādēļ vēl par spoku (ķēmu) tam jāstaigā

apkārt. Šis ķēms tad tīšām stājas maizītei priekšā, lai tu ne-

tiktu no apbūruma vaļā. Es tavā vietā tādu burvi — pat arī, ja
tas ir dzīvs būtu — kā suni nošautu, ne vēl mirušu. Bet tu jau

tāds bailīgs pakula zaķis esi: ieraudzījis naidīga neģēļa ēnu vien,

jau drebi. Saņemies, gļēvais, atriebies tam! Dod tai spoka ēnai

virsū, lai izput kā migla!»

Pēteris tiešam saņemies un pacēlis bisi pa trešam lāgam.

Patlaban gribējis spiest, te ieraudzījis skaidri, gaiši, ka baltais
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cilvēks sāpīgā vaigā uz vinu skatījies tik žēlīgi, tik žēlīgi; ber

rokas, uz augšu paceldams, tas izplētis tā uz katru pusi, jadoma:

tīri vai pēc krusta viss tas stāvs līdzinājās. Tagad Pēteris ilgāki
vairs nekautrējies, nosviedis bisi un laidis lekas vaļā. Bet Pu-

pavs pakal, ko māk, noķer Pēteri aiz apkakles, velk atpakaļ. Te

tai pašā brīdī arī baltais cilvēks piegadījies un satvēris Pupavu

aiz matiem, viegli jo viegli lielā paņēmienā aizsviedis to pa koku

galiem nezin kur. Tikai iedzelteni dūmi ar sēra smaku nostie*-

pušies Pupavam nopakaļus. No tās reizes Pupavu neviens nav

vairs redzējis. Pēteri turpretim pestītājs bija izglābis no velna

nagiem.

7. M. Garkolne no 76 g. v. Iv a s Staleidzanes Atašienē.

Latvju kultūras kr.

Vīns puiss beja īsamanējis īt medībuos svātdīnuos, pašā miša

laikā. Jam labi veicjās un jis vvsod pīsuovja daudzi vysvysaidu

putnu un zvēru. Leldīntt reitā, kad cvti ļaudis baznīcā lyudzja

Dīvu, puiss lyka blisi uz placim un aizguoja medībuos. Sīva jū

par tū lomuoja un vys sacīja: «Dīvs nūstruopēs tevi!» It puiss

un redz, ka pi kūka pīsakērīs mozs un cīši skaists putniņš. «Nū-

šaušu ītu putniņu!» padūmuoja puiss un atsamērēja šaut, bet put-

niņa vītā pi kūka īraudzēja kunga Jēzus sirdi. Puiss nūsabeida

un nūlaidja blisi. Sirds pazuda. It puiss uz sātu un jam ap

golvu suoka grīztīs lels putns. Puiss izšuovja putnam reizi, bet

putns vys grīžas un grib īkņuobt juo golvā. Puiss nūsabeida un

izšuovja ūtru reizi, bet putnam nikuo. Putns jau grib acis iz-

kņuobt. Tad puiss nūruovja nu piersta laulobu gradzynu un

šuovja putnam ar gradzvnu. Putns pazuda. Puiss atguoja uz

sātu un vairuok nikod nastaiguoja miša laikā medībuos.

8. A. Gari-Juone no S. Keibinīka Domopole. Latvju

kultūras kr.

Var padarīt tai, ka kū gribēsi, lai tev cyti struodoj, tū i da-

rīs, tikai vajag pret leldīni, ceistajā catūrgā aizīt uz krīvu cerkvu,
pajemt vīnu kukulīti jūs maizes, kurus izdola cerkvā. Tūreiz

aizīt uz mežu nūplēst kūkām myzu, aizbuozt tū kukulīti aiz my-

zas un atsprēkļem par kreisū plaču īšaut tamā vītā. Jo truopēsi,
tad tev valni struoduos vysu, tikai šaunūt navajag vērtīs uz

kūku, kurā šauņ: jo pasaver, tod pi kūka vīnā pusē pasaruoda

jumprava Marija, utrā kungs Jēzus, un vairs jau navar īšaut.

Vīns drūss cylvāks tai iztaisa. Aizīt ceistajā catūrgā uz

cerkvu, pajem kukulīti svātuos maizes, aiznas uz mežu, nūplēš
kūkām myzu, aizbuož tū kukulīti, pajem plinti un par kreisū
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plaču īšaun kūkā. Tad jis pavēlēj saveit nu smiltim viervi, par

nagaru laiciņu vierve nu smiltim gotova, bet parauga raut —

puortryukst, nastvpra. «Savejīt stypruoku,» pīsoka jis, un par

reizi nu smiltim savej tik stypru viervi, ka navar puorraut. Tod

izbuorsta par smiltim šņaukojamuo tabaka kastīti un, pasoka:
«Salosīt tabaku kastītē.» Na par ilgu laiku tabaks jau salasīts

kastītē. Tai jis kū tikai gribēja, tū jam i izstruoduoja. Jam iz-

taisīja jaunas cīši skaistas muojas, pīvylka sātā vysaida monta

un tys cvlvāks nazynuoja, kā vairuok izdūmuot', kaidu dorbu pa-

vēlēt izdarīt: bet nazkas nu juo vys prosa dorba un nalīk ni-

kaida mīra tai jis komuojas kotru dīnu. Navar tagad tys boguo-
tais cylvāks justīs laimīgs, jis pastuostīja cytim, kai ir palicis par

boguotu. Vīns veirs jū pamuocīja, lai skrīdams caur reju puor-
sakrista un tod aizīt pi tuo kūka, kurā īšuovja. Tikai navajagūt
nikuo beitīs, guns līsmas šaudīšūtīs, pārkyuns ryukšūt, zibsnēšūt,

bet tikai stuovēt vīn pi kūka, cykom vyss puorīs. «Tod varēsi

mīrīgi īt uz sātu dzeivuot un nikas nu tevis vairuok dorba na-

prasīs.» Jis tai i padora, skrīn caur reju, puorsakrista, aizīl pi

kūka, suoe guns līsmas šaudītīs, pārkyuns spuordīt, zibines mest.

Jam nu bailēm moti sasaslēja uz golvas, jis vys vēļ stuov, bet

milzīguos brīsmas, kaidas jis redzēja pi kūka, beja tik šausmīgas,

ka jis naizturēja un nūmyra. Utrā dīnā jū atrada pikūka sa-

grīztu komoļ - komojim, nadzeivu. Atsarūn pēc tam ūtrs taids

pat gudrinīks, aizīt ceistajā catūrgā uz cerkvu, pajem kukulīti

svātuos maizes, aiznas uz mežu, nūplēš kūkām myzu, aizbuož tū

maizīti aiz myzas, pajem plinti, izlīk uz kreisuo plača un jau at-

samērej šaut; bet najauši atsaver atpakaļ un īrauga: pi kūka

stuov vīnā pusē jumprova Marija, ūtrā kungs Jēzus. Tū radzūt,

jam izkreit plinte nu rūkom un nikas nanūsadevja.

8. Velni maina bērnus.

1. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienava. LP, I,

138, 108.

Reiz divi vecāki aizbrauc uz ciemu un atstāj vecas mātes

glabāšanā vēl nekrustītu bērnu šūpulī. Bet vecai mātei uznāk

miegs un kamēr šī domā nosnausties, velns klusītiņām ielien, jz-
nem bērnu no šūpuļa un atstāj savu bērnu tai vietā. Vecāki pār-

brauc — ko tur no maziem bērniem izšķirt? Tiem ne prātā —

audzina to pašu.

Tā aiztek divpadsmit gadi; bet velna bērns gul kā gulējis

šūpulī. Vecāki domā, nabadziņš gaudens, kropls, ko darīt —

slogs jānes.
Ta nu reiz atkal gadās, ka vecākiem jāaizbrauc uz veselu
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dienu un veselu nakti. Vecā māte paliek pie puišeļa, šūpo un

šūpo. Te vakarā — kad tevi visi brīnumi izčibētu — puišelis

uzlec sēdus un saka: «Vecenīt, vecā māte, gādā man brūti, gribu

precēties!»

«Es tev, maita, precēšos šūpulī. Vēl slapjš aiz ausim, vēl

kūp šūpulī un paskaties, ko tāds niķu pūznis tev nesablād! Guli

cieti, jeb cirtīšu, ka šurcas varēsi ar asu mēru mērīt!»

«Ja, ja, veca mate, cert cik gribi, bet gan tu redzēsi, kas

šonakt še sagadīsies.»

Vecai mātei, to dzirdot, pārskrien drebuli pār kauliem. Viņa
domā: «Kas viss pasaulē nenotiek, ko var zināt? Jāapgādā labs

piests, jānoliek šūpulim blakus un tad jāvirzās tik uz krāsns

augšu.»

Kā domājusi — darīja. Un re, pusnaktī, sanāk velnu pilna

istaba. Viens ar deviņām galvām sagrābj piestu, sagrauž gabalu

gabalos, šķērpelu šķērpelēs un tad brīnās: «Vai akls, kur tas

pirmais bija sīksts!»

Te joki nebūs, vadzi, sāks tik velnu mātes, velnu meitas ari

vēl sagadīties. Nu istaba pilna, un vārās vien un gāž tīri visas

ridas apkārt. Jā nu, kas tas labākais! Puišelis no šūpuļa ārā

un griež tādu jandāliņu ar velnu meitām, lai izput. Vecene tup
uz siltas krāsns kā sasalusi un pati vairs nezin, vai vēl dzīva

paliks vai ne. Te par laimi gailis sasit spārnus un ķiķerikū! Ak,
tas šiem kā uguns pie pakulām, aiziet visi- kā spali; bet puišelis

šūpulī iekšā un guļ, ka ne pirkstiņu nepakustina.
Otrā dienā pārbarauc vecāki un nu vecenei pirmais vārds uz

lūpām tūlīt, visu skaidri par puišeli, par velniem. Māte saņem

rokas: bet tēvam padoms pie rokas. Viņš sakrauj uz lauka labu

žagaru strēķi, aizdedzina un ved puišeli svilināt. Līdz ko šis pie

ugunskura, te nāk no meža velna māte ar puiku pie rokas un

bjauj visu rīkli laukā: «Nemet to manu puiku ugunī, še tev tavs

puika, atdod manu puiku, še tev tavs, atdod manu!»

Virs paņem no velna mātītes savu puiku, aizved nokristīt un

no tā brīža viss labi.

2. K. Bļaus Ērgļos, Brīvzemnieka «S bor n i k», 53, 48.

LP, VII, I, 160, 5.

Reiz viena mate strādāja uz lauka un nolika savu bērniņu uz

lauka ežas. Te vagars pamana, ka no_ tuvējā ozola norāpjas
velna mate, noliek savu bērnu, paņem strādnieces bērnu tai vietā

un_ uzlien atkal kokā atpakaļ. Velnu bērns kliegdams brēca.

Māte šķizdama savu bērnu brēcam, gribēja jau iet to zīdināt;
bet vagars neatlaida nabaga sievu, kamēr saule nogājusi. No-
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gāja saule — velna māte nevar vairs paciest: pukodamās, lamā-

damās šī līdīs no koka zemē un maina bērnus atpakaļ. (Ja strād-

niece būtu pazīdinājusi velna bērnu ar savu zīdalu, tad tas butu

palicis pie viņas un pārvērties par kadu nebūt nolādamu

radījumu.)

3. Līves berzes Breķos stāstījusi 100 g. v. Liza Serrau.

Liene, K. Petersona «Latviešu mate ar bērnu».

LP, VII, I, 160, 2.

Laimes jeb zemes sievas pārmainot bērnus. Bet kādai sie-

vai pārmainīts bērns. Augšbērns loti bļāvis, bet arī tas bērns to

darījis, kas bijis apakš zemes. Te atnākusi zemes sieva (reiz

teicēja sacīja: zemes māte) un teikusi : «Še, ņem tavu — tu

manu nemaz nemīli, bet blāvini vien!» Zemes cilvēki esot res-

nāki un lielāku galvu un mazu augumu.

4. N. Ozoliņš Grazd o n ā. Etn. I, 1891. LP, VII, I, 161, 7.

Vienu vakaru sēdēja vecenīte istabā vērpdama. Piepēži pie
durvim klaudzina un tūliņ arī ienāk vecenīte ar govs kājām, veļu
māte. Šī prasa: «Vai negribas ēst?» Vecenīte atbild, ka ne-

griboties. Nu veļu māte aizgājusi uz kapiem, ar kājām izkasījusi
kādu bērnu, atnesusi pie vecenītes un nosviedusi pie kājām, ka

noklaudzējis vien.

5. Petersonu Kārlis no Odenes, Tetelmindē. «Latvie-

šu māte ar bērnu», Jkr. VI. LP, VII, I, 161, 8

Saimniecei palicies bērns, kas sākumā bijis it vesels. Bet

reiz atstājusi vienu, un no tā laika sācis brēkt un brēkt. Galva

bijusi liela un mīksta, bet citādi visādi maziņš. Sadzīvojis tikai

pusgada. Varbūt ka laimes, kas dzīvojot apakš zemes, būšot

bērnu pārmainījušas.

6. Pētersonu Kārlis Liel-Satiķu Subros no Birk-

valde ne s, «L at v. mate ar bērnu». Jkr. VI. LP, VII,
I. 161, 9.

Velis un vella māte pārmaina bērnus. Pārmainītam bērnam

esot liela galva un ģīmis tāds jocīgs: viņam nevedoties augt,

viņš paliekoties maziņš tā kā tāds krupis. Teicēja pazinusi mati,

kurai bijis tāds bērns. Māte nemaz lāgā nedevusi ēst, bet turē-

jusi badā, līdz nomiris. Pārmainīts bērns jāturot slotas kaktā,

jāperot uz sliekšņa un jāmieznot tam virsū. Tad vella mātei ie-

žēlojoties sava bērna un viņa nākot tam pakal. Teicēja savu
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nekrustīto bērniņu nekad neatstājusi vienu; ja bijusi ganu diena»

tad ņēmusi maziņo līdz.

7. Petersonu Kārlis no Kilevicenes Saldu. «Latv

māte ar bērnu» Jkr. VI. LP, VII, I, 161, 10

Citreiz gan pārmainīti bērni. Tādēļ gudras mātes nekad ne-

pametušas nekrustītu bērniņu vienu pašu un tādēļ arī ātri vedu-

šas kristīt (pēc nedēļas). Viena saimniece nopērusi savu bērnu

sētsvidū — nezin ko bijis padarījis. Te ieskrienot viena sieva

pa vārtiem un sakot: «Še tavs bērns! Es viņu tik labi godēju,

bet tu manu sit un kauj.» Bērniņus pārmainot zemes ļaudis.

Piezīme. Šīs laimes jeb zemes sievas nav šķiramas no svētam mei-

tām, kuru teikas sastopam XIII. sējuma XIV. numurā. P. Š.

8. Petersonu Kārlis no Rozenšteina Annas Saldū.

«Latv. māte ar bērnu». Jk r. VI. LP, VII, I, 162, 11.

L. mājās sievai bijis IV2 gada vecs bērniņš. Bērns reiz viens,

pats dzīvojis kambarī. Te māte sētsvidū izdzird savu bērnu ne-

jauki iekliedzamies. Kambarī ieskrējusi atron, ka bērniņam at-

griezta galva atpakaļ (ģīmītis uz muguras pusi). Kambarī ie-

skrienot, mātei nācis tā kā tāds auksts vējš pretim. Bērns augot

nevarējis labi paiet: panti bijuši kā salauzti. Ar lielām mokām

raudzītājai izdevies galvu kaut kā sagriezt atpakaļ. Bērnam

galvu bijusi atgriezusi vella māte.

9. Petersonu Kārlis no Odenes Tetelminde «Latv.

māte ar bē m v», Jk r. VI. LP, VII, I, 163, 18.

Sieva atstājusi savu bērniņu istabā, kurā puisis gulējis slims.

Puisis redzot: iznākot no pabeņkes veca sieviņa, paņemot atstāto

bērniņu, ieliekot bērza klucīti gultā un pazūdot pabeņkē. lenā-

kusi māte un atradusi bērnu bļaujam. Puisis izstāstījis mātei

notikumu un devis padomu nolikto bērnu sviest krāsnī. lemests

palicies par klucīti.

10. A. Lerchis-Puškaitis no Ripenes Džūkstē. LP,

VII, I, 164, 22.

Nekristītu_ bērnu nevar vienu šūpulī atstāt, citādi rāvējs
(velis) rauj ārā. Reiz viena aukle atkustējusi nost no šūpuļa —

rāvējs sācis bērnu raut. Šī vēl laikā atskrējusi, saķērusi bērnu,
bet tik tik vēl varējusi noturēt — tīri no rokām rauts laukā, lai

gan lauka durvis bijušas aizslēgtas, ka neviens pats nebūtu va-

rējis ienākt.
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11. Petersonu Kārlis Raņķu pag. «Latv. māte ar bēr-

nu», Jkr. VI. LP, VII, I, 165, 23.

Budēļu vakarā visi mājenieki aizgājuši budēļos; palikusi

mājās tikai saimniece ar savu nesen piedzimušo meitiņu. Te

saimniece redz ienākam ciemiņa puisi kā budēli. lenācējs
dziedājis:

«Tu nezini, saimniece,

Ko vajaga budēlime:

Cāļa gaļu, pēļu gultu,

Jaunu meitu klāt gulēt!»

Saimniece paņēmusi bērniņu un pa jokam teikusi: «Še,

jauna meita klāt gulēt!» Budēlis izrāvis bērniņu mātei no rokām

un uzskrējis uz istabas augšu. Māte tikai vēl dzirdējusi savu

maziņo iebrēcamies. Otrā rītā atraduši bērniņu pažobelē nost

(pagalam). Atnācējs nebijis vis ciemiņu puisi, bet kāds jopkis
(ļauns gars).

12. Petersonu Kārlis no Kalnvagaru saimnieces

Ventspils tuvumā. Jk r. VI. LP, VII, I, 165, 24.

Bērnus pārmainot nelabs gars. Tepat pie kāda saimnieka

šuvis skroderis. Redzot nakti ienākam istabā mellu vīru, kas

paņemot slotu, satinot un noliekot uz galda. Tad paņemot sievas

kuslo bērnu no šūpuļa — māte bijusi aizmigusies —

un noliekot

tāpat uz galda. Kamēr vīrs satīto slotu licis šūpulī, tikmēr skro-

deris pakampis slēpu īsto bērnu un turējis pie sevis, skaitīdams

tēva reizi un dažādus bībeles vārdus. Nelabais gars, neatraz-

dams vairs bērnu, iesaucies tik «v» un pazudis. Nelabais bērns

šūpulī loti brēcis, kamēr īstais pie skrodela gulējis loti klusu. Tad

skrodelis devis mātei padomu, lai tik cērt kaklu nost tādam blā/-

vam. Māte gan negribējusi, bet kad skrodelis visu notikumu iz-

stāstījis, bijusi ar mieru. Kā skrodelis uzlicis uz slieksni un cir-

tis, tā bērns palicis atkal par vecu slotu.

13. Petersonu Kārlis Raņķu pag. «Latv. mate arber-

n v», Jk r. VI. LP. VII, L 165, 25.

Mājās, kur saimniece bijusi satinusies, atnācis nabags un no-

licies vakarā uz mūrīša gulēt. Te nakti viens ienākot, paskato-

ties un sakot, ka vēl nevarot bērnu dabūt. Pēc kāda laika ie-

nākot otrreiz un sakot, ka nu varot. Izgājis ārā un cirtis nama

kaut ko. Pa to starpu nabags paņēmis saimnieces bērnu, sa-

vīstījis kaut kā no drānām citu un ielicis vietā. lenākot tas no

nama, paņemot nabaga ielikto bērniņu un atstājot savu tur. Bet
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šis briesmīgi bļāvis. Nabags licis krāsni izkurināt un teicis, lai

viņam tik iedodot šo bļāvu. Kā paņēmis, tā iesviedis krāsnī, kur

pārvērties bērza pagalē. Nabags tad atdevis mātei īsto bērnu,

sacīdams: «Še, tas, rau, jūsu bērniņš!» Saimniece aiz pateicības

vairs nelaidusi nabagu projām, bet paturējusi savā sētā, kamēr

miris.

Piezīme. Nekrustītam bērnam katru nakti pie gultas jādedzina sve-

ce, jo daudzieiz noticis, ka ļaunais pārmaina bērnus. Reiz vienu tādu pār-

mainītu bērnu esot pārgriezuši un atraduši vecu peramu slotu bērna ādā.

Tādu pārmainītu bērnu varot pazīt no tam: tas esot nemierīgs un raudot.

No tam tad sakāms vārds cēlies: «Raud kā pārmainīts bērns.» L. P.

14. K. B! a v's Liepk a 1 n a, Brīvzemnieka kr. LP, VII, I,
169, 47.

Viena māte, visu dienu kunga gaitās izstrādājusies, aizmir-

susi vakarā, uz māju iedama, savu bērniņu pļavā. Pārgājusi,

atminējusies un steigusies atpakaļ uz pļavu un nu ieraudzījusi:

eņģeli viņas bērniņu auklējuši, dziedādami: «Eijo, žūžo, aizmāršu

bērniņ, aizmāršu bērniņ!» Mātei klāt ejot, eņģeļi pazuduši. Māte

paņem bērniņu, pāriet mājā un atron: bērniņam klāt zelts, dārgi

akmeņi, kas nekas, ko eņģeļi bērnam par kavēkli bija devuši.

Šo atgadījumu muižas cienīgā māte zināt dabūjusi, gudrojusi
arī savu bērnu tik laimīgu padarīt, jo ja jau eņģeli tādam vien-

kāršam bērnam zeltu, ko neko piešķīruši, tad jau viņas bērnam

būšot diezin kas vēl. Labi, vakarā lielmāte iedevusi savu zīdāmo

bērniņu sulaiņam, lai nesot uz mežu — tur un tur lai noliekot.

Aiznesa un pusnaktī lielmāte ies raudzīt — dzird: viens rupjā
balsī dzied: «Eijo, žūžo tīšu atstātais, tīšu atstātais!» les tuvāk
— melns tēviņš pazūd un bērna vietā atron tikai kauliņus, jo
velni bērniņu bija apēduši.

15. Sime no v s Dole, Brīvzemnieka «S bor ņ i k», 10, 7.

LP, VII, I, 169, 48.

Nabaga atraikne, sienu grābdama, bija nolikusi savu maziņo

paēnā, zem koka. Še bērniņš iemiga maigā miegā. Pienāca

nakts. Nu māte ar citām strādniecēm gāja uz mājām, aizmirs-

dama savu maziņo mežā. Pārgājusi mājā, nu atskārtusi, ka

bērns tur palicis. Pārbijušies šī tad tecējusi ar biedrenēm at-

pakaļ. Nonākušas tai vietā, kur bērns atstāts — dzird: viens

laipniem jo laipniem vārdiem aijina: «Aijā, aijā, mazo bērniņ,
eņģelīši tevi aijā, eņģelīši tevi sargā!» Un tikko bērniņam šīs

piegājušas klāt — viss apklusis. Bet nu atradušas bērnam zelta

vaiņagu galvā, zelta karekli ap kaklu un podu vēl blakus.
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Tas otra vira sievai skaudis, tā arī savu bērniņu aiznesusi,

atstājusi mežā pa nakti un tikai otrā rītā gājusi pakal. Bet šim

bērniņam atradusi ērkšķu vainagu galvā un čūsku ap kaklu. Un

nelaimīgais bērns sanēsājis ilgu laiku šo čūsku. Tad vienreiz

gājis sagrautām ēkas drupām garām, tur čūska atrisinājusies no

kakla, ielīzdama drupās.

Piezīme. Pedeja teika nav īsti šķirama no pasakas. Skat. IX. sē-

juma 28. nr. P. Š.
»

16. H. Skujiļja Aumeisteru pag.

Dieninieces strādājušas muižas tīrumā. Vienai sievietei bijis
mazs bērns līdza un viņa to apguldījusi uz ežiņas. Ap pusdie-

nas laiku atnākusi velna māte, paņēmusi sievietes bērnu un tā

vietā nolikusi savu bērnu. Jauns puisis redzējis, kā velna māte

rīkojas. Bet velna bērns tūliņ sācis nejauki brēkt un spārdīties.
Sieviete gribējusi iet pie bērna un to kušināt, bet jaunais puisis
nelaidis iet.

«Tas nav tavs bērns, bet velna. Nupat velna mate bērnus

pārmija,» teicis puisis.
Sieviete vaimanājusi un raudājusi. Bet puisis tai nelaidis pie

bērna iet.

«Redzēsim, kas bus!» teicis puisis.
Velna bērns spārdījies un brēcis, kā negudrs. Bet velna

māte ar nav ilgi cietusi. Viņa atskrējusi, nometusi sievietes

bērnu un paķērusi savu.

«Ak tu maita! tik traki bērnu raudina,» teikusi velna mate

un aizskrējusi ar savu bērnu.

17. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Vienam aumeisteriešu saimniekam velns aiznesis bērnu un

viņa vietā atstājis savu. Velna bērns audzis pie saimnieka un

viņš to turējis par savu. Bet bērns bijis tā_ds_ nelādzīgs, traki

ņerkstīgs un negājis ilgi kājām, tik pa zemi rāpājies. Viņam ari

nav bijis cilvēku valodas un tas gaudojis suņa viežā (veidā).
Velna bērns izaudzis liels un nodzīvājis labi gados. Bet liels

būdams, viņš bijis traki rijīgs un negalīgs. Viņš gāzis tik putru

kaklā un rijis tādas vien maizes ņukas. Vasarā viņš gulējis

gubenī un ziemā dzīvājis pa riju. Istabā viņš nebijis piedabūjams

uz gulēšanu.

18. H. Skujiua Aumeisteros.

Velns nozadzis saimniekam meiteni un viņas vietā šūpulī ie-

licis savu bērnu. Velna bērns bijis nejauks, mati tam bijuši kā

seri un lielāks tas arī neaudzis.
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«Vai tu zini?» teicis saimnieks uz saimnieci, «Velns bus

bērnu pārmainījis.»

«Nu, to jau var izprovet,» teikusi saimniece.

Vini sākuši dot velna bērnam čūskas, škirgāļus un maitas.

Tās velna bērns labprāt ēdis un kad ieraudzījis, tad jau pa ga-

balu kliedzis un sniedzis rokas. No čūskām velna bērns sācis

ātri augt.

Nu arī velns sācis saimnieka meiteni pienācīgi barot. Kad
saimnieks velna bērnam devis čūskas, tad velns saimnieka bēr-

nam devis baltmaizi. Bet tiklīdz saimnieks sācis velna bērnu

ēdināt ar baltmaizi, velns saimnieka meitenei devis čūskas ēst.

Samnieks manījis, ka tas nav viņa bērns. Viņš lūdzis Dievu

pie velna bērna šūpuļa. Lai gan velna bērns bijis jau desmit gadu

vecs, tas gulējis arvienu vēl šūpulī un izskatījies kā 3 gadi vecs.

Kad saimnieks gribējis likt svētīdams rokas uz velna bērna pie-

res, tad tas izskrējis no šūpuia, ka dūmi vien nokūpējuši, un

pazudis.
Kad gani vakarā dzinuši lopus no ganībām laidarā, tad tie

stāstījuši, ka ganību malā stāvot maza meitene un raudot. Saim-

nieks gājis uz ganībām. Tur viņš atradis savu meiteni, ko pa-

zinis un atvedis mājā. Velns atlaidis uz māju meiteni tādēļ, ka

saimnieks izdzinis viņa bērnu.

19. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Vienai mātei bijis traki smuks puika. Vienu nakti mātei

nenācis miegs un viņa dzirdējusi, ka ap pusnakti viens klusi ie-

nāk istabā un pieiet pie šūpulīša. Māte pacēlusi galvu un ierau-

dzījusi, ka pie šūpulīša ir tāds savāds sarkans gaišums un ka

bērns ceļas no šūpulīša ārā. Tas bijis velns, kas gribējis bērnu

nozagt. Māte manījusi, ka nav labi, un sākusi tēva reizi skaitīt.

Velns nometis bērnu un izskrējis no istabas ar visu loga
rāmi.

20. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.

Vecākiem piedzimis bērns, kas pēc kādām dienām sācis tik

briesmīgi raudāt, ka nemaz vairs nav apmierinājies. Vecāki sa-

vās bēdās nezinājuši, ko darīt un pie kā griezties. Te ienācis
viens ceļinieks, kas pamācījis nelaimīgo māti šā: «Aizkurini

krāsni, paņem bērnu no šūpuļa un taisies mest to ugunī iekšā!»

Māte tam padomam paklausījusi, un kā vina taisījusies bērnu

mest krāsnī, tā ieskrējis pa logu pats velns un iekliedzies: «Še

tev tavs maita, un atdod man manu bērnu!»
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To sacīdams, velns paķēris no šupula ielikto bērnu un ie-

sviedis īsto bērnu atpakaļ.

21. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīga.

Vienai sieviņai piedzimis bērns, un kāda labdare viņai stā-

stījusi, ka rūķi gribot viņas bērnu apmainīt pret savu bērnu.

Māte baidīdamies, ka tas tiešām tā nenotiktu, paņēmusi vienu

vangali, aptinusi to ar bērna drēbītēm un ielikusi bērna šūpulī,
bet savu bērnu paņēmusi par nakti pie sevis gultā. No rīta viņa

uzcēlusies, apskatījusi šūpuli un atradusi tur vangales vietā svešu

bērnu guļam. Māte bija dzirdējusi, ja pārmainīto bērnu taisoties

ugunī mest, tad dabūjot savu bērnu atpakaļ. Viņa nu izkurinājusi
krāsni un taisījusies jau svešo bērnu ņemt laukā no šūpuļa.

Te nu uzreiz ienācis mazs mazs vīriņš iesviedis šūpulī zudu-

šo vangali un sacījis: «Še ņem savu bērnu un dod man manu

atpakaļ.»

Tad viņš paķēris ielikto bērnu un aizskrējis projām.

22. A. Gari -Juone no 90 g. v. siev i ņ a s Domop o 1 c.

Vīnai kalvīnei dzyma puika, bārns auga, ka prīca vērtīs.

Kas tyka, natyka bārnam — palyka bezgola namīrīgs. Kotru

nakti kalvīnei mīga ni acī. Sazasirdīs jei un vīnu nakti leiguo-
dama soka: «Ka tevi našķeists pajemtu!» Ar tīm vuordim bārns

kai par muti systs, vairuok i napapeikstēja. Nyu gul jei mīrīgi

leidz reitam. Reitā atsamūduse vērās, ka šyupelī bārna vītā

pagaļa.

23. Teicējs J. Špakosvkis Dagda.

Dzeivuoja vīns boguots zemnīks ar sovu jaunū sīvu. Jis luti

mīļuoja viņu. Par nazcik laika sīvai pīdzyma bārns. Veirs nu

prīcas nazynuoja kū darīt. Atskrēja pi gultas, kurā gulēja bārns

ar sīvu, un prosa* «Pasoki, īviņ, uotruok, vai dāls vai meita.»

Sīva atbildēja: «Dāls, veiriņ, dāls!» — «Paldīs Dīvām, ka dāls!»

pasacēja zemnīks un izskrēja uorā. Jis suoka staiguot pa mīs-

tiņu un vysim runuot, ka jam ir dāls. Sīva, gulādama dūmuoja:
«Kū byus pajemt par kyumu?» Tai dūmuodama viņa aizmyga.

Atnuoeja veirs, īraudzīja bārnu, pajēmja jū rūkuos un suoka bu-

čot un runuot: «Dāls! Vai tīšam tev byus muns daguns, munas

skaistuos acis?» Sīva izdzierda tūs vuordus un teicja: «Nā,

viņam byus muns daguns.» — «Tovs nav smuks!» atbildēja veirs.

«Nā, pavysam na!» turis sīva. «Verīs, kaids skaists ar kuprīti,

bet tovs daguns leidzīgs kuopustam!» lai viņi streidējās par sovu
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puisīti. Golu golā sīva soka: «Bet zyni kū, es vys dūmuoju, kū

mes pajemsim par kyumim?» — «Gon jau dabuosim,» atbildēja
veirs. «Kaidu vuordu dūsim jam?» prosa sīva. «Nazynu, gon

jau izdūmuosim!» atbildēja veirs. «Es jau zynu,» soka sīva:

«Varenais!» Veirs suoka smītīs par sīvu: «Tys tak nav cylvā-

kam, tys ir zyrga vuords!» — «Nu, tad Severins!» Veirs jau

vairuok nagribēja kilduotīs ar sīvu un beja ar mīru. Pēc nazcik

laika atnuocja vīns kaimiņš ar sovu sīvu, lai aizvest bārna kristīt.

Zemnīki labi jūs pījēmja, izdzēra jau pa glāzei ols un, kad pī-

guoja laiks vest bārnu, sīva soka: «Kaiminīc, tu labi turi munu

dālu, skotīs, kab jis nasasoltu!» — «Labi, jau labi!» pasacīja

kyuma un prosa: «Kaidu vuordu jam gribit dūd?» — «Severins,»

atbildēja zemnīca. «Kaidu?» vaicoja kaimiņš. «Seviņguls! vai

kai tur, soki tu, sīviņ, kaids tur vuords bija.» Sasadusmuoja sīva

un teicja: «Ja jau tu navari izasacīt, tūlaik šī kyuma nimoz na-

varēs! Sauc lobuok cvtu.» Kaimiņi aizguoja. Veirs atvedja
nazkaidu Madali ar veiru. Arī izdzēra jī uz dāla veselības, bet

kad vajadzēja prasīt vuordā, Madaļas veirs teicja: «Vai, Dīviņ,

taidu vuordu es pyrmū reiz dzieržu. Nā, es nabraukšu kristīt

bārna!» Zemnīks radzūt tū, soka sovai sīvai: «Vai tev pateik,
taids nadzierdāts vuords, te var mēli salauzīt!» Bet sīva vys

soka: «Nā, es taidu gribu vuordu dūd šovam dālam ! Ej nu

pasauc Anci ar veiru!» Zemnīks aizguoja un atvedja Anci. Otkon

vyss guoja labi, bet kad vajadzēja braukt un izzynuot vuordu,

Ance teicja: «Kur man, nabadzītei, izrunuot taidu vuordu, es

lobuok nabraukšu!» un aizguoja. Veirs suoka lomuot sovu sīvu,
ka taidu kaunu padarīja, bet jei suoka rauduot un klīgt: «Es

taidu gribu!» — «Tūlaik ej paša un meklej kyumu!» soka veirs.

Zemnīca pīguoja pi gultas, pajēmja bārnu rūkuos un suoka lyug-
tīs: «Ej pi Jezupa, jis lobs, varēs izpildīt myusu lyugumu! Ar

jū muosa atnuoks. Ej, veirin! Jo tu maņi mīloj, tad aizej!»
Veirs paklausīja un aizguoja pēc Jezupa. Jezups beja gudrs.
Jis jau dzierdēja par tū vysu un apsūlīja izpildīt. Atnuocja kūpā

ar sovu muosu, padzēra brandīna un ols, pajēmja bārnu, pavai-

cuoja, kaidu vuordu dūt, un aizbraucja. Zemnīks ar sīvu palyka

gaidīt laimīgi, kai dabūja taida cylvāka, kurs saprūt. Brauc

Jezups uz baznīcu un ceļā prosa nu muosas: «Vai tu atmiņi šū

vuordu?» - «Nā,» soka muosa. «Es arī nazynu,» atbildēja Je-

zups. «Nu nikas,» dūsim lobuok cytu, kas tur beja par vuordu,

myusim zemnīkim taidu navajag.» Muosai tūmār tys napatyka.
«Lobuok brauksim atpakaļ,» soka muosa un nadūt mīra šovam

bruolam, lai lobuok brauc atpakaļ. Jezupam dusmas bija un jis
dūmuoja: «Kas tys par vaina vuordu, lobuok dūšu cytu,» un

soka muosai: «Es jau tagad atminu: Turkenspors!» Muosa

nikuo nasaprota un beja ar mīru. Baznīcā Jezups pajēmja bārnu
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un aiznesja sakristijā pi baznīckunga. Baznīckungs vaicoj:

«Kaidu vuordu gribit jam dūd?» — «Es nazvnu, Jezup, soki tu!»

teicja muosa. Jezupam bailes beja un jis aizmiersa kaidu vuordu

pasacīja muosai, un prasa nu juos: «Tu lobuok atmini, kai es tev

pasacīju!» — «Nazvnu!» soka muosa. Tūlaik baznīckungs soka:

«Man nav loika, sokit dreižuok, kai beja, bet jo nazynit, tūlaik

cytā reizē!» — «Nā, nā cytā reizē navar,» klīdzja Jezups. Baz-

nīckungs vaicoj: «Kas ir šis bārns, puika vai meita?» — «Nazy-
nam!» atbildēja obeji. Baznīckungs pasasmējās un soka: Jyus
arī nazynit, kas ir šis bārns, varbyut jyus turat uz sovom rūkom

vainu?» Jezupam bailes beja un jis soka klusinām muosai: «Jem

tu bārnu!» — «Na, maņ baist,» pasacīja muosa un aizbāga pi

zyrga. Baznīckungs gribēja pajemt un pasavērt bārnā, pēc
tam nūkristīt, bet Jezups aizbāga pakal muosai, turēdams vys

rūkuos bārnu. Atsasāda viņi zyrgā un otkon braucja. «Kur

brauksim?» jautuoja muosa. «Aizvedīsim šū vainu mežā un at-

stuosim, bet zemnīkam pasacīsim, ka bārns beja valns un aizbāga

uz mežu.» Tai izdarīja: atstuoja bārnu mežā, bet paši atbraucja

uz mīstiņu, un pastuostīja zemnīkam tai, kai sadūmuoja. Zem-

nīks natycādams nu dusmem nūsyta Jezupu ar muosu, pajēmja

un aizvedja mežā. Kad jis jau braucja_ atpakaļ, īraudzīja sovu

bārnu; pīguoja kluot un redz, ka tur sād patīsi valns un raud.

Zemnīks gribēja arī bārnu nūsist, bet pats nūmyra. Sīva arī ilgi

nadzeivuoja. Nu bailēm saslymuoja un valns jū aiznesja uz sovu

pili.

9. Velni nerro cilvēkus.

t. H. Skujiua no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteros.

Vecos laikos reiz noticis tā. Vienc vecis sestdienas vakarā

braucis ar miltu vezumu no dzirnavām mājā un nezin kā nomul-

dēš no ceļa un iebraucis staigoņā. Zirgs ar visu vezumu iestidzis

un vecis vairs neticis tālāku. Nu vecis izjūdzis zirgu no ilksim,

kaut kā šo izmurīš no staigoņa un gāš meklēt naktsmāju, jo
tumsa jau nākusi virsū un šis tā kā tā vairs tālāku neticis.

Nu vecis aizgāš meklēt naktsmāju un miltu vezums palicis

staigoņā. Turpat akai necik tālu bīsi maza mājīna un vecis gāš

iekšā un prasīš naktsmāju. Tai mājīnā veca saimnīca vie bīsi

un tā večam naktsmājas ar neliegusi un sacīsi, lei ietot vie pie
miera.

Vecis apgūlies istabas kaktā uz zirnājim un drīz vie aiz-

snaudies. Bet ap pašu pusnakti vecis uztrūcies no miega, jo

istabas durvis nocīkstēš. Nu vecis paplētis acis un paskatījies,

kas tur nāk.
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Istabā ienākuši divi smalki jaunkungi, dagāši Die krāss, kur

uz beņķīša bīš salikti maizes kukuli, un paņēmuši vienu. Vienc

jaunekungs apskatīš maizes kukuli un tā sacīš uz otra: «Nē, to

nevar ņemt, krusts ir virsū.»

Nu to kukuli abi jaunkungi nolikuši apakal un ņēmuši citu.

Ka nu to akai apskatīši, ta vienc akai sacīš: «Nē, to ar nevar

nemt, tam ar ir krusts virsū,» un to ar abi jaunkungi nolikuši

apakal, un tā vini apcilāši visus kukuļus un visim bīš krusti virsū.

Nu abi jaunkungi noskaitušies un vienc sacīš: «Dalaidīsim

uguni, lei tā butka nosvilst.»

Bet nu vecis sacīš: «Pasarg' Dievs!»

Ka nu vecis ta nosacīš, ta uzreiz abi jaunkungi pazuduši.

2. Kārlis Skujiņa no L. Šveicares Lielvircavas pag.

Viens klaušinieks nācis naktī no muižas. Nezin no kurienes,
uzreiz blakus viņam atradies melns jātnieks un uzlējis klauši-

niekam aukstu ūdeni uz galvas. Melnais jātnieks tikpat ātri kā

izcēlies, tā arī nozudis. Tas esot bijis pats velns.

3. A. Borcharte Rīgā, A. Bērzkalnes krājuma.

Reiz viens čigāns nodomājis iet zirgu zagt. Zirgi ganījušies

uz pļavas netālu no meža. čigāns noslēpies krūmos mežmalā

un gaidījis, kad kāds zirgs atdalīsies no ganāmā pulka un pie-
nāks tuvāk mežam, tad viņš to nozags.

Velns, visu redzēdams, ka čigāns noslēpjas, noprot, ko šis

grib darīt, un domā čigānu piemuļķot.

Tā nu čigāns tup krūmos un gaida laupījumu; te uzreiz no

ganāmā pulka atdalās visskaistākais zirgs un taisni tuvojas krū-

miem. Čigāns nezin, ko aiz prieka lai izdara, paķer zirgu, uzlec

tam mugurā, aizmirsdams uzmaukt iemauktus, un jāj uz savu

nometni.

Zirgs tik stalti jāj, ka čigāns nevar ne beigt priecāties, bet

•drīz viņa prieki paliek par izbailēm: zirgs sāk ar vienu pieņem-

ties lielumā un sāk skriet tik ātri, kā vējš svilpa gar ausim.

Čigāns ieķeras zirgam krēpēs. Viņš grib skaitīt tēva reizi,

bet no bailēm aizmirsis un tik paspēj pateikt: «Dieviņ, nu tu mani

redzi, Dieviņ, tu mani redzi,» un krustu arī nevar pārmest, jo jā-

turas krēpēs, lai nenokristu. Bet zirgs tik joņo uz priekšu un

dodas taisni uz upes pusi. Nu čigāns redz, ka gajs ir klātu, un

saņemdams dūšu lec no zirga zemē, zirgs ieskrien upē un pazūd.
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Bet te otrā puse no upes izlec velns un sak smieties teikdams:

«Vai pazīsti zirgu, vairs gan laikam neiesi zirgus zagt?»
Un tiešam čigānam pietika un viņš apņemas nekad vairs zir-

gus nezagt,

4. H. Skujiņa Bilskas pagasta.

Vecos laikos vienā palsmaniešu mājā sievietes nevarējušas
nekad biezpienu apsildīt. Mājā nākuši tādi savādi cilvēki, prasī-

juši biezpienu un no tiem nebijis nekāda gala. Tie bijuši pa-
tiesībā velni, bet tikai cilvēku izskatā. Bet sievietes beidzot da-

būjušas īsto zināšanu rokā. Kad viņas gribējušas biezpienu sil-

dīt, tad papriekšu pavardā iemetušas vecas vīzes.

Kad ta izdarījušas, tad svešie savādie cilvēki nekad maja
nenākuši, kad sievietes biezpienu sildījušas.

S. H. Skujiņa Bilskas pag.

Vienā rijā dzīvojis velns. Kad kāds cilvēks nakts laikā ie-

gājis rijā, tad velns to saķēris, piespiedis ar muguru Dret rijas
krāsni un pret krūtim cilvēkam atstutējis sera bakstāmo dalbu.

Cilvēks nevarējis nekā no rijas ārā tikt.

€. Jānis Austrums Krapes pag.

Akotu mājās pie Ogres par ganu bijusi jauna meitene. Saim-

niece katru dienvidu to sūtījusi autus skalot. Teciņā, pa ko mei-

tene nokāpusi pie Ogres, audzis ogu krūms. Ogas jau bijušas

ienākušās. Meitene izskalojusi autus, gribējusi saēsties ogas un

piegājusi pie krūma. Te aiz krūma izslējies melns kungs. Mei-

tene noturējusi to par īstu cilvēku, kas grib ar viņu pajokoties.
«Smatrī!» meitene tam uzsaukusi, dūri kratīdama. Melnais vīrs

arvien vairāk tuvojies meitenei. Meitene vēl reiz izsaukusies un

kratījusi dūri. Svešais nelicies traucēties. Meitene izsaukusies

trešo reiz, bet nu kungs bijis tai jau gluži klāt. Nu tikai mei-

tene ieraudzījusi, ka svešais bijis pats velns. Briesmīgi tā pār-

bijušies, bet bijis jau par vēlu — spēcīgs viesulis sagrābis ogu

krūmu. Meitene nevarējusi pat ne roku kustināt. Kad meitene

no izbailēm atjēgusies, svešais bijis jau pazudis.

7. J. Nīders Alūksnes apk., J. A. Jansona kr.

Viens saimnieks kāvis cūku, jo gribējis iesvētīt jauno maju

un rīkot godības. Cilvēkam vēl bijis jāiet viesu lugt, un ta šis

gribējis pasteigt, bet kur tu, Dieviņ! Tiklīdz šis iedur dūci, cūka
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sāks tik kliegt un spārdīties, kamēr pasprūk un ar visu duci

gabalā. Saimnieks devies pakal, vai tad nu mežā laidīsi skriet?

Trencis, trencis, beidzot cūka nespēkā pakritusi. Bet kur tu, cil-

vēks, barokli panesīsi! Jāiet, jājūdz zirgs. Nabadziņš, mocī-

damies, nez' kā izsaucies: «Ak, kaut tak pats velns naktu pa-

līgā!» Un, ko domā, ap pusnakti dzird zirgus zviedzam un ratus

rībam. Sieva iziet skatīties — redz: brauc. Sauc saimnieku —

laikam jau viesi braucot. Tiklīdz saimnieks grib iet, tā pa dur-

vim ieklūp velns un saimniekam virsū. Sieva sākusi vaimanāt,

bet tad atjēgusies un sākusi skaitīt tēva reizi. Tas līdzējis:

velns aizskrējis. Bet otrā naktī klāt atkal, un tā arvienu. Gan

nu likuši ķēķī gaili, gan kaki, bet nekas nelīdzējis, līdz kāds pa-

mācījis, lai pārvelkot sērmūksli ačgārni no meža mājā un no tā

lai iztaisot krustus, kurus lai piestiprinot pie logiem un durvim.

Tas arī līdzējis. Velns no tās reizes nav nācis.

8. A. Opsenbergs no P. Gedrovices Dobeles ap g.

Apmēram sešas verstis no Dobeles lielceļa, kas iet uz Kalna-
muižu, atrodas liels kalns, saukts par Karnavu kalnu. Stāvajam
kalnam lielceļš iet pāri vidum. Lielceļš kalnains arī tālāk, bet

šis kalns ir lielākais no tiem. Kalna abās pusēs dziļas gravas.

Kreisā pusē, no Dobeles ejot, gar kalnu tek Bērzes upe. Labā

pusē liels kūdras purvs. Velēnas griežot, atrasta senlaiku nauda

un divi lieli savādi katli, kurus domājuši esam zviedru katlus.

Vēja laikā vientuļam gājējam dzirdamas dobjas zvana skanas, no

purva. Šinī vietā pusdienas laikā rādoties dažādi žmogi vientu-

ļam gājējam jeb braucējam.

Viens brūža puisis pusdienā braucis uz Kalnamuižu ar divi

lielām mucām pēc brandava (spirta). Kalnamuižā bijusi bran-

dava dedzinātava. Te zirgam priekšā uz kalna ieraudzījis vācieti,

ģērbušos sarkanās biksēs un zilā krenklī. Tam viena kāja bijusi

gaiļa, bet otra zirga. Vācietis skrējis zirgam virsū un neganti
plātījis rokas. Zirgs loti satrūcies un noskrējis no kalna pilnā

sparā gravā. Zirgs nosities un rati ar mucām sadragāti. Puisis

atrasts zem drupām beigts. Acis bijušas nedabīgi ieplēstas, kā

ko šausmīgu redzot.

Kads strādnieks viens pats pusdienas laikā gājis pāri kalnam.
Uzreiz viņš ierauga melnu āzi ar milzīgiem ragiem un lielām

ugunīgam acim._ Azis_skreji_s klāt un baidījis strādnieku, līdz nā-

cis pulciņš zaldātu. Azis tūlīt nozudis — nostiepušies tikai zili

dumi un nosmirdējusi sera_ smaka. Tas laikam bijis pats nela-

bais. Zaldāti atraduši strādnieku bez jēgas guļam zemē. Vīrs

ilgi sagulējis slims no dabūtiem belzieniem.

Reiz pati stāstītajā gājusi pusdienas laika pari šim kalnam
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pie krustmātes, kas dzīvojusi vienā krogā pie Kalnamuižas liel-

ceļa. Piepēži vina dzirdējusi aiz muguras ratu troksni. Atskatī-

jusies, ieraudzījusi melnu karīti braucam ar sešiem melniem zir-

giem piekšā. Karite skrējusi vēja ātrumā. No bailēm sākusi

skriet, cik mācējusi, pat asinis no deguna sākušas tecēt no lie-

lās skriešanas. Kādu nedēlu sastaigājusi dulla no lielajām
bailēm.

9. G. Pūlina Milgravi.

Reiz viena meita bijusi viena pati mājās. Saimnieki aizgā-

juši ciemos. Meita gulējusi istabā, kas bijusi labi sakurināta.

Meita izbāzusi kāju no segas apakšas. Te piepēši viens sācis

viņas kāju kniebt. Meita pavisam nobijusies, sākusi kliegt. Bet

nelabais kā kniebis, tā kniebis. Bet par laimi iedziedājies gailis,

un kniebējs arī pazudis. Uz rīta pusi pārbraukuši arī saimnieki.

Nu uzdeguši uguni un redzējuši, ka meitas kāja bijusi pavisam

zila sakniebta.

10. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteros.

Karolas muižas brūzi (Karolas muiža ir Igaunijas robežās)
bīš apsēduši velli. Brūvelis nekā nevarēš no šiem atgalēties.
Brūvelis pa nakti gulēš virs kublim uz mazas lāvīnas un turēš

bībeli uz krūtim. Bet pa pašu nakts mellumu velli gāš pa brūzi,
ka šņakstēš vie, un kā vie kāds danācis pie kublim, tā pieklapēš

un tā nu brūvelis nedabūš cauru nakti miera.

11. J. A. Jansons Vandzenē.

Viens zēns dundadzniekos atradis uz ceļa kādu grāmatu. Bet kā

nu sācis to grāmatu lasīt, tā piestājies velns un zēnu briesmīgi
kniebis. Velna nekā nevarējuši aizdzīt, viņš kniebis tik vēl jo

briesmīgāki, kamēr zēns nomiris.

12. M. Macp am c no 62 g. v. A. Gulbja Jauna muiža.

Senos laikos Jaunā muižā bija uzklīdis liels, melns, traks

suns. Viņam gadījies satikt muižas vagāru, kas nācis mājā no

lauka. Vagārs, ieraudzījis lielo suni, ļoti izbijies, ka tikko pa-

spējis uzlīst krustā, kas atradies ceļmalā netālu no muižas. Ticis

drošībā, vagārs sācis saukt pec palīga. Muižas ļaudis, izdzirduši

vagāra palīgā saucienus, steigušies pie vina gan ar dakšām, gan

izkaptim, un sākuši vajāt trako suni. Suns ticis gan nodurts un

aprakts kādā grants bedrē lielceļa malā, kur auguši arī loti biezi
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alkšņi gar stignaja malu, bet krusts, ko apgānījis vagars un tra-

kais suns, katru nakti esot divas reizes žēli iezvanījies.

To dzirdēdams, mācītājs licis uztaisīt jaunu krustu, un zva-

nīšana tad esot mitējusies, jo krusts nu bija atkal tīrs no grēcīgā

vagāra pieskaršanās un suna, kas bijis pats nelabais.

No tās reizes, kad suns bija apglabāts alkšņu stignājā, nela-

bais bija apmeties tur uz dzīvi, jo katru vakaru pulksten divpad-
smitos viņš stāvot ceļmalā, viss melns ar baltu kulīti padusē un

katru sveicinot, kas ejot garām, bet ļauna nekā neesot darījis.

13. Jānis Ābels Vekšos, Valkas apkaime, 1864. g. A. BI-

lenšt c i n a kr. LP, VI, 614, 91. M. Bohm, Le 11 isc h c

Schwā n k c, nr. 38.

Vecs vīrs gājis pa ceļu, viņam pumpa (kuprs) liela bijusi

mugurā. legājis vienā krogā pārgulēt, tur visas istabas bijušas

pilnas; viena istaba gan vēl bijusi, bet tur neviens nevarējis

gulēt: velni nelikuši mierā. Bet viņš tomēr tur gulējis, kas ir ir.

Gulējis, gulējis — ap pusnakti velns — kur gadījies, kur ne —

sagrābis kupri un sitis drīzi pret griestiem, drīzi pret grīdu;
beidzot iesviedis gultā atpakaļ, lai gul. Rītā piecēlies, visi kauli

sāpējuši sasisti, bet mugura viegla. Apskatījies — kā nebūs

viegla? Pumpa (kuprs) palikusi pie griestiem: kā sitis, tā tur

pielipusi. Nu bijis dikti priecīgs un stāstījis savu laimi pa pus-

pasauli.
Otrs kupris, to padzirdējis un domājis: «Tu vien vari!

es arī varu aiziet savu muguru izdziedināt!» Aizgājis un tīšām

gulējis tai velna istabā un gaidīt gaidījis, lai tikai nu velns nāktu

šo pret griestiem sist.

Ap pusnakti nācis arī velns; bet kā triecis veča pumpas

muguru pret griestiem, tā pielipusi tā otra pumpa lai vēl klāt.

Nu bijušas divi pumpas mugurā. Neko darīt — rītā gājis projām
un dziedājis:

«Mana veca sievas mate

Septiņ' gadi ellē bij;
Nu no elles iznākusi —

Septiņ' pumpi mugurā.»

14. J. Kauliņš Sausnēja, R. Aun i ņ a «U eb c r dc n 1 c 11.

Drachen-Mythus», 72. LP, VI, 119, 5. A. Š. 111, 42.

Medinieks reiz ieraudzījis ozolā savādu putnu. Šāvis to; bet

putns sabožas. Šāvis otrreiz — putns sacēlis spalvas un sacirtis

spārnus. Nu medinieks apmānījis, ka tas ir pūķis, un grib bēgt;
bet pūķis sakampj viņu, uznes gaisā un tad palaiž vajā. Mcdi-
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nieks krīt un nokrīt gandrīz līdz zemei; te pukis sakampj par

jaunu un vaicā: «Vai tev bailes?»

«Ja!» medinieks atbildējis.

«Nu, tādas pašas bailes man arī bija, kad pirmo šāvienu

šāvi.» Un tagad pūķis to uznesis trīs reiz tik augstu un — pa-
laizdams vaļā — atkal satvēris, līdz ko zemei tuvojies: «Vai

bija bailes?» prasīdams.

«Ai, loti, loti!» medinieks atbildējis.
«Tā arī drebēju, kad tu otrreiz mani šāvi.»

Un nu mediniekam — lai taptu vaļā — bija jāapsolās pūķis
ar mēlēm barot. Tādēļ visi putni, ko medinieks pēc tam šāva
— bija bez mēlēm.

15. H. Skujiņa no 72 g. v. Jēkaba Baltiņa Bilskas pag.

Reiz dzīvāš div saimnieki turpat līdzākšis. Vienc bīš goda

vīrs, bet otrs bīš ar pašu vellu draugos, un visi stāstīši, ka šis

esot būris ar. Bet nu tas būris rudenī nomiris un otrs saim-

nieks rijā rudzus kūlis. Ka nu šis akai brokastu laikā gāš no

istabas uz piedarbu, tā redzēš, ka piedarbā ieskrien pavisam

balts zaķis. Nu saimnieks veikli vie klā pie durim un dūris cie

un tā nu tik vē nokliedzis:

«Ak tu, kurati jenes!» («Ak tu vella zaķi!»)
Ka saimnieks piemineš vella vardu, ta zaķis uzreiz pazudis.

16. V. Zacharska no 80 g. v. A. Reč a s Silajāņu pag.

Latvju kultūras kr.

Vīnu reizi daudz godu tom atpokal dzeivuoja uz šuo pasaula
vīns cylvāks, kas cīši ticēja Dīvām un taipat vysod lyudzja Dīvu.

Itam cylvākam beja suns lels un malns. Vīnu reizi itys cylvāks

sadūmuoja īt pastaiguot, un taipat leidza ar sevim pajāmja suni

un nūguoja taišņi pi azara. Tymā azarā jau sen vysi lauds ru-

nuoja, ka dzeivoj čorti. Daguoja cylvāks pi azara tyvuok un su-

nam šovam pīscēja naleist pi yudina. Suns napaklausēja sovu

saiminīku, daskrēja pi azara molys un suoka dzert yudini. īrau-

dzēja čorti, ka suns nu jūs azara yudini dzer. Pots vacuokais

čorts pārsēja sovim čortalānim tiuleņ sagiut suni un atvilkt pi juo

azara dziļumā. Čortalāni tiulen izpilda pavēli sova vacuokuo

čorta. Izleida čortalāni nu azara un tiulen saiminīka ocūs nū-

tvēra suni un nūvylka azarī. Saiminīks redz, ka juo suni čor-

talāni nūtvēra, jis dreižuok skrīn pēc suna un satvēra sovu suni

aiz pakalis kuoju. Nu volkoj čortalāni pi sevis ar saiminīks pi
sevis. Cik jī navolkuoja, golugolā atruovja sunam kuojis, kuri

palyka pi saiminīka. Saiminīks vērās uz kuoju sova suna un jam
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tyka cīši žāļ suna. Suoka jis dūmuot, kai tja čortalānim par itū

atmoksuot. Na ilgi jis dūmuoja, tīpot tvmā stracī beja puortai-
seits par akmini pi azara molys. Kas jū puortaisēja, itei jau

nazynoms spāks. Čortalānim azarī sēdēt dīnu un nakts beja

griuts, un jī kotru nakti gulātu leida nu azara uorā un gulēja uz

azara molys, a dīnu, kai izguoja sauleite, jī otkon leida yudinī.

Vīnu nakti čortalāni ar sovu vecuokū čortu izleida nu azara uorā

gulātu, un redz, ka uz azara molys stuov lels akmins. Vacuokais

čorts un juo čortalāni nūzabreinuojās, kas tja par taidu breinumu,

nu kurenis itys akminc radīs. Vacuokais čorts pascēja sovim

čortalānim, lai jī pazaverās, kas tys ir par akmini. Čortalāni

itū akmini mīdzja, cik pi jūs beja spāka. Jau nu akmina yudeni

istecēja un golu golā jī tyka mīrā, ka itys ir akminc, un vysi

atsagula gulātu un cīši aiznrvga. Itys akminc otkon puorzatai-

sējuos par cylvāku, satvēra lelu pagali un suoka sist pošu va-

cuokū čortu. Vacuokais čorts suoka bļaut, cik pi juo beja spāka,

a čortalāni vērās, ka jau byus vysim gols, dreižuok vysi yūdenī,

un suoka struoduot, kab pacelt yudiņi un nūsleicynuot ytū cvl-
vāku. Koleidz cylvāks syta vacuokū čortu un naredzēja, kai

yudeni jau pazacēla, cylvāks tiulen nūskrēja uz kolnu un tī iz-

leida uz augsta kūka, bet yudinc pazacēļa vēl augstuok un cvl-
vāks dūmoj, ka jau jam gols, suoka jis lyugt Dīvu. Dreiži yudinc

nūguoja zamuok un zamuok. Kad pavysam apsalaidja, cylvāks

atguoja uz sovu sātu un devja sev vuordu vairuok ar čortim

nikaidu šeptu nadarēt un tai pat pi tuo azara nastaiguot. Pēc

tuo tys cylvāks vēl ilgi dzeivuoja, bet uz tū azari vairuok ocu

naruodēja un vēl cytim runuoja, kab tī nastaiguotu.

17. V. Zacharska no M. Freimanes Makašānu pag.

Latvju kultūras kr.

Vīns jauns cylvāks sadūmuoja īt pa pasauli meklēt sev lai-

mes. Jis īt pa ceļu un sateik vīnu sīvīti, kura nesja rūkuos mozu

bārnu. Jaunais ceļa veirs padūmuoja: «Vai laimīgs byus muns

ceļš?»
Tai guoja jis tuoluok. It un redz pi ceļa uz akmina sed vacs

vecs. Daīt puiss pi ituo veča un vaicoj: «Kū tu te, vecīt, sēdi?»

Vecs jam nikuo naatbildēja. Puiss pastuovēja un guoja tuo-

luok. Guoja jis, guoja un vērās: pretī ir mežs, un jau taisuos tymsa

nakts. Jis gribēja it pa ūtru ceļu, bet aizguoja otkon par mežu.

It jis pa mežu un redz lelu kolnu un uz paša kolna stuov jauna
un šmuka meita, apvylkusīs boltuos drēbēs. Puiss tyulen da-

guoja pi tuo kolna un dzierd juos bolsu: «Izgluob mani nu šenis,

es jau treis symti godu te dzeivuoju itvmā kolnā. Mani muns

tāvs nūluodēja. Apsažāloj par mani!»
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Puiss ilgi nadūmuodams, gribēja īt uz ituo kalna un gribēja

pajemt itū meitu, bet jei jam pasacīja tai: «Tu manis napajemsi,
bet vēl slyktuok izdarīsi. Es vairuok naredzēšu saules, bet tu iz-

gluob mani. kaut kai!»

Puiss pastuovēja, pastuovēja un nikuo napasacīdams guoja

tuoluok. īt jis un pats sevī dūmoj, kai varātu izgluobt ītū meitu.

Jis Dīva nikod nalvudzja un naticēja Dīvām. Kad kaidu reizi

gribēja skaitīt kaidu Dīva Ivugšanu, tyulen, suoka dūmuot par
kaidu cytu darīšonu un vysu lyugšonu sajauca. Tai ity_s puiss īt

un dūmoj. Redz: pi ceļa sēd tys pats vecs. Puiss otkon da-

guoja pi veča un vaicoj: «Kū tu, vecīt, te sēdi?»

Vecs otkon jam nikuo naatbildēja. Puiss pajēmja ar kuoju,
kai gryudja veci, vecs pakrita uz zemes un tyulen puorsataisījās

par vainu un runoj. «Es tev paleidzēšu dabuot tū meitu, kura
stuov uz kolna, bet tu manis nagryud ar kuoju!»

Jaunais puiss pasasmēja un aizguoja tuoluok. It un veras:

otkon jam pretī īt tei paša sīvīte ar mozu bārnu rūkuos. Gribēja

puiss jai kū pavaicuot, bet taipat puorguoja un tik guoja tuoluok.
Jis īt — veras: jam pretī stuov malns zyrgs. Nūsabeida puiss

un tyulen puorsakristīja. Zyrgs uz tuos vītas pazuda. Sadū-

muoja puiss, ka vajag lyugt Dīvu, un jis tyulen krita celūs un

suoka lyugt Dīvu. Lyudzja vysu nakti, reitā pasacēla un gribēja
īt atpakaļ. Veras: pi juo kuojom gul lels raibs tuorps ar trejom
golvom. Jaunais puiss vēl vairuok nūsabeida un lykuos īt at-

pakaļ uz sovu sātu un lyugt Dīvu. Atpakaļ puiss daguoja pi tuo

paša kolna un ilgi tī stuovēja un gaidīja, kad izīs tei šmukuo

meita, bet jei vairuok napasaruodīja un kai pēčuok jis izzynuoja,

itei meita beja vainu syutīta nu elnes, kab sagyut juo dvēseli.

Tai itys puiss atguoja uz sātu un dzeivoj un vairuok nagribēja
īt meklēt laimes.

18. E. Mičuls no J. Gajevska Kapiņu pag. Latvju

kultūras kr

Vacu-vacūs laikūs vīnam zemnīkam par juo lobu dorbu, mui-

žinīks īdevja desmit desetiņu zemes un taipat naudas, par kū

pastatīt ustobu. Zemnīks cīši beja prīcīgs, un suoka taisīt sev

ustobu. Ilgi taisīja zemnīks sovu ustobu un goiu golā jam jau

vajadzēja likt jumtu, un zemnīks ar vysu sovu saimi īguoja dzei-

vuot itymā ustobā. Dzeivoj zemnīks un taisa jumtu. Vīnu dīnu,

jau vokorā, jis pabeidzja dorbu un aizguoja gulātu. Naktī zem-

nīks klausuos: nazkas struodoj uz jumta. Jis pasacēla un izguoja
uorā pasavārtūs, bet nikur nikuo naredzēja. Otkon zemnīks

īguoja ustobā un aizguoja gulātu. Napuorguoja pusstundes, vēļ
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nazkas uz jumta struodoj. Kū darīt zemnīkam? Tai jis sagai-

dīja reita un redz, kai jis struoduoja, tai vvss stuov. Aizīt zem-

nīks pi baznīckunga un izstuosta jam, ka juo jaunuo ustobā baida.

Baznīckungs tyulen pajēmja katliņu ar svētītu yudeni un aizguoja

pi zemnīka. Zemnīka ustobā baznīckungs suoka lyugt Dīvu un

svētīt ar svētītu yudeni vysas sīnas. Tai baznīckungs puor-

svētēja un reizē ar saiminīku lykuos gulēt naktī tymā ustobā.

Naktī jī dzierd: nazkas atkon staigoj pa ustobu un pa vysim

koktim lej yudeni. Baznīckungs pacēla golvu un runoj: «Svētej,

Kungs Jēzus Kristus! Naškeists gors, puorstuoj tu jūkus taisīt!»

Lai baznīckungs runuoja kai runuodams, bet nikuo navarēja iz-

darīt, kab puorstuotu — vys nazkas lej yudeni ustobā. Baznīc-

kungs pasacēla, aizdedz ja guni, suoka skaitīt puotorus, vēl ar

svētītu yudeni apkristīja ustobu un aizguoja gulātu. Napuorguo-

ja desmit minutu, baznīckungs dzierd, ka nazkas klusinām ru-

noj: «Kungs Jēzus, svētej!» —

un izlēja pylnu spaini solta yu-

deņa baznīckungam uz golvas, tad satvēra baznīckungu aiz kuo-

jom un volkoj pa ustobu. Volkuoja, volkuoja baznīckungu pa

ustobu, izvvlka uorā un pametja. Baznīckungs cīši nūsabeida un

vīnuos zamejuos drēbēs aizskrēja uz sovu sātu. Zemnīks redz,

ka ustobā navar dzeivuot, pajēmja izjaucja itū ustobu un patai-

sija ūtrā vītā ustobu un suoka tur dzeivuot. Vairuok juo nikas

nabīdynuoja, bet baznīckungs leidz šai dīnai beistas Di tuo zem-

nīka gulēt.

19. Teicējs Juonis Regža Rozentavas pagasta.

Latvju kultūras kr.

Vīnā mīstiņā senejūs laikūs dzeivuoja vīns gudrinīks, kurs

dreiži palyka par vuordinīku. Jis beja dīzgon jauns, un nīkuo

nastruoduoja, bet tikai staiguoja apkuort un runuoja: «Dūdat

man paēst, un naudas, bet juo nadūsit, tūlaik ņīminēsit mani!»

Kam beja bailes, tys devja jam ēst un naudu, bet kam nabeja,
tys tikai smējās jam. Vīnam saimnīkam nūspruoga gūvs, ūiram

vucyns, trešam zyrgs. Sahnnīki nazynuoja, kai tys nūtika. Tū-

laik tys vuordinīks soka: «Itys jam par tū, lai munim breinumim

nasasmej, lai mani pīmin!» Lauds suoka beitīs juo, tuodēl ka

jis patisi seņuok sūlēja kū ļaunu izdarīt. Tai dreiži itys vuordi-

nīks dabuoja lelu slavu. Vīnu reizi jis guoja ar sovu kaimiņi pa-

staiguot un īraudzēja lelu_vylku. Kaimiņš nūsabeidas un gribēja
skrīt atpakaļ, bet vuordinīks teicja: «Ja tu mani aizmierst gribi,
tulaik tev naizbēgt nu nuoves!» Tad teicja vylkam: «Muns

draugs, šis cylvāks aizmiersa munus breinumus un nūsabeida,
īdams ar mani kūpā, tuodēl tu apēd viņu uz vītas!» Dzierdē-

dams itū kaimiņš jau suoka lyugt, lai jū atstuoj, bet vuordinīks
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teicja: «Na, nuoves tu vairuok naizbēgsi, es asmu pats valns!»

Un cik lyudzjās kaimiņš, tūmār vylks jū apēdja. Vuordinīks aiz-

guoja uz sovu muojiņu. Kaimiņa sīva suoka meklēt vvsur sova

veira, bet navarādama juo dabuot, atnuocja pi vuordinīka izzy-
nuot. Tūlaik vuordinīks teicja: «Es zynu, ka tovu veiru apēdja
mežā vylks par tū, ka jam vajadzēja pīminēt mani, bet jo tu gribi

palikt par munu sīvu, tūlaik es atdūšu tev vysu sovu montu un

naudu!» Dūmuoja, dūmuoja kaimiņa sīva un ņalvka dzeivuot pi
vuordinīka. Pēc laulobom jis soka sīvai: «Mati nu pyrmuos sī-

vas ir dāls; vai tu pījemsi jū?» — «Par kū nā?» atbildēja sīva.

«Jo tovs dāls, tad lai byus ari muns dāls!» Tad vuordinīks at-

vedja mozu vainu un atdevja sīvai. Radzādama taidas brīsmes,
sīva nūsabeida un vaicoj: «Vai tys ir tovs dāls?» — «Jā,» at-

bildēja vuordinīks. «Vai, Dīviņ,» runuoja sīva, «tys tak ir valns.»

Un kad viņa suoka kristītīs, vuordinīks nūskrēja ar sovu dālu

mežā. Sīva aizguoja otkon uz sovu rņuoju un izstostīja vysam

mīstiņam, kas tys ir par cylvāku, kuru jī saucja par vuordinīku.

Tūlaik sasalasīja lels pulks laužu un aizguoja meklēt vuordinīka,

bet nikur vairs nadabuoja. Tūlaik viņi baznīcā, kur valns nava-

rēja dzierdēt, nūsprīdja sagyut kai nabejs vainu un sadadzynuot

jū. Tad sarunuoja, ka vajag ūtrā mīstiņā iztaisīt vokoru, kur

kotrā ziņā valns atnuoks. Tai i padarēja. Vērās lauds, ka vuor-

dinīks atnuocja un īdevja jam gūda vītu pi golda. Jis suoka li-

lētīs, ka vīnam jis padarēja tū, ūtram itū un suoka nu kotra cvl-

vāka jemt naudu. Bet kotrs jam devja kristu. Jis, sasadusmuo-

dams, gribēja bēgt prūjom, bet lauds aplēja jū ar svātū yudeni

un sadadzynuoja. Tai palvka uz pasaula mozuok vainu, kuri

saucia sevi par vuordinīkim un lauds mīrīguok dzeivuoja sovā

mīstiņā,

10. Velni ievilina cilvēkus svešā klētī.

1. H. Skujiņa no 76 g. v. J. Ābeles Aumeisteros.

Bīš vienc naudas kārīgs saimnieks un šo reiz vellc aizvedis

uz naudas pagrabu un gribēš šim dau naudas piedot. Abi iegāši

pagrabā un vellc tūlī sev rāvis ar pirstu gar zobim un pirsts aiz-

dedzies kā svece. Bet par tādu lietu saimnieks sācis ņirgāties

un vellam tas nebīš pa prātam. Šis izskrēš no pagraba, aizcirtis

dūris un saimnieks nu vais neticis laukā. Rītīnā saimnieku at-

raduši naudas pagrabā un šo veduši uz kāršanu. Bet kā nu

saimnieku gribēsi pakārt, tā vellc ar tūlī bīš klā, izrāvis saimnie-

ku, ielicis salmu kūli šā vietā un to nu ar pakāruši, par saimnieku

domādami.

Piezīme. Sis teikas motīvs ir sastopams arī pasakas. Skat. IV. sē-

juma 15. nr. un IX. sējuma 38. nr. P. Š.
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2. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. LP, V, 46, 28.

Reiz rijnieks naktī nejauki noslāpis. Grābstījies pa riju

četrrāpus un meklējis dzēriena, bet nevarējis un nevarējis uziet.

Beidzot itin dusmīgs iesaucies; «Kaut pats velns ar vēju ūdens

lāsi atnestu!»

Līdz to izteicis — velns ienāk rija, prasīdams: «Veci, ko

meklē?»

«Dzert meklēju!»

«Nac. lauka, man ratos bus ūdens.»

Rijnieks iziet laukā, iekāpj ratos un nu domā dzert; bet

velns sašauj zirgiem un prom, ka vējš vien gar ausim nošņāc.

Rijnieks prasa: «Kur brauc, kur brauc?» Velns atbild: «Mežā

pēc ūdens!» Rijnieks ceļas stāvus un grib grožus noturēt; bet

vēja grūdiens norauj cepuri un atgrūž atpakaļ sēdus. Nu rijnieks

lūgsies, lai apturot, kamēr cepuri būšot padabūjis; bet velns at-

saka: «Kur nu cepuri vairs! būs savas simts verstis, kamēr tā

tur nokrita. Aizbrauksim pilsētā — nopirksi citu cepuri.»

Pēc maza brīža patiesi iebraukuši pilsētā. Velns ievedis rij-
nieku botī, pagrābis desu un kodis kā negausis. Rijnieks iesau-

cies: «Kas, Dievs tēvs, tevi tik badāmu devis, tā kozdams!» Bet

tai pašā acumirklī velns nozudis ar visu desu un šis palicis botī

aiz aizslēgtām durvim. Neko darīt — gaidījis rītu. No rīta bots-

kungs atradis savā botī svešu cilvēku un pārbrīnojies, ka varējis

caur aizslēgtām durvim ietapt. Rijnieks nu izstāstījis smalki jo

smalki, kā viņam noticis. Un bots-kungs tad pārsūtījis nabadziņu
atkal mājā. Tā pilsēta no rijas bijusi nezin cik lielā tālumā; bet

velnam tāds attālums bijis tikai viens pašāviens.

3. Kalniņu Emīlija Kroņa Udzes pag. Jkr. 11. LP, VII,

I, 140, 1.

Tas bija klausības laikos, kad bij jāiet muižā darbos. Vienu

vakaru arī kādam labi padzīvojušam vīram bijis jāiet uz riju
krāsnis kurināt. Viņš paēdis vakariņas, aizgājis, aizkūris krāsni

un nolicies turpat uz mūrīti gulēt. Tā ap pusnakti ienāk pie viņa

rijā sarkans vācietis un sauc vīru, lai ejot ar viņu cīkstoties.

Vīrs jau nomanījis, kas tas tāds par vācieti, bet baidījies viņu

sakaitināt un gājis arī. Bet papriekšu viņš vēl pārmetis krustu

un teicis: «Dievs tēvs, Dievs dēls, palīdzi man!» Tad sagrābis
vācieti un kā nieku iesviedis piedarba kaktā. Vācietis izcēlies un

teicis: «Tas nav nekas, jūs esat trīs, es viens pats!» Cīkstēju-
šies vēl divi reizas, bet vīrs tāpat pārmetis krustu, piesaucis pa-

līgu un nosviedis vācieti gar zemi. Pēc tam šis viņu saucis, lai
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ejot viņam līdzi. Viņš nu to novedis uz klēti un iedevis lielu šķiņ-
ķi rokā, lai ēdot. Pats arī paņēmis lielu gabalu, plēsis ar nagiem,

kas bijuši kā lielas lāpstas, un sviedis galu pa kaktiem, ka blaikš-

ķējis vien. Te gailis sācis laktā dziedāt, vācietis nozudis un vīrs

viens pats palicis klētī. Arā nevarējis tikt, jo durvis bijušas aiz-

slēgtas. Kad no rīta ļaudis nākuši uz klēti, tad tikai vīrs izticis

ārā. Gala, ko tam vācietis devis ēst, bijuši tikai sakārni.

4. Stud. Vītols Kursīšu Sūbru Vītolos. LP, VII, I, 140, 2.

Nabaga rijkulis ziemas svētku vakarā kurinājis rijas krāsni

un grauzis siļķes asti. Te ienācis muižkungs: «Ko tu pa ziemas

svētkiem siļķi sūkā, vai gaļas tev nav?» «Nav! ko lai dara, ka

nav?» «Nāc man līdz — dabūsi gaļas, cik tīk.» Rijkulis domājis:
«Ja jau muižkungs teic, tad jau būs arī!» un gājis. Bet iedams

viņš atminējies: «Tavi brīnumi! muižkungs šodien patlaban aiz-

brauca viesoties, solījās tikai trešā dienā mājā rasties, kur tad

šis nu te rijā gadījās? Bet ej nu izzini viņa ceļus — jāiet vien

ir pakaļ, redzēs, kur nu īsti mani vedīs.» Pievedot šo pie mui-

žas klēts, teicot, lai ietu rijkulis iekšā. Rijkulis atbildējis: neva-

rot — durvis esot aizslēgtas. Tad muižkungs spēris ar kāju —

durvis uz reizi bijušas vajā. Pieietot šis, vadzi, pie viena apcirk-

ņa, izvelkot dižu cisku žāvētas gaļas un teicot: lai nu rijkulis no-

griežot, cik vajagot. Atsacījis: neesot naža. Muižkungs teicis:

viņš nokodīšot, cik vajadzēs, lai parādot, cik gribot. Rijkulis no-

vilcis ar pirkstu tādu strīpu, rādīdams: «Līdz tai vietai būs diez-

gan arī!» Un kā nu šis taisoties kost — atplēšot, vadzi, tās

žaunas, tā rijkulis ieraugot, ka šim tādi gari zobi, kā kuiļa ilkses.

Tagad sapratis: «Tas jau labs gars nav!» un iesaucies: «Vai,

Kungs, Dievs, kādi jums gari zobi!» Tiklīdz izsaucis: «Kungs,

Dievs!» tā muižkungs sviedis cisku apcirknī atpakaļ, izskrējis_pa
durvim kā vējš, aizcirtis cieti un pametis rijkuli vienu pašu klētī.

Šis nu, nabadziņš, sākot gan dauzīties un saukt ļaudis, lai laiž

laukā, bet kas tev dzirdēs? Visi, vadzi, labi izpriecājušies, gul kā

miroņi. Izdauzījies, izdauzījies — nekā. Sadabūjis turpat pāri

maisu, satinies un licies plānā gulēt. Rītā zirgu kopējs nākot

miltiem pakaļ unjeraugot: rijkulis guļ izstiepies. Prasot: kā tad

šis te ienācis? «Are! muižkungs jau pats ieveda!» «Kā? Kur tad

muižkungs tevi te varēja ievest? Muižkunga jau nemaz nav mā-

jā.» Nu izstāstījis rijkulis visu, ko izgājušu nakti redzējis. Un

muižkungs cits nekas nebijis, kā pats velns.

Piezīme. M. Šimiņš no Bruknas iesūtījis Lerchim-Puškaitim teiku,

kur Jupis atnesis pa gaisu rijkuri uz Rīgas tabakas spīkeri (VII, I, 221, 3).

Jupis gan būs ielikts velna vietā. P. Š.
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5. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīga.

Ķeižu muižas muižaskungs dzīvojis ar velniem. Tie viņam

piegādājuši tik daudz mantas un naudas, ka viņš bijis bagātāks

par pašu lielkungu.

Reiz muižaskungs piegājis pie muižas naktssarga un pavēlējis

tam, lai nākot viņam līdz. Muižaskungs nu aizvedis vinu uz

klēti, kur abi iegājuši iekšā. Viņš nu paņēmis vienu gaļas šķiņ-

ķi, nogriezis krietnu šķēli, ēdis pats un devis arī naktssargam.

Naktssargs lielās bailēs ieraudzījis, ka muižaskungam ir briesmī-

gi lieli zobi. Viņš nu iesaucies: «Vai Dieviņ, cienīgs tēvs, cik

jums lieli zobi!»

Te uzreiz viss palicis tumšs, muižas kungs pazudis, tik pie
durvim atskanējusi tā kā atslēgas slēgšana. Naktssargs gribējis

iet laukā, bet atradis, ka klēts durvis ir aizslēgtas.

No rīta sargs atkal dzirdējis, ka durvis tiek slēgtas vaļā, un

domājis, ka šo nu noturēs par zagli. Bet kā par brīnumu slē-

dzējs bijis pats muižas kungs, kas viņu izlaidis ārā, piekodinā-
dams par nakts piedzīvojumu nevienam neko nestāstīt. Naktī re-

dzēto lielo zobu viņam vairs nav bijis.

Naktssargs nu domājis, ka nakti viņš neesot vis saticies ar

muižaskungu, bet gan ar pašu velnu.

6. G. Pols no skolnieka S. Kalnieka Bauskas apr.

Reiz Kurmenes pagastā viens bagāts saimnieks sarīkojis

plašas viesības. Viesībās kā par nelaimi pietrūcis brandvīna. Lai

viesiem nebūtu iemesla mājā teikt, ka viņi badā mērdēti, tad

saiminieks pats braucis uz Šēnbergu pēc brandvīna. Kad bijis
brandvīna pārdotavā, tad pulkstens rādījis pusdivpadsmit, tur

iekrāmējis pa čarkai un braucis, visu iegādājies, mājā. Pie pils
vārtiem tas saticis agrāko muižkungu, kas bijis jau sen miris.

Muižkungs tam piedāvājis speķi, bet saiminieks, kaut gan bijis

ietaisījis labu ķiveri, pabrīnējies par šādu piedāvājumu, bet no-

domājis: laimei taču nevar acīs spļaut, un sekoiis muižkungam.
Abi iegājuši klētī, tai pašā klētī, kas vēl tagad atrodas pie Šēn-
bergas skolas austruma pusē. Muižkungs mazliet durvis pievē-
ris, paņēmis prāvu gaļas gabalu un sācis to ar zobiem grauzt.

Saiminieks sapratis, ka muižkungs grib gaļas gabalu pārkost,
košana tam arī labi veikusies un gaļas gabals bijis tikpat kā pār-
kosts, kad saiminieks vērīgi ieskatījies viņa sejā un ieraudzījis

muižkungam pierē divus mazus radziņus. Acis tam bijušas ioti

gaišas un lielas, zobi gari un sarkani un govs aste aiz zābaka

stilba. Saiminieks tā nobijies, ka knapi spējis sev krustu aiz-

mest. Līdz ko saiminieks pārmetis krustu, muižkungs tūliņ no-
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zudis. Tad saiminieks vēl vairāk nobijies un meklējis durvis,

kuras tikai pēc pāris stundām atradis. Bet atkal nelaime — dur-

vis bijušas aizslēgtas. Atlicis tikai viens ceļš, gaidīt Vītu. Pils

apkalpotāji, rītā nākdami uz klēti, atraduši tur saiminieku un

brīnījušies,_ kā šis varējis tikt klētī. Nu to nopratinājuši un pa-

laiduši vaļā.

7. P. Reini" e1 d s Krustpils pag. Latvju kultūras kr.

Senos laikos, kad zemnieki gāja kunga klaušās, tad viņiem

vajadzēja darīt visādus darbus. Kādu nakti viens zemnieks kun-

ga rijā kurinājis krāsni un kaltējis labību. Nabadziņš novārdzis

un izsalcis, meklējis ķešās tabaku ko pīpēt, bet nekā neatradis.

Te viņš uz reizi ierauga stāvam lepnu kungu, melnās drēbēs.

Kungs viņam prasot: vai neesot tabakas, ko iedot iepīpēt? Bet

zemnieks atbildis: kur nu nabags lai ņemot? Te kungs paņēmis
lielas durvis, uzsēdies virsū un liek arī zemniekam sēdēt. Tik-

līdz zemnieks uzsēdies virsū uz durvim, tā vējš vien tik nošņā-
cis un zemnieks sajutis, ka viņi laižas pa gaisu. Un kad durvis

apstājušās, tad viņi atradušies lielā tabakas noliktavā. Tagad

melnais kungs ņems tabakas pakas klēpjiem vien un kraus tik

uz durvim. Zemniekam palika bail, un tas izsaucies: Diezgan

jau būšot! Te melnais kungs uz reizi pazudis un viņš atradies

vecajā rijā pie krāsns sēdot, kā agrāk. Tagad tik zemnieks zi-

nāja, ka melnais kungs bij velns, bet pieminot vārdu Dievs, tas

pazudis.

11. Velni baznīcā pieraksta grēciniekus.

1. Sarža ntu Krišus Blīdenē. Jk r. 11. LP, VII, I, 64, 12.

Reiz Blīdenes muižā dzīvojis bargs muižkungs, kas pecāki

ar velniem un pesteļiem sācis kulties. Ja muižkungam kāds kaut-

ko prasījis, tad tas katru reizi bargi atteicis: «Velns vinu zin!»

Reiz muižkungs gājis uz baznīcu. Pie krustceļiem saticis melnu

vīru. Melnais vīrs uzprasījis: «Kur iedams?» Muižkungs bargi

atbildējis: «Velns viņu zina!» Melnais vīrs sacījis: «Es pats

esmu velns: ja gribi ar mani mieru derēt, tad ies labi!» Muiž-

kungs atrūcis: «Papriekšu jāiet uz baznīcu un jānoskaita pātari!»

Velns sacījis: «Labāk uz baznīcu neej; šodien es baznīcā ļaudis

smīdināšu: es taisīšu tā, ka lai ķesteris, pa baznīcu iedams, klūp

uz mutes un kurš par to smiesies, to es ierakstīšu savā melnajā

grāmatā un tas piederēs man.»

«Ja, bet es an gribu tādus kumēdiņus redzēt,» muižkungs

sacījis.
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«Labi!» velns atteicis, «te es tev iedošu zirga aci un, pa to

skatīdamies, tu varēsi visu redzēt.» Abi šķīrušies. Muižkungs

nostājies baznīcā pie pašām durvim, izņēmis velna doto zirga aci

un pa to nu kīķējis, kas notiks. Baznīca bijusi pilna laužu. Ķe-

steris iznācis no dreiskambara (ģērbkambara) un devies mudīgi

pa baznīcas vidu. Te — kur gadījies, kur ne — melns kamols

vēlies pa baznīcas vidus celiņu tiešām ķesterim virsū. Ķesteris

pa melno kamolu sarežģījies un pakritis izšlauku baznīcas vidū,
tā ka visa baznīca nodimdējusi. No baznīcēniem citi sabaidīda-

mies nosplāvušies un pārmetušies krustus, bet citi atkal gardi

pasmējušies. Velns tupējis uz kanceles viena stūra un kurš smē-

jies, to pierakstījis ar zīmuli, kas bijis tāds kā bīstāklis. Uz

mājām iedams, muižkungs saticies atkal ar velnu uz tām pašām
krustcelēm. Velns uzprasījis: «Vai nebija tā, kā es tev pirmīt

sacīju? Jā tu nebūtu mani saticis, es tevi arī būtu pierakstījis

melnajā grāmatā.»

Piezīme. Šīs teikas sastāvdaļa ir sastopama arī pasakās. Skat.

X. sējuma 7. pasaku. P. Š.

2. Tapilnieks Kandavniekos. Jkr. V, LP, VII, I, 65, 13.

Vienam māe'te'am bīs viens puik', kas bīs dikt' svēts. Katr-
reiz puik' gās māe'te'am līdz uz altar un kad mācte's kāps
kancelē teikt sprediķ', tad ar vi'š, puik', kāp's līdz. Tamdēļ, ka

vis bīs dikt' svēts, vi'š varē's vis's neredzams liets redzt. Bet

tas viņam nav bīs brīv teikt, ko redzēs, tad vi'š būt' apgrēko'ies

un būt' palic's tāds pats, kā kurš katrs cilvēks un neredz't' vairs

nekad neredzams liets. Katr' reiz' vi'š, puik', baznicē uz kan-

cel' redzes, ka ienāc's velis baznicē ar liel', liel' vērš' ād uz

pleciem un nostā'ies plān' vidē, atlocies ād' vālam un sāc's uz-

rakst't uz vēršād' ikvien' baznic' laud', kas va' nu ar kād pa-

rune'ies, va' nu atkal kāds gule's, snaud's, vārd' sakot, kas vien

tik nav uzklause'ies māc'te'a vārdiem. Bet puikam to nav bīs

brīv nevienam teikt — pat ne savam tēvam — ka vi'š redzes

veli ienākam baznicē, ka vi'š, velis tos, kas apgrēko'šies, uzrak-

ste'suz vēršād'. Kad vis, puik', to būt' teic's, tad ar viš būt

apgrēko'ies. Vienē svē'dienē velis ar tād' paš' liel' vēršād' ie-

nāc's baznicē un bī's jau viscaur piln' ād' pierakste's, kad vēl

kād' jāuzrakst, kas snaud'š; bet ād', par nelaim', bī's viscaur"

piln', ka vairs nekur rūm's uzrakst't. Dome's, dome's, velis, kur

nu uzrakst't kas rakstam'; drīz' atraid's padom'. Vi'š piemīns ar

kāj vien' gal' vēršāde' un otr' gal' paņems un iekod's zobos —

un

nu tik stieps un vilc's, ka vis' vēršād' krakške's un brikše's.

Nez kā vērš'ād' viņam no kāj' apakš's izsprāgs laukē un vi'š

atkrit's augšpēd' kā bluķ's gar zem. Puik' to uz kancel redz'-
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dams, ka velis atkrit's augšpēd' gar zem', pasme'ies, dom'dams,

ka to vi'š, velis, neredz's. Bet nu tav' spital', tas tev neredz's

vis! Līdz ko uzcēlies augšām, tūliņ šo puik' pinne' uzrakste's;

jo no liel's stiepšan's ād bī's brang' izstiepsies. No ta laik'

puik' nevien neredzam' liet' vairs nav varēs redz't un ar' vairs

nekad nav vare's redz't vel' nākam baznicē, rakstam uz vērš ad'

tos, kas apgrēk'šies.

3. Juris Upītis Gatartiešu Mīlakšos. Brīvz. kr. LP,

VII, I, 66, 14.

Viens vīrs bijis gluži bez grēkiem un tik svēts, ticīgs Die-

vam, ka varējis visus noslēpumus redzēt, ko grēcinieki neredz.

Viņš arī staigājis sausām kājām pa ūdens virsu: svētdienas rī-

tiem, kad gājis uz baznīcu, tad negājis vis citiem līdz pa ceļu, bet

taisni pār ezeru un gluži sausām kājām — ūdenī negrimis. Baz-

nīcā redzējis, ka velis katru grēcinieku, kurš baznīcā smējies,

jeb citādi ar domām apgrēkojies dievgaldā, pierakstījis uz vēršu

ādas. Reiz dievvārdi vēl nebijuši nobeigti, kad jau velis tādu

grēcinieku bijis pierakstījis tik daudz, ka uz vēršu ādas vairs

telpas nebijis. Tad velis ņēmis ādu zobos, staipījis platāku, lai

varētu vēl kādu pierakstīt; bet ādu staipīdams, tas appirdies.
Svētais vīrs tam drusku pasmējies; bet kad nu gājis atpakaļ uz

māju, tad grimis ūdenī līdz ceļiem — tik tālu bijis grēkos iekritis

no tās pasmiešanās.

4. Simenovs Dolē, Brīvzemnieka «Sborņik». LP, VII,

I, 66, 15.

Viens mācītājs uz baznīcu ejot saticis nabagu. Nabags gā-

jis upei pāri pa ūdeni, mācītājam bijis jāiet pa laipu. legājuši

baznīcā, tiklīdz mācītājs sācis sprediķot — ienāk velns ar kazas

ādu rokā un kurš nu pasmaida jeb iesnaužas, to pieraksta uz

kazas ādas. Drīzi visu ādu velns pierakstījis. Ko nu? Tad ie-

ņēmis ādas vienu galu zobos, otru galu pieminis ar kāju un sācis

to izstaipīt lielāku. Mācītājs, to redzēdams, neviļot pasmējies,
bet velns tūliņ meklē tikai vietu, kur šo pierakstīt. Beidzot at-

radis vietu astē un tur tad pierakstījis mācītāju. Pierakstījis un

tā tūliņ aizlobis ar visu adu uz pekli.

5. Fr. Fi§ c r s Krū t ē, Lejas Kurzemē. LP, VII, I, 67, 16.

Viena upmale bijis šķirsts ar naudu; bet tam neviens ne-

varējis piekļūt, jo tur tupējis sarkans āzis virsū. Te kāds saim-
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nieks padzirdējis no viena gudra vīra, ka šķirsts tikai svētdienās

pa mišu laiku izrokams, jo tad visi velli esot baznīcā un sarka-

nais velis, āzis, naudas šķirsta sargs, tad stāvot pie baznīcas

durvim un pierakstot uz vērša ādas katru, kas baznīcā kautko

nelāgi darot: vai nu pasmejoties, vai parunājot. Labi. Saimnieks

tad pa mišu laiku aizgājis upmalē, izracis naudas šķirstu un pār-
vedis mājā. Pārvedis gan, bet ilgi nevarējis paturēt: līdzi pagā-

jis mišu laiks, līdzi sarkanais āzis bijis istabā un nu tikai bļaut,

lai atdodot naudu!... Otrā svētdienā, pa mišu laiku, noveduši

šķirstu un iegāzuši atpakaļ upē. Nebijis vērts rakuma.

€. Kārlis Skujiņa no Tonijas Ziemeles Smiltenes

pagastā.

Bīš vienc tāds svēts vīrs, kas redzēš tādas lietas, ko citi mir-

stīgie neredzēši. Viņč baznīcā redzēš, ka velli uz jēlas govs

ādas pierakstīši visus tos, kas gulēši un smēšies.

Reiz akai svētulis skatījies, kā velli baznīcā rakstīši. Šoreiz

gulētāju un smējēju baznīcā bīš tik daudz, ka velli pierakstīši

pillu visu govs ādu un nebīš vair rūmes rakstīt. Velli nu ieko-

duši govs ādu zobos un stīvēši lielāku. Tas skats bīš tik jocīgs,
ka svētulis nevarēš noturēties un ar iesmējies. Velli tūlī svētuli

ar pierakstīši uz govs ādas. No tā laika svētulis vair nevarēš

baznīcā redzēt, kā velli pieraksta gulētājus un smējējus. Viņč

nu bīš tāds pats grēcinieks kā visi citi.

7. V. Zacharska Latgalē. Latvju kultūras kr.

Senejūs laikūs dzeivuoja mežā tuksnešnīks un lvudzjās Dīvu.
Nikod itys tuksnešnīks sovā myužā naredzēja ļaužu. Vīnu svāt-

dīn īt ļauds uz baznīcu par mežu un redz, ka vīns cylvāks skrai-

da pa nūgrīztim kūkim un bolkom un skaita: «Vīna dēl Dīva,
ūtra man!» īraudzēja itvs tuksnešnīks, ka īt daudz laužu, un

suoka jis nu laudim vaicuot, uz kurini jī īt. Ļaudis jam atbildēj:
«Uz baznīcu lyugt Dīvu!» «Kur ir baznīca?» vaicoj tuksnešnīks.

Ļaudis jam paruodīja un pasacēja: «Tja ir azars, a vajag īt ap-

leik.» Ļaudis aizguoja, bet tuksnešnīks guoja par azaru un puor-

guoja kuojas nasamērcēdams. īguoja tuksnešnīks baznīcā, un

redz, ka ņvlna baznīca na ļaužu, bet vainu, un pi oltora stuov na

baznīckungs, bet valns.
_

Ir ari svātī, bet pavysam jū moz. Tuks-

nešnīks stuovēja, stuovēja, atsagrīzja atpakaļ pasavārtūs uz ko-

rim un redz, ka tī sēd vīns valns ar lelu spolvu rūkā un roksta

uz vērša uodas. Jau valns pīrakstēja pylnu uodu. Tūlaik satvē-

ra valns ar zūbim uodu un suoka stīpt un vilkt. Tuksnešnīks

naizturēja un suoka smītīs, bet valns pajēmja un aizrakstīja ari
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jū uz ituos pat uodas. Jau īt tuksnešnīks atpakaļ par azaru. Kad

izguoja jis uz vudeņa, jau navar īt, jis sleikst vudenī. Tūlaik

tuksnešnīks aizguoja apleik azara un suoka nu jauna lyugt Dīvu

par pastruoduotu grāku. Nu tuo laika tuksnešnīks vairuok uz

baznīcu naguoja leidz pašai suovai nuovei un kad nūmyra juo
dvēsele aizguoja uz dabasu valstību.

12. Velni aicina cilvēkus lauzties.

1. A. Lerchis-Puškaitis Džukste-Pienava. LP, 11, 86, 53.

Citreiz dzīvojis ļoti stiprs vīrs; pretinieka nevarējis nekur

atrast. Reiz šis pats stiprinieks vēdinājies ar darbiniekiem

cīkstoties, bet darbinieki negājuši.

«Nu, ja jūs, knēveli, nenākat, tad lai nāk pats devītais at-

mani spēkoties!» stiprinieks iesaucies. Bet līdz ko šos vārdus

izteicis, te velns klāt: lai nākot šurp, ja tā izbadējies, savus spē-
kus rādīt.

«Nu, Dieviņ augstais, nac man par palīgu velnu pārvarēt!»

stiprinieks iesaucies, plaukstās spļaudams.

«Tagad vairs ne par ko spēkoties!» velns, to dzirdēdams,
sacījis. «Jūs esat divi un es tikai viens!»

Velns aizmucis, ka visa tupele nosprāgusi. Tai vieta, kur

velnam tupele nomukuši, izcēlies bezgalīgs purvs.

2. īda Sisene no A. Liepiņas Nereta.

Viens stiprs lauku puisis gājis nakti uz muižu darbos. Viņš

bijis krāsnkuris. Ticis līdz trīs bērziem uz Pilkalnes lielceļa, kad

tam piesities smalks kungs un vedinājis cīkstēties. Tā nu no-

metuši svārkus un gribējuši sākt. Bet puisis vēl noteicis: «Nu

tad ar Dieva palīgu sāksim ar.» Smalkais kungs bijis velns un

tas uztraukts teicis: «Tā ne, jūs divi, es viens.» Puisis nav sa-

pratis, kas tad tas otrais. Nolēmuši iet otrreiz. Puisis tāpat pie-
saucis Dievu par palīgu. Velns atkal nav bijis ar mieru. Tā

ķildojušies, kamēr nolēmuši iet trešo reizi. Puisis atkal piesau-

cis Dievu par palīgu. Velns paspējis tikai izgrūzt: «Jūs divi,

es viens,» un pazudis, jo kautkur iedziedājies gailis.

3. Kārlis Skujiņa no J. Bērziņa Bilskas pag.

Vienc puisis nakti gāš no Kainaiža (pie Vilku muižas Bilskas

pag.) uz Bānūži caur Vagas silu. Mežā viņam nācis preti vīrs,

kam acis spīdēšas tikpat kā ugunc. Vīrs ar spīdīgām acim aici-
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naš puisi, lei nākot lauzties. Puisis traki nobijies un izsaucies:

«Vai Dievī!»

Vīrs sacīš: «Vienalga, lei jus ar divi esat, nākat tik šurp!»

Puisis sācis begt apakal, un ieskreš Kainaizī slapš ka jers
un drebēš kā lapa.

Vīrs ar spīdīgam acim esot biš pats vellc.

4. T. Kenga Jelgavas ap r. Auces muiža.

Agrākos laikos, kad rijās kūla ari naktīs, viens puišelis nesa

krūzē tēvam uz riju ēst. Vēl pirmie gaili nebij dziedājuši, jo bi-

jis vēl loti agrs. Auces upē, pār kuru puikam bijis jāiet, slīkuši

daudz cilvēki, kuru dvēseles bieži spokojušās. Arī velnu varēja
pie upes sastapt dažādos veidos. Puika nebijis tālu no upes, kad

— nezi kur gadījies, kur ne — priekšā nostājies svešs puika un

vedinājis spēkoties. Mūsu puika nolicis krūželi pie malas, drošs

būdams, sācis ar svešo lauzties. Jutis, ka svešais bijis spalvains

un ass. Nu tikai sapratis, ka tas ir pats nelabais. Velns vilcis

puiku uz upes pusi, bet tas tik saucis: «Puika, neapgāz krūželi!»

un attālinājies no upes. Spalvainais sācis ņemt pār puiku pār-

svaru, te iedziedājies gailis un melnais ieskrējis upē, ka nobrāk-

šējis vien. Puika nodrebinājies un paķēris savu nesamo skrie-

šus devies pie tēva.

S. Sēro n s «B a1 t. Vē s t «i.» pie 1. 1894. nr. 74. LP, VII, I, 972, 4.

Reiz pie viena saimnieka puisis dzīvoja, ko par Stipro Krišu

sauca. Šis miesas spēkos bija tik stiprs, ka visā apkārtnē ne-

viens cīkstīdamies nevarējis viņu uzvarēt. Ar savu spēku lepo-
damies, Krišus daudzreiz mēdza teikt: «Kad vai pats velns nāk-

tu ar mani cīkstēties, tomēr es viņu uzvarētu!» Gadījās arī

velns. Tas bija siena laikā — sestdienā. Bija jānomet kaudze tai

dienā. Bet darbs nemaz negribēja sekties — šādas ķibeles, tā-

das: meitai Ilzei dienas vidū odze bija iedzēlusi kājā, bija jāved

mājā, Stiprajam Krišum atkal trīs reizes garajām dakšām kāts

pārlūza un kad nu tomēr kaudzi nometa, tad atkal zirgi mežā

bija pazuduši, nevarēja uz māju braukt. Kamēr zirgus sameklēja
un iejūdza, bija jau krēsla. Uz māju braucot, ceļš gāja caur

četru verstu garu mežu, ko par Spoku mežu sauca. Pats saim-

nieks ar vienu puisi brauca labu gabaliņu citiem pa priekšu, mū-

su Krišus ar citiem puišiem un meitām tam pakal. Krišus, lai

gan tik dūšīgi bija strādājis, nesūdzējās par gurdenumu, vēl uz-

svilpoja jautru dziesmiņu. Meža vidū puiši ieraudzīja ceļa malā

me'.nu cūku un dzina uz māju pusi, domādami, ka esot kaimiņa
melnais kuilis. Te cūka pārvērtās par suni, kas priecīgi riedams
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sāka līdz tecēt. Vēlāk suns pārvērtās par cilvēku un ātriem so-

liem steidzās līdz sarunādamies, beidzot uzaicinādams Stipro
Krišu spēkoties. Krišum jau to nekad nevajadzēja divreiz teikt,
tā arī tagad bija tūliņ no ratiem laukā. Cīkstojās abi trīsreiz,
bet Krišus katru reizi nosvieda melno vīru kā pelavu maisu gar

zemi un iesāka jau lielīties, izzobodams melno, lai šis papriekšu

ejot vēl kādas reizes paēst un tad lai nākot spēkoties. «Nu, ne

tik traki, draugs!» melnais teica, «turpmāki cīnīsimies vīrs pret
vīru, 'bet ne vis tā kā līdz šim — trīs pret mani vienu!»

«Kada nodoma tie vardi teikti? Esmu ari viens pats!» Kri-

šus smiedamies teica.

«Nu, tikai tada nodoma, ka tu turpmāki nemet sev krustu

priekšā, kad ar mani iesāc cīnīties!»

«Lai tad arī notiek pēc tavas gribas, tu, jēra dvēsele, tev

jau tikpat daudz spēka kā klibajam Kuplastu Jēcim, ko vējš spēj

grāvī iegrūst.» To teicis, Krišus iesāka atkal cīkstēties, bet šo-

reiz Krišum laimes saulīte bija norietējusi. Melnais vīrs tagad
ar tādu spēku Krišu svieda pret zemi, ka šim no smagā kritiena

visi kauli nobrikšķēja un viņš nespēja vairs pakustināt ne lo-

cekli. Melnais tad teica: «Tas notiek tādēļ, ka tu, ar savu spēku

lepodamies, agrāki mēdzi teikt: «Kaut pats velns nāktu cīkstē-

ties — tomēr viņu uzvarētu!» Nu tev nekad vairs nepatiks lietāt

tādus vārdus,» melnais teica un nozuda mežā. Krišus no šā si-

tiena sagulēja ilgu laiku uz gultas un kad pēc pamazām atvese-

ļojās, tad nebija vairs stiprais Krišus, bet tikai bāla cilvēka ēna,

ko katra vēsmiņa draudēja apgāzt.

13. Velni nes cilvēkus pa gaisu.

1. H. Skujiņa Aumeisteros.

Vienā mājā dzīvājis saimnieks, liels dzērājs. Viņš sestdie-

nas vakarā aizgājis uz pirti. Kad saimnieks nopēries un gājis

uz māju, tad tam kalnā kāpot, — pirts bijusi ielejā — aizrāvusies

elpa. Viņš bijis nokusis, un sacījis: «Būtu vai velns palīdzējis
kalnā uzkāpt!»

Kad saimnieks tā nosacījis, tūliņ viens to sagrābis, uzsvie-

dis sev uz muguras un nesis vēja ātrumā. Saimnieks nevarējis

ilgi atjēgties, kas ar viņu notiek.

Nāburgos dziedājis gailis, un nu nesējs, kas bijis velns, uz-

sviedis saimnieku uz jumta un pats aizskrējis._ Saimnieks sācis

kliegt un palīgā saukt. Saskrējuši mājas cilvēki un palīdzējuši

saimniekam no jumta zemē tikt.

Nu saimnieks sācis taujāt, kas ta par maju esot. Ta bijusi

Lizītes rija (Cēsu tuvumā), uz kuras jumta velns viņu uzsviedis.
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2. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Vecas laikos vienā sestdienas vakarā Iģeles mājas saimnieks

nācis no pirts uz māju. Viņš bijis stipri sapēries uz lāvas un

pagalam nokusis. Pirts bijusi ielejā un māja kalna galā. Saim-

niekam nācies dikti grūti pret kalnu kāpt. Pret kalnu kāpjot
saimnieks izsaucies: «Būtu velns panesis!»

Tūliņ saimnieku kāds uzsviedis sev uz muguras un devies

ar to putna ātrumā uz priekšu Tikai vējš vien gar ausim rūcis.

(Tas bijis velns, kas saimnieku nesis.)
Bet uzreiz dziedājis gailis un velns saimnieku nosviedis pie

Liepu muižas alas. Nebūtu gailis dziedājis, saimnieks būtu alā

iekšā!

3. H. Skujiņa no 59 g. v. Augusta Karkliņa Mēru pag.

Aumeisteru muižā dzīvāja vienc tāds dārznieks, neatminos

gan vais, kā vinu sauca un bī jau labi vecs vīrs un tas šito ga-

balu stāstīja, kā patiesīgu gabalu, jo šā paša tēvam tā gadījies.
Dārznieka tēvs bīš jau varēn vecs vīrs un sestdienas vakarā nā-

cis no pirtīnas. Toreiz vinč dzīvāš kādā tur aumeisteriešu mājā.
Istaba bīsi kalnīnā un pirtīna palejā. Dārznieka tēvs kāpis no

pirtīnas kalnā un varēn apkusis. Šis nu pats pie sevis tā nosacīš:

«Kau nu būtu šo kāds aiznesis!»

Kā dārznieka tēvs tā nosacīš, tā tūlī vienc šo sagrābis pie
kakla, uzsviedis sev uz muguras un nesis tik ātri, ka vējš vie

dārznieka tēvam gar ausim dzīvāš. Nesāš bīš pats vellc. Vellc

spēris tikai trīs soli un ta uzsviedis dārznieka tēvu uz Lizītes ri-

jas jumta. (Lizītes māja ir Liepas pagastā.) Dārznieka tēvs no

iesākuma nemaz nevarēš apķert, kur nu šo nes. Ta dārznieka

tēvs rausies no jumta zemē un gāš mājā iekšā un prasīš, kas tā

par māju esot. Šim nu stāstīši, kā tā esot Lizītes māja. Dārz-

nieka tēvs gāš trīs dienas, kamē atkūlies mājā.

4. H. Skujiņa no 76 g. v. J. Ābeles Aumeisteros.

Barmaniets (Barmanu pagasta iedzīvotājs) sestdienas vaka-

rā vienc pats pirtī pēries, un ka bīš nopēries, ta pats pie sevis

šitantā nosacīš: «O, ka man būtu kāds, kas aiznes uz māju!»

Kā nu barmaniets tā nosacīš, tā tūlī ar mellc kungs bīš klā

un prasīš, vai šis gribot gan, ka šo aiznesot. Barmaniets sacīš,
ka gribot gan, un tūlī šo mellais kungs ar paķēris un nesis prom

—pa versti soli, pa versti soli! Bet uzreizi dziedāš gailis.

Kungs nosviedis barmanieti zemē un pats prom. Nu tik barma-

niets atjēdzies, ka šo vellc aiznesis līdz Liepas krogam. Ja nu

nebūtu gailis dziedāš, ta vellc šo būtu aiznesis uz elli (alu) pie

Liepas muižas un ta barmaniešam gan būtu beigas klā.
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5. H. Skujiņa Smiltenes pagasta.

Priekš daudz gadiem dēls ar savu vecu slimu tēvu pērušies

Krauķu (māja Aumeisteru pagastā) pirtī. Tēvs nevarējis vairs

lāgā nomazgāties un saģērbties. Dēls vinu nēšus nesis no mājas
uz pirti un atpakaļ. Dēls noskaities, ka tēvs tik ilgi mazgājas
un ģērbjas, un dusmās kliedzis: «Rau' tevi velns!» un aizgājis
uz istabu. Slimais saimnieka tēvs bijis jau kreklu uzvilcis. Kāds

to sagrābis pie pleciem un uzvēlis sev uz muguras. Saimnieka

tēvs domājis, ka tas ir vina dēls. Bet ceļš izlicies garš, lai gan

pirts bijusi no istabas tikai dažus soļus. Saimnieka tēvs sācis

salt un lūdzies, lai nesot ātrāki. Nesējs atbildējis: «Pa soli

verste! Pa soli verste!»

Nesējs bijis velns. Viņš saimnieka tevu aiznesis uz Lizītes

riju, Cēsu tuvumā, un rijā nosviedis uz klona.

Kad saimnieka tēvs atžilbis no sviediena un ieraudzījis vel-

nu, tad no sākuma nobijies. Velns mācies saimnieka tēvam

virsū. Saimnieka tēvs pārmetis krustu. Velns atlēcis no saim-

nieka tēva gabaliņu nost un dusmās kliedzis: «Zibini vien, cik

gribi! Gan es tevi tāpat apēdīšu!»

Saimnieka tēvs lūdzis Dievu un metis krustus. Velns tam

mācies virsū un sācis to žņaugt. Bet uzreiz dziedājis gailis un

velns lādēdamies aizgājis un pazudis uz krāsns augšas.

6. Skolniece Nellija Dārziņa no 80 g. v. Kārla Jurģa

Jaunrozes Jurģos.

Jaunrozes pagastā kādā uzkalniņā atrodas lielas priedes,
kas nosauktas par Puišu priedēm. Senos laikos viens puisis gā-

jis uz šīm priedēm malku cirst. Drīz pienācis laiks iet uz mā-

jām. Te piepēži viss satumsis, lai gan bijusi diena. Puisis no-

bijies un izsaucies: «Vai velis!» Te — kur bijis, kur ne — iz-

lēcis no krūmiem melns kungs. Viņš aizskāris puiša plecu, un

puisis ticis tūliņ uzrauts gaisā. Otrā dienā mājenieki gājuši ap-

skatīt, kur puisis palicis, un redzējuši, ka puisis bijis pakārts

kādas priedes zaros. Pēc šī notikuma priedes tikušas arī tā

nosauktas.

7. Rločkalns un Vīdneris Skrunda. Brīvzemnieka

«S borņ i k, 274, 134. LP, VII, I, 43, 22.

Leišos dzīvoja bagāts, bet sīksts rabīneris. Šis rabīneris

pie tā visnabagākā žīdela negājis bez sudraba rubļa, ja vajadzējis

kādam bērnam vārdu dot. Reiz pie viņa atbrauc kučieris lepna

karītē, četri meļņi priekšā, un lūdz rabīneri līdz braukt: kungs
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esot licis lūgt; būšot samaksāt, cik tikai vajaga, kaulēties nekau-

lēšoties. Rabīneris vaicā: «Vai tālu jābrauc?» — «Nav tālu, tā

ap četri jūdzi.» Rabīneris pabrīnījās, ka līdz šim nekā nav zi-

nājis: tik tuvā apkaimē žīdu bagātniekam dēls piedzimis. Viņš

sāpošas, panēm savu nazi ar visu citu, kas žīdu krustībās vaja-

dzīgs, un aizbrauca. Kučieris laida un drīzumā nobrauca pieba-

gātnieka. Rabīneris redz, ka apstājušies pie lepnas pils, tādas

pils, kādu nekad nebija redzējis. No pils iznāk kungs pretim, ie-

ved rabīneri iekšā un izrāda savu lepno dzīvokli. Rabīneris

priecājās un domāja: «Re, kur man būs labs smēliens!» Kungs

tad vēl parādīja vienu istabu, kas bija pilnumu pilna ar maziem

šķirstiņiem un šķirstiņos visos ir zelta un sudraba nauda. Bet

nu kungam vairāk nebija vaļas: sabrauca citi viesi — viņš izte-

cēja tiem pretim. Rabīneris pa to laiku iegāja pie cienmātes un

tērzēja ar to. Cienmāte viņam saka: «No visiem, kas šai namā,

tikai es ar šo bērniņu esam dzīvi cilvēki — visi citi ir gari; kad

pabeigsi apgraizīt, tad kungs tev sniegs naudu; bet neņem to,

citādi tev nāve.» Rabīneris izbijās un labi redz, ka nav vis pie
laba kunga atbraucis. Te ienāca kungs un pavēlēja nodarīt, kas

darāms. Rabīneris padarīja visu, kā pienākas. Pēc tam kungs

ieveda viņu naudas istabā, sacīdams: «Grāb naudu, cik tīkas!»

Bet rabīneris atsaka: «Naudas negribu: es visu to darīju no laba

prāta.» Tad kungs sacīja: «Tā tava laime, ka neņēmi no manis

naudu, citādi tu būtu beigts! Tagad tevi atlaižu.» Nu kungs viņu

ieveda citā istabā, tur bija nagla pie naglas tai istabā un katrā

naglā karājās atslēgu virkne. Kungs teica rabīnerim: «Lūko

atslēgas cauri un ja atroni pazīstamu virkni, to ņem līdz.» Ra-

bīneris skatījās, skatījās; beidzot atrada savu atslēgu virkni un

rādīja to kungam. Kungs atsaka: «Nem šo virkni, tās atslēgas
ir sīkstuļu un bagātnieku atslēgas.» Pēc tam kungs izveda viņu

laukā, lai iet uz mājām. Rabīneris gāja kājām uz mājām, bet —

tavu ķibeli! — kur kāju sper, strieg bez gala, ka ne no vietas

tikt. Visu nakti un visu otru dienu rabīneris novazājās pa pur-

vu, kamēr beidzot tad izkūlās. Pirmo, ko satika, tam tūdaļ vai-

cāja: «Vai vēl tālu līdz rabīnera mājām?» Bet satiktais nezin

ne rabīnera mājas, ne arī tādu pilsētu. «Nu, kurš pilsēts te tas

tuvākais?» «Maskava!» Rabīneris saķēra galvu, pārbrīnīdamies,
kā uz turieni aizkūlies, kā ne, un nezin nats vairs kā pārtikt mā-

jā, jo nebija ne graša naudas klāt. Veselus 7 gadus rabīneris

sastaigāja, kamēr pārnāca mājā. Un nu viņš sāka gluži citādi

dzīvot: neņēma no nabagiem ne graša par apgraizīšanu.

8. H. Skujiņa Smiltenes pag.

Klaušu laikos Smiltenes muiža bijis traki nejauks stārasts.

Tas klaušiniekus visādi nerrojis. Kad muižā labību kūluši, tad
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katrs klaušinieks paņēmis no mājas sev līdz mazu kulīti, to pie-
bēruši muižas rijās ar labību un uz māju ejot aiznesuši, jo to

gadu labība bijusi slikti paauguši. Bet stārasts to dabūjis zināt

un naktīs lūrējies ap rijas pakšiem, un kuru noķēris labību zogot,
tas sestdienas vakarā dabūjis divdesmit koku pa muguru, kā

āmen baznīcā. Jau vairākus stārasts noķēris labību zogot.

Beidzot viens dūšīgs smilteniešu saimnieks nodomājis stā-

rastu pārmācīt. Viņš noslēpies rijas tuvumā un gaidījis stārastu.

Citi kūlēji piedarbā jau izlaiduši metienu un sākuši kult. Drīz

vien nācis stārasts un pa paradumam lūrējies gar pakšiem.
Saimnieks pielavījies klusu stārastam no muguras puses, sagrā-

bis to aiz apkakles, uzsviedis sev uz muguras un laidies, cik maz

mācējis, uz Tepera ezera pusi. Kad aizskrējis ezera malā, dzie-

dājis gailis. Saimnieks no visa spēka sviedis stārastu ezerā.

Pats atkal ne krusta nemetis, skrējis atpakaļ uz riju.

Otrā dienā visa muiža jau zinājusi, ka pagājušo nakti velns

nesis stārastu no rijām uz Tepera ezeru un iesviedis ūdenī. Kār-

tinieki smējušies, bet muižas ļaudis ticējuši.

No tās reizes stārasts nekad vairs tumsa nelurejies gar rijas
pakšiem,

14. Velni moka cilvēkus.

1. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Vecais Krauklis krēslā gājis no Vandariem uz Tērčiem Au-

meisteru pagastā. Viņu pabraucis lepns kungs, melnā karītē un

diviem vareniem zirgiem priekšā.

Nu, vai negribot pabraukt, prasījis kungs. Kadel tad nu ne,

ja tik kungs vedot.

«Nu, 'ai kapot iekša!» ta atkal kungs. Vecais Krauklis ie-

rausies lepnajā karītē un nosēdies kungam līdzās.

Vai šis zinot, kas tie esot par zirgiem, kas esot priekšā,

prasījis atkal kungs. Ko nu — vecais Krauklis jau nezinājis. Tad

kungs stāstījis un rādījis. Lūk, tas esot viņa paša (Kraukļa) ve-

cais lielkungs un otrs esot Klota lielkungs. Nu Krauklis manījis,
kas tas par kungu ir, un viņam palicis bailes.

«Uzpīpēsim!» teicis kungs un iedevis Kraukļam varenu ci-

gāru. «Bet uguns — vai tev ir?»

Nē, Kraukļam nebijis nekā. Kungs rāvis ar pirkstu sev gar

zobiem un pirksts aizdedzies. Abi uzpīpējuši. «Nudie\ tas ir pats

velns,» nodomājis Krauklis un sācis pie sevis Tēva reizi skaitīt.

Bet velns jau tāpat, kā Dievs visu zinot, un uzreiz prasījis:

«Tev gan, laikam, ir no manis bailes?»
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Ja, ko tad? Kraukļam bijis bailes no velna.

Vecais Krauklis pabraucies vel gabaliņu un tad teicis: «Nu

man jākāp ārā.»

Velns apturējis zirgus un izlaidis veco Kraukli. Šķiroties

viņš iedevis Kraukļam vēl cigārus un aizbraucis uz Aumeisteri.

Vecais Krauklis aizgājis mājā un gribējis palielīties ar velna

dotiem cigāriem. Viņš grūdis roku ķešā un izvilcis no turienes

veselu sauju cūku sūdu. No cigāriem vairs nebijis ne vēsts.

Piezīme. Sai un trim sekojošām teikām līdzīgas pasakas ir X. sē-

jumā no 14. līdz 38. 1. p. Līdzīgu teiku ir vēl uzrakstījusi skolniece E. Lī-

deka Lubānā un nodevusi A. Aizsila krājumam. P. Š.

2. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Muižas stārasts gājis naktī no Aumeisteriem uz Zaķu muižu.

Pret Aumeisteru kungu kapsētu tas izdzirdis, ka viens ātri brauc

no muguras puses. Stārasts tikko paspējis noiet no ceļa, ka pie-
braukusi lepna karīte, ko vilkuši divi zirgi. Karītē sēdējis lepns
melns kungs ar spīdīgu cilindri galvā. Kungs licis kučēram ap-

turēt zirgus un sacījis: «Nu, nāc, sēdies iekšā, es tevi pavedīšu!»

Stārastam bijis bailes un tas aizmetis sev krustu oriekša.

«Nu, nu, nezibini, nac iekša!»

_

Kad stārasts vel negribējis kante kapt, tad kungs to ar elpu
ierāvis iekšā un nosēdinājis sev līdzās.

«Tev laikam no manis ir bailes?» prasījis stārastam svešais

kungs, kas bijis velns.

Jā, stārastam bijis bailes. Tad kungs izvilcis no ķešas resnu

cigāru un iedevis to stārastam. Stārasts saņēmis cigāru un gri-

bējis aizpīpēt, bet neatradis šķiltavas.

«Tev nav uguns?» prasījis atkal velns un vilcis ar pirkstu
sev gar zobiem. Ugunis vien nošķīdušas un velna pirksts aiz-

dedzies. Tad velns piegrūdis degošo pirkstu pie stārasta cigāra
un arī tas aizdedzies. Pie krustceļiem velns palaidis stārastu,

lai iet un noprasījis: «Vai tu pazīsti to zirgu, kas ir kreisā

pusē?»
Ne. stārasts nepazinis.

«Nu, ej un pacel tam priekšas kaju.»
Stārasts piegājis un pacēlis zirgam vienu priekšas kāju.

Auksti drebuļi pārskrējuši stārastam pār visiem kauliem - tā

bijusi cilvēka roka!

«Skaties zirgam purna!» teicis atkal velns.

Stārasts paskatījies — tas bijis vecu vecais Aumeisteru

lielkungs.
«Vai tagad pazini?» prasījis atkal velns

«Jā, pazinu gan!» atbildējis stārasts.
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Uzreiz velns ar visu kanti pazudis, it ka caur zemi izgāzies.

Kad_ stārasts aizgājis mājā, tad pie uguns apskatījis velna

doto cigāru. Tas bijis resns cūkas sūds, kas bijis līdz pusei

nogruzdis.

3. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteros.

Tas gadījies vecam Spilvām, kas toreiz Luturu muižā dzī-

vās. Viņč man pats to stāstīja jau labi sen apakal. Nezinu, vai

vecais Spilva vairs ir pie dzīvajim, jo toreiz jau bī pavisam vecs

un sakāmējis. Laikam gan vais šā pie dzīvim nebūs.

Tas, lūk, bīš štā. Vecais Spilva vienu nakti gāš no Grunca-

las uz Gaujienu. Kā šis iegāš Liepīnas silā (Aumeisteru pagastā),
tā dzirdēš, ka no pakaļas vienc ātri brauc. Spilva nogāš malīnā,
lei pagrieztu ceļu. Bet kā braucēš ticis pret Spilvu, tā apturēs
un nu tik Spilva redzēš, ka dabraucis varēn lepnis mellc kungs
varēn lepnā karītē un priekšā četverka (4 zirgi). Kungs sacīš

Spilvām, lei kāpot iekšā karītē, šis izvedīšot cau silu. Spilva tū-

ļājies, ko tūļājies un pēdīgi ar kāpis karītē iekšā. Nu sākuši

braukt. Kungs izvilcis cigāru un iedevis Spilvām, lei uztaisot

dūmu. Spilva paņēmis cigāru, bet nebīš spičku. Nu kungs mā-

cīš Spilvu, kā šis varēšot pie ugunc tikt, lei raunot vie sev pirstu

gar zobim, ta pirsts aizdegšoties un lei pats tik netrūkstoties vie,

ka pirsts aizdegšoties. Nu Spilva ar darīš tā, kā kungs vēlēš,

un kā norāvis sev pirstu gar zobim, tā šis ar tūlī aizdedzies ar

zilām ugunim. Vai, nu Spilva nodomās, ka laikam būšot gan ar

pašu vellu saticies, jo kas gan cits tādus stiķus zinātu? Bet

Spilva nekā vis nesacīš, lei gan pašam bīš skaudīgi bailes.

Nu kungs rādīš Spilvām savus zirgus un prasīš. vai šis zi-

not ar, kas šim tie tādi par zirgim esot? Nē, ko nu Spilva varēs

zināt, kas svešam kungam par zirgim! Ta nu kungs rādīš un

stāstīš, ka tas zirgs esot vecais Gaujienas lielckungs Štāls, tas

zirgs akai esot Gaujienas muižas stārasts, un tie abi zirgi esot

vē div lielkungi, kas savā laikā esot savus cilvēkus situši un kā-

ruši. Tā nu, lūk, šie visi, tie niknie lielkungi tagad šim esot par

zirgim.
Nu jau abi div bīš izbraukuši silam cauri un pašreiz bīši pret

Lesīnu Truci, ka uzreiz dziedāš gailis. Kungs ar visim zirgim
uzreiz pazudis un vecais Spilva palicis kājās stāvam uz ceļa
vida. Ka nu pēc Spilva apskatīš to cigāru, ko šim kungs_ devis,

ta redzēš, ka tas vis nav cigārs, bet varēn resna gaiļa kāja.

4. Alida Dragone Palsmane.

Reiz Jaungada nakti viena meita gājusi uz Palsmanes baz-

nīcu. Pēc sprediķa meita iegriezusies pie draudzenes, kas dzī-
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vojusi vecajā baznīcas krogā. Abas nodzīvojušas kopā līdz des-

mitiem vakarā, bet pēc tam šķīrušās. Draudzene meitu pavadī-

jusi līdz Palsas tiltam un pēc tam šķiroties iedāvājusi melnu

gaili. Lai gailis nenosaltu, meita to ietinusi vilnānē. Tālāk mei-

ta gājusi viena pati. Ejot gar Palsmanes pili, meita izdzirdusi

dzīru dziesmas. Pils logos ari vēl spīguļojis uguns. Meita no-

griezušies no lielceļa un gājusi taisni caur kapsētu.
Arā plosījusies vētra, un meita ciešāk ietinusies vilnanē, to-

mēr viņa vēl saluši. Meita gribējusi iet jau atpakaļ, kad pretim

ieraudzījusi braucam melnu braucēju. Meita lūgusi, lai viņu aiz-

vedot atpakaļ uz Palsmani. Braucējs bijis ar mieru, un meita

iesēdusies kamanās. Mazu gabaliņu pabraukuši, meita izdzir-

dusi, ka zirgi vaid un klusi sarunājās: «Kam toreiz siti kūlē-

jiņu!» — «Kam situ? Vai nu redzi, vainu griez vēl uz mani!

Situ tad, kad tu man liki. Biji mūsu vagārpapa, bet nu velnam

tapi par zirgu.» Meita tālāk nedzirdējusi, jo melnais braucējs
strauji nogriezies no ceļa un braucis taisni pa upi uz pils pusi.
Pret pili zirgi sākuši atkal runāt: «Muļķis jau tu toreiz biji, muļ-

ķis arī tagad esi... Citu gadu vilksim treji. Tikko pulkstens vie-

nu sitīs, melnais kungs no melnā kritīs!»

Pašlaik pulkstens sitis divpadsmit, un melnais gailis sācis

dziedāt. Velns sabijies un iebraucis ar visu pajūgu Palsmanes

pils parka stūrī. Šeit tūliņ pacēlies kalns. Jauna gada naktīs

vēl ilgi pie pils dzirdēts meitu raudam un abus zirgus ķil-

dojamies.

5. Jānis Vilks Mangalos. LP, VII, I, 796, 18.

Pie vienām mājām augusi liela, veca liepa. Tā bijusi tik ve-

ca, ka saimniekam bijis bail, kad tikai lielākā vējā neuzkrīt ista-

bai virsū, tādēļ licis labāk puišiem to nocirst. Nocirtuši arī, tai

pašā dienā vēl — cik tur ilgi tādu satrunējušu koku cirst? Bet

kad nu pēc padarīta darba puiši patlaban ēduši vakariņas — te

lai joki, kur joki — sauks viens istabas kaktā: «Puiši, palaidņi,
kam jūs manu dzīvokli nocirtāt? Puiši, palaidņi, kam jūs manu

dzīvokli nocirtāt?» Puiši atlec no galda, skries kaktā raudzīt, bet

izmeklējas — nekā! To vien tikai nodzirdējuši — viens čaps!

čaps! tā kā pa durvim, kur izskrēja laukā un ne ēnot nepaēnojas.

Tas nu tai vakarā. Atnāks otrs vakars, kā ēdīs atkal vakariņas
—

sauc tāpat: «Puiši, palaidņi, kam jūs manu dzīvokli nocirtāt?

Kam dzīvokli nocirtāt?» Nu puiši sadusmojušies, paķēruši sēr-

mūkšļa kokus, bakstījuši visas pakaktes un triekuši ķēmu ar ne-

godu laukā. Vai patiesi iztriekuši jeb ķēms pats izgājis, to nevar

zināt; tikai to drīzi apmānījuši, ka ķēms ievilcies kūtī, atraisījis

visām govim saites un izdzinis sētas vidū, lai bizo — nakts laikā
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lai bizo. Meitas izbijušās, paķērušas vējlukturus — skrējušas

lopus kūtī atpakaļ dzīt un saitēs siet. ledzinušas un sākušas

siet — nevar dabūt piesiet: uguni viens pūš nost. Kā nu skrietu

uguni aizdedzināt, atkal cits kas jauns: viens met no jumta sal-

mus viņām virsū, lieliem klēpjiem met. Nu, ko nu? Labi redz —

velns kājās tagad ir. les saimnieks uz muižu ar gudrākiem ļau-
dīm izrunāties. Kungs padzird, kas noticis — tas pārgudrībā tū-

liņ netic, ko saimnieks tur blād — sūtīs vagāru apskatīties. At-

nāk vagārs uz saimnieka kūti, izskatās, izgaidās — nav ne ķirķa
— ies uz istabu gulēt. Gulēja krāsns priekšā sildīdamies; uz

vienu riezi — kas notika krāsnij, kas ne
— visas ogles izsprāga

pa muti laukā, vagaram virsū. Vagārs to vien attapa iesaukties:

«Lai velns parauj visus velnus!» un aizdrāzās uz muižu. Nu

saimnieks gan vedis daudz vārdotāju, kas velnu izdzītu, bet nekā.

Cits vārdotājs gan no istabas iztriecis velnu, bet pēc tam nemier-

nieks ārdījies pa pirti.

6. P. Laps i ņ § Rūjienā. Et n. 111, 1893. LP, VII, I, 846, 1.

Vienam saimniekam bijis senlaikos mājas dievs, caur ko

saimnieks gan ticis turīgs vīrs, bet mājas dievs tam nekāda mie-

ra nedevis. Kad saimnieks laukā izgājis, tad šis vienmēr mājā
pie loga sievai prasījis: «Baba, vai Mača mājā?» Sieva, naba-

dzīte, nekā nav drīkstējusi atbildēt. Kad atbildējusi «jā», tad nā-

cis iekšā un prasījis bērnus. Kad atbildējusi «ne», tad gājis uz

ceļa vīram pretī un to vārdzinājis. Kādreiz Mača bijis jāšus
laukā. Vakarā pārnākot bijis šis pretī un rāvis vienmēr no zirga
muguras zemē. Kā šis pa vienu pusi uzkāpis, tā bijis pa otru

pusi zemē, kamēr vīrs beidzot kājām aizgājis uz māju. Mājā
šis vienmēr naktī nācis pie gultas un prasījis: «Vai dosi vistu ar

cālēniem (sievu ar bērniem)?» Kad apsolījis, tad bijis ar mieru.

Bet kad kāds bērns mājā bijis, tad arī šis bijis katru nakti klāt.

Neviens bērns tam saimniekam neesot uzaudzis, jo katru nela-

bais drīz pēc dzimšanas paņēmis. Gan lūkojuši audžu bērnus pie-

ņemt, bet arī tiem nav gājis daudz labāki. Vienu tādu nelabais

uznesis mājas paspārnē salmos, tā ka rītā tikai ar mokām varē-

juši dabūt ārā. Un tā bijis katru nakti, kamēr beidzot tak bijis

jādod atpakaļ īstiem vecākiem.

7. G. Puliņa Talsu apriņķī.

Reiz viena meita gājusi īsi priekš pusnakts caur mežu. Bijis
loti tumšs._ Meitai bijis loti bailes, un viņa ātri steigusies. Te

piepeši iznācis no meža sarkans vīrs, un piegājis pie meitas, pie-
spiedies tai tuvu pie labā sāna. Meita tomēr aizgājusi mājās,
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bet otra diena bijusi slima. Labie sani stipri sāpējuši. Sagulejusi

ilgāku laiku, meita nomirusi. Stāsta, ka šis vīrs bijis pats velns»

8. Jūlius Egle Gulbenē. Zin. Kora. kr. LP, VII, I, 426, 2.

Viens kalps rudens naktī bijis pieguļā pie zirgiem un naktī

nācis uz māju kult. Te ceļā tam aizgājis tāds balts priekšā un

nelaidis garām. Kalps domājis: «Nu tas mūsu Kārlis, puisis

agrāk piecēlies par mani, iznācis mani biedēt!» tādēļ teicis: «Ej
tu nost! Ko tu te niekojies!» Bet baltais neiet vis nost, grib
lauzties ar kalpu. Tad kalps krīt baltajam matos un nu plūcas
un laužas. Bet baltais tiek virsū, spiež kalpu vai nost pavisam.

Nu kalps iesauksies: «Dievs tevi sodīs, Kārli, ja nelaidīsi mani

vaļā!» Kā to izteicis, baltais izputējis. Tas esot bijis velis.

9. Treimaņu Jānis Berznieku Dzeņos. Jkr. 11. LP, VII,

I, 966, 8.

Netālu no Bērzmuižas ir Līvu-Bērze, kuru to laiku ļaudis

saukuši par Lielo Līvi. Tur dzīvojis briesmīgs kungs, ko par

melno Līvenu saukuši. Otrs tāds pats nikns kungs dzīvojis Mel-

najā muižā, ko tagad Upes muižu sauc. Niknie kungi tolaik va-

reni spokojuši. Tā pie Velna bedres sanākuši vācieši sarkanām

kājām, ķēdēs saķēdēti, ka žvakšķējis vien, saiedami Velna bedrē

iekšā, un tad atkal nākuši ārā pie uguns sildīties. Lielākais ceļš

viņiem bijis no Velna bedres uz lauka šķūni; tur tie gājuši trum-

pot un dzīvojuši dumpēdamies, kaudamies cits aiz cita. Bet kad

gailis sācis dziedāt, tad visi nelabie gari pazuduši. Pa dienu gan

neviena velna nevarējuši redzēt, bet kas uz velnu ceļa apstājies,
tas tapis samaitāts.

10. Juris Upi tis Gatartiešu Mīlakšos. Zin. Kom. kr.

LP, VII, I, 425, 1.

Jaukā pavasara dienā darbinieks sējis ecēšas un pusdienas

laikā piekusis apgulies uz savu patlaban sasieto ecēšu bērza pa-

krēslā. (Šā bērza vietu vēl šodien sauc par Čūsku bērza vietu.)
Tā gulēdams, darbinieks ieraudzījis vienu jaunkundzinu uz vinu
nākam. Melnas drēbes tam bijušas mugurā, melna trīsstūru ce-

pure galvā un viss jaunkundzinš kopā daudz ja bijis četri pēdi

garumā; bet izskats tam bijis, nudien, gluži pēc velna. Un tā nu

jaunkundzinš piegājis pie darbinieka, uzgūlies šim virsū, spiedis

neganti un nelaidis ne lūdzams augšā. Lai gan nejēga bijis tik

mazs, tad tomēr bijis_ tik stiprs, ka darbinieks nevarējis neviena

locekļa pakustināt. Ātrāk no melnā jaunkunga neticis vaļā, ka-

mēr gani dzinuši lopus garām, tad pazudis; bet ecēša, uz kuras

darbinieks gulējis, bijusi gluži zemē sadzīta līdz pat galdiem.
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11. Treimanu Jānis Berznieku Dzenos. Jkr. 11. LP,

VII, I, 956, 12.

Reiz muižas zosu meita, ganījusi pa diensvidu zosis; nolijis
smalks lietutiņš un nu smuka saulīte atspīdējusi. Ganu meita,

ar sedzeni apsegusies, bijusi, nosēdusies uz tā ceļa, kur velniem

jāiet, un aizsnaudusies. Tad velni viņu tā samocījuši, ka tik ko

palikusi dzīva: kakls bijis apgriezts otrādi, ģīmis uz muguru.

Veduši gan pie katoļu mācītāja, bet arī tas nevarējis līdzēt.

12. J. Treim a n i s Bērzni c ko s. Jk r. 11. LP, VII, I, 956. 13.

Citu riezi gulējuši plaveji pie Velna bedres. Te velns sagrā-
bis vienu no viņiem pie kājas_ un rāvis bedrē. Viņš sācis bļaut;
citi uzmodušies un velns atstājies.

13. Talumn i c k s Vec-Piebalga, «Balss» 1883. g. nr. 31.

LP, VII, I, 956, 15.

Vec-Piebalgas_Briņģu saimnieku J. Ozoliņa un G. Ozoliņa

mājas robežas, netālu no Ogres, dažas zīmes atrodamas, ka tur

deguts dedzināts. Sensenos laikos Ogres malā dzīvojis izslavēts

tāšu deguta tecinātājs ar saviem trim dēliem. Dēli bijuši kalēji.

Cītīgi strādādami tie sapelnījuši labu tiesu naudas. Te vienā

vakarā pie atvara parādījies velna izskatā, briesmīgs tēviņš un

draudēdams brēcis: «Atdodiet naudu! Ja ne, tad acumirklī būsit

bezdibinā.» Tēvs apdomājies, teicis dēliem: «Labāk atdodiet

naudu, nekā savu dzīvību!» Dēli paklausījuši padomam un ne-

suši naudas mucu no pagraba, laiduši no kalna lejā, tā ka tā zi-

bens ātrumā noripojusi pie briesmīgā tēviņa atvarā.

14. Plaudu Jānis Jaun -Dubultos. Zin. Kom. kr. LP,

VI, 157, 11, 11.

Agrāk Salas muižas vecajās rijās viens darbinieks apgūlies

piedarbā, ienākuši divi velni un nejauki salauzuši gulētāju — divi

nedēli sagulējis slims.

Daudz naktis rijās arī redzēta uguns muca, jo tai laikā sale-

niekos bijis kungs, kas ar velnu biedrojies. Daudzreiz šis kungs

vasaras laikā ar kamanām braukājis pa Babīšu ezeru un Rīgā
daždien braucis pār visiem augstākiem torņiem; tikai kučierim

tad nebijis brīv atpakaļ paskatīties.

15. Skolnieks Verners Jakobsons no sava vectēva

Korvas pag.

Korvas pagasta Dunduru maja, kada vasara viens vīrs Indri-

ķis, kulstījis linus. Vakarā visi aizgājuši gulēt uz klēti, bet In-
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driķis palicis istabā gulēt. Kad bijis piemidzis. tad kāds ienācis

istabā un uzgūlies Indriķim virsū. Indriķis saķēris_ ciet, tas bijis

ādains. Kā gribējis pa durvim velnu sviest ārā, tā nebijis neka.

16. F. Neilands Talsos, T. Dzintarkalna krājumā.

Priekš vairāk kā simtu gadiem Mieguzes muižā dzīvojis va-

gārs, kas kalpojis velnam un darījis daudz ļaunu darbu. Viena

ziemas vakarā vagārs sūtījis cūkganu uz riju pēc skalu kokiem.

Cūkgans gan sacījis, ka viņam esot bailes, bet tas nekā nelīdzē-

jis. Vagāra sieva, kas bijusi dievbijīga, redzēdama
1

kas zēnu

sagaida, piesaukuši cūkganu pie sevis, noskaitījusi pātarus, aiz-

metuši krustu un sacījusi: «Lai Dievs tev palīdz!» Cūkgans aiz-

gājis uz riju un ari atnesis skalu kokus. Vagārs tos paņēmis

gluži vienaldzīgi un uzlicis uz ārdiem. Reiz vagārs piegājis pie
muižas darbiniecēm un sacījis: «Meitas, vai gribat jaunkungu

redzēt?» Meitas jokodamās atbildējušas, ka gribot gan redzēt.

Vagārs piegājis pie loga, pasvilpojis, pamājis ar roku un tad ie-

gājis kambarī. Tūdaļ arī atnācis jaunskungs un iegājis kambari

pie vagāra. Bet tikko durvis bijušas aizvērtas, tūliņ kambari

bijis dzirdams negants troksnis. Darbinieces sabijušās no trokš-

ņa, izskrējušas no istabas laukā pie kalpiem un izstāstījušas tiem

visu, ko dzirdējušas un redzējušas. Kalpi nu ienākuši vagāra

kambarī, bet jaunkunga vairs nav redzējuši, tikai vagārs bijis sa-

skrāpēts un uz grīdas bijis ar krītu uzvilkts apaļš riņķis.

17. Jānis Biezais Krapes pag. Z. Lancmaoa kr.

Apmēram četri simti solu no Šumu mājām netālu no lielceļa
atrodas veca rija. Reiz, tumšā rudens naktī viens celnieks gājis

no .laun-Gulbenes uz Vec-Gulbeni. Viņš gājis, gājis — beidzot

ieraudzījis vienu ēku. Tā bijusi Šumu rija. Celnieks iegājis rijā

atpūsties un drīz aizmidzis. Bet te piepēži dzirdot: visās malās

čabot un grabot. Celnieks loti nobijies, ātri uzkāpis uz ārdiem

un noslēpies.
Drīz no rijas krāsns izlīduši velni un raganas. Viņas uzbū-

rušas spīganas un visa rija palikusi gaiša. Tūliņ visi sākuši lēkt

un spriņģot. Te viens velnēns uzlēcis par daudz augstu un saodis

dzīva cilvēka smaku. Saoduši arī citi, un nu visi kāpuši uz ār-

diem. Celnieks briesmīgi nobijies, bet drīz uzķēris labu padomu:

viņš apvilcis sev apkārt riņķi un sācis uz tā mest krustus. Velni

līduši gan virsū, bet kurš pieskāries pie riņķa, tas nokritis no ār-

diem zemē. Tā tas turpinājies labu brīdi. Te iedziedājušies gaili
— velni un raganas tūliņ salīduši krāsnī atpakaļ. Tad celnieks

turpinājis savu ceļu tālāk.
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18. A. Vaskis Tukuma.

Milzkalnes pagastā Rijkuru rijā spokoiumies. Pa naktim pie-

darbā dzirdēta kulšana. Kad gājuši skatīties — nekā nebijis.
Saimniekam guļot rijā, reiz to kāds aiz kājām iesviedis rijas

krāsnī. Ja nebūtu paspējis izglābties, būtu sadedzis. Reiz rijā
kāds šķaudījis uz ārdiem. Viens no gulētājiem sācis šķaudītāju

piesmiet: «Ko tu šķaudi kā kaķis. Šķic, šķic pelu ķert!» Šķau-

dītājs esot bijis pats nelabais un kaitinātāju bijis tā ielocījis mū-

ra stabos, ka rītā drusku tik dzīvu atraduši, kad izvilkuši citi

gulētāji.

19. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Agrāk reiz noticis tā. Saimnieks ar saimnieci aizbraukuši

uz bērēm. Viņi pateikuši ganu puikam, lai vakarā atnāk uz bēru

māju un aizbrauc zirgu» viņi jau atnākšot uz māju kājām.

Gans sadzinis vakarā lopus leidarā un gājis uz bēru māju

pēc saimnieka zirga. Bērnieki vēl nebijuši no kapsētas atbrau-

kuši. Gans gaidījis, gaidījis un tomēr nevarējis sagaidīt. Viņš

gājis uz māju. Kad māja nebijusi vairs tālu, tad gans uzreiz

dzirdējis, ka viņam no pakaļas viens ātri brauc. Braucējs bijis

jau pavisam tuvu un ganam licies, ka jau jūt uz sava kakla zirga

elpu. Viņš ātri nolēcis no ceļa, lai braucējs to nesabrauktu.

Braucēja bijusi balta sieviete. Viņa braukusi ar baltu zirgu, kam

kājas nemaz pie zemes nemetušās. Kad braucēja bijusi pret

ganu, tad acumirklī pazudusi. Tas esot bijis velns ar utu vezumu.

Gans nobijies un skriešus vien ieskrējis mājā. Otrā dienā

ganam nebijis nevienas vīlītes, kas nebijusi pilna ar utim. Utis

nevarējuši nekā izdzīt. Beidzot ganu no ļaunuma atlaidusi viena

vecene. Viņa novārdojusi sāli un ūdeni, sāli izkausējusi ūdenī un

ganam tas bijis jādzer. No tās reizes utis atsitušās.

20. L. Rašmanis Talsos T. Dzintarkalna krājuma.

Isla, par ko šai pasakā būs runa, ir bezdibens netālu no

Lanstrupu mājas. Šai Lanstrupu mājā bijusi reiz ganu meitene

bārene, apmēram gadu divpadsmit veca. Viņai pa dienas vidu

bijis jāiet uz tuvējo mežu govim plūkt lagzdu lapas. Tā viņa arī

gājusi un plūkusi vairāk dienas. Vienu dienu viņa plūkusi lapas

un aiz gara laika dziedājusi un svilpojusi. Mežā kas atsvilpojies

un no turienes iznācis mazs puisēns ar sarkaniem matiem un ma-

ziem ragiem. Puisēns pienācis, sācis runāt un palīdzējis viņai

pieplūkt nestuvi. Kad nestuve bijusi pilna, tad meitene aiznesusi

to uz māju. Mājā pamāte prasījusi, kas tai palīdzējis saplūkt
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un kā tik atri nestuve pilna. Meitene atbildējusi, ka viņai neviens

neesot palīdzējis plūkt.

Otrā rītā meitene aizdzinusi lopus uz ganībām. Te — kur

bijis, kur ne — puisēns atkal klāt un sācis meiteni mielot ar de-

sām un āboliem. Kad puisēns gājis prom, tad piekodinājis,_ lai

nevienam par viņu nekā nesakot, bet ja sacīšot, tad viņai klāšo-

ties slikti. Pusdienā meitene aizdzinusi lopus mājā un gājusi

istabā. Saimniece pēc vecā paraduma, devusi mietenei ēst, bet

meitene atsacījusi, ka negribot. Tā tas noticis vairāk dienas.

Meitene arvien palikusi vājāka, bet tomēr nav ēdusi. Mājinieki,

nesaprazdami, kāpēc meitene neēd, sākuši to taujāt un prašņāt,

kāpēc, viņa neēdot. Meitene beidzot arī izstāstījusi, ka viņai ga-

nos mazs puisēns ar ragiem un sarkaniem matiem devis desas

un ābolus. Mājinieki prasījuši, kādas tad ir izskatījušās tās de-

sas un āboli. Meitene atbildējusi, ka kurvītī esot vēl drusku at-

licis. Mājinieki apskatījušies un atraduši kurvītī zirgu mēslus

un sapuvušus valgus.

Meitene no rīta aizdzinusi atkal lopus laukā un ganījusi. Bet

kas par brīnumiem! Suņi sākuši kaukt un riet. Meitene spārdī-

jusies, bļāvusi un vēlušies uz īslas pusi. Viņa jau bijusi gluži
tuvu pie Īslas, kad citi gani viņu pamanījuši un izglābuši. Ilgi

pēc tam vēl viņa gulējusi slima, bet ar laiku tomēr izveseļoju-
sies un nodzīvojusi ilgu mūžu. Pēc izveseļošanās viņa neesot

puisēnu vairs redzējusi.

21. H. Skujiņa no 52 g. v J. Gaiļa Aumeisteros.

Jaunā muižā, Zvārtavas pagastā, agrāki dzīvāš tāds vēja
melderis, ka šim vie kur kas drusku ķēries, tā tūlī šo norāvināš

ar vellu. Peiz melderis pārskaities uz savām vējaunīcām un

kliedzis: «Kau pērkone būtu nospēris!»
Kā ta. kā uznācis pirmais pērkone, tā nospēris vējaunīcām

spārnus. Melderis sataisīš dzirnavas akai kārtībā un ka vilkuši

dzirnavām spārnus augšā, tā vienc strādnieks kritis un uz vietas
nosities.

Vienu vakaru melderis malis un nezi uz kā pārskaities un

kliedzis: «Kau vellc parautu!»
Ka ta, nebīš necik ilgi, ka melderim roka ierauta ratā un šis

salauzīts pagalam un uz vietas bīš beigts.

22. Skolnieks K. Sk r ī velis Strenčos.

Vecos laikos, kad velns staigājis pa zemes virsu, tad viņš
esot nodomājis aizdambēt ar akmeņiem Gauju pie Krāčiem.

Velns, akmeņus meklēdams, apstaigājis visu Strenču apkārtni.



129Latviešu pasakas un teikas XIV — 9

ledams no Strenčiem uz Jērcēniem, velns apmeties Virslavas

pirtī. Virslavas pirts esot bijusi pie lielceļa.
Velns gribējis, lai cilvēki viņam ziedo. Kurš neesot ziedojis,

to velns apbūris ar kādu sērgu. Vienai nabaga sievai nav bijis
nekā ko ziedot. Pēdējā esot mazgājusies pirtī viena un dzirdē-

jusi aiz durvim grābienu. Sieva paskatījusies uz durvju pusi un

tūdaļ palikusi neredzīga. Sieva gājusi pie kādas burves, lai iz-

ārstētu acis, un izstāstījusi viņai notikumu. Šī devusi tādu pa-

domu, ka viņai jāziedo velnam piens. Naktī pulkstens divpads-

mitos sieva gājusi uz pirti un nolikusi pienu pirtī. No palāves
iznācis melns kaķis ar kaķēniem un izlacis pienu. No tās reizes

sieva palikusi redzīga. Pēc tam pirts nodegusi un cilvēki tikuši

no ļaunā vaļā.

23. Kārlis Skujiņa Smiltenē.

Gaujienas muižā pie dārznieka strādājusi krieviete. Krieviete

vienu dienu gājusi sēņot. Uz ceļa to panācis smalks kungs un

teicis, lai nākot viņam līdz uz veco kapsētu, pāri par zaļo tiltiņu,
tur esot daudz sēņu. Krieviete kungam paklausījusi un gājusi
līdz. Kungs to ievedis tērcē, uzbrucis tai un to salauzījis.

Muižas ļaudis krievieti atraduši vēl dzīvu. Mājā pārvesta,

tā lielās mokās nomirusi. Smalkais kungs nebijis nekas cits kā

pats velns.

24. Jānis Gavars Daugavpils Preiļu pag. J. Rupjāk r.

Vīnu reizi dzeivuoja vecīts ar veceli, jīm beja vīna meita.

Nabeja jī boguoti, nabeja ar nabogi. Kad meita izauga lela, tad

vecīts teica uz veceli; «Kam tu meitas namuoci nikaidu dorbu

struoduot, a ni sprēst muoci, a ni aust, kū tad jei pī veira iz-

guojusi dareis?» Atbild vecele: «Jei vēl ir jauna meitine, vai

tad napītyks laika, sastdīnys vīn vokorim jai izmuoceit buobu

dorbu?»

Kad suoka muote meitu muoceit aust audaklu, meitai audak-

lu aust cīši patvka, jei kotru vokoru ilgi sēdēja un aude audeklu.

Vysi lauds guoja gulātu par nagaru laiciņu, kai satvmst, bet tei

meita guoja gulātu jau pēc pušnaktim. Vīnu reizi muote uz jū

suoka buortīs: «Kas tev, meit, par mūdi, tai ilgi nu vokora sēdēt,

vysi lauds aizīt gulātu, a jei sēd, vīna poša auž leidz pušnakts.

Kai vēl kurū vokoru, akai sastdīnys vokoru tak pavvsam na-

šmuki sēdēt leidz pušnakts. Dīvs par tū var nūstruopēt, a vēl

lauds soka, ka tam cvlvākam ejūt valns paleigā, kas sastdīnys
vokorā ilgi sēd.» Muote uz meitas tai nūsabuore, nūsabuore un

tei runa tai i atlyka, meita pavysam juos i naīvāruoja.
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Vīnu sastdīnvs vokoru meita aude audaklu, laiks jau beja

dreiži pi pusnakšu. Iguoja nazkaids puiss ustobā un pasaeēja:

«Dīvs paleidz!» Meita atteica: «Paldīs.» Puisis vaicuoia mei-

tai: «Kai labi īt ar aušonu?» Meita atbildēja: «Nikas gon, leidz

šam beja labi, vot juoīt jau gulātu, vysu laiku aužu, aužu jau

ažno rūkvs suopēt suoka.» Tad tvs puiss soka: «Es tevi atpyu-

tynuošu, tu pasēdi, a es paausšu, man ar byus eisuoks laiks.»

Meita soka: «Kū tu munu audaklu aussi, vai tad es poša nanū-

ausšu?» Puiss meitas namoz naklausa, sāstās pī audakla un

auž. Te uz reizes nūtryukst divas pakuojys (paminas), nu au-

dējs syuta meitu, lai pakuojys pīsīn atkal kluotu. Meita palīn

zam stakļu, pīsīn pakuojys. Līnūt nū staklēm, meita īrauga, ka

tam puišam beja zyrga kuojys. Meita puorsabejuse izīt nū stak-

lēm un īrauga vēl, ka tam puišam beja ari aste. Tad jei īdū-

muoja, ka te na kas cyts, kai valns. Valns kai myn, i ūtru reizi

pakuojys nūtryukst, syuta jis vēl meitu, lai dasīn pakuojys.
Meita nūsabejuse soka uz vainu: «A man jau sluobai tyka, cīši

sen ēžu, juoīt jau gulātu.» Valns tyuleņ tryukuos nu stakļu un

teice uz meitu: «Pagaidi! ēst tyulen atnesšu.»

Valns izīt nū ustobas uorā pēc ādamuo, bet meita tyuleņ

ar nuotynu dīgu aizsēja durovas un poša skrēja mudri pī tāva,

kur tāvs gulēja, un mūdynuoja jū, a tāva nikai navarēja izmūdy-

nuot, skrēja pī muotes, muotes ar neizmūdynuoja. Tad nūskrēja

pī tāva, īkuope gultā un paleida zam tāva apsagas. Te klausuos.

tai i atdun zenrs, kai valns skrīn. Pīskrīn valns pī durovom,

gribēja tikt ustobā īškā, bet navarēja dēl tam, ka durovas beja
aizsitas. Cykom lyni izstuostēja šovus grākus vainām, tam lai-

kam aizdzīduoja pusnakšu gaili. Meita klausuos, ka nazkas brukš

aiz durovom un zems vīn nūdun, kai valns aizskrīn atpakaļ. Tad

meita izmūdynoj tāvu, muoti un stuosta šovus nūtykumus. Kad

meita izstuostēja, kas nūtika, tad muote soka: «Redzi, meit, es

teiču, ka sastdīnys vokorā ilgi navar sēdēt, skot jis tevi byutu
nūžņaudz's, ja gaili nabyutu dzīduojuši, un tovu dvēseli byutu pa-

jām's.»

Kad reitā izguoja uorā, aiz durovom atroda myrūni ar vysu

grobu. Kai prūtams, tys myrūns beja nasts ēdinām dēl meitas.

Nu tuos reizys meita nikod sastdīnys vokorā naaude.

25. M. Garkolne no 76g. v. Ivas Staleidzanes Atašieue.

Latvju kultūras kr.

Vacs soldots, nūdīnējis divdesmit pīci godi, guoja uz sātu.

Beja korsts vosoras laiks. Vysi lauds struoduoja ap sīnu, un sol-

dots navarēja dabuot nikur paēst. It soldots un redz, ka brauc

pa ceļu lauds ar vysu sovu montu. Pīguoja soldots pi braucējim
un prosa: «Nu kurīnes un uz kurini braucit?» Braucēji pastuo-
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stīja soldotam, ka jī brauc nu muižas aiz kolna, ka muižā nava-

rūt dzeivuot, jo asīīt pylns vainu. Dīnā valni nikuo nadorūt, bet

nakti muižā nivīns cvlvāks navarūt palikt. Soldots stuosta, ka

jam ēst gribūtīs, bet lauds atbildēja: «Muižā tev ēst nikas

nadūs!»

Muižas lauds aizbraucja sovu ceļu, bet soldots īt tuoluok uz

muižas pusi. Napaguoja soldots nicik tuoli, jam prīškā aizguoja
juotnīks, nūstuoja un baroj zyrgu ar pluocini. Tys juotnīks beja
muižas valns. Soldotam sailas tak, bet prasīt jis nu juotnīka

pluocina naprasīja. Juotnīks pabaruoja zyrgu un pazuda, bet

soldots īt tuoluok uz muižas pusi. It soldots un redz, ka jam

priškā īt vecīts ar kulīti. Tys vecīts beja Dīvs. Guoja, guoja

vecīts un nūkrita juo kulīte. Soldots klīdz: «Vecīt, vecīt, kulīte

nūkrita!» Bet vecīts naatsavēra atpakaļ un aizguoja sovu ceļu.

Soldots pīguoja pi kulītes un pacēla jū. Kulītē beja maizes go-

bols, kuru soldots ar soldonu muti apēdja. Est soldotam vairs

nasagribēja, bet īsagribēja dzert. «O, ka byutu, kas soldons

skuobs, kū dzert!» padūmuoja soldots. Atver soldots kulīti un

redz: kulītē ir butele dzērīna. Soldots ar soldonu muti atsadzēra

un aizguoja uz tuos muižas pili, kurā dzeivuoja valni. Soldots

īguoja pyrmā pils ustobā un redz: cīši smuka meita sēd un

skaisti dzīd, ustobas koktā stuov divi meikstas gultas. Soldots

dūmoj: «O, labi byutu puorgulēt ar itū meitu vīnu nakti!» Tei

meita beja valns, kura gribēja īkārdynuot soldotu. «Nā, nagulē-
šu!» padūmuoja soldots un īguoja ūtrā ustobā. Meita puorstuoja

dzīduot. Utra ustobā beja pylna škierstu pīstatīta. Soldots iz-

guoja nu ūtras ustobas un īguoja trešā ustobā. Tješuo ustobā

beja vvsā tukša. Pakluoja soldots sovu mēteli un dūmoj: «Ka

bvutu svētīts kreits, apvilktu riņķi apkuort, lai valni natyktu
kluot'» Pasavēra soldots kulītē: ir kreita gobols. Izvvlka sol-

dots nu kulītes kreitu, apvylka riņķi, atsagula un gul. Atskrīn

uz jū duorzinīks un soka: «Kai tu te vari gulēt?»

Gribēja duorzinīks, kurs beja valns, saķert soldotu, bet nikuo;

par riņķi navarēja puori tikt. Duorzinīks aizskrēja un atskrēja

daudz mainu kaču. Gribēja kači skrīt pi soldota, bet par riņķi

navarēja tikt puori. Na par garu laiciņu atīt kungs un gaspaža.

Kungs atnesja maisu un pīslēja koktā, bet gaspaža galu un bu-

teli brandīna. Tad kungs soka soldotam: «Par vainu izdzeišonu

mes tev labi samoksuosim. Ej šur, pajem itū maisu ar zaltu un

dzersim vysi reizē!» «Nesit, šur, es pajemšu,» atbildēja soldots.

Kungs nas brandīnu un gaspaža galu, bet par riņķi puorīt navar.

Tai jī, naapmuonījuši soldota, aizguoja. Tys maiss beja pylns

pīlykts zyrga stropulu, gala beja saritynuots tuorps un brandīns

oss nazis. Otkon saskrēja kači un kaids kačs soka: «Muns

bruols ir par pārkyuni un tyuleņ spers. Sabēgsim kotlā, lai itū
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cvlvāku nūsvt!» Kači saskrēja kotlā, soldots tyuleņ pīsacēla un

aizlyka kotlu ar vuoku, bet pats atsasēda sovā riņķī. Kai spēra

pārkyuņs, tai vysus kačus saspuordīja smolkim gobolim, bet sol-

dots sēd dzeivs un vasals. Iskrēja ustobā pats golvonais valns,

un, īraudzējis soldotu dzeivu, soka: «Dzeivoj pats šite, myusus

izdzeivuojis!», un aizskrēja.
Soldots cēlās reitā, izstaiguoja vvsas ustobas, bet vairs na-

beja ni meitas, ni škierstu. Pailyka soldots dzeivuot muižā un

dzeivoj laimīgi.

26. Jūl i v s Egle Gulbenē. Zin. Ko m. kr. LP, VII, I, 268, 1.

Vienā mājā dzīvojis viens saimnieks, viņam bijusi pazudusi

nauda, tādēļ nogājis pie viena burvja, lai uzbur, kas to naudu

paņēmis. Bet uz burvi iedams, paņēmis savu mazo dēlu līdz.

Puika bijis stipri sasalis, tādēļ uzcēlis to krāsns augšā un pats

iegājis pie burvja un sācis runāt par pazudušo mantu. Burvis

iegājis rijā pie krāsns, piesitis ar kāju un saucis: «Krēpaini, nāc

ārā!» Te arī iznācis no krāsns liels zvērs lielām krēpēm, gro-

zījis degunu uz vienu, uz otru pusi un sacījis: te esot cilvēku

smaka, lai paskatoties, vai neesot kāds ienācis! Burvis apskatī-
jies un sacījis, ka neesot. Tad Krēpainis iesācis stāstīt: to naudu

esot apēdusi tā melnā govs, kas esot pie durvīm, bet lai tā nesa-

kot, ka govs apēdusi, lai sakot, ka kalpone esot nozagusi. Par

to viņš (saimnieks) tad kalponi nositīšot un, naudas pie tās ne-

atradis, pats pakāršoties: tā šiem tikšot divi dvēseles. To teicis,

Krēpainis iegāja atpakaļ krāsnī. Burvis tā izstāstījis saimnie-

kam, kā Krēpainis pavēlējis. Nu saimnieks gājis uz māju kal-

poni kaut. Bet viņa puika ceļā pateicis visu, ko krāsns augšā
bij noklausījies. Tad saimnieks pāriedams tūliņ nokāvis to govi,
kas bijusi pie durvim, un patiesi atradis govī naudu. Meita tā
palikusi dzīva. Bet burvis par to, ka pareizi neizbūris, pārplīsis.

27. V. Zaeharska no 96 g. v. O. Krusta, Sakstagala pag.

Vīnu reiži dzeivuoja uz šuo pasaula vīns cylvāks, kuram

beja vuords Jezups. Vīnu reizi itys Jezups nūvedja uz mīsteņi
vazumu sīna un puordevja. Laiks beja zīmu, Jezups brauc atpa-
kaļ uz sātu un naredzēja, kai jam nu kārmyna izkrita moka ar

vysu naudu un tyka rogovuos, kur beja palykuša drusku sīna.

Atbraucja Jezups uz sātu, atjiudzja zyrgu, pastatēja klāvā, a par
naudu jis vēl nasagivuos. Rogovys stuovēja uorā un tī beja pa-

lykuša drusku sīna. Daguoja pi rogovu gūvja'un apēdja ar vvsu

sīnu tū moku ar naudu. Cik tī laika puorguoja — sazatvēra Je-

zups, ka nav naudys. Jis meklēja, meklēja, bet navar atrast.
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Tūlaik jis Ivkuos uz dāla sīvys, un runoj: «Tu nu manis atzogi

naudu,»_ un suoka jū sist. Cik tī jis jū lomuoja un syta, bet jei
kai najamja un jiaredzēja tuos naudys, nikai navarēja pīzazeistīs

par vaineigu. Kū darēt Jezupam? Jis aizjiudzja zyrgu un brauks

pi taidys buobys, kura aizzajāmās ar būrim, un tyulen izzynuos,
kas pajāmja juo moku ar naudu. Jezups izbraucja nu sātys un

ar sevim pajāmja meitini, pīcu godu pļemineicu. Kod Jezups

atbraucja pi tuos buobys, jī jū naatroda sātā. Meitiņa celī puor-

sola. Jezups pasādyniioja meitini uz cepļa, a pats izguoja uorā,

kur jis sazatopa ar tū buobu buru, un rozstuostēja jai, ka pi juo
nazkas nūzoga naudu ar vysu moku. «Labi!» pascēja buoba, un

lyka Jezupam pagaidēt uorā, a jei īguoja ustobā, Jezups palyka
uorā. Buoba īguoja ustobā nazkū parunuoja, pazacēla greida un

nu greidys zamaškas izleida uozīts un suoka runuot: «Naudu tuo

zemnīka Jezupa apēdja gūvja, kur beja rogovūs ar tū sīnu, bet

tu Jezupam narunoj tai, a pasok, ka naudu nūzoga juo dāla sīva.

Jezups dāla sīvu nūsiss, a mvusim byus vīna dvēsela.» Uozīts,
ītūs vuordus pasceidams, tī pat iznyka. itys uozīts beja pats
valns nu alnis. Meitiņa, sādādama uz cepļa, vvsu dzierdēja un

redzēja. Jezupam buoba rozstuostēja, kur ir juo nauda, bet tai

pascēja, kaijai runuoja uozīts, kab dvēseli sagiut. Jezups ar

meitini atbrauc uz sātu, meitiņa īskrēja ustobā un rozstuostēja

vysu, kūtī runuoja uozīts ar buobu, a Jezups uorā atjiudzja

zyrgu īvedja klāvā. Jis atguoja uz ustobu un gribēja sist dāla

sīvu, bet jam nadevja. un rozstuostēja, kū redzēja meitiņa. Je-

zups pajāmja nūkova gūvi un atroda juos vādarā moku ar vvsu

naudu. ītei meitiņa beja par eņģeli, kas sorguoja Jezupa dvēseli.

28. V. Zacharska Latgale.

Dzeivuoja vīns zemnīks, kuram beja vuords Andryvs Skups.

Itys zemnīks vīnu raizi puordevja vīnu vazumu sīna, un pajim-
dams naudu, brauc uz sātu. Tūlaik beja zīma, laud's braukuoja

ar rogovym. Zemnīks braukdams uz sātu atsagula rogovuos, kur

beja vjāl drusku sīna. Kai jis braucja, nu kārmyna jam izkryta

sīnā tei nauda, kuru jis dabuoja par sīna vazumu. Andryvs

Skups atbraucja uz sātu izjiudzja zyrgu, a rogovys parnetja
uorā pogolmā. Pa pogolmu staiguoja gūteņa, suoka ēst tū pār-
kūsā sīnu un apēdja ari Andryva naudu.

Sātā Andryvs tveras, ka nav naudys, suoka jis vysur mek-

leit, bet nikur navarēja atrast Jis dūmuoja, ka naudu jam nū-

zoga juo dāla sīva. Sadūmuoja Andryvs braukt pi vīnas burves

kab jei pasaceitu, kur propula juo nauda. Nūbraucja Andrvvs un

pajāmja leidza sovu mozu meitini. Kod Andryvs atbraucja pi

tuos burves, juos naatroda sātā. Jis pajāmja meitini un pasady-
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nuoja jū uz cepļa, a pats izguoja uorā, sazatopa ar burvi un iz-

stuostēja jai sovu nalaimi. Burve soka Andrvvam: «Tu pagaid

tja uz pogolma, es īsu uz ustobu un izzynuošu.»

Andrvvs palvka uorā, a buoba īguoja ustobā un suoka naz-

kū pa klusenem runuot. Meitiņa, sēdeidama uz cepļa, vvsu re-

dzēja un dzierdēja, kū dora buoba. Pazacēla greida, izleida uo-

zīts un vaicoj buobai: «Kū tev vajag? Kam tu mani sauci?»

Buoba soka: «Pasok tu man, kas zemnīkam Andryvam nūzoga

naudu?»

Uozīts atbilda: «Ituo zemnīka naudu apēdja juo gūvja ar

sīnu. Bet tu jam par itū narunoj, a pasok, ka naudu nūzoga juo

vadakla. Zemnīks par itū nūsiss sovu vadaklu, a mvusim bvus

vīna dvēsela.» Pasaceidams itūs vuordus, uozīts puorkrvta caur

greidu. Buoba izguoja uorā un izstuostēja zemnīkam, kai pasa-

cēja jai uozīts, kurijs nabeja uozīts, bet pats valns.

Andrvvs pajāmja sovu meitini, nūbraucja uz sātu un gry-

bēja nūsist sovu vadaklu, bet tod meitiņa vysu izstuostēja, kū jei

dzierdēja un redzēja. Andrvvs nūkova gūvi un atroda sovu nau-

du. Tai meitiņa ratavuoja tāva dvēseli nu alnis, a Andrvvs

nikod vairuok nabraukuoja da burvēm.

29. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Vecos laikos izdienējis zaldāts nācis no poliem uz māju.

Viņš bijis nodienējis ķeizaram 25 gadi. Naudas un mantas tam

nekādas nebijis. Zaldāts gājis gar kapsētu. Viņš pamanījis ka

viens cilvēks rok miroņu no kapa ārā. Zaldāts iegājis kap-

sētā un prasījis, ko viņš te dara. Racējs atbildējis, ka viņš
rokot miroņu ārā, jo viņam zārkā esot dievmaizīte, ko tam

mācītājs devis vakarēdienā un kuru tas neesot noēdis. Tad

racējs, kas bijis velns, aicinājis zaldātu palīgā. Jā, zaldāts

bijis ar mieru palīdzēt, ja tīk velns tam labi samaksā. Velns

apsolījis zaldātam pilnu cepuri zelta naudas. Zaldāts sācis

rakt un velns aizskrējis pēc apsolītās naudas.

Zaldāts izracis miroņu un izņēmis tam no galvgaļa diev-

maizīti. Bet tai pašā brīdī dziedājis nāburgos gailis. Smiltis

sabrukušas atpakaļ kapā un zaldāts vairs neticis ārā.

15. Velni nogalina cilvēkus.

1. K. Bankers Dundagas Cepellejās. LP, VII, I, 759, 4.

Vecābramam reiz pienācis naudas trūkums. Kādu dienu ap
vakaru viņš, istabā sēdēdams, pārdomā savu trūkumu un grūti

nopūšas. Pēc cita stāstītāja tas noticis mežā uz ceļa. Te viens
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vīrs nejaukā izskatā no aizkrāsnes ārā: «Ko tev vajaga?» «Ko

nu vajaga? Naudas vajaga!» «Tā maza lieta: paraksties tikai

ar savām asinim, ka pēc septiņiem gadiem savu dvēseli atdosi

man, tad būs naudas diezgan.» Vecābrams domā: «Septiņi gadi

jau labs laiks — var izdzīvoties ar vella naudu un tad no grē-

kiem atgriezties arī laika diezgan.» Ņēmies, parakstījies; tikai

to gan lūdzies, lai vairs tik nejaukā izskatā nerādoties, ka neiz-

baidītu citus cilvēkus. Velis apsolījies. Kad nu Vecābramam

kautko vajadzējis, tad tūlīt velis bijis ārā no aizkrāsnes par
skaistu cilvēku un apgādājis visu. Bagāti Vecābrams dzīvojis.
Bet kad septiņi gadi sāka iet jau uz beigām — Vecābramam sirds

dreb vien: drīzi būšot jāatdod vellam savu dvēseli. Nu grābis
dievvārda grāmatu rokā — sācis lasīt. Lasījis, lasījis, te naudas

vīrs no aizkrāsnes ārā: «Tā ne!» un atņēmis grāmatu. Beidzot

jau noliktā diena klāt, kad dvēsele atdodama, bet Vecābrams

grib izglābties, lai kas un tādēļ neko vairāk — ies ar visu saimi

Dundagā pie dievgalda. Pārbraucis no baznīcas mājā, iededzi-

nājis sveces — ir jau nokrēsla — un nu vēl noskaitīs lūgšanu.
Visi patlaban sēžas gar galdu, ka var skaitīt, te vēl viens māju
cilvēks nāks no āras un tam ieraujas tāds viesulis līdz pa dur-

vim. Kā ieraujas — uz reizi sveces nost un Vecābramu nu viens

neredzams rauj galdam pāri, pa durvim ārā, pa gaisu projām —

ne redzēt vairs nedabū. Pēc no visa Vecābrama tikai viena roka

atrasta Ostas ceļmalā pie ozola un viena kāja Vedalas silā pie

priedes. (Priede vēl tagad aug — tanī vecs iecirsts krusts re-

dzams; bet ozols Ostas ceļmalā nodedzināts).

2. M. P. Lodziņš Sērpilī. LP, VII, I, 271.

Vagārs gājis no savām mājām uz muižu un ceļā saticis vel-

nu. Gājuši reizē sarunādamies un ieraudzījuši puisēnu ceļa malā

cūkas ganām. Puisēnam lielais vepris bijis iegājis kartupeļu ga-

balā un kā nu pamanījis vagāru, skrējis veprim pakal, klieg-

dams: «Kaut tevi velns parautu, tadu negantu vepri!» Vagars,

to dzirdēdams, piebikstījis velnam: «Klausies, tev sola vepri un

tu neņem; es viņu tūlīt paņemtu.»

Velns atsacījis: «Lai stāv vepris! ganiņš ir bārenis; ja es

paņemšu vepri, saimnieks gaužām pērs un dauzīs un viņam nav

neviena, kas aizstāv; bez tam puisēns jau to nerunāja no visas

sirds.»

Vagārs palicis klusu. Gājuši tālāk un dzirdējuīi bērniņu

gauži raudam. Māte pļāvusi rudzus, nebijis vaļas mierināt, tā-

dēļ dusmās izsprucis tas vārds: «Kaut tevi velns parautu! Rudzi

birst ārā, tēvs kalpo muižā, nav, kas rudzus pļaun, un tu mani

neliec mierā pļaut.»
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Vagars, to dzirdēdams, piebikstījis velnam: «Klausies, tev

sola bērnu un tu neņem; es viņu tūlīt paņemtu.»

Velns atbildējis: «Tik mātei ir, kā tā vienīgā meitiņa, un es

vēl to pašu atņemšu; bez tam viņa šos vārdus nemaz nerunāja

no tiesas, no visas sirds.»

Vagārs palicis klusu. Gājuši tālāk, muižas laukos darbinieki

strādājuši un tiklīdz vagāru pamanījuši, tūliņ lādējuši, spļaudami:

«Vagārs klāt atkal, kaut velns viņu parautu, to cilvēku bendi! nu

jau būs atkal kādam ar koku pa muguru.»

Velns, to padzirdējis, vaicājis vagaram: «Klausies jel, tie ru-

nā nu vienreiz no visas sirds! Vai dzirdēji?»

«Ko tie!» vagars īgdams atteicis, «ta jau ir suņu tauta: ne

viņi klausa, ne viņi strādā!»

«Lai viņi šada tauta, tada tauta, bet patiesību viņi runa;
no

visas sirds runā, un tādēļ tu piederi man!»

To teicis, velns sagrābis vagāru, apgriezis galvu uz otru pu-

si, saspiedis čukurā, iegrūdis savā ādas somā un, sagriezies liela

viesulī, aizskrējis ar visu vagāru taisni uz elli.

3. Klek c r v Kārlis X ē čo s. Zin. Ko m. kr. LP, VI, 61, 5, 16.

Pie Skujenes agrāk pats velns mājojis tā sauktajā Velna pa-

grabā, Velna alā. Un viens vīrs tolaik ar šo velnu brīnum drau-

dzējies; tam bijusi arvienu naudas, vai cik, kauču ne to mazāko

darbu nestrādājis.

Reiz krogā šis velna draugs atkal plītējis. Viņa kaimiņš

noskatījies brīnodamies un sācis apvaicāties: «Kur tu ņem tik

daudz naudas? Pelnīt tu nepelni un katru dienu dzīvo tādā iz-

šķērdībā.»

«Kur ņemu? Šonakt iešu atkal pec naudas; ja patīk — nac

līdz, gan jau tad redzēsi.»

Labi, nogaidījuši pusnakti un gājis līdz. Aizgājuši pie Velna

alas — izšķērdējs lien tur iekšā un aicina šo arī. legājuši alā

— ala pilna ar čūskām, kaupiņiem, kādiem nekādiem rāpuļiem un

pie kā kungs, sēdējis pats velns. Bet ieraudzījis šovakar

divus ienākam, prasījis izšķērdējam: ko to otru te vedis?

Tā un tā — viņš ari gribot naudu. «Labi!» velns atteicis un

tūliņ licis klātpienācējam labās rokas mazajā pirkstiņā iegriezt

brūci un ierakstīt ar asinim savu vārdu velna grāmatā, kas tur-

pat uz galda gulējusi. Bet šis vīrs tik ātri gan nu neklausījis —

atteicis: viņš vienā vietā esot pierakstīts jau ar Jēzus Kristus

asinim un citā grāmatā viņam vairs netiktos rakstīties.

Un tiklīdz to bija izteicis, alā sacēlies briesmīgs viesulis un

izsviedis gudrenieku pa durvim laukā. Pārgājis mājā un stāstījis

piedzīvojumu citiem. Norunājuši otrā rītā pa visiem kopā Velna
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pagrabu izmeklēt. Labi. Sagājuši iekšā — ko nu atraduši? At-

raduši izšķērdēju, labo velna draugu, beigtu: galva bijusi apgriez-
ta otrādi, ģīmis uz muguru, pakausis uz krūtim.

Sarunājuši velna draugu turpat pagrabā atstāt un pagraba
tukšumu piebērt ar zemēm, tad jau būšot viņam kaps labu labais.

Un tā tad arī noticis.

Bet oēc kāda laika vienam svešniekam pašā pusnaktī vaja-

dzējis velna drauga kapam garām braukt un neticis garām: viens

apturējis zirgu un aicinājis, lai panākot tepat pie tā kar>a nogrābi
Dieva tēva vārdā trīs saujas zemes, būšot labi aizmaksāt. Neko

darīt — gājis arī un padarījis to mazumiņu. Bet kad atnācis pie
zirga atpakaļ, tad aicinātājs iedevis par to labumu zelta gabalus

un teicis, ka nu varot braukt.

Ļaudis otra diena atraduši velna drauga kapu atraktu un mi-

roni izņemtu. Un no tā laika velnu šinī vidū nemanījuši.

4. Tapil n i c k s Kandavniekos. Jk r. 11. LP, VII, I, 37, 11.

Pirmā verstī, ceļā no Kandavas uz Tukumu, pa kreiso roku

stāv brangi augsts kalns. Te vecos laikos stāvējušas vēja sud-

malas. Sudmalas uz renti turējis žīds. Žīds bijis loti nejauks
cilvēks, kas krāpis un zadzis, ko vien tikai varējis, un nevienu

svētdienu nesvētījis, ne kristīto, ne pats savu. Viņš ar velnu stā-

vējis tuvā draudzībā. Žīdam bērnu neesot bijis, lai gan viņš lū-

dzis pašu velnu, lai dodot viņam bērnu; bet velns arī nedevis.

Kad vējš neesot bijis, tad velns esot griezis sudmalu spārnus.

Bet velns viņam jau piesacījis, ka viņš viņu dzīvu paņemšot un

arī sudmalas nepametīšot par tiem pūliņiem, ka sudmalas viņam

jāgriežot. Kādu reizi žīds braucis ļoti piedzēris uz mājām. Brau-

cot pie viņa piestājies pats velns teicis, ka nu viņam jānāk

līdz, jo esot ļaudis diezgan krāpis. Žīdiņš gan negribējis iet, bet

velns izrāvis no ratiem un iespiedis padusē kā circeni un aizskrē-

jis kā vējš projām, zirģeli turpat atstādams uz ceļa. Tikko velns

paņēmis žīdu, tad arī sudmalas tūdaļ nogrimušas. Vēl ilgu laiku

tur tai kalnā dzirdēts sudmalas rūcam pa kristīto svētdienām.

Vienreiz esot tur viens vecs, vecs vīriņš apgājis ap kalnu trīs

reizei apkārt un šo,_ to nomurminājis lēnām, tad arī sudmalas

apstājušās — nav rūkušas vairs un nevienu svētdienu nav dzir-

dēts kalnā dūcam.

Piezīme. Balsī 1889. g. nr. 21 Naudīšnieks raksta, ka Grauzdēs

muižas ļaudis viņos laikos atraduši levājā reiz vecu nabagu nomirušu.

Muižkungs teicis, ka nabags esot spoku nomocīts, un tālab pavēlējis to turpat

aprakt. Agrāki tam stipri ticēja, ka uz krusta ceļiem un spoku rietās neva-

rot gulēt, jo spoki samaitājot gulētājus, vai arī pavisam nomocot. Tāpēc

tādus cilvēkus, ko atrada spoku vietās nomirušus, neraka kapsētā, svētā

zemē, bet turpat, kur nomirušos atrada. L. P.
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5. E. Ābels Gari en ē. LP, VII, I, 36, 10.

Vecos laikos Stendes muižā dzīvojis loti bargs kungs, tas

savus apakšniekus pīnējis, mocījis un par mazākiem misējumiem

nežēlīgi sodījis. Reiz vēlā, tumšā rudens vakarā kungs iesaucis

savu ziņnesi, iedevis tādu rakstu un pavēlējis to tūliņ uz Tukumu

nest (Tukums no Stendes ir septiņi jūdzi jeb 49 verstes), noteik-

dams, ka vēl tai pašā naktī jātiek ar atbildi atpakaļ. Ziņnesis

lūdzies, ka kājām tik ātri nevarot izstaigāt, lai dodot zirgu.

Kungs tad, it kā aiz žēlastības, iedevis vecu, nespēcīgu, baltu

zirģeli, lai braucot! Bet nātna zirdziņš ratus nebūt vairs nespējis

pavilkt, bijis jāšus jājāj. Labi — jājis. Jājis, jājis tādu gabalu
— zirdziņš jau nokusis — čāpojis kā vēzis. Un tur drīzumā ga-

dījušies vieni kapi. Pie kapu vārtiem ieraudzījis melnu ērzeli.

Ērzelis vaicājis viņam: «Puiš, kur tad nu tik sebā laikā jāsi?»

Tā un tā, izteicis, uz Tukumu!

«Tad labi!» ērzelis iesaucies it ka prieka, «sēdies man mu-

gurā, es tevi līdz turienei aiznesīšu un pārnesīšu.»

Ziņnesis tūliņ piesējis savu balto čāpuli pie kapu žoga, lēcis

ērzelim mugurā un paskubinājis, lai nu iet. Bet, vai nu prāts!

nebūtu ne skubinājis: ērzelis lika vaļām kā trakais vējš un tikām

skrēja, tikām, kamēr sāka celties pa gaisiem. Nu gājis visiem

mežiem pāri un ērzelis skriedams pa gaisu vēl piebriedis tik

resns, ka jātnieku gandrīz vai pušu plēsis. Un tas bijis mazs,

mazs palaidiens tikai — jau Tukumā klāt: lai nu kāpjot zemē

un izdarot, kas darāms; kad esot gatavs, lai atkal šepat, tai vie-

tā, atnākot — viņš būšot jau priekšā; arī viņam te Tukumā esot

kautkas darāms: jānokaujot viens vērsis. To sacījis, ērzelis pa-
zudis. Ziņnesis nu aizgājis savās darīšanās. Bet ērzelis — tas

bijis velis - — nosteidzies uz vienu iebraucamu vietu, kur daži pil-
sētnieki triekuši kārtis uz naudu. Te nu velis meties tiem barā

neredzams un rīdījis vienu ar otru kopā. Tikmēr rīdījis, kamēr

naudinieki sākuši plūkties un tikmēr plūkušies, kamēr vienu no-

beiguši: dabūjis netīšu sitienu pa deniņiem — gatavs. Tagad
velis savu darāmo bija padarījis, savu vērsi nokāvis, nu steidzies

par ērzeli norunātā vietā atpakaļ. Aizskrējis — ziņnesis arī pašu
laiku radies. Vaicājis ziņnesim: «Vai esi gatavs?» Jā, esot!

«Es arī esmu! tā tad man izdevās krietnu vērsi dabūt savos na-

gos! Bet nu kāp man mugurā, laiks atpakaļ jāt.» Uzlēcis mu-

gurā — gājis atkal pa gaisu, pār koku virsotnēm — un ziņnesis

ne godam nedabūjis apskatīties — jau ērzelis nolaidies zemē pie
baltā zirģela. pie kapu žoga un pazudis. Ziņnesis atraisījis savu

baltiņu un lēnām rikšinājis uz mājām. Pārjājis Stendē vēl bijusi
tumša nakts un neviens pats to vēl nebija gaidījis atpakaļ.
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6. Velta Loze Drustos.

Reiz viens ķestera dēls gājis kopā ar kādu loti dievbijīgu
un lēnas dabas puisi mācībā. Savas lēnās dabas dēl puisis bijis
iesaukts par Lēno. Ķestera dēls spēlējis loti daudz uz kārtim.

Reiz viņš gribējis arī Lēno piedabūt pie kāršu spēles. Kad
Lēnais nebijis ar mieru, ķestera dēls tam piedraudējis ar nāvi.

Tā nu norunājuši ar, bet ķestera dēls gribējis iet baznīcā kārtis

spēlēt. Lēnais gan pretojies, bet ķestera dēls beidzot viņu pie-

spiedis darīt pēc sava prāta. Mācības puišiem Lēnais teicis, ka

aizejot pārgulēt pie ķestera dēla, bet ķestera dēls mājā teicis, ka

aizejot pārgulēt pie mācības puišiem. Tā nu abi aizgājuši uz

baznīcu. Lēnais no bailēm trīcējis vien. lesākuši spēlēt. Te pie-
nācis smalks kungs un teicis, lai šo arī piejemot pie spēles.

Ķestera dēls gan drusku satrūcies, bet tūliņ prasījis kungam, kas

tad šis tāds esot. Šis teicis, ka esot kāds no baznīcēniem. Esot

vēl tāpat pa baznīcu skatījies un nedabūjis ne apskatīties, kad

baznīca bijusi aizslēgta. Nu būšot labi: šie izlaidīšot. Sākuši

spēlēt. Bet Lēnajam visu laiku tā kā bailes vien bijis. Te Lēna-

jam izkritusi kārts, un viņš to augšā jemot, ieraudzījis, ka sve-

šajam ir viena zirga, otra govs kāja. Lēnais tūliņ nopratis, ka

labi nav, un pārmetis krustu. Svešais kungs ticis tāds nevaļīgs
un teicis, lai to trešo dzenot prom, tā trešā nemaz nevajagot.

Ķestera dēls atlaidis ar' Lēno, bet pieteicis, lai nevienam nesakot,

kas še noticis. Lēnais skrējis, ko mācējis, uz mācītāja muižu

pie biedriem. Tur viņš stāstījis, ka ķestera dēlam esot sabrau-

kuši viesi, un šo esot atlaidis uz māju. Otrā rītā ķestera dēls uz

stundām nebijis ieradies, un ķesteris sācis prasīt pēc sava dēla.

Lēnais raudādams visu izstāstījis. Nu skrējuši uz baznīcu dēlu

meklēt, bet atraduši tikai saplosītus drēbes gabalus un atsevišķas
miesas daļas.

7. A. Opsenbergs no P. Gedrovices Dobelē.

Blīdenes muižā klaušu laikos dzīvoja loti barga muižniece.

Vīra lielmātei nebija, jo tas miris_ drīz pēc salaulāšanās. Viņai

bija nikns vagārs. Vienu rudens rītu muižniece uzdeva vagāram,

lai vienā dienā nopļauj visu lielo muižas labības lauku. Ja tas šo

darbu nepadarīšot, viņa vagāru nožņaugšot. Cauru dienu dar-

beniekiem bija jāpļauj vaiga sviedros, jo vagārs bija lotinežē-

līgs un sita katru klaušenieku, kas drusku mēģināja atpūsties.

Neļāvis ne pusdienu paēst. Vakarā gan lāva drusku atpūsties un

paturēt vakariņas..
lepriekš atvestā labība tika iesērta un rijniekam uzdeva riju

dūšīgi kurināt. Priekš pusnakts vagārs jau dzina darbiniekus pie

kulšanas visu nakti līdz rītam. Izkultos salmus apskatīja liel-



140

māte, vai tikai kāda vārpiņa nav neizkulta. Vagārs no rīko-

šanas piekusis sarunājās ar rijkuri. Tas vaicāja, kāpēc vagārs
tik bargi apietas ar dzimtslaudim. Vagārs drūmi atteica, ka liel-

māte solījusi viņu nožņaugt, ja darbus nebeigs ātrāk kā citās

muižās. Pēc kulšanas vagāram jāiet pie lielmātes tālākus rīko-

jumus prasīt. Vagārs pie lielmātes durvim dzirdēja lielmāti iek-

šā prasot kādam naudu. Tas atbildēja, ka došot pēdējo reizi,

tad lai sataisoties uz galu. Vagārs aiz bailēm iekšā negāja un

tāpēc skatījās pa atslēgas caurumu. Viņš redzēja lielmāti runā-

jam ar kādu mellā mētelī satinušos kungu, kam viena zirga, bet

otra gaiļa kāja. Vagārs izbailēs pārmeta krustu un aizsteidzās

pie rijkura redzēto izstāstīt. Rijkuris sacīja, ka velns nākšot pē-
dējo reizi pēc kādām nedēļām un tad lielmāti paraušot. Drīzi

dabūšot labākus kungus. Piepēži lielmāte izskrēja neganta ārā

un sauca vagāru. Rokā viņai bija liela nūja. Pārskaitusies viņa

prasīja, kāpēc vagārs negājis pavēles prasīt. Vagārs gribēja aiz-

bildināties ar to, ka negribējis viņas sarunu ar svešo kungu trau-

cēt. Lielmāte dusmās sāka sist vagāru tik ilgi, kamēr viņš palika

bez jēgas zemē guļot. Vagārs palika kādu laiku slims no bries-

mīgā pēriena. Viņa vietā darbeniekus uzraudzīja pati lielmāte

un sita visus bez žēlastības. Vienu darbenieku lielmāte tā sasita,

ka tas palika rijā guļot. Rijkurim viņa uzdeva sasisto gādāt uz

mājām. Pēc pāris nedēļām vagārs atspirga un gāja atkal prasīt

lielmātei pavēles. Tā nodeva rīkojumus dienas darbiem un pie-

teica, lai pusnaktī ieiet pie viņas. Vagārs pusnaktī redzēja, ka

lielmātes istabas logi bija spoži apgaismoti, liesmot liesmoja.

leejot muižā, viņš dzirdēja viņas istabā briesmīgu troksni un bļā-
vienus. Vagārs gribēja steigties iekšā istabā, bet tur iekšā to

nelaida liels sarkans pūķis, kas spļāva viņam uguni virsū. Va-

gārs bailēs pārmeta krustu un tūliņ atskanēja rībiens. Tad liel-

mātes istabā palika klusu. Vagārs lēnām iegāja tur un redzēja
visu izvandītu. Pie gultas mierīgi dedza sveces, bet lielmātes

gultā nebija. Te viņš ieraudzīja pie gultas zemē trīs asins pi-
lītes. Vagārs pārbijies aizskrēja pie rijkura. Tas pateica, ka

lielmāti velns parāvis. Muižu mantoja labāki kungi, kas izturējās
labi pret dzimtcilvēkiem un vagāru. Vagārs vairs nebija spiests
kūju rokā turēt, ļaudis viņu sāka labi ieraudzīt. Muižā katru

pusnakti lielmātes istabas logi palika gaiši un bija dzirdams ne-

gants troksnis un bļāvieni dažus gadus. Tad viss palika atkal

pa vecam.

8. M. Garkolne no 76 g. v. IvasStaleidzanes Atašienē.

Latvju kultūras kr:

Vīnam kungam vvsa kuo beja dīzgon un jis īsagribeja redzēt

vainu. Pasaucja kungs kaidu sovu zemnīku un soka: «Ej daboj
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vaina! Jo nadabuosi, atpēršu!» Nikuo darīt zemnīkam —un jis

aizguoja. Zemnīks īt divi dīnas, bet vaina vvs navar atrast. Tre-

šā dīnā, saulītei lācūt, īt zemnīks un redz, ka ceļa molā nu kolna

izleida jauns cylvāks un gaida, cikom zemnīks pīīs kluot. «Kur

tu ej?» prosa jaunais cylvāks. «Kungs svutīja īt vaina dabuot

un paruodīt jam, bet es eju jau trešu dīnu un navaru atrast,» at-

bildēja zemnīks. «Naej nikur, es tev īdūšu vainu,» soka jaunais

cylvāks, īdevja zemnīkam rullīti papeira un soka: «īdams uz

muižu nasaver, kas rullītī! Kad aizīsi uz muižu, kungu atsādv-

noj krāslā, pasauc juo sīvas, bārnu un cvtu muižas laužu un tad

izritynoj rullīti!» Zemnīks atnezja rullīti uz muižu un pastuo-

stīja kungam, ka rullītī ir valns. Vaina vārtus atguoja kunga
sīva, bārni un cyti muižas ļaudis. Kungs atsasāda krāslā un gai-

da, kad zemnīks izritynuos nu rullītes vainu. Nicik ilgi zemnīks

naritvnuoja, nu rullītes izlēcja valns ar devinom golvom, septi-

nim rogim un nūžņaudzja kungu, bet pats pazuda.

9. V. Zacharska no A. Reča Silajāņu pag. Latvju

kultūras kr.

Vīnu reizi vīnam zemnīkam, pa ceļi braucūt, nūspruoga uz

ceļa zyrgs. Kū darēt zemnīkam? Leidz sātai vēl tuoli. Jis pa-

metja uz ceļa rotus un nūspruogušū zyrgu, a pats nūguoja kuo-

jom. Dīna beja cīši korsta, jis dreižv pīkusa un jam gribējās

dzert un ēst. Zemnīks jau gul uz ceļa un mierst zemī nu sluo-

buma, bet kai atplētja acs — vērās: pi juo natuoli gul maiss, lels

— lels.

«Varbvut itvmā maisā ir nauda,» dūmuoja zemnīks. Jis, cik

jam beja spāka, pazacēla un kryta pi tuo maisa, atraisēja jū un

veras, ka tī pylns maiss zalta naudys. Nu lelys prīcys jis zau-

dēja pruotu un tī pat nūmyra uz tuos vītys pi maisa.

Par lelu straci zemnīka sīva navarēja sagaidēt sovu veiru

un nūguoja meklēt. Jei atroda uz ceļa veira zyrgu, kas beja

nūspruodzs, un tī pat stuovēja roti. Sīva dūmuoja, ka juos veirs

ir kaut kur natuoli. Jei puorguoja kaidu verstu desmit — vērās:

juos veirs gul nadzeivs un pi juo ir tukšs vacs maiss. Sīva gau-

ži nūrauduoja, bet kūjai darēt? Jei sadūmuoja īt uz sātu papra-

sēt sābrus sev paleigā, kab paglobuotu veiru. Jei nūguoja tuoluok,

īt jei un vērās: pretim jai īt nazkaids kungs, kas apstuoja un

vaicoj sīvītei: «Kur tu ej?»

Sīvītje jam ar osorom atbilda, ka juos veirs gul uz ceļa na-

dzeivs, a natuoli nu juo ar gul jū zyrgs. Un_ jei tagan nazyna,

kai paglobuot veiru. Kungs jai soka: «Nabadoj, īsim atpakaļ,

kur gul tovs veirs, es tev paleidzeišu jū paglobuot.»
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Sīvītje ilgi dūmuoja un golu golā pasacēja: «Es naīšu. Lo-

buok īsu uz sātu un pavaicuošu bazneickungam, kū man darēt ar

nūmvrušū veiru.»

Kungs ilgi prasēja sīvīti it ar jū, bet sīvītje naklausēja, un

nūguoja pa sovu celi uz sātu. It sīvītje un veras: uz ceļa gul

maiss ar naudu. Jei pazavēra uz tū maisu un padūmuoja poša
sevī: «Nauda gon lela, bet na es jū pelnēju.» Jei gribēja jau īt

tuoluok — vērās: tur stuov tys pats kungs un vaicoj: «Kuopēc

tu nagribi naudvs?»

Sīvītje jam atbilda: «Nav man veira, navajag man ari tuos

vaina naudvs. Es sovu dvēseli nagribu atdūt.»

Kungs suoka smītīs, sīvītje puormetja krystu un nu reizis

nūgaisa tys kungs un tys maiss ar zalta naudu. Sīvītje atguoja

uz sātu, izstuostēja vysu sābrym un taipat pasacēja bazneiekun-

gam par juos nalaimi un par itū maisu un kungu. Bazneickungs

jai atbildēja: «Labi, ka tu najēmi tuos naudys un naklausēji tuo

kunga, kurijis nabeja lobs cvlvāks, a beja pats valns. Jis pa-

jēmja ari tova veira dvēseli.»

Sīvītje paklauseja bazneiekunga, palyudzja Divu un naguoja
vairuok ni globuot sova veira.

10. M. Garkolne Līksnas pag. Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja divi bruoli Andrīvs un Jākobs. Jī dzeivuoja vysu

laiku sadarīgi. Vīnu reiz bruoli sadūmuoja precētīs un obi appre-

cēja divējas muosas. Na daudz godu padzeivuoja bruoli un nū-

myra. Palyka jū sīvas un bāduojas par sovim veirim. Vīnā vo-

korā obi muosas sēd un runoj: «Kaut veiri sapnā pasaruodītu

un pastuostītu, kai jīm viņā pasaulī dzeivojas!» Tai juos nūru-

nuoja un jau vajadzēja īt gulātu. Vacuokuo muosa ar sovim

bārnim aizguoja uz klēti gulātu, bet jaunuokuo palyka ustobā.

Vēl napaspēja muosa aizmigt, kai dzierd, ka nazkas pi klēts du-

rovom sytas. Muosa prosa: «Kas tur sytas?» — «Es, tovs veirs

Andrīvs,» atskanēja bolss, «laid mani īškā, es atguoju pasaru-

nuot ar tevi.» Muosa pazyna sova veira Andrīva bolsu un īlaidja

jū klētī. Prīcīga beja muosa, radzādama sovu veiru Andrīvu.

Tai jī runuojas un sīva prosa nu veira: «Kur ir Jākobs?» — «Jā-

kobs īguoja ustobā pi sovas sīvas,» atbildēja veirs. Tad veirs

ar sīvu sasarunuoja īt uz ustobu parunuot vysim četrim kūpā.
Te taišni pasamūda bārns un suoka rauduot. Sīva pajēmja bārnu

un jī nūguoja uz ustobu. Ustobā sēdēja ūtrais bruols ar sovu

sīvu un runuoja. Atsasāda jī vysi pi golda un runuojās. Te nū-

krita nu golda nazis un Andrīva sīva pīsalīcja pacelt nazi. Ci-
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kom jei gruobuojas pēc naža, jai tvka rūkā nazkas meiksts. Ve-

rās Andrīva sīva, ka obeji jūs veiri ar astēm un kuojas spolvuo-
tas. Tūreiz muosa saprota, ka te na jūs veiri, bet valni atguo-
juši. Jei pajēmja un īknībja bārnam. Bārns suoka rauduot. Tū-
reiz Andrīva sīva soka: «Es nesšu uz klēti bārnu aizmidzēšu!»

un jei aizguoja. Tikkū jei paspēja īīt klētī un aiztaisīt durovas,

pi durovom kai ar vātri pīskrēja valns un lauž durovas. Andrī-

va sīvaīguoduoja, ka klētī ir vystas. Jei pagvva gaili un suoka

tū kratīt. Jau pašu reiz durovas suoka braukšēt un valns īleiss

īškā, bet te gaiļs aizdzīduoja. Tad valns, skrīdams prūjom soka:

«Laime tova, ka klētī beja gails, cvtaidi tu šūnakt bvutu beigta.
Jo tu vēl sovu veiru pīminēsi, tad tev byus tys pats, kas tovai

muosai!» Muosa ar lelom bailēm nūsēdēja leidz reitam klētī, par

mīgu nabeja kuo runuot. Reitā muosa atgoja uz ustobu un īrau-

dzēja, ka juos muosa gul nadzeiva. Nu tuo laika jei vairuok na-

pīminēja sova veira.

11. J. Opy neaus Latgalē.

Vīna sīva pēc veira nuoves lūti rauduojusi un nikai navarē-

juši aizmierst sova veira. Raud, raud un ilgus vokorus vina na-

var aizmigt. Vīnu vokoru pi viņas atīt viņas veirs. Jei prīcīga
pabaroj, padzyrda. Bet atīt pyrmī gaili, veirs aizsteidzās prū-
jom, apsajemdams atīt reitu vokorā. Uz reita pusi sīva dzierd

nazkaidu jauku sīvītes bolsu: «Mīluo muos, reit vokorā, kad atīt

tovs veirs, tu najauši spēlēdama kartuos, nūgryud kārtu zemē,

un tu redzēsi, kas tys ir par veiru.» Teikusi šū, runuotuoja aiz

lūga pazuda. Sīva sagaida reit vokora un dzierd: ustobā īīt vi-

ņas veirs. Padzyrda, pabaroj un suoc kartuos spēlēt. Sīva itkai

najauši nūgryuž kārtu. Viņa leikst, lai pacelt, bet veirs gyunas

un grib izpaleidzēt. Bet sīva soka: «Nikas, es poša.» Viņa pī-

leikst pēc kurtas un redz, ka veiram zyrga kuojas. Vina vvsa

nūdreb. Te aizdzīd gails un veirs pazust. Reitā viņa īt uz baz-

nīckungu un vysu izstuosta. Baznīckungs viņai īdūd sveces un

mūku un pīsoka: «Nasabeist, lai kas naītu pi tevis. Tikai skaitīt

puotorus un lyugt Dīvu un vyss byus lobi.» Vokorā sīva sadadz

sveces, pastota mūku uz golda un lyudzas. Par kaidu laiciņu
ustobā saskrīn vairuok veirīšu un tymā storpā viņas veirs. Veirs

Iyudzās nūdzēst sveces un nūlikt mūku, bet sīva nasaklausa, tikai

skaita puotorus. Tad vysi veirīši, kurini beja gon zyrgu, gon _gū-
vu kuojas, suoka vysaiž draudēt viņai, bet sīva tik Ivudzas Dīva.

Beiguos aizdzīduoja gails un ermi pazuda. Pēc tam veirs vairs

naguoja pi sīvas un sīva narauduoja pēc veira.

Soka, ka vyspuori cīši navajag rauduot un skumt pec veiru

nuoves.
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12. Augusts Adleris, Z. Lancmana kr.

Krišus avotiņš atrodas kādas verstes pusotras no Jaun-Gul-

benes Gulbīša uz ziemeļiem, netālu no Villenieku mājas, Līpiņu

kalna piegāzē.

Agrāk avotiņa neesot bijis, bet tai vietā audzis liels ozols.

Ozolā dzīvojis vecs ūpis, kas bijis pats velns. Naktīs ūpis dobji

vaidējis un apkārtējiem ļaudim ūpja vaidēšana nepatikusi. Reiz

viens stiprs vīrs, vārdā Krišus, apņēmies ūpi aizdzīt, paņēmis

dakšas, aizgājis un noslēpies ozola dobumā. Tā ap pusnakti ūpis

bijis klāt un sācis vaidēt. Krišus ar dakšām ūpi nodūris, paņē-

mis to un gribējis nest uz māju-. Piepēži ūpis atdzīvojies un pa-

licis par velnu. Velns sagrābis Krišu un ar tādu sparu rāvis viņu

ozolā dobumā, ka ozols sašķīdis drupatās un nogrimis zemē, līdz

ar velnu un Krišu. Palicis tikai iedobums, no kura sācis sūkties

ūdens. Tā cēlies avotiņš, ko ļaudis vēlāk nosaukuši Krišus vār-

dā par Krišus avotiņu.

13. Skolniece Elvīra Priediņa no 97 g. v. māmiņas

Re n d a.

Vienai mātei meita bijusi liela audēja. Tā audusi caurām

naktim un dienām. Vienu nakti aužot, tā redzējusi, ka melns

vīrs aiznes zārku gar logu. Meita paņēmusi krītu, savilkusi vi-

sur krustus un izlaistījusi istabu ar svētu ūdeni. Melnais vīrs

staigājis mājai apkārt, bet nav varējis tikt iekšā, visur bijis
krusts priekšā. Meita no bailēm metusies uz gultu, kur gulējuši
tēvs ar māti, un gribējusi tos uzcelt, bet viņi bijuši kā miroņi.
Pa tam melnais vīrs ar zārku bijis ielīdis pa skursteni istabā, jo
meita tur nebijusi krustu uzvilkusi. Otrā rītā tēvs ar māti ierau-

dzījuši savu meitu plāna vidū zārkā guļot nomirušu.

14. A. Vaverans Krustpils pag. Latvju kultūras kr.

Vienā muižā senos laikos dzīvojis kungs, negants kā pats
velns. Te reiz, saulei jau laižoties, muižā iebraucot melnā karietē

divi melni kungi un prasot pēc muižas kunga. Bet kungs gadījies

pašreiz laukā. Šie dabūjuši to zināt — uz lauku prom. Kučiers

ar karieti aizbraucis, bet melnie kungi uz lauka klāt pie muižas

kunga. Viens mugurā, otrs ap kaklu un tikko negantnieks i re-

dzēt — muižas kungs pazudis. Bet vecie ļaudis — tie jau visu

zin — stāstījuši, ka kungu velni aiznesuši.

15. Arturs Spuriņš Vijciema pag. J. A. Jansona kr.

Reiz vienas mājas saimnieks ar velnu dzīvojis uz vienu rcku,

bet citi mājas iedzīvotāji tam nav piekrituši. Saimnieks dzīvojis
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dzīvojis, bet ar katru dienu palicis nelāgāks. Pats viņš to ne-

varējis izskaidrot. Reiz pie saimnieka pienācis mājas vecākais

puisis un kautko klusām stāstījis. Pēc tam saimnieks vairāk die-

nas bijis ļoti nopietns un kautko vienmēr pārdomājis.
Vienā svētdienā saimnieks aizgājis uz pirti pērties. Te pie-

pēži visus mājiniekus izbiedējis stiprs kliedziens, kas nācis no

pirts. Ar visu spēku pirts durvis tika atgrūztas vaļā, un saim-

nieks tīri bāls izskrēja ārā no pirts. Labu laiciņu viņš nerunāja,

pēc tam tas dabūja valodu un sacīja, ka velns viņu gribējis no-

ķert un aizvest par to, ka viņam vairs nekalpojot. Labu laiku

bijis miers, bet vienu sestdienu velns atkal atnācis un aiznesis

saimnieku. No tā laika saimnieks zemes virsū neesot redzēts.

16. Skolnieks Kārlis Valteris no 85 g. v. Marijas Va 1-

teres Jaunlaicenes pag.

Lintenes muižas rijā bijusi iemūrēta pie krāsns no akme-

ņiem maza lāviņa, kur rijniekiem pavadīt nakti. Reiz vienā nak-

tī rijnieks, kas tur gulējis, rītā atrasts zemē nomiris. Visi rij-
nieki nozabijušies, jo cits jau tur viņu nevarējis nobendēt, kā

velns, kas laikam nācis sildīties. Rijnieks Rūga zinājis padomu.

Viņš nogriezis krietnu sērmūkstes milnu un uz mizas sagriezis

deviņdesmitdeviņus krustus. Gājis rijā, kad pusnaktī gailis pir-

mo reizi iedziedājies, un ar apkrustoto milnu apdauzījis visas ri-

jas sienas, tad velnam vajagot mukt laukā. Bet tomēr neviens

vairs negājis rijā gulēt. Bijis jāiet pašam Rūgām. Rītā viņš at-

rasts tāpat beigts. Nu tikai sapratuši, ka velns atrodoties iekš

lāviņas akmeņiem. Izlauzuši lāviņu un akmeņus sasvieduši ezerā,

tikai vienu gludu kaļķakmeni stārasts licis pietaupīt suņu būdai,

jo tur viens akmens salūzis. Ļaudis tomēr negribējuši to atstāt

un iesvieduši arī to ezerā. Tad ūdens sācis stipri burbuļot un

iaudis nu priecājušies, ka velns noslīcis.

17. A. Vas k i s Tuku m a.

Zantes muižas kungam saslimusi cienmāte. Pie kungiem

kalpojusi meita, vārdā Zapa. Zapa redzot: ienākot divi melni

kundziņi ar baltām krāgām priekšā, parunājoties ar cienmāti un

atkal aizejot. Kundziņi nākuši trīs dienas no vietas. Trešā die-

nā cienmāte uzcēlusies no gultas apģērbusies par brūti un gājusi

kundziņiem līdzi: kundziņi pa priekšu, šī no pakaļas. «Zapa,

nes manu šlepi,» teikusi cienmāte kalponei un to atkārtojusi uz

katra sliekšņa. Uz trešā sliekšņa, kur sācies tumšs gaņģis, kun-

dziņi pārvērtušies par diviem melniem suņiem, sagrābuši cien-

māti un aizrāvuši prom, bet kalpone atradusies tumsā uz veran-
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das. Kungs prasījis kalponei, kur palikusi cienmāte. Zapa visu

izstāstījusi. Tad kungs piekodinājis kalponei par notikušo ne-

vienam neko nestāstīt, par ko apsolījis tai māju, kādu vien tā

izvēloties viņa apgabalā. Kungs rīkojis cienmātei lepnas bēres,

bet zārku apglabājis bez cienmātes — tukšu. Vēl šobaltdien, ļau-
dis runājot, ka pie Zantes muižas atrodoties elles vārti.

18. Da n dc n i s. LP, V, 133, 46, 10.

Gatartu Āriešu ciemā reiz iebraukuši naktī sveši ļaudis ar

pulksteņiem, apgriezušies riņķī un atkal aizbraukuši. Rītā, sāk

apskatīties: vienas sieviņas, Klibās Kroples, trūkst. Are, kur tad

gadīsies? Velni aizveduši. Gan dzinuši rasā pēdas, bet nekā

darīt: pēdas nozudušas dīķī. Citā reizē atkal tai pašā mājā liels

garš lietuvēns (balts) klupis vīram virsū, kurš kūts augšā gulē-

jis. Vīrs gribējis lietuvēnu pa lūku nogāzt; bet baltais zibiņa
ātrumā ieķēries bendelē un tā sakarājies, kamēr kūlēji cēlušies

pie darba — tad pazudis.

19. Aronu Matīss Bērzaunes Brencenos. LP, V, 156, 46, 42.

Vienā baznīcā pat dienas laikā velni rādījušies, īpaši tornī.

Zvanītājs bijis drošs vīrs, daudz par viņiem nebēdājis; bet vien-

reiz gan piekrāpies. Tas bijis tā. Zvanītājs patlaban kāps zemē

un ieraudzīs zaļu vīriņu trepju galā sēžam. «E!» viņš uzsauc,

«ķēms, ko te dirni?» un nogrūdis zaļajam cepuri no galvas. Za-

ļais neko. Bet kas ir? Naktī zaļais nedod zvanītājam miera,

moca un tirda: «Nāc, uzliec man cepuri galvā, uzliec cepuri gal-
vā!» To nakti tā nu vēl pusjokiem pārgājis un zvanītājs rītā

vēl nodomājis: «Vai tad nu itin nākamu nakti neliks mierā?»

Bet nekā, otrā naktī vēl sīvāk: «Nāc, uzliec cepuri galvā jeb
tu izputēsi!» Zvanītājs pārdomā: «Joki vairs nav, jāiet būs.»

Nu paņēmis daudz ļaužu līdz un pašā pusdienas laikā gājis ari

zaļajam cepuri galvā likt. Bet zaļais atteicis: «Lai visi citi ridē-

jas no baznīcas laukā, tu viens pats ienāksi tad tornī un uzliksi

nosviesto cepuri.» Lab', citi izgājuši laukā. Zvanītājs nu paņē-

mis cepuri un patlaban liks zaļajam galvā, te tai pašā brīdī tikai

iekliedzies vien un tā zvanītājs nezin kur palicis, kur ne. Bet na

tā laika zaļais nekad tur vairs nav redzēts.

20. V. Zacharska no teicēja St. Regžas Rozentavas

pag. Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja uz pasauļa vīns bēdīgs zemnīks par kolpu pi
prinča. Jis struoduoja dīnas un naktis. Pi prinča beja lela pils
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un daudz vvsaidas boguotības. Princs ar zemnīku beja vēl jauni
un naprecēti un kotrs dūmuoja, kai dabuot sev līgaviņas. Princs

runoj šovam kolpam, zemnīkam: «Cikom tu nadabuosi dēl ma-

nis smukas meitas, leidz tam laikam pi manis struoduosi pa brei-

vu uz sova vādara!» Tai guoja godi. Princs taisējās par vācu,

bet zemnīks, kaut struoduoja, bet vys taisījuos šmukuoks un

šmukuoks. Vīnu reizi zemnīks īpasazyna ar vīnu buorinīti, ku-

ras vuords beja Arje. Jī vīns ūtru cīši mīluoja un sarunuoja pre-

cētīs, bet zemnīks labi zynuoja, ka princs jam naatlaus precētīs,

un nu lela žāluma var izdarīt ar jū, kū grib. Sadūmuoja zemnīks

ar sovu Anīti precētīs, bēgt nu prinča pils un ar sevi pajemt
skreini ar prinča montu. Kad zemnīks itū dūmuoja, redz, ka

preti jam stuov valns un smejas. Zemnīks nūsabeida, satvēra
vāzdu un gribēja nūsist vainu, bet valns suoka prasīt zemnīka

nasist juo, jis kaut kad jam dūšūt paleigu. «Tu sadūmuoji nūzagt

skreini ar montu, bet bez manis tu nikuo navarēsi izdarīt! Jo tu

byusi ar mani mīrā, es tev paleidzēšu vysu izdarīt, bet par itū

tu man atdūsi sovu dvēseli!» Zemnīks dūmuoja, dūmuoja, bet

vainām vuorda nadevja, pasacēja: «Reit es tev pasacīšu!» Taišņi
itū nakti zemnīkam navarēja aizskrīt un jis sovai Anītei runuoja:

«Dūšu vuordu vainām, tūlaik mes byusim boguoti un princs myu-
sim nikuo naizdarīs!» — «Nā!» atbildēja Aņe. «Lobuok taipat
dzeivuot bēdīgim un puordzeivuot vysaidas nalaimes, kuras myu-

sus satiks ceļā. Dīvs myusim paleidzēs!» Cik jī narunuoja, at-

skrīn valns un vaicoj: «Nu, vai dūsi man vuordu?» Zemnīks jam

atbildēja: «Navaru es byut par tovu, es sadūmuoju lobuok dzei-

vuot bēdīgam kai boguotam.» Valns dusmīgs izskrēja uorā nu

ustobas, bet zemnīks sadūmuoja īt labuok pi prinča un paprasīt
nu juo laulības svētības, bet valns jau tyuleņ aizguoja pi prinča.

Princs īraudzēja vainu, nanūsabeida un pījēmja jū, kai lelu un

lobu vīsu. Valns izstuostēja princam, ka juo kolps, zemnīks, grib

nu juo nūzagt skreini ar montu. Princs tyulen pasaucja zemnī-

ku pi sevis. Zemnīks atguoja pi prinča ar sovu Anīti un gribēja

prasīt juo svētības. Princs tyuleņ pasacīja aiztaisīt zemnīku kļā-

va ar lūpim un baruot jū ar tū pat barūkli, ar kuru baroj lūpus,

bet ar Anīti princs pats apsaprecēja. Nalaimīguo meitiņa nazy-

nuoja, kū darīt. Dēļ juos princs izzaruodējuos par pašu lelu

vainu. Vīnu reiz Aņīte ar osorom lyudzja Dīvu un izdzierda

bolsu: «Izej uz pils gaņkom, tī byus pele, sēstīs uz peles, jei

tevi aizness uz baznīcu!» Aņīte uz reizes palyka prīciga, iz-

skrēja uz gankom, sāduos uz peles un pele jū aiznesja uz baz-

nīcu. Vailns vysu redzēja un tyulen pasacēja princam un jī obi

ar vainu aizskrēja pakal pēc Aņītes. Kad princs ar vainu pī-

skrēja pi baznīcas, Aņīte baznīcā nazynuoja, kū darīt. Jei redz,

ka atsataisīja baznīcas durovas un īguoja princs ar vainu, bet
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nikai jī navarēja pi juos daīt. Anītei uz golvas aizspeidēja mē-

ness, kurs cīši dadzvnuoja, un princs ar vainu nikai navarēja pi

juos daīt. Valns dūmoj pats sevī: «Nikuo nabvus, īsu drei-

žuok pi tuo zemnīka un sarunuošu, lai juo dvēsele patvktu man!»

Atskrīn valns pi zemnīka un suoka runuot: «Es tevi izgluobšu

nu ituo kļāva, jo tu man īdūsi vuordu, un padarīšu tevi par bo-

guotu!» Zemnīks dūmuoja, dūmuoja un pasacēja: «Es labuok

klāvā nūmieršu, bet nikaida vuorda nadūšu!» Atīt princs uz sā-

tu un valns suoka jam runuot par zemnīku. Princs sazadusmuo-

ja uz vaina un gribēja jū nūsist, bet valns kai tvēra prinču aiz

kokla un nūžņaudzja. Aņite atguoja nu baznīcas un izlaidja nu

kļāva zemnīku un jī sataisēja kuozas un tagad dzeivoj prinča
pilī, bet princs vainām elnē zuobokus teirej un smolas kotlus

vuorej.

Piezīme. Šī gan liekas drusku romantiska un moderna teika. P. Š.

21. V. Zacharska no St. Žeigura Balvu pag.

Sen-senejūs laikūs dzeivuoja uz pasaula vīns kungs. Kun-

gam nabeja ni muotes, ni tāva; jis beja naprecēts. Vīnu reizi jis
sadūmuoja īt uz mežu medībuos. Pajēmja kungs blisi un aiz-

guoja uz mežu. Mežs beja cīši lels. Kungs, staiguodams pa

mežu, aizzamaldīja un navar nikai tikt uz ceļa. Skrīn začs.

Kungs pajēmja blisi un īvainuoja zači. Začīts suoka prasīt kun-

gu atstuot jū dzeivu un soka: «Es tev kad nabejis lobu izdarī-

šu!» Kungs vērās uz zača un runoj: «Kū tu man loba vari

izdarīt? Izvest uz ceļa tu manis navari!» Kungs nūsvta pavv-

sam zači, Ivka sev uz placim un aizguoja tuoluok. It jis un redz,

ka preti jam skrīn lopsa. Kungs pajēmja blisi un gribēja nūsist

lopsu, bet lopsa suoka praseit kungu, kab jis juos nasvstu, bet

atstuotu dzeivu un soka: «Es tev lobu izdarīšu!» Kungs paklau-

sīja lopsas un soka jai: «Paruod man ceļu, es aizamaldīju un na-

zvnu, kai tikt uz sovu pili!» Lopsa paruodīja kungam ceļu. Kad

kungs izguoja uz ceļa, jis nūsvta lopsu, lyka uz placim un guoja

pa ceļu uz sātu. Verās: īt jam preti nazkaids zvērs. Kungs pa-

jēmja nu placim blisi un suoka šaut, bet zvēram napatyka.
Zvērs tvēra kungu uz muguras un aiznesja.. Kungs, kaut izzy-
nuoja, ka _itys zvērs beja pats valns, bet nikai nu juo navarēja

sprukt vaļā. Tai valns kungu aiznesja uz sovu elni, kur jis tagad

dzeivoj.

22. Teicējs O. Plok s Kaunatu pag. Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja vecs ar sovu vēcini; jīm beja vina meita, kura

beja cīši smuka. Tāvs ar muoti nazvnuoja, kai jū audzēt — cīši
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žāluoja. Meita jau izauga lela un jū jau vajadzētja izdūt pi veira,
bet tāvs ar muoti par tū dūmuot nagribēja un runuoja: «Lai mei-

ta vēl padzeivoj, laika ir gon vēl!» Suoka braukuot uz meitu

svuotūs puiši, bet tavam ar muoti tys napateik. Jī dūmuoja, ka

dēl jūs meitas kad byus precinīks, tad byus cīši boguots, un tai

pat skaists kai jūs meita. Laiks guoja, meita jau palīk vāca. Jau

meita paša grib izīt pi veira, bet nikas juos najem. Meita jau
ītu kaut pi okla vai klyba, bet vysi labi zyna, ka veči brīsmīgi

dusmīgi, un nikas nabrauc svuotūs. Vīnu reiz, rudeņa laikā, meita

guoja pēc yudeņa, sasatyka ar vīnu klybu puisi un suoka juo

prasīt: «Jam mani par sīvu!» Bet klybais puiss jai atbildēja:
«Kam man vācu meitu, es, kaut klybs, bet pajemšu sev jauniņu

meitu!» Tai klybais puiss nūguoja sovu ceļu. Meita pīsmēla

spaiņus ar yudeni un rauduodama atguoja uz sātu. Dūmoj meita

paša sevī: «Taids klybs puiss un tys nagrib mani jemt.» Suoka

meita loumot šovus vacūs tāvu un muoti, kuri maisīja jai ogruok
izīt pi veira. Vacī tāvs ar muoti sarunuoja paziņuot, kas grib

precētīs ar jūs meitu, lai brauc svuotūs. Puorguoja lels laiks un

nikas naatbraucja. Vysi zynuoja, ka jei, kaut vēl smuka, bet jau

vāca, un puiši smējās itam ziņuojumam. Tai puorguoja nazcik

godu, nūmyra juos vacais tāvs un palyka meita ar sovu muoti

divejuos. Meitai beja cīši žāl vērtīs uz sovu draudziņu, kuras vēl

jaunībā izguoja pi veira, un pi tūs puišu, kuri braukuoja uz jū
svuotūs. Suoka meita lomuot sovu muoti. Muote izguoja uora

un suoka gauži rauduot un prasīt: «Kaut valns uz jū atbrauktu

svuotūs un pajemtu par sīvu!» Jau suoka taisītīs tymss. Atīt

muote uz sātu — vērās: pi ustobas stuov juos meita un runoj ar

vata. Muote suokumā napazyna vaina un dūmuoja, ka cylvāks.

Muote nu prīcas aizzaklīdzja: «Jem, jem jū bez vvsaidas runas!»

Valns satvēra meitu aiz apakles, lyka sev uz placim un nūskrēja

klīgdams: «Paldīs, paldīs par meitu!» Tūlaik muote īraudzēja,

ka ite na cylvāks, bet valns nūnesja juos meitu un dzierdēja, kai

meita klīdzja: «Muot, gluob mani!» Valns nūnesja jū uz sovu

elni, bet muote nu lelas bailes un žāluma tī pat uz vītas puor-

pleisa pa pusei.

23. V. Zacharska no A. Strodes Bukumuižas pag.

Latvju kultūras kr.

Vīnā mīstiņā dzeivuoja vīns pops ar sovu sīvu. Aiz mīsti-

ņa beja mežs un par tū mežu guoja lela upe. Vīnu reizi vosaras

laikā popa sīva sadūmuoja īt uz upi mauduotūs. Atīt jei uz upi

meža maliņā, nūvylka drēbes un īleida yudenī. Kad jei īleida

yudenī, nazkas satvēra jū aiz kuojas. Jei cīši sasabeida un na-

paspēja paklīgt, kai vērās: nu yudeņa izlem valns un prosa jū īt
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pi juo uz vudeņa kēnesti. Popa sīva ar lelom dusmem jam at-

bildēja: «Pi tevis nikod naīšu! Es lobuok īsu pi paša vaina, bet

na pi tevis!»

Jej mudri apvylka drebēs un nuskreja dreižuok uz sovu satu.

Tai puorguoja nazcik laika.

Vīnu reizi pops ar sovu sīvu izguoja pastaiguot mežā pa

upes molu. Staigoj jī un runoj vīns ar ūtru. Verās pops, ka nu

upes izlem valns un soka popam: «Kai tu vari staiguot ar munu

sīvu?»

Pops pasavera uz vainu un puorsakristīja. Valns tyuleņ pa-

zuda. Pops vaicoj sovai sīvai: «Vai tu redzēji vainu?»

Sīva jam atbildēja: «Na, varbyut, ite tev tai pasaruodīja?»

Tai jī nūguoja tuoluok. Suoka pops bučuot sovu sīvu uti vē-

rās: otkon preti stuov valns. Pops puorsakristīja un valns pa-

zuda. Otkon pops vaicoj sīvai: «Vai tu redzēji?» Sīva soka
L

ka

jej nikuo naredzēja. Pops soka sīvai: «Vajag drusku oasēdēt

uz zuolītes.» — Jī grib jau sēstīs un vērās pops: otkon preti

stuov valns. Pops sasadusmuoja un kai lyka ar vāzu vainām

par golvu, valns pasasmēja un otkon pazuda. Sīva vaicoj popam:

«Kas tev taids šudin ir? Es nikuo naradzu, bet tu tik ar vainu

navari apsamīrinuot?»
Tūlaik pops soka sīvai: «Isim uz sātu, vajag palyugt Dīvu.

Varbyut es daudz pīgrākuoju?» Jī suoka īt uz sātu, un lai taiš-

nuok tiktu tur, pops soka: «Isim par pūru!»
Daīt jī pi pura un sīva soka: «Man baist it par puru, īsim

lobuok apleik.»
Bet pops soka: «Es īšu.» Kai guoja, tai pops īkrita pūrā un

nūsleika. Sīva vērās, ka pops nūsleika, stuov un dūmoj. Verās

sīvai preti stuov valns un soka: «Tu esi muna! Tu pīmin, kad

tu mauduojīs un pasacīji, ka labuok īšu pi paša vaina!»

Sīva gribēja vēl kū runuot, bet valns satvēra jū un nūnesja
uz sovu elni. Tī dzeivoj popa sīva un pops pats un kolpoj

vainām.

16. Velni mudina cilvēkus kārties.

1. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē -Pienava. LP, I,

145, 115.

Viens cilvēks bija apnicis pasaulē dzīvot: viņš aiziet mežā

kārties. Bet pašu laiku gadās meža sargs; tas pārrauj valgu un

neļauj kārties. Pēc, kad nu viss labi, meža sargs prasīs: «Nu

saki man taisnību. Kā tad tev bija ap dūšu, kad pie koka ka-

rājies?»
«Vai, milo_ mežsarg, paldies, ka mani izglābi. Es ne mužam

tā vairs nedarīšu. Tās ir briesmas. Līdz ko man valgs sāka
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kaklu žņaugt, tad visa dūša sašļuka. Klausies, no dienas vi-

diem nāca pūki atplēstām rīklēm, no vakariem visādi zvēri, no

rītiem raganas šautrām, bīšķiem un no ziemeļiem pats ļaunais

skali smiedamies. Viņš apkampa mani, skūpstīja manu kaklu un

bija tik priecīgs par mani, itkā es viņam brālis būtu. Bet līdz

ko tu valgu pārrāvi, tad visi aizgāja, ka klimstēja vien.»

2. E. Krastinš Varenbroka, Folkloras krātuvē.

Reizi vienam apnicis dzīvot. Doma: «Labāk pakāršos.»
Domāts — dar.'ts. Viņš paņem valgu un uzkāpj uz rijas. Vie-

nu galu piesien pie spāres un to cilpu sev ap kaklu. Laizda-

mies no rijas zemē saka: «Dieviņ, nāc par palīgu pakārties!»

Kā laidies, tā valgs pārtrūcis. Viņš pacēlis galvu uz augšu,
skatās: ka otrā valga galā sēd jaunskungs. Tas saka uz tā cil-

vēka: «Ak tu muļķis, kam sauci tādu par palīgu, kas valgu rau'n

pušu. Lūk, i nepakāries, tik skāde vien par valgu. Būtu mani

piesaucis, jeb ar nekā nebūtu teicis, tad pie diega ar būtu pakā-
ries un nebūtu trūcis.»

3. Klein h o f v Fricis Naudītē. Jk r. V. LP, VII, 1, 63, 8.

Reiz viens puisis gribēja pakārties, nogāja uz rijām, aplika

striķi gar kaklu un piesēja striķim otru galu pie ārdiem: «Nu,

Dieviņ mīļais, palīdzi man pakārties!» viņš teica un palaida striķi

vaļā. Bet striķis pārtrūka un puisis nokrita uz klona. «Kad tevi

velns, kā sasitos!» puisis stenēja. Te arī tūlīt velns klāt un saka:

«Are! kā tad tu tagad zini mani saukt! Kāpēc tu pirmīt mani ne-

sauci? Ko tad es tagad varu darīt, kad Dievu esi piesaucis?»

4. Kleinh o f v Fricis Naudītē. Jk r. V. LP, VII, I, 63, 7.

Reiz kratīja muižas meitas lopiem ēdamo laidara augšā.
Sāka runāt: «Diezin, kā tad ir, kad karas?» un gribēja pamēģi-
nāt kārties. Dabūjušas striķi, tās norunāja, ka vienai jāiet kār-

ties; bet jā slikti ies, tad citām jāiet palīgā. Kā runāts, tā darīts.

Bet tik ko meita karādamās sāka bļaut un citas gribēja palīgā

iet, te piestājās pie meitas liels, garš tēviņš. Meitas no viņa sa-

bijās un nedrīkstējušas palīgā iet. Pa tam meita bija nokārusies.

5. Jānis Dīcmanis Liegos, Lejas Kurzeme. «Pasaku

vācelīte». LP, VII, I, 63, 9.

Reizi saimniekam bija divi ganu puikas. Viņš sūtīja tos uz

riju sijāt cūkām pelus. Sijādams, puika prasīja otram: «Kas zin,
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kā ir, kad pakaras?» «Nezinu vis, jāpamēģina!» otrs puika at-

teica. Pirmais puika tūliņ bija gatavs pamēģināt. Viņš atraisīja

kretulim saiti, piesēja vienu saites galu pie dziedra, palika apak-

šā klučeli, pats uzkāpa uz to, tad bāza kaklu lencē un pieteica

otram puikam, lai viņš klučeli atņem nost. «Bet tik līdz kā es

svilpšu, tad nekavējies palikt man klučeli tūliņ zem kājām!» Kad

nu puika kaklu bij iebāzis lencē, tad otrs puika atņēma klucīti no

viņa kājām. Nepagāja ne pāra minūtes, kad puika tapa sarkans

un lūpas vien šķobīja, lai svilptu; bet rīkle jau bija cieti un arī

balsu vairs nevarēja izsaukt. Otrs puika, redzēdams viņu tādā

izskatā, noprata, ka lūpas taisa svilpienu, bet vairs nespēj. Viņš
ātri vien ķēra pēc klucīša, gribēdams to zem kājām pašaut, lai

nenožņaugtos. Bet — kur radies, kur ne — kāds sarkanbikšelis

puika lēkāja ap gana puiku, kas karājās, un sauca otram puikam:
«Nenesi vis to klučeli, gan tu redzēsi, ka tavs biedrs drīzi vien

jauki dancos!» Puika paklausīja sarkanbikšelim un — kas notika

— pēc kāda maza laiciņa puika (kārējies) nostaipījās vien un bija

beigts. Sarkanbikšelis arī tūliņ pazuda.

Piezīme. Ir ļauni gari, kas ap pusdienas laiku nokarot cilvēku?

koku galotnēs. Reiz tā viens kungs kritis kārējam nagos. Kārējs viņu vedis

pa trepju trepēm augšā; pēdīgi — kas ir — aizved pie cilpas koka gaiotnē

un nokar. LP, VII, I, 62, 5.

6. Gulb c nē. LP, VII, I, 64, 10.

Pieguļnieki jokodamies apmetuši biedram virvi ap kaklu —

tūliņ gribējuši atkal pārgriezt virvi. Bet tik ko taisījušies griezt
— pašā tai brīdī pielecis zaķis, Šie domājuši ātri noķert zaķi;
bet zaķis pasprucis un kad nu atnākuši atpakaļ, biedrs bijis jau
pagalam. Šis zaķis esot bijis velns.

7. Gulb c nē. LP, VII, I, 64, 11.

Viens vīrs iegājis šķūnī kārties. Turpat ganījusi ganu

meitene. Tā pamanījusi, ko šis grib darīt, skrējusi saiti pušu
griezt; bet nedabūjusi: šķūnī gadījies melns suns, tas nelaidis

meiteni klat. Melnais suns esot bijis velns. Tiklīdz kārējies bi-

jis pagalam — suns pazudis.

8. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteros.

Vienai sievai bīš vīrs un tas bīš skaudīgs dzērāš. Ko vie šis

dabūš roka, to visu nodzēris. Sieva nu vai(r)s ar šo netikusi ne-

kādā galā un reizi, ka šis akai no kroga nācis piedzēries mājā.
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sieva dusmas sacīsi: «Ej vie un labāki meža pakaries, ka mana

galviņa reiz tiek no nelaimes vaļā.»
Nu vīrs ar saskaities un izgāš no istabas ārā un ceikinās

(nodomājis), iešot labāki uz krogu apakalis. Nu vīrs gāš ar uz

krogu apakal._ Bet pa ceļam šim piesitušies div smalki jaun-
kungi un aicināsi sev līdza. Labi, vīrs gāš ar, bet nu sācies tāds

labs ceļš, ka vīrs ne savu mūžu nebīš gāš.
Visi trīs gāši gāši un iegāši lielā mežā. Bet nu uzreiz gadī-

šās ceļā karātavas un abi jaunkungi vedināši vīru, lei šis paka-

roties, jo sieva jau tā šim esot vēlēsi. Nu vīrs pārbijies un sa-

cīs: «Dieviņ', Kristus Jēzus, vai nu es sievas, maukas, dē

kāršos!»

Kā vīrs tā nosacīš, tā abi smalkie jaunkungi uzreiz pazuduši.
Pazudušas karātavas un labais ceļš, un vīrs bīš iegāš gruntīgā

staigoņā un trīs dienas gāš, kamē ticis ārā.

9. J. Atteka no 42 g. v. M. Duka te s Nīca.

Vienam saimniekam bijušas divas mazmeitiņas, otram puika.
Vienu dienu šie spēlējoties visi sarunājuši iet provēt rijā kārties,
un ar tādu norunu: kā pacels mazu kraģīti, lai varētu pietikt
pie valga, bet kad tas valgs būs jau rīkli aizrāvis, tad svilps, lai

pacel atkal kraģīti, kā tiktu vaļā. Labi, puika provējis pirmais.

Kā šīs atņem to kraģīti nost, puikam tūlīt aizvelk rīkli un nu

gribētu švilpt, bet nevar. Šis nu stirinot kājas un meitenes gribē-
tu pacelt kraģīti, bet tūliņ ir priekšā tāds mazs sarkans vīriņš un

nelaun. Meitenes pārbijušās un skrej mājā, cik vien var. Tēvs

nu meklējot mājā puiku, bet nekur nav, meitenes arī neteic.

Beidzot atraduši rijā un nevarējuši izprast, kas tik mazam pui-
kam būtu bijis par iemeslu pakārties.

10. J. Luters Otaņķe pie Nīcas. K. Lielozola kr.

Vienā rijā sagājuši puikas un gribējuši zināt, kā iet, kad ka-

ras. Puikas uztaisījuši kārtavas. Viens no puikām teicis, lai vi-

ņu pakarot, bet kad šis sākšot stirināties, lai tad viņam tūliņ

apakš kājām pagrūžot klucīti. Tikko puika sācis stirināties, pui-
kas gribējuši klucīti pagrūst._ Te no stūra izlēcis, melni ģērbies

jaunskungs un iesaucies: «Nē, nē, nē, lai nostirinās, lai.» Puikas

sabijušies un izskrējuši no rijas ārā. No rīta puiku atraduši zili

melnu kārtavās karājoties.

11. M. Macpane no 62 g. v. A. Gulbes Jauna muižā.

Reizi divi puiši veduši rudzus šķūni. Viens ir dakšojis un

otrs krāvis gubā. Kad vezums bijis izdakšots, tad dakšotājs zo-
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bodamies ielicis galvu divzaru_dakšā, ar kuru dakšoja rudzus,

un teicis, ka tā varot labi pakārties. Tikko šos vārdus bija iz-

tiecis, viņš tūliņ pakritis gar zemi un taisījies aizdarīt acis. Otrs

puisis steidzies vinu glābt, bet te — kur gadījies, kur ne — pui-
sim danco priekšā mazs, sarkans vācietelis un neļauj puisim ķer-

ties klāt, līdz viņš nebijis pavisam beigts. Kad puisis bijis no-

miris, tad vācietis pazudis kā ūdenī iekritis. Tādēļ arī visiem

ir viegla nāve, kas grib darīt pašnāvības, jo ļaunais gars, kas arī

bija sarkanais vācietis, vēl piepalīdzot nobeigt, lai citi nelaimīgo

neizglābj un neatņem viņam vienu dvēseli.

12. A. Vaskis Tukuma,

Reiz divas meitas grūdušas no kūtsaugšas lopiem salmus.

Te viena meita ieminējusies: nez kā esot, kad karoties, šī gan

gribētu izmēģināt. Otra meita atbildējusi, lai šī pamēģinot, kad

palikšot cilpā slikti, šī atlaidīšot vaļā. Bet līdz ko pirmā meita

apmetuši cilpu ap kaklu un palikusi karājoties, tā uz reizes melns

zvērs nostājies tai priekšā un otru meitu nelaidis klāt, kamēr

meita bijusi nokārusies pavisam.

13. M. Gark o 1 ne no 83 g. v. J. Viso c ka Nīcgalē.

Latvju kultūras kr.

Vīnu reizi dzeivuoja treis meitas un sadūmuoja izzvnuot, kai

ir tīm cylvākim, kuri pasakar. Meitas, ilgi nadūmuodamas, da-

buoja viervi un aizguoja uz šķyuni. Jaunuokuo meita beja drū-

šuoka un soka vacuokom: «Es pasakuoršu, bet jyus verītēs uz

manis. Kad es suokšu kuojas kratīt, tad jvus tyuleņ pastatīt man

zam kuojom benčiti un atraisīt viervi nu kokla!»

Vacuokuos meitas beja ar mīru tū izdarīt un jaunuokuo mei-

ta pasakuora, bet vacuokuos vērās uz juos un gaida, kad jei
kuojas kratīs. Neilgi meita karinēja un suoka kuojas kratīt.

Vacuokuos meitas tyuleņ pagyva benčīti pastatīt jai zam kuo-

jom un atraisīt viervi nu kokla. Te — kur bejis, nabejis — mei-

teni prīškā aizskrēja policists un suoka juos lomuot un buort,
ka cvlvāku pakuora. Meitas nūsabeida un aizmiersa par pakuor-
tū meitu, ka jai vajag pastatīt benčīti. Na par ilgu laiciņu po-
licists otkon pazuda. Meitas pīskrēja pi pasakuorušuos meitas,

bet tei jau beja gotova. Tūlaik tik meitas atsamūda kai nū

mīga, ka tys policists, nabeja policists, bet beja pats valns, kuram

tagad tyka vīna dvēsele.

14. E. Krastioš Varenbroka. Folkloras krātuve.

Viena meža mala pie viena koka vairāk vīrieši bijuši paka-
rušies. Bet iet vēl viens jauns zēns, iziet viņam loti skaista sie-
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viete priekšā un lūdz to zēnu ar viņu pamīlināties. Un zēns do-

mā: «Nu jau laime, varēs_ draudzību slēgt uz kādu laiciņu.»

Bet meitiete saka: «Ātrāk ne, apvelc kreklus!» Zēns patla-
ban nems tos kreklus, ka var maukt pār galvu pāri, bet iegādā-

jās — pirms vajaga kristīties. Tik līdz, kā pārmetis krustu, tā

skatās: tā sieviete pārvērtusies par vīrieti ar sirmu bārdiņu. Un
kreklu vietā skatās valgs. Zēns saka: «Ak tu pagāns, visus tu

pakāri.»

Kampis veci pie apkakles, to pašu valgu uzmetis uz koka un

pakāris. No tās reizes neviens nav tur redzēts karoties.

15. T. Klemenss. «Spoku stāsti, 1873.», 6.

Šepers stāstīja, kad viņš ienācis jaunā dzīvē Kuldīgas ap-

riņķī» muižele bijusi jaukā vietā, netālu no jaunā mežina. Atau-

gas vidū uz mazas pļaviņas stāvējusi liela egle, un pie egles laz-

das krūms.

Vasaras svētkos pašā dienvidā gājusi Šēpera gaspaža uz

ataugu sierēt. Līdz eglei nonākušu, to pārņēmušas it īpašas
bailes. Uz reiz viņa ierauga, ka lazdas krūms šņākdams sāk lo-

cīties un šaubīties, un nogāžas zemē tai priekš kājām. Gaspaža
izbijusies teciņu steidzas uz mājām, un tūlīt palikusi loti slima un

sākusi muldēt par briesmīgo spoku.

Šēpers domājis, ka laikam viesulis lazdas krūmu dragājis.
Otrā dienā uzaicinājis seglinieku no Liepājas, kas muižā strādā-

jis un drošs vīrs bijis, tāpat arī muižas kalēju, lai nākot līdz uz

to vietu, kur gaspaža nobīdusies. Jokodami visi trīs gājuši kopā

un seglinieks lielījies, ka būšot lazdas krūmu pavisam nocirst un

iznīcināt, lai nenākot māņu valoda ļaudīs, jo šis neticot, ka spoki
esot pasaulē.

Varbūt trīs simti solu no_ egles Šēpers ar kalēju apstājušies,

gribēdami savas pīpes aizsmēķēt, bet drošais seglinieks ar cirvi

rokā gājis taisni uz lazdas krūmu; bet tikko tuvu ticis, iesāk

krūms šņākdams locīties un pakrīt pie zemes seglinieka kāju

priekšā. Nu to sagrābušas tādas šaušalas, ka tam izkritis cirvis

no rokām, un tas bāls un trīcēdams atskrējis pie saviem biedriem

un sacījis, ka ne par kādu naudu vairs neietu pie egles un lazdas

krūma. Ir Šēperam un_ kalējam palicis loti bail, un visi trīs stei-

gusies atpakaļ uz mājām.

Kad šo notikumu citiem stāstījuši, tad vecais zirgu gans esot

tiem izskaidrojis, ka priekš trim gadiem tai eglē pie lazdas krū-

ma pašos vasaras svētkos dienvidā esot pakāries meža sargs,

tāpēc ka bijis piedzīts, ka ar mežu tirgojot. Tagad katru gadu
tai laikā, dienas vidū tur spokojot.
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16. H. Skujiņa no 80 g. v. Annas Putrales Aumeisteros.

Reiz, pašā puzdienas laikā, vienc puisis namīnā sakurinās

uguni un pats pie vārceles pakāries. Reiz, akai tāpat pašā puz-

dienas laikā, viena sieviete iznākusi no istabas un redzēsi, ka

namīc jau balts un šī sākusi nelabi kliegt: «Namīc deg, namīc

deg!» Nu saskrēši cilvēki un pa tam ugunc pati no sevis nodzi-

susi un viss bīš labi un nekāda uguncgrēka namīnā nebīš. Nu vē

pulka reizas pa pašu pusdienas laiku un pusnakti namīc bīš balts,

bet nekad nenodedzis un ugunc pati no sevis akai vienādīgi no-

dzisusi. Tur, tai namīnā darījies tas pats puisis, kas pakāries un

virs ugunckura karājies.

17. Skolniece E. Vidauska Streņčos.

Starp Muižnieku un Parīznieku mājām reiz brūtgāna dēl
nokārusies meita. Kad tur ap divpadsmito stundu nakti vai dienu

labi ieklausoties, tad dzirdot braukšanu un pulksteņa skanēšanu.

Tas esot velns, kas meitas dvēseli vadājot.

18. Kārlis Ābels Valkas apkaime, 1864. g. A. Bīl c n -

šteina kr. LP, VI, 168, 11, 23.

Viens vīrs saderēš, ka būšot desmit reiz pa platu upi pār-

peldēt. Tie, kas tur klāt bīši, nav ļāvuši tāpat peldēt, sēši valgu

ap vidu. Deviņreiz gan gluž labi pārpeldēš, bet desmito reizi kā

ticis uz pašu vidu, tā iegās' dibinā. Kas malā stāvēši, tie gaidīši,

gaidīši —

nav varēši sagaidīt uznākam, sākuši vilkt pie valga.
Izvilkuši vīru ārā — redz: vīram zelta eclēga [atslēga] ap kaklu,

un aizlikta jau cie(t), bet aizslēgta vie(n) vēl nov bīsi. Ja vēl

druscīn ilgāki būtu iekšā (ūdenī) bīš, kamēr to eclēgu aizslēdz,

tad (vīrs) būtu no(st).

17. Velni noplēš cilvēkiem ādu.

1. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē -Pienavā. LP, I, 119, 90.

Divi saimnieki paņem savu suni un aiziet uz mežu, bet meža

tie apmaldās. Pret vakaru saimnieki atron būdiņu, kurā veca

vecenīte sēž pie uguntiņas, galvu nodūrusi.

«Labvakar, veco mat!»

Bet vecene labvakaru nesaņem.

«Kāpēc tāda sapīkusi, vai nedosi naktsmājas?»
Beidzot ta sak runāt un atvel otra istabiņa pārgulēt. Nogu-

rušie drīzi aizmieg savam sunim blakus un sapņo par mājām.
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Te naktī — brīc! lodziņš ārā un melns pagāns sunim virsū. Ka-

mēr nu suns ar melno cīnās, šie abi pa logu ārā un projām.
Skrien elsdami, pūzdami, bet cik ilgi skriesi, taču elpa jāaizņem.
Abi apstājas atpūsties. Tomēr par atpūtu nebija ne runas, jo
melnais dzenas pakal, ka visa zeme dimd. Daudz vairs netrūka

un melnais būtu panācis, te, kikerikū! gailis iedziedas.

«Tagad man tik suņa āda; nebūtu tas tur ķēmojies, tad man

būtu arī jūsu ādas bijušas!» velns iesaucas un pazūd. Saimnieki

nu iet uz to pusi, kur gailis dziedājis, un atron savas mājas.

2. Paegļu Mārtiņš Lielvārde. Zin. Kom. kr. LP. VI,

154, 11, 6.

Reiz žīds mazgājies viens pats pirtī un peroties ieraudzījis
krāsns priekšā zilu uguntiņu. Žīds izbailēs uzskrējis kalnā krek-

lā vien un stāstījis šo gadījumu. Bet citi izzobojuši žīdu un tā

palicis.
Otrā reizē sagadījušies tais pašās mājās trīs žīdi un atkal

pērušies. Nu tas viņreizējais žīds stāstījis saviem biedriem to-

reizējo atgadījumu ar zilo uguntiņu.

«Tu muļķi!» otrs žīds atbildējis. «Tad jau tur nauda kaltē-

jusies!»
Līdz to bijis izteicis — paskatās: zila uguntiņa deg atkal

krāsns priekšā.
Bet tas bailīgais žīds, to paredzējis, ārā atkal pa durvim;

bet skrienot — vai nu tīšu, vai netīšu — uzmetis peramo slotu

uguntiņai; no tās slotas uguntiņa tūliņ apdzisuši.
Pēc tāda brīža šie abi, nevar trešo sagaidīt atpakaļ — ies

raudzīt. Atver durvis — ierauga: uz pelnu kaudzes gul trešā

žīda āda vien, pats pazudis un gaisā redz melnu viesuli paceļa-

mies; dzird arī vienu vaidam — vairāk nekā.

Abi žīdi pārbijušies aizskrējusi tīri pliki kalna.

3. Kārlis Ābele Valkas apk. A. Bīlenšteina kr.

LP, VI, 169, 11, 24.

Vienai meitai bīš tāds ieradums: sestdienas vakarā, kad citi

uz pirti gāši, viņa likusi jaunu kodeļu pie vaķes un sacījusi: «Lai

nu citi peras, lai peras! Man tā bārdiņa jānovērp(j).»
Un vēlāk, kad citi jau gulētu iet, tad viņa pati pēd(ī)gā gāsi

uz pirti
Bet vienu sestdienas vakaru šī aiziet un neatnāk vai(rs) at-

pakaļ. Puisis iet no rīta agri uz pirti spanģos, ko zirgus mielot

— dzird: viens pirtī saka rupjā balsī: «Man tā bārdiņa jā-

novērp!»

Rita pie dienas atraduši, ka meitai bisi nodīrāta ada un pa

pirts grīdu izstīvēta; bet no pašas nov ne ziņas vai(rs) bīš.



158

4. H. Skujiņa Aumeisteros.

Vecos laikos vienā mājā dzīvājusi meita, kas tā savādi darī-

jusies. Vina vērpusi vēlu, vēlu, un kad citas meitas teikušas, lai

nāk gulēt, tad vina atbildējusi: «Man vēl tā bārdiņa (kodejiņa)
jānovērpj, tad es iešu uz pirti.»

Citas meitas apgūlušās un viņa palikusi vērpjot. Reiz, sest-

dienas vakarā meitas pirtī pērušās. Pirtī sanākuši sveši jaun-

kungi, jo toreiz pirtīs pērušies vīrieši ar sievietēm kopā. Viņi
berzuši meitām muguras un sarunājušies. Citas meitas bijušas

jau nomazgājušās un izgājušas no pirts, bet vērpēja vēl palikusi

un runājusies ar svešiem jaunkungiem. Kad meitas gājušas no

pirts uz istabu ,tad ganu meitene teikusi: «Tie gan nebija labi

cilvēki. Viņiem bija astes un ragi.»
Citas meitas ta neredzējušas, tikai vienīgi ganu meitene va-

rējusi redzēt.

«Tad jau tie bija velni,» teikusi viena meita un kliegdama

ieskrējusi istabā.

Meitas labu laiku nejutuši. Citas meitas nospriedušas, ka nu

nav labi. Viņas gājušas uz pirti palikušo meitu lūkot. Kad tās

piegājušas pie pirts durvim, tad pa durvu šķirbu ieraudzījušas
zilu uguntiņu. Viņas dzirdējušas, ka pirtī meita, tā kā smej, kā

kungst, kā raud. Meitas nedrīkstējušas pirtī ieiet un bēgušas uz

māju. Viņas stāstījušas saimniekam, ka pirtī ir velni un ka mei-

ta palikusi pie tiem. Tagad tā pirtī kā smejot, kungstot un

raudot.

Saimnieks gājis uz pirti. Viņš pavēris durvis un kliedzis:

«Arā no manas pirts! Kungs Jēzu, palīdzi!»
Velni ņirgādamies izgājuši no pirts. Kad saimnieks piegājis

pie meitas, kas uz lāvas gulējusi, tad redzējis, ka viņa ir izēsta

un tās ādā ielīdis velns, kas tā kā smējies, kā kungstējis, kā

raudājis.

18. Velni ēd cilvēkus.

1. Briežu Augusts Erglos. Jk r. IV, 56, 52. LP, VII, I, 628, 15.

Erglu muižas krogā esot dzīvojis krodzinieks, kas ar pašu
velnu biedrojies. Kad krogā reiz pa nakti apmetušies ceļinieki,

tad Papītis — tā kroģeri saukuši — tos aplaupījis.

Reiz apmeties krogā pa nakti tirgotājs, kas dzirdējis par Pa-

pīti, gribējis savu mākslu tam parādīt. Papītis tirgotājam para-

dījis istabu, kur mantas nolikt. Citi gan tirgotājam lieguši, lai

pie Papīša pa nakti nepaliekot, bet tirgotājs nelicies tādas valo-

das ne dzirdot, sanesis visas savas mantas iekšā, uzvilcis uz vi-

siem stūriem krustus un tad nolicies mierīgi gulēt. Ap pusnakti
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Papītis izgājis ārā, iesvilpies. Pēc svilpiena viens iegājis pie tir-

gotāja, bet atkal drīzi iznācis un Papīšam stāstījis, ka ceļinieks
esot savas mantas ar tādiem akmiņiem apkrāvis, kādus šis ne-

spējot novelt. Tā no-tās reizes amats visiem bijis rokā un Pa-

pītis vairs nevarējis nevienu aplaupīt.
Citu reizi ziemas svētkos Papītis puisim pavēlējis zirgu aiz-

jūgt. Puisis prasījis, kuru zirgu jūgt. Papītis atbildējis: to, kas

pirmais uz vinu skatīšoties, kad stallī ieiešot. Pirmais paskatī-
jies gadu vecs kumeļš, kuru tad arī puisis aizjūdzis. Papītis ar

puisi iesēdušies kamanās un tikko puisis kumeļam uzsaucis, tā

arī kumeļš pacēlies gaisā un gājis pa gaisu. Pēc kādas stundas

kumeļš apstājies pie lielas pils. Papītis izkāpis no kamanām un

puisim pavēlējis kurnēju nojūgt, stallī ielikt un tad pilī ienākt, ku-

rā pats iegājis. Puisis nojūdzis zirgu un ienācis pilī. Še nu viņš
redzējis vairāk kungu, kas sēdējuši ap apklātiem ēdamiem gal-

diem un turējuši maltīti. Papītis arī savam puisim devis ēdienu

un teicis uz viņu, lai ēdot, cik gribot, bet lai kešā no ēdiena ne-

bāžot Puisim ēdiens vareni smēķējis un tas nevarējis nociesties,

ņēmis no cūkas cepeša un no desām gabalus arī līdzi, tos aizbāz-

dams aiz zābaku gariem lieliem. Otrā rītā puisis meklējis pēc

saviem gardumiem, bet atradis tikai čūskas līkumu un maza bēr-

na rociņu. Nu tikai atjēdzies, kas tas par ēdienu vakar bijis.
Par Papīša nāvi stāsta, ka tas esot nomiris savā kambarī,

neviena pie sevis neielaizdams. Velns viņu aiz kājām ap sienām

dauzījis un beidzot tā desas ap krogu izvazājis.

2. «Brfva Zem c» 1929. g. 14. jan v.

Sensenos laikos firglu baznīcas krogā dzīvojis krodznieks,
ko saukuši par Papīti. Ļaudis no viņa visādi izvairījušies, zinā-

dami, ka krodznieks stāv tuvā draudzībā ar dažādiem nelabiem

gariem. Papīša palīgi aplaupījuši vai pašu vilku un, lai nekristu

aizdomas uz velna kalpu, krodznieku, savus upurus aiznesuši vai

otrā pasaules malā. Krodznieks ar saviem palīgiem aplaupījuši
vienu bagātu tirgotāju un to nomušījuši. No tā laika Papītis sā-

cis braukt ar diviem zirgiem un licis kučieru uz bukas. Ļaudis

baidījušies no šā velna cilvēka un nav ielaidušies ar viņu nekādās

darīšanās.

Papīša ļauna slava bijusi aizgājusi līdz pašai Rīgai un ne-

viens reiznieks nav iedrošinājies Ērgļu krogā palikt par nakti.

Tomēr kāds lopu kupcis, braukdams no Piebalgas tirgus, ne-

raugoties uz vietējo aizrādījumiem un brīdinājumiem, palicis kro-

gā pa nakti. Krodznieks lopu kupci uzvedis bēniņos kādā ista-

biņā, kur reiznieks nolicies pārgulēt. Lopu kupcis arī neesot bijis
uz muti kritis un, pirms licies cisās, visas sienas novilcis ar

krustiem.
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Pulksten divpadsmitos krodznieks izgājis pagalmā un iesvil-

pies. Uz svilpienu ieradušies ļaunie gari, kuriem Papītis uzdevis

tirgotāju aplaupīt Nelabie gari ielīduši lopu kupča istabā, bet ne-

kā nav varējuši darīt: tirgotājs no vienas vietas bijis apkrāvies
asiem dzelzs čakārņiem un palicis velna sulainu neaizkārts.

Papīša brālis arī atradies nelabā kalpībā. Tumšā un grēcīgā

ceļā tas ticis pie lielas naudas un taisījies braukt uz krievu zemi

lopus pirkt. Bet vēlāk lopu gani to atraduši pakārušos pie kādas

priedes Brāķu silā. Pakārto turpat mežā aprakuši. Uz bērēm

saradušies visi ļaunie gari, ka brakš vien. Vispēdējais ieradies

pats velns. Lopu gani velnu satikuši un prasījuši, kur šis tik vēlu

ieradies.

«Gan es citus panākšu,» velns atteicis un devies uz sava kal-

pa kapa vietu.

Velna kalpu paglabājot kaukuši visi meža zvēri.

Labāks nav bijis arī Papīša kučiers. Reiz tas ar savu kungu
aizbraucis ciemā. Ciemā arī kučieru mielojuši, bet tam stingri
noteikuši, lai no ēdiena neko nebāž kabatā. Kučiers tomēr nav

nocieties un aizbāzis aiz zābaku stulma vienu desas gabalu un

sivēna kāju. Kad kučiers pārbraucis mājās un novilcis savu zā-

baku, no tā izkritusi čūska un maza bērna rociņa.

Nu kučiers atskārtis, ka viņam visu laiku bijusi darīšana ar

velna kalpiem un sumpurņiem. Bet priekš atgriešanās uz labiem

ceļiem trūcis laika un spēka. Papītis to jau bijis ierakstījis velna

kalpu armijā.

3. Fricis Meijers Jaun-Auces Mizaišos. A. Bīlen-

šteina kr. LP, VI, 170, 11, 26.

Vienā zemē bij(u)si tāda ticība: kad apprecīties (appreco-
ties), tad pieberot tai sievai pil(n)u kurpi smilšu un vīram pil(n)u
zābaku; kuram ātrāki iztekot, tam jāmirst, vai tīk, vai netīk.

Un viens skrodelis arī tur apprecējies un viņa zābaks ātrāki

iztecējis, nekā sievas kurpe. Neko darīt, tūlīt sanāk ļaudis, bāž

šo zārkā, liek vāku virsū, aizved uz kapiem un noliek tāpat virs

zemes. Bet par laimi skrodelis tais bailēs bija attapis pakampt

šķēres līdz. Jā, un tā ka noliek zārku, tā nāk tāds sarkans vēr-

sis — tas tas vel(n)s —

un ņems šim dvēseli. Piegājis velk

slīks, šļīks! gar zārku vāku ai» savu mēli. Bet skrodelis izbā-

zis savas šķēres pa zārka šķirbu un šņiks! nogriež vērsim mēli.

Vērsis aizskrien maurodams. Nu skrodelis izplēsies no zārka

laukā un iet pie savas sievas. Aiziet —šī neliekas viņa ne re-

dzoti, un citi ļaudis arī tāpat. Neko darīt, šim iegribējies ēst,

piegājis kau(t) ku(r), paņemot un ēdot; bet citi ir to neliekoties

ne manoši.
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Beidzot gājis no tejienes labāk projām kristīgo zemi meklēt.

Gājis, gājis — redzējis: viena saim(n)iece ņemot maizi no

krās(n)s laukā. Šis arī iegājis kukņā, paņemot vienu pladiņu un

ēdot. Nu saim(n)iece brīnīdamās sakot: «Tāds ciemiņš nav ne

redzēts, ne dzirdēts — pats nem un ēd neprasījis.» Un tā nu šis

sācis skatīties un apmani(j)s: «Te cita zeme! te ēdiens jāprasa:
tā ir kristīgo zeme.»

Nu sācis tur dzīvot un — domāju — vel viņam tagad tur

vajaga būt dzīvam.

4. A. Briedis, Piperu Augusts, Erglu Piperos. Zin.

Kom. kr. LP, VI, 160, 11, 15.

Viens saimnieks braucis no pilsētas. Pienācis vakars, lietus

sācis līt un kroga neviena. Viņš domājis: «Labprāt es grieztos

kaut kādā pajumtā, ja kādu zinātu tuvumā.»

Līdz tā labi iedomājies, ieraudzījis vienu ēku. Piebraucis

klāt — rija. Nu, kaut ir rija, kad tikai paēna. Un tūliņ piejumā
nojūdzis zirgu, jpalicis tam sienu, paņēmis savu maizes kulīti un

gājis rijā ēst. Līdis, ēdis — piepēži ienācis liels vīrs, pats velns,

skarbā balsī jautādams, kas šim te vēlējis nākt. Ceļa vīrs attei-

cis: vēlēt jau nu gan neviens nevēlējis, tik(ai) pats rijā esot

ienācis.

Nu, lai tad dodot viņam ari est!

Ceļa vīrs devis arī un velns nu ēdis, ka zobi vien klab. Kad

paēdis, tad teicis ceļa vīram, lai aizkurinot krāsni. Labi, aizku-

rinājis. Tikko krāsns bijusi pāri puskurā, atkal teicis, lai tagad

ienesot vienu iesmu. lenesis iesmu apmēram pātagas resnumā

—tā nederot, lai ienesot resnāku! lenesis resnāku. Velns paņē-

mis iesmu un nu drāzis ticīgi vien; bet ceļa vīrs pārbijies lūdzis

paklusu Dievu: «Svētais Jēzu, kur nu tavi suņi?»
Te — kur gadījušies, kur ne — liels pulks suņu apskrējuši

ri.;u, krituši velnam virsū un aizdzinuši to. Nu ceļa vīrs sajūdzis

zirgu un steidzies projām no apsēstās vietas; bet suņi to pava-

dījuši, sargādami, kamēr diena aususi.

g. Gulbenē. LP, VII, I, 142, 1.

Vienā mājiņā diezgan vēlu vakarā deviņpadsmit gadu veca

meita auda audeklu. Viņa gribēja tai vakarā audeklu pabeigt,

jo gals jau bija klāt. Citi cilvēki bija aizgājuši uz kaimiņu mā-

ju mironi iezārkot; tikai audējas brālis, piekusis no dienas dar-

biem, bija apgulies gultā un aizmidzis. Audusi, audusi, te ienā-

kusi viena vecene
— tā izskatījusies pēc jau agrāki nomirušās

krustmātes; bet apskatījusies labi, ieraudzījusi vecenei spalvai-
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nas kājas un gribējusi jau vaicāt: kas šī īsti tāda esot? Bet ve-

cene pasteigusies ātrāki runāt, teikdama: «Tev, meitiņ, kā re-

dzams, ir darba ļoti daudz, kad ij svēta vakara nav vaļas svētīt.

Tad nu es tev palīdzēšu: es audīšu un tu tikai ņemies spolītes

spolēt.» Un tūliņ vecene kāpusi strellēs un audusi tik ātri, ka

meitene nespējusi spolīšu piespolēt. Audeklu noaudusi, prasījusi
meitai vakariņu. Meita atteikusi: šai nekā neesot ko dot. Bet

vecene stipri prasījusi pēc vakariņa, sacīdama: «Nu kad tu ne

pavisam nevari vakariņu dabūt, tad es dabūšu!» To teikusi, iz-

skrējusi saskaitusies no istabas laukā. Nu meita daskrējusi pie

aizmigušā brāļa un sākusi to raustīt, lai uzmostos, bet nebijis uz-

modināms: gulējis tikpat kā mironis. «Ko nu?» domājusi mei-

tene, «nagos!» Bet drīzi tai iešāvies labs padoms prātā: aizvil-

kusi ar krītu visur krustus priekšā, kur vien istabai caurums:

vai durvis vai logs —un gaidījusi, kas nu notiks. Jā, un nemaz

nebijis ilgi — vecene klāt un dauzījusies aiz durvim, kliegdama:
lai laižot iekšā, jo šī tak nesot vakariņu. Bet meitene nedzēsusi

krustu nost un nelaidusi iekšā, lai ko dara. Ilgi izdauzījusies.

Pēdīgi vecene, — kur sprukuši ķēķī, kur ne — un braikt! iesvie-

dusi otras mājas mironi ar visu zārku — tas tas nestais vakariņš

To padarījusi, tūliņ arī aizgājusi, atstādama mironi turpat. Bet

meitene, kad viss apklusis, tagad žigli aizskrējusi uz otru māju

un izstāstījusi visu, kas noticis: kā nule iezārkotais mironis viņas

ķēķī iesviests, ka brāli nevar uzmodināt — itin visu. Šie iesā-

kumā neticējuši un domājuši: meitene niekojoties; bet kad aizgā-

juši uz klēti, tad patiesi miroņa tur nebijis. Tagad gājuši uz

meitenes māju un tur atraduši savu mironi ķēķī gluži tā kā mei-

tene izteikusi. Nu modinājuši arī brāli un tagad tas itin viegli
atmodies.

6. A. Vaskis Tukuma.

Gar Tirzas kapiem bieži braucis garām pa tumsu pie radiem

vietējais kungs. Katru reizi, iznākuši no kaspētas uz ceļa divi

melni kungi un saukuši kungu, lai nāk līdzi šiem kapos. Kučiers

uzšāvis zirgiem un ātri aizbraucis. Kungs sarīkojis viesības. Vie-

sībās kungs teicis citiem kungiem, ka gar tiem Tirzas kapiem
esot nejauka braukšana, un stāstījis par tiem diviem melniem

kungiem. Citi kungi neticējuši: nelabas asinis vien tās esot. Bet
kungs nav miera, ka citi netic. Sader ar citiem neticīgajiem kun-

giem uz lielu naudas zumu. Kungs noraksta vēstuli radiem un

iedod vienam no neticīgajiem kungiem, kurš brauks gar kapiem,
pārliecināties par stāstīto, un vēstuli aizvedīs radiem. Bet līdz

ko tiekot pret kapsētu, tā divi melni kungi klāt: viens tur zirgu

pie galvas, otrs ved no kamanām kungu kapos. Kapos saceļas
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liels viesulis, izgrūž kādu kapu un norauj zārkam vāku. Zārkā

gul mironis, uz krūtim kastīte. Melnais kungs sūta lielkungu,
lai panēm no miroņa krūtim kastīti. Lielkungs ne un ne! «Ne-

bīsties, ļauns nekas nenotiks, ņem droši kastīti!» saka melnais

kungs. Pēdīgi lielkungs arī paņem kastīti. Šinī mirklī melnais

kungs ar atvērto kapu pazūd. Lielkungs noved vēstuli un brauc

rītā atpakaļ. Citi kungi prasa, kā labi izbraukājis. — Nelabi. Kas

par vainu? Tā un tā. Un vēl tik daudz tūkstošu naudas jāzaudē!
Bet neko darīt! Kungi jūtoties ļoti pārsteigti un nobaidījušies.

Visi brīnoties par kastīti, kuru kungs no kapiem paņēmis līdzi.

Neviens nedrīkstot taisīt vaļā. Atsaucot mācītāju. Mācītājs at-

taisot. Kastītē bijušas septiņas dievmaizītes. Mācītājs paņemot
baznīcas grāmatu un lasot: Viens jauneklis bijis septiņas reizes

pie Dievgalda, bet neesot maizītes apēdis, — noglabājis tās ka-

pos. Mirdams lūdzis, lai ieliekot zārkā tam maizītes līdz. Velns

jaunekļa miesu kā derīgu būtu apēdis, bet nedrīkstējis, jo miro-

ņam uz krūtim bijušas dievmaizītes.

7. M. Garkolne no 35 g. vecas J. Strodes Višķos.

Latvju kultūras kr.

Vīnā vīnsātā dzeivuoja veirs ar sovu sīvu. Tvvuokajā cī-

mā nūmyra mozs bārns un veiru ar sīvu īaicvnuoja bērēs. Bēru

dīnā zam vokora veirs aizguoja uz bērēm, bet sīva palvka muo-

juos pabeigt audaklu aust. Sīva steidzas un grib mudruok pa-

beigt sovu dorbu, lai ogruok aizīt uz bērēm, bet jai nasaveic:

vys pynas un pynas. Ustobā īguoja napazeistama buoba. «Vai

īsi uz bērēm?» prosa īguojēja. «īšu, bet pyrmuok gribu audaklu

pabeigt aust!» atbildēja sīva. «Dūd, es tev paleidzēšu, bet tu ej

spryudu teitu!» soka īguojēja. Sīva tyn spryudus un navar

īspēt teit, kai mudri auž īguojēja. Sīva tyna, tyna spryudus un

īsavēra, ka īguojēja ar gūvs kuojom. «Rogona jau paša ir!» pa-

dūmuoja sīva un nūsabeida. Beidzija aust audaklu, īguoja un

soka: «Tagad īsim uz bērēm! Bet, varbyut, tu ēst gribi?» —

«Nā, nagribu! Tyuleņ aizīsim uz bērēm un tiksim uz lelom va-

kariņom!» atbildēja sīva. «Tu jau manis nūsabeidi!» soka īguo-

jēja. «Nā, nanūsabeidu!» atbildēja sīva. «Es radžu, ka tev gri-

bis ēst, tuodēļ tyuleņ atnesšu!» pasacīja, izguoja un aizguoja. Sī-

va palvka prīcīguoka, ka izdabuoja nu ustobas nalyugtu vīšņi

un, salasījuse vysas rožoncas un škaplerus, aizsēja durovas, bet

paša atsametja celūs un skaita puotorus. Na par ilgu laiku pi

sinču durovom pīguoja rogona un radzādama, ka durovas aiz-

taisītas, suoka klīgt: «Atraisi važas un laid mani īškā!»_ Bet

sīva vvs skaita puotorus. Radzādama, ka juos nalaiž īška, ro-

gona suoka grauzt sinču durovas. Grauzja, grauzja, izgrauzja
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lelu caurumu un īleida sincēs, bet ustobā navarēja tikt. Otkon

rogona suoka grauzt ustobas durovas un izgrauzja lelu caurumu,

bet sīva vys skaita puotorus ni dzeiva, ni myruse. Tikkū rogona

ībuozja kuoju pa caurumu leist ustobā, gailis aizdzīduoja, nazkas

sincēs aizbrakšēja un rogona pazuda. Naktī atguoja veirs un

breinuojas radzādams, ka sinču un ustobas durovom izgrauzti

caurumi. Veirs pa caurumim īleida ustobā un redz, ka sīva nu-

sabeiduse skaita puotorus. Sīva izstuostīja veiram sovu nalaimi

un aizguoja obi gulātu. Reitā veirs pīsacēla nūguoja zyrgam

ēst dūtu. Smcēs nazkaids taids solts pīsadvura jam pi kuoju.

Veirs atsagrīzja un īsavēra mozū mvrūnīti, kuru vakar paglo-

buoja. Tai rogona gribēja sīvu pabaruot ar nabašnīka galu un

tad nūnuovēt.

19. Velni tiek piemāniti.

1. H. Skujiņa no 58 g. v. Marijas Pujiņas Smiltene.

Vecīts iesēs meža vidū bandu miežus. Bet šie kā neauguši,
tā neauguši. Vecīts aizgāš apskatīties: nekā nav, mieži dzelt un

krīt laukā. Nu vecīts noerrojies un pats pie sevis sacīš tā: «Rau'

viņus vellc, tur tāpat nekas neiznāks!»

Ka nu vecīts ta nosacīš, ta nezi kur gadījies vellc un sacīš

vecīšam pretī: «Paldies par miežim!»

Nācis jau tā uz rudenc pusi un vecīts reiz aizgāš un apska-

tīš miežus. Bet nu bīši tik varēni mieži, un ritīgi neredzēti! Nu

vecīts priecājies: «Nu es reiz būšu miežos!» Pienācis plauna-
mais laiks un vecīts riktējies uz pļaušanu. Bet nu vellc ar bīš

klā un atjāš uz varēn skaista svešu zemu zirga un neļāvis vecī-

šam pļaut un sacīš, ka tie esot šā mieži. Vecīšam bīš miežu va-

rēn žēl un šis sācis vellu lūgties, lei dodot šim miežus apakal,
saucis vellu par vella lielkungu un solīš no miežim izdarīt varē-

nu alu un vella lielkungu krietni sadzirdīt. Nu pēdīgi vella lielc-

kungs bīš ar mierā un atdevis vecīšam miežus, ka šis paņēmies
šo labi sadzirdīt.

Vecīts nopļāvis miežus, izdarīš alu un ataicināš vella liel-

kungu uz alus dzeršanu. Bet vecīts patīšām izdarīš alu neganti

stipru. Ka nu nācis vella lielckunks, ta vecīts pielēš pillu zābaku

ar alu, gāš vella lielkungam pretī un dāvāš dzert. Bet vella lielc-

kunks nedzēris no zābaka un sacīš, lei dodot krūzi. Nu vecīts

sacīš: «Laba krūze! Laba krūze! Man labākas nemaz nav!»

Un tik spiedis, lei vella lielckungs dzer no zābaka.

Nu, ka nav, nav vecīšam labākas krūzes, vella lielckungs

ņēmis zābaku un uz vienu rāvienu izdzēris sausu. Nu prasīš vē

un vē. Vecīts ar nežēloš un tik devis, lei vella lielckungs trem-

mē. Vella lielckungs nu bīš pillc kā mārks.
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Bet nu vecīša saimnieks noskatīs, ka vella lielkungam ir va-

rēn smuks zirgs. Ko — samnieks domāš — lūkās ar vellu izmīt.

Nu saimnieks vērsi no kūts laukā, iemauktus galvā, piesēš linu

šauju vēršam pie astes un vedis vellam rādīt savu svešas zemes

meža ragaini un dāvāš — samīšot. Nu vella lielckungs ar na-

dzīgs vie uz mīšanu un samīši ar. Ka nu vella lielckungs bīš labi

sadzēries, ta kāpis vēršam mugurā un jāš prom. Bet nu vērsis

sācis bizot un krūmos iekšā. Nu vella lielckungs ne nu vais lekt

zemē, ne vērša pustīt vaļā. Bet vērsis vella lielkungu nesis pa
krūmim un zari saplēsuši vellu skrandās. Vellc sācis neganti

bļaut un tūlī ar saskrēši citi velli un apturēši vērsi. Nu velli brī-

nēšies ap vella lielkunga zirgu. Vienc aptaustīš ragus, otris pa-

cēlis asti un brīnējies, ka zirgam div astes: viena kupla un īksa

(linu sauja) un otra tieva un gara. Bet pats vellc lielījies: «Bet

ta gājēš! Bet ta gājēš! Jā vai jumtā augšā!»

2. D. Ozoliņš Jaun-.Rozē. LP, V, 143, 46, 29.

Viens puisis nevarējis sievas dabūt: kuru meitu precējis, tā

atteikusi: ne. Beidzot itin dusmīgs iesaucies: «Lai pats velns

zin, es vairs nezinu, kādēļ meitas pie manis nenāk!»

To izteicis — velns arī klāt: lai nākamās dienās apsolot sa-

vu bērnu viņam atdot, tad sievu ieprecēšot. Labi, viņš apsolot.

Te otrā, trešā dienā velns atkal klāt: lai raugot to un to meitu

precēt, tā nākšot. Puisis aiziet, izrunājas — jā, tā gatava nā-

cēja. Nu, un tā nu apprecas.

Bet kas ir? Trīs, četri gadi vēlāk velns pašā pusnaktī atnāk

pie gultas un uzstāj, lai tūliņ apsolīto bērnu dodot līdz! Vīrs sa-

bīstas: «Ta tad sprukās — ko nu? Bet pag — jārauga ar gud-
rību atkratīties!»

Vai nevarot rītvakar atnākt ar labu naudas podu, tad bērnu

atdošot; šonakt nevarot, jāaprunājoties ar sievu taču. Jā! velns

mierā Bet no rīta vīrs noiet pie mācītāja un izstāsta tam šo

lietu, kā tas sācies, kā noticis — visu, visu galu no gala. Mācī-

tājs pārdomājis pārdomājis; beidzot iesaucies, ka varēšot gan

palīdzēt. Labi. Un vakarā mācītājs atnāk vīra mājās ar sveci

un grāmatu. Tumsai metoties, aizdedzina sveci apakš galda un

aizklāj drānu priekšā, ka neatspīd istabā; bet grāmatu noliek uz

galda. Te pusnaktī velns klāt: kur nu esot bērns?

«Tur jau ir uz galda — ņem!»

Velns pieiet tuvāk un ņems grāmatu par bērnu; bet tai pašā

brīdī mācītājs atšķir grāmatu un izcel aizdedzināto sveci no gal-
da apakšas, tūliņ atspīd visa istaba gaiša un velns, apmānījis, ka

pieķēries grāmatai, nezin pats vairs, kur nu tik gaišā istabā butu
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slēpies, kur ne. Beidzot visā ātrumā ieskrējis grīdā un pazudis
— caurums vien grīdā palicis. Bet naudas pods, ko bija līdz pa-

ņēmis, aizmirsies turpat pie galda. Nu vīrs bija laimīgs un ba-

gāts visu mūžu.

Piezīme. Nogales variants: Vienai cienmātei nebijis neviena bērna,

par ko dienu mūžu bēdājusies. Te ienāk vecmātina ar līku degunu un ap-

sola dēlu, ja cienmāte apņemas tikai dēlu 12. gadā uz Abavu pēc ūdens

sūtīt. Šī apņemas. Kad dēls 12 gadu vecs, viņam jāiet ūdens smelt; bet

zēnam bail. Te gadās čigāns. Tas saka: «Cik maksāsi, es dēla vietā ūdeni

atnesīšu?» Sasola lielu naudu. Čigāns nu aiziet ar smejamo trauku uz

Abavu, uziet uz plostu un tiecas smelt. Kā tiecas, tā viens rauj pie kažoka.

Čigāns rājas: «Nejoko mani!» un smels otrreiz. Bet nu ierauj čigānu upē

un sāks tikai pliķēt no visām pusēm, bet nezin kā pliķētāji apskatīsies: nav

īstais, ko upē ierāvuši. Tūliņ čigānu, zili melnu sasistu, izsviež malā. Čigāns

pārradies ar uzpempušu ģīmi, bet dēlu izglābis. L. P.

3. LP, V, 159, 46, 48.

Viens tēvs izdalījis dēliem mantu, bet jaunākajam nedevis

nekā. Jaunākais bēdīgs staigājis pa mežu un apmaldījies. Mal-

dījies labu laiku; beidzot iesaucies; «Kaut pats velns man pa-
līdzētu !»

Te velns klat: ko gribot? «Ta un ta — tevs citiem brāļiem
atdeva mantu, man nekā, un nu vēl apmaldījos.»

«Nekas!» velns mierinājis, «dari, kā es vēlos, tev klāsies la-

bi. Es izvedīšu tevi no meža un dāvināšu dzirnavas, bet tev jā-
liek saviem puišiem katru dienu malējus apzagt.»

«Ja, ja!» jaunākais pa garu laiku apsolījies.
Velns nu izvedis viņu no meža un iedevis varenas dzirnavas,

īsā laikā palicis bagāts, bet zagt neļāvis saviem puišiem, lai kas.

Te otrā gadā velns klāt: «Kādēļ nezagi? Nu es tevi iznīcināšu!»

To sacījis, velns iegāzies ezera un sācis ūdeni arvienu aug-

stāk celt, arvienu augstāk — gandrīz jau plūdis krastiem pāri.

«Ko nu?» jaunais melderis domājis, «labi vairs nav.»

Bet ātrumā viņam ienācis labs padoms prātā, sasitis (rokas)
plaukstis un iedziedājies kā gailis. Tā tūliņ velns no ezera ārā

un prom. Nu melderis dzīvojis laimīgi.

4. A. Jurka Salacā. LP, V, 129, 46, 3.

Kāds rijkuris klausības laikos, rijā gulēdams, jau dažu reizi

ķircināts: nākuši suņi, kaķi, vēži virsū. Te tam iesities labs pa-

doms prātā: palūdzis vienu, lai uzraksta rijas durvim: «Velni,

nāciet rītu!» Un re, kā līdzējis: velni vairs nenākuši ne traki

rijā.
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5. Jānis Matisons Liezeres Raudotos. Brīvzemnieka

kr. LP, VII, I, 30, 2.

Reiz mazs puisēns ganīja lopus. Dagāja pie vina svešs vīrs

un vedināja zēnu sev līdzi iet, nemaz nestāstīdams, kur jāiet un

kas pats tāds ir. Zēns negāja. Mājā pārnācis, viņš to pastāstīja
savai mātei. Māte atteica: «Kad vēl kādu reizi danāk tas pats
vīrs un vedina tevi līdzi iet, tad vari arī iet.» Pēc pāra dienām

zēns atkal ganīja avis. Pienāk tas pats vīrs un lūgdams vedina

līdzi iet uz kādu laiku — gan atkal atlaidīšot. Zēns, avis uz mā-

jas pusi patrencis, aizgāja svešajam līdzi. Labu gabalu gājuši,
tie nonāca pie loti liela akmeņa. Svešais sita pa akmeni spēcīgi
ar dūri — durvis atvērās, vini iegāja iekšā. (Svešais esot bijis

pats velis). Nu viņš tam rādīja savu bagātību, no kuras zēnam

acis mānīt apmānījās — tik lielu dārgumu viņš vēl nekad nebija
redzējis. Svešais viņam solījās daudz bagātības un arī labu sla-

vu dot, ja paklausīgs būšot - - rādīja arī pie sienas pakarinātu

stabulīti, bet to nesacīja, kas ar stabulīti darāms. Zēnam klājās
labi. Kādu dienu, kamēr velis, no lauka pārnācis, piekusis ap-

gulās, zēns paņēma stabuli no sienas un sāka stabulēt. Te visi

vella palīgi klāt — tie kliedza un brēca uz savu virsnieku, prasī-

dami, kas jādara. Bet virsnieks tos raidīja projām, teikdams, ka

mazais zēns nezinādams esot pastabulējis. Visi vella palīgi, kas

izskatījās kā siseņi, atkal aizgāja — pats viņš mierīgi apgulās.
Nu zēns paņēma stabuli un itin klusi izgāja no akmeņa un stei-

dzās uz māju. Mājā tam uzstāja, lai stāstot, kur bijis. Zēns at-

bildēja: «Biju paša vella mājā un šī ir tā stabule ar kuru vellam

visu spēku (palīgus) atņēmu; tikai skataities nu, kā vella kalpi
manā priekšā dancos.» Zēns stabulēja un nu vella kalpi kā siseņi

dancoja viņa priekšā. Pēc brītiņa zēns stabulēdams tos sūtīja

atpakaļ uz savām vietām. Velis atmodies atrada, ka mazais

zēns to piekrāpis: stabule nebija vairs uzietama. Ilgu laiku zēns

ar stabuli vellu vārdzināja, kamēr tad velis atkal stabuli zēnam

nozaga un savu spēku atdabūja.

6. Stili c r i s ar Kanaviņu Gulbenē. LP, VII, I, 229, 3.

Viens amatnieks strādājis caurām svētdienām, bet tikpat

naudas nebijis. Tā atkal vienā svētdienā strādādams, ieteicies:

«Kaut jel velis būtu naudu atnesis, ja cits nenesa!» Un tūliņ arī

velis bijis klāt ar naudas maisu un ar lielu grāmatu: lai amat-

nieks grāmatā ierakstot savu vārdu, tad naudas dabūšot! Amat-

nieks, gudrenieks, rakstījis gan, ka švīksnēt švīksnējis, bet nevis

savu vārdu, rakstījis šo, to — tādas blēņas. Te — nezin — velis

apskatīsies: kāpēc negriežot savu vārdu? Lai tūliņ grāmatu

atdodot! Bet amatnieks tam tīšām iemetis grāmatu gultā. Nu
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velis izgrozījies šā, izgrozījies tā — nekā grāmatai klāt tikt: kri-

stīgs cilvēks tai gultā esot gulējis — neesot brīv klāt iet, lai

amatnieks padodot! Bet tas tev to darīs! Ja velis pusmaišeli

naudas dodot, tad jā. Negribējis, negribējis naudu dot, bet ko da-

rīsi? Grāmata vajadzīga — atdevis arī. Amatnieks dzīvojis ar

vella naudu zaļi. i

7. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteros.

Tas akai bīš to pašu reizi, ka dumais Ancis bīš noderējies

pie vella par kalpu un šim no tēva mājas bīsi jau plinte līdza.

Reiz vellc ar Anci gāši uz mežu un gribēši nest balkus. Ancis

bīš izlielījies vellam, ka šis esot skaudīgi stipris un nu vellc gri-

bēs redzēt, kāds Ančam ar ir nags. Nu vellc dagāš pie baļķa un

sacīš, lei Ancis ejot vie tālāk mežā un tur esot krietnāki baļķi,
lei ņemot tos. Ancis gāš un vellc sev jau uzvēlis uz plecirn pa-

tievu balķēnu. Bet nu Ančam bīš varēn resni baļķi un Ancis šos

nevarēš ne pakustināt. Bet Ancis pamanīs, ka mežā ir pulka vil-

ku, un kliedzis vellam, lei nākot skatīties, kas te dau aunu esot.

Vellc nosviedis baļķi zemē un skrēš skatīties. Ka nu šis pama-

nīš, ka nav vis auni, bet vilki, ta pārbijies un sacīš, lei Ancis šo

sargājot ar plinti, gan šis vienc pats aiznesīšot baļķus, lei Ancis

tik šim staigājot no pakaļas par sargu.

Vellc nu stiepis vienc pats baļķus un Ancis šim staigaš no

pakaļas par sargu.

8. G. Borozinska Borkova.

Zvejnieks piezvejojis zušus, uzkūris uguni un sācis tos cept.
Pienācis velns un jautājis: «Ko tu te cep?» «Zušus,» atbild

zemnieks. Velns prasījis, lai dodot viņam arī kādu zuti, bet zem-

nieks atbildējis: «Ej paķer, tur kārklu malā ir.» Velns gājis ar.

Kārklu malā Velns ieraudzījis čūsku, noturējis to par zuti un gri-

bējis noķert, bet čūska ieskrējusi kārklu krūmā. Velns, sava zu-

ša meklēdams, izlauzījis kārklu krūmu. No tā laika kārklu krūmi

augot izlauzīti.

Piezīme. Šo variantu var pieskaitīt arī pie kosmogoniskam teikām,

bet tā kā te nav Dievs pieminēts, tad teika ir ievietota šeit. P. Š.

9. R. Vulfs 0 ziņos. LP. 111, 94, 56,

Divi zeni bija lieli karašu ēdāji. Reiz pa laikmetu abi sētas

vidu_ sarunājas par gardajam karašām. Viens teica: «Vadzi, bū-

tu jāiet šonakt kaimiņos karašas zagt. Klētī viņas ir, es zinu.

Un tumšs arī drīz metīsies. Kas mūs redzēs?»
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«Ej, ej — es gan neiešu!» otrs atbildējis.

«Ja man naktu kads biedrs līdz — tūliņ, bet viens pats gan
neiešu.»

To teicot, piestājies velns sacīdams: «Vadzi, kā redzu, tu

esi naģīgs puika; nāc tik šur — es iešu tev biedros karašas

zagt.»

Zēns ar velnu aizgājuši. Līdz ko palicis tumšs, velns pacē-

lis klētij vienu pakšķi un pa apakšu ielaidis zēnu pie nedarbiem

nosmiedamies: «Ed nu karašas, cik patīkas!» To sacījis, Velns

palaidis pakšķi atpakaļ un pazudis.

Zēns vairs nevarējis no klēts ārā tikt. Ko nu? Bailēs tam

pārgājuši visi prieki uz karašām. Viņš ietinies pakulu būkšķī

un paslēpies, kā nu zinājis.

Otrā rītā saimniece ienākusi ar saimnieku klētī pēc karašām.

Saimnieks turpat sācis savu sapni stāstīt, ko izgājušo nakti re-

dzējis.
«Vai tu zini ko, sieviņ?» viņš iesācis. «Es šorīt sapņoju, ka

velns nākošu nakti došot savu zirgu diviem zagļiem, lai tie pār-

vestu viņam visus mūsu bišu stropus. Ko domā? — Pārvedīsim

šodien visus tos stropus, kuros bites un medus, te mājā un pa-

slēpsim: bet tukšos stropus pametīsim bišu dārzā. Aiztaisīsim

vēl tukšajiem stropiem gātis priekšā, lai izskatītos itkā pilni un

piekrāpsim velna zagļus.»

«Ta pareizi!» sieva iesaukusies un aizsteigusies ar saimnie-

ku pie norunātā darba. Bet klēts durvis palikušas vaļā.

Zēns nu izlīdis no pakulām, pavēris mazuliet durvis un ska-

tījies, vai kāds viņu neredz. Bet kur nu redzēs? Visi mājinieki

bijuši patlaban bišu dārzā. Ko nu gaidīt? Tūliņ izlēcis no klēts

un paslēpies spalos, jo dienas laikā mājā iet tas neuzdrošinājies,
citādi gandrīz vai pieķertu.

Drīzi bijuši pilnie stropi paslēpti un tukšie bišu dārza atstati,
tā kā norunāts.

Bet zens spalu kaudze gudrojis: «Pag, velna gabals, kad tu

mani piekrāpi, tad nebūs grēks arī tevi piekrāpt.»

Ko viņš nu sadomājis? Tumsai metoties, aizlīdzis uz bišu

dārzu, iespraudies vienā tukšā stropā, aizvilcis no iekšpuses ga-

tis priekšā un gaidījis zagļus.
Drīzi bijuši velna zagli klat. Tie runājuši: «Aizkustināsim,

kurš rūks, tas ir pilns, tas būs labs, to ņemsim.»

Aizkustinājuši vienu, otru — neviens nerucis. Atnākuši pie

tā, kurā zēns tupējis un piesituši.

«Ur! ur!» stropa ierūcies.

«Tas labs, tas labs — to ņemsim!» zagli saukuši un vēluši

to ratos.
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Uz ceļa zens atkal ierūcies: «Ur! ur!»

Zagļi teikuši: «Paskaties tik, kas viņam par stipram bitēm!

Urkšķ kā sivēni.»

To dzirdēdams, zēns uz reizi izspēris ar pieri vienu gāti un

uzsaucis: «Kas par sivēniem? Bites par sivēniem lamāt. To tū-

liņ redzēsim: kur mana dzeloņu vācele?»

Zagļi, tādu lielu biti ar cilvēka galvu ieraudzījuši, pārbiju-
šies un laiduši ļekas vaļām. Viņi domājuši, ka tas pats bišu ve-

cais bijis.

Bet zēns pasmiedamies iebraucis zagļu zirgu kaimiņu sētā

un izstāstījis, ko darījis. Un lai kaimiņš neļaunotos, ka nācis

viņa klētī karašas zagt, tas atdevis viņam zirgu par vienu karašu.

Kaimiņš patencinājis par zirgu un pieņēmis zēnu dēla vietā.

Nu tam netrūcis nekad karašas, un zagt tas vairs savu mūžu

negājis, tādēļ ka baidījies otrreiz velna nagos ieklupt.

Piezīme. Šā varianta pirmā dala atgādina vienas iepriekšējās nodaļas

teikas, kur velns ievilina cilvēku svešā klētī. P. Š.

10. Potr i m p s Salenic ko s. Jk r. 11. LP, VII, I, 795, 17.

Reiz velns, pārvērties par cilvēku, nāca pie zemnieka un pie-

dāvājās viņam par kalpu: būšot kalpot pieci gadi bez algas: bet

ja pa visiem pieciem gadiem viņam ne vienreiz nevarētu kādu

darbu uzdot, ko tas nespētu padarīt, tad zemniekam jātop par

viņa kalpu. Zemnieks nezinādams, kas viņa kalps tāds ir, tam

arī to apsolījis, jo viņš domāja, ka gan atradīs darbu, kas jauna-

jam kalpam nebūs padarāms. Pagāja gads pakal gadam un jau

bij pienākusi pēdējā nedēla, bet darbs, kuru kalps nebūtu spējis

padarīt, neatgadījās. Viņš strādāja ar apbrīnojamu veiklību.

Kur citi desmit nekā nevarēja padarīt, tur viņam vienam nepie-
tika. Nu jau velns domāja, ka zemnieks ir viņa nagos. Zemnieks,

nabadziņš, trīcēja un drebēja kā apšu lapa, domādams, ka nu būs

jāpaliek kalpam par kalpu. Bet velns pa tam priecājās kā bērns

par kliņģeri, ka zemnieks piederēs viņam. Viņš dodas priecīgi

pie zemnieka. Zemnieks izturas gluži mierīgi un, izrāvis no sa-

vas bārzdas saru, saka kalpam: «Še tev šis sars; ja tu to vari

izbraucīt taisnu, tad es tev piederu!» Velns paķēra saru un sā-

ka braucīt un staipīt, bet jo tas braucīja, jo sars metās spraudzīs
(skudzē). Velns, redzēdams, ka to nespēs padarīt, esot tā sācis

spārdīties un ārdīties, ka visi kalni trīcējuši, kamēr zeme pār-

plīsusi un velns_ tur iegāzies iekšā. No tās reizes līdz šobaltudien

velns vairs nerādoties virs zemes.

Piezīme. Šī teika nav šķirama no pasakas (XI. sējuma 50. nr.).
P. Š.
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11. Skolotājs Māturu Atis Grāvendāle. LP, VII, I, 785, 12.

Reiz vecs milzis saticis, pa ceļu iedams, zenu, kas bijis loti

nobēdājies. «Ko tu bēdājies, dēliņ?»

«Nav darba!»

«Še tev, dēls, tas kociņš, tam ir divpadsmit robiņu: ja tu aiz-

kārsļ pirmo robiņu, tad tev būs par vienu spēku vairāk; ja otru

aizkārsi, tad būs par divi spēki vairāk un tā arvienu uz priekšu.»
Zēns patencinājis un gājis tālāk. Gājis, gājis — saticis mel-

nu kungu — tas bijis pats velns. Velns vaicājis: ko meklējot?

«Darba!»

«Labi, es došu darbu, bet tas arī jāizdara tad.»

Un nu vispirms liek viņam nocirst un pārvest lielu ozolu

mājās: lai ar to izkurinot pirts krāsni! Zēns prasījis, lai dodot

viņam cirvi un zirgu. Velns iedevis baltu ķēvi un vērtīgu cirvi.

«Tas cirvis nav nekas! ja nedosi labāku, tad uzsviedīšu gai-

sā, ka ne par simtu gadiem nenonāks zemē.»

Velns sabijies un licis nokalt desmitreiz tik smagu un lielu

cirvi. Zēns tad aizbraucis, nocirtis ozolu, uzlicis ačgārniski uz

ratiem, pārvedis mājās, sacirtis un izkurinājis pirts krāsni. Nu

velns licis sasiet labas peramās slotas un izrakt pirtī lielu bedri,

kur mazgājamo ūdeni sanest un tad abi pērušies, lai svilst. Zēns

sev sasējis lapu slotu, mīkstu jo mīkstu, bet velnam sasējis su-

sekļus peramā slotā. Pērušies, pērušies un tikai metuši garu, te

velns sāks, vadzi, sukāties: viņam aplam āda sūrstot! Zēns at-

teicis: «Man ne! es esmu citāds pērējies, nekā tu, sēnalu zaķi!»
Velns domājis: «Tā ir gan!» un metis mieru.

Otru dienu otram velnam bijušas kāzas. Velns licis uzsildīt

ūdeni, nomazgāt viņa bērnus un tad tos aizvest arī uz kāzām;

bet, kāzās atbraucis, lai metot divpadsmit reizes ar acim. Labi —

rītā uzvārījis ūdeni karstu — verdošu — sametis velna bērnus

tur iekšā un mazgājis tos, ar svirti apgrozīdams; bet bērni nav

vis nomazgājušies — tie noplucinājušies, nabadziņi. Nu sakrā-
vis noplucinātos ratos, izdūris vēl acis tiem un braucis uz kāzām.

Aizbraucis — metis velnam divpadsmit reizes ar viņa paša bērnu

acim. Tā velns tūliņ klāt: vai tikai esot visu izdarījis pareti?

«Jā, viss pareizi!» Velns izgājis ārā — kur nu pareizi, bērni no-

plucināti! Un tā tūliņ uz mājām projām. Nu gan gribējis zēnu

katrā ziņā nogalināt — bet kā? Sadomājis: licis rītā iet uz pļavu,

pārvest un nokaut lielo vērsi. Labi — tā maza nelaime; kā ņē-

mis vērsi aiz ragiem, vedis kā brāli mājās. Ceļā gan ticis vaļa

vienreiz, sācis neganti vedēju badīt; bet šis iedabūjis badītāju

šķūnī, pārsviedis pār dziedri un nokāvis kā sesku. Vērsis bijis

velns. Lielo vērša ādu izģērējis un iztaisījis no tās sev tarbu.
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Citu dienu gājuši dīķī zvejot. Zvejojuši, kamēr bijis tik

daudz zivju, ka nevarējuši vairs pavilkt. Te pašu laiku izdzir-

dējuši, ka krogā kaujas, saukdami: «Kaut tevi velns parautu!

kaut tevi devingalvis parautu!» Velns tūliņ projām. Kā velns

projām, zēns arī vairs zivis nevelk — tas arī projām. Bet drī-

zumā velns atkal atpakaļ un nu samaksās zēnam pelnīto algu, jo

patlaban 100 apaļu gadu bija pagājuši. Un velns devis tik daudz

naudas, cik tikai varēšot panest. Sācis bērt — zēns piesaucis

arvienu pa spēkam klāt un nemaz vairs piebērt tikdaudz, cik šis

panest. Velns devis, devis, kamēr atdevis visu naudu un tad aiz-

šmaucis, spļaudams. Zēns nu bijis loti bagāts.

Piezīme. Šai teikai ir sastāvdaļas no pasakām par muļķa velnu.

P. Š.

12. Tapilnieku Kaspars Kandavā. Jkr. V. LP, VII, I, 73, 22.

Vienā vēlā rudens vakarā gāja vīrs pa dižcelu. Nonācis pie

tuvākaļām mājām, tas gribēja iekšā iet un naktsmāju lūgties, bet

apdomājies, ka visi gul, viņš gāja taisni uz rijām. Par laimi rijas

bija vaļā un vēl siltas, kā tikko izkurinātas. Rijās bija lini iesērti;

viņš uzlikās uz sera un gulēja drīzi saldā miegā. Te — kur ga-

dījies, kur ne — neilgi ap pusnakti bija velns klāt un prasīja gu-

lētājam: «Kas tu tāds esi?» Gulētājs atbildēja: «Lins!» Velns

prasīja tālāk: «Vai var pāri kāpt?» «Ja vari,» gulētājs atbildēja,
«to ciest, kas linam jācieš, tad vari pāri kāpt.» «Nu, kas tad li-

nam jācieš?» velns prasīja. Gulētājs nu sāka stāstīt: «Es augu

ar tūkstošiem kopā; zeme, mūsu māte, sniedza mums uzturu bez

kādiem pūliņiem un mēs bijām līksmi un līgojāmies zem zilām de-

besim spožā saulītē. Te uzbruka mums nesoārnoti divkāji, atrā-

va mūs no mūsu mātes, nocirta mums galvas, slīcināja mūs dī-

kos, tad veda mūs uz lauku un izklāja uz rugājiem. Tur nu mums

bija jāsalst aukstā laikā zem plikām debesim nedēļas sešas. Pēc

tam,_ kad bijām iztīlāti bijuši, mūs ielika rijās. Tad mīstīs un

lauzīs mūsu kaulus mīstīklās, liks mūs uz kulstavu, sitīs ar

braukli, sukās uz spicām (smeilām) adatām, vērps, audīs, šūs

mūs, novalkās un noplēsīs, ka tikai lupatas vien atliks, tās tad

atkal salasīs, izmiekšķēs un putrā sasitīs.»

Tikko_gulētājs apstājās, velns atkal prasīja: «Kas tu tāds

esi?» Gulētājs atbildēja: «Lins!» «Vai varu pāri kāpt?» velns

prasīja. «Ja vari to ciest, kas linam jācieš, tad jā.» To sacījis,
tas atkārtoja visas linu mokas par jaunu. Un vīrs tik ilgi stā-

stīja, kamēr velns apnika klausīties un gailis iedziedājās.

Piezīme. Šas nu sekošas teikas motīvs ir sastopams ari pasakas.

Sal. 111. sējuma 11. pasaku. P. Š.
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13. Pēteris Ozoliņš Gulbenē. LP, VII, I, 74, 23.

Reiz linu talcinieki rijā dējuši līdz pusnaktij. Te piepēži

ieskrējis velis un sācis visus trenkt: ko šie te šā rijā dejot! Visi

izbēguši, bet viena meita uzbēgusi uz ārdiem, domādama tur pa-

slēpties iesērtos linos. Velis gribēljis tai pakal skriet, bet meita

uzsaukusi: «Nenāc, iekāms neesmu tev izstāstījusi linu mokas!»

Velis teicis: lai izstāstot ātri. Meita tad gari jo gari iesākusi

stāstīt, kādas mokas linam esot izciešamas: vinu iebārstot zemē,

tad tam jāaugot pamazām, pamazām, tad to plūcot, nosukājot,

mērcējot, izvelkot, izklājot, saņemot, sērot rijā, kaltējot, mīstot,

izkulstot, sukājot, vērpjot, izaužot un kad tad nu izaužot, tad iz-

šūnot drēbes; bet ir drēbēm neesot miera, tās nu valkāiiot: vel-
kot mugurā, velkot zemē... Tā meita stāstījusi līdz rīta pusei un

tad velis, beiguma sagaidīt nevarēdams, izputējis.

14. Kārlis Skujiņa no Frīdas Celmiņas Smiltenes

pagasta Inču maja.

Vienā mežā dzīvāsi liela, sirdīga meža -cūka, kas apkār-

tējiem zemniekiem darīsi lielu skādi. Meža - cūkai miga bīsi zem

viena liela bērza, pie kā augusi viena liela, liela piepe.

Reiz zemnieki apbruņošies ar sitamim un duramim daikim,

aplenkuši meža - cūkas migu un gribēši to nogalināt.
Meža - cūka gulēsi migā. Atnācis vellc un sācis meža - cūku

kaitināt. Kā meža - cūka gribēsi vellu kampt cieti, tā tas uzlēcis

uz piepes un cūku mēdīš. Kā cūka akar apmierināsies, tā vellc

no piepes nost, baksta cūku un kaitina to no jauna, bet kā cūka

grib šo kampt cieti, tā šis uz piepes virsū un smejas.
Otra diena, kad meža-cūkas nebiš miga, zemnieki aizza-

ģēši bērza piepi un paši noslēpušies ap meža -cūkas migu.

Atnākusi meža - cūka, ielīdusi migā un gulēsi. Pēc kāda

laika atnācis vellc un sācis meža - cūku bakstīt un kaitināt. Me-

ža-cūka rūkdama lēkusi augšā un ķērusi vellu. Vellc uzlēcis uz

piepes, bet piepe nolūzusi un vellc uzkritis meža - cūkai taisni

virsū. Nu abi sākuši cīkstīties. Bīš vienc pats rūcienc, spalvas

un gaļas gabali vie putēši pa gaisu. Pēdīgi meža- cūka vellu to-

mēr uzveikusi un tas gulēš beigts kā maks.

Meža - cuka ir bīsi ta nokususi ar vellu cīkstoties, ka zemnie-

ki to bez lielām mokām nosituši.

Ta zemnieki viena reiza tikuši vaļa no vella un meža -cūkas.

20. Velni tiek sisti.

1. H. Skujiņa no kādas vecenītes Aumeisteru pag.

Mana veča teva tevs bijis Zaķu muiža, Aumeisteru pagasta,

par rijnieku. Viņš kuļamā laikā arvienu rijā gulējis. Reiz viņš
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nakti pamodies un dzirdējis, ka pa piedarbu iet, ka šņikst un

šņaskt, un spruguļi vien klaudz.

«Nu ir velni piedarbā,» nodomājis rijnieks, aizmetis krustu

priekšā, paķēris dakšas un piedarbā iekšā! Iztriecis ar dakšām

visus velnus no piedarba un iegājis atkal rijā gulēt. Pēc tāda

laiciņa piedarbā kul atkal! Rijnieks paķēris sera bomi un atkal

izdzinis velnus no rijas. Otrā naktī neviens velns vairs piedarbā

nerādījies.

2. Skolnieks R. Tupesis no 57 g. v. J. Juškēvica.

K. Lieloz o 1 a kr.

Vienā rijas istabiņā iemita daudz spoku, bet gadījās arī kāds

vīrs, kam nebija no spokiem bail, un viņš apņēmās tai istabiņā

gulēt visu nakti. Istabiņā ieiedams, viņš paņēma tādu liepas

sprangu.

Ap pusnakts laiku vīrs dzird, ka uz ārdiem kā suns žagstās,
un atkal pēc brīža dzird, ka suns elso. Viņš gul un dzird, ka kas

nolec no ārdiem, ķer pie kājām un sauc: «Katri! katri! katri!

katri!»

Virs uzsauc: «Vai busies atkal man?»

Pec brīža atkal kas nolec no ārdiem, saķer viņu pie ka jam
un sauc: «Katri! katri! katri! katri!»

Virs teic: «Vai busies tu man atkal?»

Pec brīža atkal nolec no ārdiem, ķer pie kajam, rauj un

sauc: «Katri! katri! katri! katri!»

«Kad celšos, tad tu dabūsi, katri, katri, katri!»

Tā vīrs cēlās un sāka valcīt visus jodus, vellus pa istabiņu.
Visi mukuši laukā, kur tik varējuši izsprukt. Rijas durvis bija

cieti; nevarēja izmukt pa durvim, tad muka laukā pa istabiņas

lodziņu. Vīrs tikai kauj.
Vienam spokam palika istabiņa cepure. Spoks līda atpakaļ.

Vīrs viņam nogrieza mēli un palaida.

Ar nogriezto meli velis dzenas citiem pakal un sauc:

«Bla! bla! bla!»
Velli doma, ka dzenas tas vīrs, kas bija istabiņa, un muk ka

traki.

3. P. Blūms Jaun-Rozē. LP, V, 142, 46, 27.

Kuodā reijā valis pīmojājis. Raiz otgodījīs drūšs reijmks,
kas apņiemās vallu puorvārēt. Viņš oizkūrs kruoss prīškā 'guni,

paņiems lobi rasnu sārmūškas vāzu, nūsādīs puorta prīškā un

goidījs, kos tod nu eisti boušūt. Ap pusnoktj reijā sonuokuši mo-

ži vallāni un suokuši dancāt un lustētīs. Pāc kuoda loīka īnuok
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pots vacais valis or deviņām golvām un, reijas vidū opstuojīs,
skotus vusopkuort. Reijnīkam tuoda vollānu brākšana, bloustī-

šanās apnikusi; viņš taicis: «Vāci, ruoj šovus bārnus!»

«Kos tev por manim barnim badās?»

Reijnīks nu suocis dusmutis un stiprāki khdzis: «Vāci! ruoj
šovus bārnus!»

Valis meiligi otbildejis: «Kos tev por mamm barnim badās?»

Kad nu vallāni orvīn iz prīšku dancāja, klīdza un brāca, tod

reijnīks sogruoba sovu sārmūškos vāzu un skrāja or tū vallnam

viersū. Isuokās koušanās. Reijnīks jou nūsita divas golvas vall-

nam; ko sita ūtrraiz, nūsita divraiz divas. Nu valis īsuoka or

vusīm mozīm vallānīm bāgt porciju. Nu reijnīks sita trešū raižu

un nūsita vēl divas golvas; togad līlais valis or mozīm vallānīm

oizbāga un nakod voirs reijā naruodījās.

4. M. Garkolne no 35 g. v. J. Strodes Višķos. Latvju

kultūras kr.

Vīns cylvāks guoja dorba maklātu un īguoja lelā mežā. At-

guoja vokors. Cvlvāks īkuopja eglē un uz egles zorim puorgulēja

par nakti. Reitā otkon laidjās un īt tuoluok. Mežā paspeidēja

gaismiņa un cvlvāks guoja uz gaismiņas pusi. Cikom jis izguoja

nu meža, jau beja zam paša vokora. Meža molā stuovēja lels

krūgs un nu tuo krūga vysi lauds guoja uorā. Cylvāks suoka

prasītīs uz nakts muojom, bet lauds soka: «Itymā krūgā nivīns

cylvāks navar par nakti puorgulēt, tu ari te napuorgulēsi!» Cvl-

vāks tūmār īguoja krūgā, izkuopja uz cepļa un gul. Pašuos pus-

naktīs pīskrēja pylns krūgs vainu un suoka dalīt naudu. Dalīja,

dalīja, bet navar sadalīt, un suoka streidētīs. «Nav klvbuo vaina,

tys sadalītu!» atsasaucja vīns valns. Atskrēja ari klvbais un sa-

dalīja naudu, bet sabērt kamā nabeja. «O, kaids uz cepļa gul —

lobs moks! Vajag tik uodu izkratīt!» soka vīns valns un, izkuo-

pis uz cepļa, atsagula pi tuo cvlvāka. Gulēja, gulēja — valns

izlvka uz cvlvāka sovu asti. Cvlvāks nūgrvudSa asti. Valns ot-

kon izlvka sovu kuoju. «Guli mīrīgs!» aizklīdzja cvlvāks, vaina

kuoju nu sevis nūgryuzdams. Valns vys narimst. Tad cvlvāks

pagvva vainu aiz astes un suoka sist vysus valnus. Valni iz-

bāgaiēja kur kurs un naudu atstuoja. Cvlvāks pajēmja naudu,

aizguoja uz sātu un dzeivuoja laimīgs.

5. Emsiuu Gasioš Susēja. Zin. Kom. kr. LP, VI, 60, 5, 15.

Atpakaļ gados, kad vēl kūla ar spriguļiem, Susejas muižas

rijās pūķis — diezin no kurienes — bija uzņēmies nākt. Rijnieks

jau lāgu lāgiem stāstījis, ka katru Dieva naksniņu rijā ienākot

jaunskungs, apsildoties pie krāsns, tad iemērijot kabatā ar cūkas

nagu divpadsmit mēri rudzu un atkal aizejot.
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Bet nu gadījies vienu nakti dikti lietains laiks un tik tumšs,

ka ne ar pirkstu acīs durdams neredzējis. Un šai pašā naktī rij-
nieks dzird: viens klauvē pie rijas durvim. Prasījis: «Kas tur ir?»

Lacenieks esot! lai ielaižot vinu patverties — esot nejauki
samircis.

«Jā, jā!» rijnieks atbildējis, «nāc, nāc! bet te ap pusnaktim

pa riju ložņā nešķīsts gars, kad tikai tas tavu Mišku nesaēd, ja
iesāks abi plēsties?»

Ne, ne, par to lai nebaidoties: Miškum esot ķetna laba.

Nu, un tā nu lācenieks, ienācis rijā, Mišku atstājis pie siltās

krāsns, pats atkal apgūlies apakš sera, rijniekam blakus, un drīzi

iemidzis; bet rijnieks vien nevarējis šonakt ne pavisam iemigt,

pats nezinājis, kādēļ.
Uz reizi ap pusnakti dzird: pa kuļu nāk kāds ar zābakiem.

Nāk, nāk — ienāk jaunskungs ar vara zābakiem, svina svār-

kiem, paskatās uz lāci, iekāp krāsns bedrē, izber no kabatām

kartupeļus un iesāk cept. Lācis drusku tur gan ierūcās, bet vai-

rāk neko. Cepējs ik pa brītiņam pavārta, pavārta kartupeļus un

sāk ņemt ārā: kurš mīksts, to noliek uz bedres malas, noteik-

dams: «Tas man!» Kurš ciets, to noliek drusku tālāk, noteik-

dams: «Tas Jurim!» (Par Juri jaunskungs dēvējis lāci.). Bet

Juris neprasa vis: kurš man, kurš tev? Tas itin godīgi, kamēr

jaunskungs neapskatās, apēd gan cieto, gan mīksto. Un tikko

šis bija beidzis no sprukstiem ārā lasīt, Juris arī bija beidzis bei-

dzamo ēst.

Te uz reizi jaunskungs pamana: kartupeli apēsti — un tā Ju-

rim virsū. Bet Juris ierūcās vien un sagrāba jaunkungu pa vidu.

Nu lauzās, lauzās_ — kauli brikšķēja skaidri, cik sīvi. Beidzot

Jurim palika taisnība: bija salauzis jaunam kungam muguru, no-

rāvis svina svārkus, un būtu nositis varbūt pavisam šo, ja nebūtu

vēl laikā aizmanījies. Bet kad nu bija aizmucis, lācis ar tām

pašām dusmām saberza vēl jaunkunga svārkus smalkās druskās

un tad nolikās gulēt. Tas nu tas.

Otrā naktī rijnieks domā: «Nu būs miers!» Bet nekā: ap to

pašu laiku klauvē atkal, tagad pie rijas lodziņa. Rijnieks uzlec:

«Kas ir?»

Viens atbild: «Vai Juris maja?»

«Ir, ir maja, ir! vēl septiņi bērni Jurim arī radušies!»

To padzirdējis, nelabais aizšmaucies, ka zābaki vien noklau-

dzējuši, io domājis: «Ja vakar viņš viens pats mani sadauzīja,
kur nu vēl tagad, kad tie astoņos.»

Un no tas reizes pūķis nenācis nekad vairs rijas ar cūkas

nagu labību mērīt.

Piezīme. Šī teika ir līdzīga pasakai. Skat. XI. sējuma 43. nr

P. Š.
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6. Skolnieks V. Adamsons Strenčos.

Agrāk, kad vel labību kūluši ar spriguļiem, vienā rijā apme-
ties gulēt pa nakti kads vīrs. Ap pusnakti viņš dzirdējis lielu

troksni. Vīrs pamodies un redzējis savā priekšā velnu. Ātrumā
vīrs paķēris tuvāko spriguli un sitis velnam pa galvu. Velns bez

dzīvības nokritis zemē. Rītā vīrs aicinājis mājas iedzīvotājus
skatīt velnu, bet velna tur vairs nav bijis.

7. H. Skujiņa Smiltenes pag.

Vienas mājas rijā dzīvājis velns. Rija nodegusi un velns

pārgājis uz pirti un dzīvājis uz pirts krāsns augšas. Kad cilvēki

pirtī mazgājušies, velns pārvērties cilvēka izskatā un arī nācis

pie pirtniekiem. Viņš visus pierakstījis, kas pirtī bļaustījušies
vai svilpojuši.

Bet mājas cilvēki nodomājuši velnu pārmācīt. Tie nolikuši

pirtī ķipi, pilnu ar vārošu ūdeni, un gaidījuši velnu. Kad kāds

ieblāvies, velns bijis tūliņ klāt. Kad velns pagriezies, viens vīrs

paķēris ķipi ar verdošo ūdeni un uzlējis to velnam uz muguras.

Velns nelabi ieblāvies un acumirklī no cilvēka pārvērties par

velnu ar garu asti un no pirts ārā!

No tas reizes velns neticis vairs pirtī manīts.

8. Ņina Gruzna Siukmaps.

Rijnieks nevarējis savā rijā gulēt, jo tikko šis_atlaidies guļus,
velni dancojuši tam apkārt. Reiz rijnieks paņēmis cērmūkšla

špigu un sācis velnus dauzīt. Dauzījis 12 reizes. Beidzot velni

pusdzīvi aizvilkušies projām.

9. Skolniece K. Krilova Strenčos.

Reiz dzīvojis Virslavas pirtī vecs vīrs. Šo vīru saukuši par

Miķeli. Vienu nakti Miķelis dzirdējis uz pirts krāsns kaut ko

dancojam. Miķelis uzšķīlis uguni un skatījies uz krāsnsaugšas,

bet nekā neredzējis. Viņš uguni nodzēsis un gājis atpakaļ savā

gultā. Te uzreiz Miķelis dzirdējis, ka kāds danco atkal uz

krāsns. Miķelis cēlies augšā no savas siltās guļas vietas un gājis

ārā. Viņš nogriezis no sērmūkšļa koka resnu zaru un iztaisījis

spieķi. Uz šī spieķa Miķelis uzgriezis deviņus krustus. Otrā

naktī dancotājs bijis atkal klāt. Nu vecais Miķelis paņēmis sēr-

mūkšļa spieķi un sācis sist dancotāju. Bet dancotājs nebēdzis,

tikai dancojis savu trako jaktļ.
Kādā rītā viena sieva gājusi uz pirti pec spaiņiem. Roka
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viņai bijis koka kauss ar kvēlošām oglēm. Ar šīm oglēm sieva

gribējusi iekurināt krāsni. Sieva kā vērusi pirts durvis vaļā, tā

redzējusi uz krāsns tupam lielu, melnu, pinkainu suni. Suns at-

plētis muti līdz pat ausim vaļā un gribējis sievieti saplosīt, bet

sieviete grūdusi viņam ar oglēm kvēlošo kausu rīklē. Suns kauk-

dams ieskrējis pirts krāsns kaktā un pazudis. No tā laika vairs

neredzot Virslavas pirtī šāda melna suņa. Šis melnais suns bijis

pats velnu ķēniņš.

10. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. LP, V, 151, 46, 37, pie z.

Tēvam bijuši trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Mirstor

tēvs dalījis dēliem savu mantu; bet muļķītis citas mantas negri-

bējis, lai tikai novēlot vienu pūrvietu zemes un vienu pūru zirņu.
Labi. Muļķītis nu apsējis savus zirņus, zirņi labi auguši. Rudenī

nopļāvis un salicis pamejā (ķirpā). Pēc kāda laika gājis ska-

tīties. Kas ir? Pusē pameja pagalam — nozagta. Sācis sargāt

pa naktim un — ko domāt — noķēris pašu velnu, tas tas zaglis.
Velns gan aplam lūdzies, lai šoreiz palaižot, solījis pat 500 rubļu

naudas, bet muļķītis atteicis: «Lūdzies, cik patīk! ne es ļaušos

pielūgties, ne arī tavu naudu ņemšu. Atdod zagtos zirņus, tas

viss!» Nekā darīt — velns gājis zirņiem pakal. Bet kur nu

blēdis? Viņš tev dos gan ko no saviem nagiem ārā — ielīdis

otrā saimnieka tiesā un paņēmis tur puspameju. Bet tas saim-

nieks bijis vēl kājup, sadzirdējis čabam un noķēris šo. Izcēlies

liels dumpis, saimnieks pilnā kaklā saucis palīgus un velns atkal

pilnā kaklā lūdzies, lai piedod šoreiz. Muļķītis, savās mājās iz-

dzirdējis troksni, arī noskrējis nelaimes vietā. Tur nu pa abiem

tad saņēmuši velnu tā itin no tiesas, bet velns nejauki lūdzies.

Beidzot izlīguši tā: muļķītim velns atdevis zagtos zirņus un

saimniekam atkal samaksājis 500 rubļu ķīlu naudas.

11. Aronu Matīss Bērzaunes Brencēnos. LP, V, 157, 46, 44,

Viens medinieks mežā apmaldījies. Naktī sakūris uguni, sa-

ķēris upītē zivis, samaucis iesmā un nu cepis vakariņas. Te at-

līdis velns, tas atkal samaucis savā iesmā vardes, notupies otrpus

ugunskura un arī cepis, pie kam cepdams arvienu līdis medinie-

kam tuvāk, arvienu tuvāk. Beidzot medinieks saskaities un krā-

vis ar iesmu velnam tā pa pakausi, ka tireņu tireņiem aizskrējis.

12. Fr. Fišers Krūtē. LP, VII, I, 218. 1. p. 33.

Vienai mātei bijis palaidnis dels, kam sava dzimtene nepa-

ticis vairs dzīvot, aizgājis citā zemē laimi meklēt. Bet par ne-
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laimi, viņam gadījies aiziet tādā zemē, kur šāds likums: kas at-

sniedzis trīsdesmito gadu un vēl nav apprecējies — vienalga, vai

puisis jeb meita —to ielika zārkā un aizveda uz kapsētu. Zārku

nelika vis zemē, bet pieslēja stāvus pie kāda koka jeb akmeņa

un tad aizgāja sacīdami: «Lai Dievs tevi pasargā, jeb lai velns

tevi parauj!»

Pec astoņām dienam naca to raudzīt. Kad bija vel dzīvs,

tad veda mājā sacīdami: «Dieva žēlastība viņu pasargājusi!»
Kad atrada nedzīvu, tad teica: «Velns viņu parāvis!» un

tādu nelaimīgu tad apraka zemē ar lāstiem.

Šis palaidnis dēls arī bija neprecējies, tādēļ, tikko tai zemē

iekūlās, tūliņ to saņēma cieti, ielika zārkā un veda uz kapsētu.
Pusnaktī velns skrēja gar viņa zārku un vilka zobus gar zārka

vāku tik dikti, ka šķēpeles vien atlēca. Pēc pusstundas bija atkal

tāds pats vilciens. Kad zārks bija gandrīz caurs, tad nelaimī-

gais puisis pamanīja kabatā bārzdas dzenamo nazi. Un kā nu

trešo reizi velns atgriezās atpakaļ, tā viņš turēja nazi gatavu.

Bet šoreiz velns neskrēja vis gar zārku kā nelabais, bet lēnām

klāt piegājis, bāza savu mēli pa izplēsto zārka šķīlu (šķirbu)
iekšā.

Tikko velns pa pusei mēli bija iebāzis, puisis to saķēra saujā

un ar bārzdas dzenamo nazi nogrieza. Velns sāpēs aizskrēja un

tais trīs dienās nenāca vairs pie viņa zārka. Ceturtā dienā ļau-

dis atnāca puisi raudzīt un atraduši, ka palicis dzīvs, velnam vēl

mēli nogriezis, ņēmās to uzslavēt un iecēla par savas zemes

valdnieku.

13. L. Uljana no S. Barkana,

Reiz guoja vīns cylvāks uz kuozom, satyka ceļā ūtru un

soka: «Kur tu īsi?» — «Es eju uz kuozom,» atbildēja tys. Tai

pat sācēja ūtrais, kuru satyka tuoluok uz ceļa: «Es eju uz kuo-

zom.» Tai viņi guoja obi līdzi. Guoja, guoja — izzaskaidruo,
ka tys ir valns, kuru veirs satvka ceļā. Uz cvlvāku valns sā-

cēja: «Es varu pazataisēt par cylvāku, par myusu, vai tauriņu,

un man, jo kas īsvstu tad ar skrituļa špīču (spieķi) vai sētiņas

mītu, es paliktu par eistu vainu.» Tai palyka valns par tauriņu

un lyudzja cylvāku, lai jū īlīk tabaka kastītē un aiznas uz kuo-

zom. Cylvāks īlyka tabaka kastītē tauriņu - vainu un aiznesja uz

kuozom. Kuozuos īguoduoja cylvāks, ka valns ir pi viņa kabatā,

izjēmja un īsyta par skreinīti ar skrituļa spīču. Puorpleisa skrei-

nīte. Tad kai syta ar sētiņas mītu, izzataisēja valns. Vysi kuo-

zinīki saskrēja un nūsyta vainu leidz nuovei.

Piezīme. Šim variantam ir līdzīga IV. sējuma 21. pasaka. P. S.
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14. J. A. Jans on s Noga Ic.

Agrākos laikos bijis paradums priekš kristīšanas bērnu pirtī

nomazgāt. Vienai saimniecei bērni pēc nomazgāšanas sākuši

šķaudīt un drīz vien nomiruši. Un tā jau trīs bērni nomiruši.

Kad nu bijis ceturtais kristāms, saimniece ar smagu sirdi atkal

kūrusi pirti. To pašu vakaru puisis, nākdams no darba, redzējis
smalku jaunkungu ejam. Uzprasījis: kur tā steidzoties? Šis
atbildējis, ka viņam esot pirtī tā bērna dzīvība jāpaņem, ko saim-

niece šovakar mazgās. Puisis prasījis, kā tad to varot izdarīt.

Velns atbildējis, ka bakstīšot ar smilgu bērnam degunu, līdz tas

sāk šķaudīt. Ja tad neviens neteic «Dievs palīdz!» — «Paldies!»,

tad bērns piederot viņam. Bet ja kāds padotu dievpalīgu, tad

velns vairs neko nevarot darīt. Pārnācis mājā, puisis plijies saim-

niecei virsū, lai ņemot šo arī līdz pirtī. Labi. Aizgājuši. Velns

jau gulējis zem lāvas un kad bērns bijis nomazgāts, sācis ar

smilgu viņu kutināt. Bērns iešķaudījies, bet puisis tūliņ: «Dievs

palīdz!» — «Paldies!» Un tā vairāk reižu. Tad velns dusmās

iesaucies: «Es jau tev teicu, ka bērns būs manējs!» un steidzies

no pirts ārā. Bet puisis skrējis pakal un tik devis ar koku vel-

nam, cik uziet. Bet saimniecei bērni nu visi auguši. Un veci

ļaudis no tā laika, kad bērns šķauda, vienmēr atņem: «Dievs

palīdz!» — «Paldies, paldies!»

15. J. A. Jansons Nogale.

Viens kalps nācis vakarā no darba un panācis vienu jaun-

kungu, kas brīnum steidzies. Sācis runāties: kur šis tā steidzot?

Jaunskungs stāstījis — tā un tā, saimnieks šovakar piedzēries un

sit savu sievu. Ja es tikšu saimnieku vēl piebikstīt, lai paliek

niknāks, tad viņš sievu šovakar pavisam nositīs. Tikai, ja dabū

manu kreisās kājas zābaku un sāk mani pašu sist, tad es atstā-

jos un pat mani bērni tur vairs neiet, kur es pērienu dabūjis.»
Pāriet mājā, saimnieks jau lamā savu sievu. Jaunskungs tik pie-
biksta saimniekam, lai tas paliek vēl niknāks. Bet puisis žigli

norāvis zābaku un aizdzinis svešo. No tās reizes saimnieks ne-

kad vairs nav sievu ne sitis, ne bāris.

16. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē -Pienavā. LP, I,

134, 104.

Vienam mežsargam bija jādzird mūžīgi pārmetumi no sava

kunga, ka nevarot nekad un nekā nošaut. Nabadziņš skaidri na

gos. Šauj, kā grib — garām un garām. Te kādu dienu mež-

sargam piestājas velns sacīdams: «Vai dzirdi, tā tev meža putni
negadīsies: bet apsolies, pēc deviņiem gadiem man līdzi nākt,
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tad meža putnus čupām un bariem pa šāvienu piedzīšu un kungs
tev tencināt tencinās.»

Labi. Nu bija putnu, nu bija zaķu, stirnu, briežu lēveņiem
un kungam no tā laika šis tas mīļākais.

Tik tālu nu viss būtu loti pa roku; bet septītā, astotā gadā

mežsargam atkal citas bēdas; tie sasodītie deviņi neiziet no

prāta. Kad tu sakruptu! Jārauga izmaukties. Tomēr kur citur

padoma dabūt? ies pie mācītāja. Noiet tur —jā — mācītājam
padoms pie rokas. Viņš sasauc divpadsmit citus mācītājus pa-

līgā un nu visi apsvētī meža sargu, apsvētī arī trīs lodes; svina,

kapara un sudraba. Meža sargs iebāž trīs lodes kabatā un nu

tik gaida savu melno kveksi, putnu dzinēju, satikties.

Vienu dienu ir atkal medības, bet senākais putnu dzinējs šo-

dien nedzen ne ķirķa. Nu, kad nē, nē — reiz jau var arī bešā

pāriet. Tomēr mājā ejot, gadīsies vēl melns mednis pašā egles

galotnē. Šis papriekšu domā ar vienkāršu lodi šaut; bet nezin,
kā apskatās labāki — āre — nav vis godīgs, nevainīgs meža

putns: pats nelabais. Nu, kāda indeve — tādas zāles. Liek ap-

svētīto svina lodi ribās. Egle nodreb, meži nokrāc un melnais

mednis nolec pazarē. Nu liks apsvētīto kapara lodi uz akotu:

egle notrīc, meži nošņāc un melnais mednis nolec zemu zemu.

Nu liks trešo reizi apsvētīto sudraba lodi baudīt, ak tu manu die-

niņ! Melnais nokrācas, egle nošņāc, meži paliek tumši un mednis

aizlaižas ugunis spļaudams: «Ed nu ēd manas deviņi pāri dzelžu

kurpes, kuras noplēsu tevim putnus klāt dzīdams!»

Piezīme. Šis variants stāv tuvu tām teikām, kur velns palīdz med-

niekam. P. Š.

17. Upciemu Milda -Saidrīte Anneniešos. Zin. Kom.

kr. LP, VI, 162, 11, 18.

Vienreiz mūsu muižā dzīvojis briesmīgi nikns kungs. Un

tas bijis loti kārs uz putnu galu. Kad kādreiz derējis jaunu medi-

nieku, tad katrreiz cieši noteicis, cik putnu un zaķu šam jāatnes

katru nedēlu uz muižu. Kamēr vēl putnu bijis mežā gan, tikām

medinieki vēl varējuši kā nekā ar kungu iztikt; bet ar laiku iz-

šāvuši arī un nu nevarējuši noliktā skaita nekā sadabūt.

Tā vienreiz lielskungs aizsaucis vienu medinieku uz muižu

un teicis: ja šis nākošu nedēlu neatnesīšot pilnā skaitā putnu,

tad likšot viņu līdz nāvei pērt.

Medinieks par to tik briesmīgi nobijies, ka aizgājis uz mežu

un labāk gribējis galu sevim darīt.

Te paša tai brīdī — kur gadījies, kur ne — pierādies viens

kungs, vaicādams: ko šis tur veroties?
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Tā un tā — šis izstāstījis — «meklēju stiprāku zaru un gribu

kārties. Lielskungs solās pērt, ka nevaru tik daudz putnu sa-

šaut, cik viņam vajadzīgs.»

«Blēņas!» svešais kungs smējies, «es gādāšu, ka tev putni

paši nāks klāt, ja tikai apsolies pēc deviņiem gadiem ar mani

šauties. Nolīgsim tā: ja tu mani nošausi, tad esi brīvs; ja es

tevi nošauju, tad tava dvēsele pieder man.»

Nu medinieks domājis, domājis, beidzot nodomājis: jāmir-
stot šim šā, vai tā, tad labāk padošoties velnam un nodzīvošot

tos deviņus gadus kā pats kungs.

Un ta abi nolīguši un medinieks parakstījis līgumu ar paša
asinim.

Tūliņ no tās dienas mediniekam veicies ar putniem tik labi,

ka katru nedēlu aiznesis vajadzīgo skaitu muižai, bet vēl loti

daudz — dzeramās naudas tiesai — pārdevis Rīgā. Bet kad tie

deviņi gadi gājuši drīz uz beigām, tad gan medinieks palicis jo

dienas bēdīgāks. Nedzēris vairs ne brandvīna, nepīpējis tabakas

— jāsaka, staigājis kā nāves palieks apkārt. Kad beidzamo reizi

ar putniem aizbraucis uz Rīgu, tad arī tas namnieks, kam ar-

vienu putnus bija pārdevis — nomanījis, ka šam kas sirdi spiež;

viņš apvaicājies, kas šam par bēdām esot.

Tā un tā — medinieks izstāstījis galu no gala. Namnieks

pasmējies: ja tik vien tās vainas, tad vēl neesot nemaz ko bēdā-

ties. Viņš iedošot vienu šāvienu sudraba skrošu un ar tām šis

velnu nošaušot; bet lai tikai šis pirmais vien nekāp(j)ot kokā.

Pēc toreizējās norunas šāvējam bijis jāstāv lejā, šaujamam jāsēd
kokā. Lai liekot velnam papriekšu kāpt. Un tad vēl — pirmajā
šāvienā lai liekot tās pašas svina skrotis, otrajā lai pieliekot jau
vienu sudraba skroti klāt, bet trešajā lai liekot visas sudraba.

Labi, medinieks pateicies un aizbraucis uz maju.

Otra diena bijis jāiet šauties. Aizgājis pie velna krustceļa
— velns smiedamies pretim: kurā kokā šis gribot kāpt?

Medinieks atbildējis, šis vakar vakarā tikai no ceļa pārnācis,
šodien esot tāds gurdens,_lai velns kāpjot papriekšu kokā. Labi,
velns uzkāpis un šis nu sācis šaut.

Pēc pirmā šāviena velns tikai pasmējies; bet pēc otrā jau

saķēris sānus. Medinieks prasījis, kas tur esot, ka šis sānus

raugot. Velns atbildējis, simtkāje iekodusi. Trešo reizi kā šāvis

ar sudraba skrotīm vien, tad tikai pelni vien pa egles zariem

izputējuši.
Ta medinieks ticis no velna vaļa.

18. Skolnieks J. Kļava no 64 g. v. M. Anziķes Nīcā.

K. Lielozola kr.

Pie viena kalēja nenācis neviens kalties. Vienu dienu at-
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jājot viens kungs ar melnu zirgu, lai apkalot. Kalējs arī apkalis.

Kungs prasījis, ko gribēšot par maksu. Kalējs teicis, viņš gribot,
lai netrūkstot ābolu tai ābelei, kas atrodas pie nama durvim, lai

uz loga butelē netrūktu viņam nekad brandvīna, lai dukāti birstot

no mutes, kad viņš runājot. Kungs bijis pats velns un licis, lai

viņš parakstās uz viena papīra ar asinim savu vārdu un sacījis:

«Kad tu dzīvosi, tad viss tev tā būs, bet kad tu nomirsi, tad tava

dvēsele piederēs man.»

Kalējam dēls bijis ārzemēs un tas kādu dienu pārnācis no

ārzemēm. Tēvs dikti saslimis un teicis dēlam, ka pēc nāves vina
dvēsele piederēšot velnam. Dēls prasījis, kālab tā. Tēvs visu

izstāstījis, ka viņš ar savām asinim esot parakstījies velnam. Dēls

domājis rakstu dabūt atpakaļ, jo tad velns nevarēšot dabūt tēva

dvēseli.

Dēls paņēmis sērmokšla nūju un gājis uz elli pēc tēva pa-

raksta. Aizejot ellē, dēls prasot, lai atdodot viņam tēva parakstu.

Velni nekā nesaka un dēls nu sācis velnus kaut. Viens velns

teicis, lai ejot prasīt tam klibajam, tas esot viņu priekšnieks.

Prasot klibajam, tas negribot dot. Dēls sācis klibo velnu kaut

un dabūjis tēva rakstu atpakaļ, iet laimīgs mājā.

Tevs nomirst, bet velns dvēseli nedabūja.

Piezīme. Šī teika ir maisījums no 330. un 810. numura pec Arnes

kataloga. P. Š.

19. SkolnieceS. Ignate Nīca. K. Lielozolakr.

Viens velns salīcis pie viena saimnieka par puisi. Saimnieks
licis velnam akmeņus skaldīt. Velns akmeņus skaldījis dienām un

naktim. Saimniekam vairāk akmeņu nebijis, tad licis velnam

grāvjus rakt. Velns izracis tādus grāvjus, kur varējuši ar lai-

vām braukt. Saimniekam nebijis ko velnam ēst dot. Velns vien-

reiz redzējis, ka mežmalā ganās kungam zosis. Velns vienreiz

aizgājis uz mežu un noskatījies, kur gans noiet, un uzreiz zosim

virsū. Velns, kuru zosi noķēris, tai apgriezis kaklu uz riņķi un

iesējis striķī. Kad bijis jau kādu drusku saķēris, tad zosu striķi

apsējis ap vidukli. Zosis bijušas vēl dzīvas un pacēlušas velnu

gaisā. Zosis laidušās_ pāri par kādām mājām un velns iekritis pa
skursteni putras katlā.

20. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteros.

Vīrs braucis pa mežu. Braucis braucis un uzreiz pamanīš,
ka šim pa otru ceļa malu nāk līdz vilks. Vīrs braucis braucis

un vilks gāš gar sānim. Vīrs uzlaidis zirgam un sācis ātrāki



184

braukt, bet nu vilks ar sācis ātrāki skriet un tāpat vie turējies

vīram pie sānim un pakaļā nepalicis. Ka nu vīrs ticis pie Krūts

kalna (Gaujienas pagastā), tā pam«nīš, ka pār ceļu gul tāds kā

mellc baķis. Bet tas baķis gulēs kā nedzīvs un nemaz nekustē-

jies. Bet nu vilks pamanīs baķi un plāvies šim virsū. Nu bakis
sācis nelabi vaukšt un vēlies kalnā iekšā, vilks šim no pakaļas

un.tik ģirgā. Tā nu vilks ģir/rāš mello baki vē labu laiciņu un

siš skaudīgi bļāvis. Vīram palicis bailes, viņš uzšāvis zirgam ar

pātagu un aizbraucis. Bet vē braucot dzirdēš, ka pie kalna ir

lielc larkstis.

21. Pērkons vajā velnus.

1. V. Jakans Garsiena. Latvju kultūras kr.

Tas pats lielais purvs starp Gārsenes un Baltās muižas pa-

gastiem viņos laikos esot bijis ezers. Bet tai ezerā dzīvojis velnu

virsnieks — velnu velns. Šis, tas Velns, iemānījis ezerā paša

zemes ķēniņa meitu. Ķēniņš sūdzējies Dievam. Dievs saskai-

ties un nolēmis ezeru aizaudzēt. Nebijis ko redzēt, ka ezers

aizaudzis arī: pārvērties par purvu. Bet Dievs nav zinājis Velna

gudrību, un pats ezera viducis palicis neaizaudzis. Velns dzīvo

pa to ezera viduci zaļi, bet visapkārt purvs. Dievs nu sūtījis

Pērkonu. Bet kolīdz Velns ierauga, tūlīt paliek par kaki. Un

kā kaķis ganu meitas klēpī un dzīvo atkal. Tad Dievs nodomājis
Velnu nosist. Velns uz Zaļumu kalna naudu skaitījis. Dievs

paķer lielu lielo akmeni un laiž ar to Velnam. Bet ko tu pada-
rīsi? Šis sānis paliecas — akmens garām un Velns purvā iekšā.

Vienīgi naudu velns nepaspējis paķert. Tad arī vesels pods nau-

das vēl tagad esot zem šā akmens. Tikai ej nu sazini, kurš tas

akmens ir. Velns palicis gan dzīvs, bet ezers aizaudzis ir šo

baltu dienu, pat ezera vidus ir purvā pārvērties.

Piezīme. Sal. XIII. sējuma teikas no 223. līdz 228. I. p. P. Š.

2. Krēsliņu Jānis Alsviķu pag. «Teikas iz Malienas,

I, 28, 15. LP, VII, I, 497, 6.

Reiz meitene gāja mežā ogas lasīt. Atpakaļ nākot uznāca

bargs pērkons. Uz ceļa viņa ierauga mazu melnu putniņu, kas

bailīgi činkstēdams apkārt lēkā. Pēdīgi putniņš meitenei uzlec

uz pleca. Meitene, putniņu žēlodama, ieliek to azotē. Uz reizi

sāk perkoņi rūkt un zibeņi krustoties, ka meitene netiek ne uz

priekšu, ne atpakaļ. Meitenei paliek bail un tā izsaucas: «Die-

viņ, glāb!» Tikko šo vārdu izsacījusi, kad viņai no azotes iz-

veļas melns kamols. Zibens tai pašā brīdī sper krustāniski pa
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kamolu un kamols pazūd. No bailēm atžirgusi, meitene iet tālāk

un bāž roku azotē, bet melnā putna tur vairs nav. Mājā tā iz-

stāsta mātei, ko piedzīvojusi. Māte tikai atsaka: «Vai, bērniņ,
tas jau bija pats nelabais, ko pērkons nospēra!»

Piezīme. Pēteris Sebeža uzrakstījis Gulbene teiku, kur velns suņa

veidā gribējis pie viena kunga glābties no Pērkona (VII, I, 497, 7). P. Š.

3. Sarža n tu Krišus Blīdenē. Jk r. 11. LP, VII, I, 498, 10.

Reiz muižkungs saziņojis visu pagastu svētdienā sienu grābt

un vest. Darbinieki bijušies no bargā muižkunga tikpat, kā no

paša nelabā, tāpēc neviens neatrāvies svētdienā iet darbos. Dar-

binieki redzēdami, ka muižkungs brauc pie viņiem ar sešiem mel-

liem, rāvušies, ko māk, strādādami nosvīduši. Tikai viens diev-

bijīgs vecītis to nelicies ne zinot, bet notupies turpat uz cinīša

un skaitījis pātarus. Muižkungs, to redzēdams, paņēmis plinti un

mērķēdams sacījis: «Ja nevīžo svētdienā strādāt, tad pūsti tepat

uz ciņa!» un tā vecīti nošāvis. Bet teju pat acumirklī savilku-

šies melna tūce padebešos, kuros bijis redzams mazs vīriņš ar

baltu bārdiņu. Tas turējis rokā sarkanu bulti un ar to mērķējis
uz nelabo muižkungu. Metot sarkano bulti uz muižkungu, no-

dārdējusi visa pasaule un muižkungs vairs nebijis redzams. Pēc

tam tai vietā sacēlies liels viesulis, kas svilpdams griezies ilgu
laiku apkārt. No viesuļa izgājis mazs sunītis

t
kas ļipiņu kustinā-

dams ošņājis, līdz beidzot turpat pazudis. Darbinieki, to redzē-

dami, sacījuši: «Redz, tā iet, kas ar nelabo kuļas — svētdienā

velnam dvēseli atdeva, svētdienā velns dvēseli parāva.»

4. A. Lerchis-Puškaitis no Kaspara Čipiņa Džūkstē.

LP, VII, I, 465, 1.

Ta vienreiz puisis ganījis zirgus. Nācis bargs laiks. Pie-

nākot tāds jaunskungs, iedodot puisim zelta ķīķeri, lai skatoties
— viņš gribot pagulēties; bet ja no juras nākot pērkona mākoņi,

lai tūliņ paceļot!
Puisis skatoties ar zelta ķīķeri — nākot mākonis, uz tā mā-

koņa pelēks vīrs pelēkā zirgā, plinte rokā un metot ar roku pui-
sim: lai neceļot augšā jaunkungu! Līdz nu panākot virsū, tā

zdiuks! dodot zibeņus un jaunskungs izputot, ka vecs liepu lūka

gabals vien tai vietā paliekot. Kad jaunskungs būtu modināts,
tas būtu pieskrējis pie puiša un tad puisis būtu nosperts ari līdz.

5. Kr. Saržants Blīdenē. Etn. I, 1891. LP, VII, I, 465, 3.

Pērkonam bijis ienaidnieks Jods. Jods no viņa baidījies un

tā visur slapstīties: gan ēkās, gan kokos, ūdeņos un citur, ka
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Pērkonam bijis grūti viņu atrast un sodu nodot. Reiz vecs vīriņš

kurinājis pirti. Te — kur gadījies, kur ne — no krūmiem iz-

nācis liels, melns vīrs ar garu bārdu un spīdīgām acim. Lielais

vīrs lūdzis pirtskuri, lai laižot viņu pirtī sasildīties un pārgulēt,

pie kam noteicis, ka labi viņam iešot, kad viņš to modināšot,

pirms negaiss tuvošoties.

«Sildies, sildies, kamēr Māra pērsies!» pirtskuris atteicis.

Acumirklī sacēlies biežs, melns mākonis padebešos. Mākonī tu-

pējis mazs, vecs vīriņš ar sirmu bārdiņu un ugunīgām acim. Ro-

kās tas turējis un berzējis lielu, ugunīgu milnu. Pirtskuris, to

redzēdams, sācis baiļoties un gribējis iet lielo vīru modināt. Pēr-

kons saucis: «Ko tu dari?» — «Kurinu pirti, lai vakarā Māra

peras!» pirtskuris atteicis bailīgi. Tiklīdz pirtskuris izsaucis

Māras vārdu, te it nejauši izšāvies lielais vīrs pa pirts lodziņu
ārā. Acumirklī nozvēlies garš zibins — rūcis briesmīgi un ugu-

nīgā milna trāpījusi lielo vīru. Te arī mazais vīriņš stāvējis

pirtskurim blakus un sacījis: «Labi, ka man pateici, ka še Māra

peras, citādi es viņu būtu saārdījis lupu lupās — esmu Pērkons

un meklēju savu ienaidnieku Jodu veselus trīs gadus un nu taču

pēdīgi viņu atradu. Uzgriez pirts lodziņam krustu, tad Jods ne-

ies iekšā un es arī šo Māras svētumu sargāšu.» To sacījis, Pēr-

kons rūkdams pacēlies mākonī.

Piezīme: Veci ļaudis vel šo baltu dienu saka: «Lai papriekšu

noperas Māra, tad jau gan izpērsimies diezgan.» L. P.

6. Pēteris Sebeža Gulbenē. LP, VII, I, 473, 5.

Reiz braukuši divi ceļa vīri ap pusnakti pa lielu mežu. Brau-

cot zirgs apstājies un nekust no pēdām, lai nosit. Apskatījušies
labi un ieraudzījuši zirgam pie galvas lielu melnu vīru. Tas sa-

ņēmis zirgu pie galvas un turējis. Nu klieguši un draudējuši, bet

velis zirga nelaidis un nelaidis vaļā. Tad viens ceļa vīrs trīs

reizes sitis pār loku. Tūliņ velis atlaidies un šie nu braukuši

projām. Tikko mazu gabaliņu pabraukuši, dzirdējuši pērkonu

sperot. Atskatījušies atpakaļ: lieli, melni dūmi vien cēlušies

gaisā tai vieta, kur velis stāvējis.

7. G. Jānis no Kārla Kuplā Vatrānē. Etn. 11, 1892.

LP, VII, I, 473, 6.

Vecos laikos, kad minētais Kuplais Kārlis vēl zēns bijis un

ganījis Vatrānes muižā putnus, tad viņam ar savu māti katru

vakaru bijis jāiet uz lielo ērbēģi (kungu namu) vakariņās un no

turienes atkal atpakaļ uz putnu kūti gulēt. Atpakaļ uz putnu
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kūti ejot, tad nu Kuplais Kārlis gandrīz katru vakaru redzējis

pašu velnu. Bijis liels melns kungs ar spīdošām pogām un garu
melnu platmali galvā. Šis kungs, kas cits nekas nebijis, kā pats

velns, iznācis no lielā ērbēga un iegājis dreipūzī (kalpu māja,
kurā agrāk bijusi oranžereja un tādēļ arvienu saukta par drei-

pūzi). Šo melno kungu Kuplais Kārlis aizvien rādījis arī savai

mātei, bet tā nekā neredzējusi un dēlu katrreiz izbārusi, ka šis

tādus niekus runājot, kaut gan dēls stipri apliecinājis, ka redzot

un redzot pašu nelabo. No dreipūža velns laikam aizgājis uz

kūts augšu, jo tur, kā runājuši, viņš dzīvojis. Reiz taču gadījies,
ka velns no Vatrānes muižas ticis izdzīts. Tas noticis šā. Minē-

tam Kuplajam Kārlam, kā putnu ganam, bijis pavēlēts tītarus no

lietus sargāt. Lietum nākot, viņi katrreiz bijuši jādzen kūtī. Reiz
nācis no Bērzu muižas puses mazs lietus padebesītis ar pērkonu.

Kuplais Kārlis, tikko šo debesīti pamanījis, tā arī tūlīt dzinis tīta-

rus uz kūti, jo lietus nācis loti ātri. Pērkons tikai vienu reizi

aizrūcies un vairāk nebijis dzirdams, bet lietus kāpis acim redzot

uz augšu. Tikko tītari bijuši sadzīti laidarā, te Kuplais Kārlis

uz reizi izdzirdis uz kūts augšas lielu troksni, it kā kad lielus

kokus plēstu jeb lauztu. Viņš skrējis skatīties un ieraudzījis, ka

velns bijis uzlauzis durvis, kas vedušas no kūts augšas pa tre-

pēm zemē, un ar visām durvim skrējis ar viesuli pa gaisu pro-

jām. Tagad arī velns izskatījies tāds pats kā vakaros pie ērbēga:
melns kungs ar spīdošām pogām; tikai tagad bijis ar divām gal-
vām. Līdz smēdei velns noskrējis ar visām durvim, bet tur no-

sviedis durvis zemē un aizskrējis viens pats pa gaisu uz Dzir-

navu ezera pusi. Vairāk Kuplais Kārlis nekā neredzējis, jo bijuši
koki priekšā, bet pa kādu brītiņu pērkons spēris, ka norībējis

vien, jo lietus jau bijis uznācis. Tad nu laikam pērkons esot

velnam dzinies pakaļ, to panācis un nospēris, jo no tās reizes

Vatrānē vairs neviens neesot velna redzējis.

8. K. Bļaus Ergl o s. Brīvzemnieka «S bor n i k»; 6, 2.

LP, VII, I, 475, 1.

Viens medinieks gaidījis pie siena kaudzes zaķus un vilkus.

lerauga medinieks: kaudzes galā sēž velns Steps un lāpa kažoku:

ragavu ilkss tam adatas vietā, resnu resnā virve diega vieta.

Bet lūk, sāks tikai pērkona mākoņi celties. Kad jau mākoņi
mēnesi aizseguši, tad velns dusmās saucis: «Vai spīdēsi, vai

spīdēsi!» Pa tām starpām mākoņi bijuši itin klātumā un medi-

nieks atgājis no kaudzes nost. Te tai pašā brīdī ari zibeņojis,

spēriens nodārdējis un Pērkons bija nogalinājis velnu, kas darba

nogrimis, nebūt nebija pamanījis, ka viņa ienaidnieks turp at-

steidzies.
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9. Dellu Hugons-Salncietis Kārzdabā. Jkr. IV, LP, VII,

I, 475, 2.

Cesvaines draudzē, netālu no Kārzdabas pareizticīgo kop-

sētas, atrodas loti liels akmens ar iedobumu, ko par Velna ak-

meni sauc.

Reiz vecos laikos uz šā akmens velns uzsēdies. Te sēdē-

dams viņš sev bikses lāpījis. Ilkss bijusi tam par adatu. Par

nelaimi uz reizi gailis iedziedājies. Velns, to izdzirdējis, devis

kājām zinu. Še sēdot velns iesēdējis akmenī dobumu kā katlu,

bet prom skriedams, tas ar kāju izrāvis strautiņu, kas Velna ak-

menim garām tek.

Piezīme. Tadu pašu teiku stāsta par Velna akmeni Liezeres Ozol-

muižas pagastā (LP, VII, I, 477, 7). P. Š.

10. Silamalas Vaivariņš Inčukalna. «Balss», 1890. g.

nr. 6. LP, VII, I, 489, 4.

Kādu versti no Gaujas tilta lejup, mazu gabaliņu no Gaujas

kalna malā, atronas Velna ala jeb Velna kambaris. Pie zemes

ir ala, varbūt kādu asi platumā un asu trīs garumā, bet augšā ta

savelkas čukurā. lekšpusē ala pa priekšu iet taisni, tad pagrie-
žas pa labi roki. Turpat iekšpusē izverd mazs avotiņš, kam se-

nos laikos bijis liels dziedinātāja spēks katrai kaitei. Tādēļ ari

vectēvi esot ziedojuši šam avotiņam naudu. Lielās alas dibinā ir

mazāks alas sākums, pa kuru cilvēks varētu tikko ielīst. Senos

laikos šajā alā, pilnā mierā velns esot dzīvojis ilgus laikus. Reiz

velns apkaitinājis Pērkona tēvu. Tas dzinies viņam pakal un

panācis, kad velns patlaban gribējis alā doties. Pērkons spēris,
bet pašu velnu nava ķēris, tikai krietnu gabalu no klints nospēris.

Velns manījis, ka še viņam miera tā kā tā nebūs, un tādēļ at-

stājis savu līdzšinējo mitekli. Pa mazo alu lienot varot sasniegt

telpas, kurās velns dzīvojis: tur stāvot apklāts galds un pie sie-

nas gulta, kurā velns gulējis. Tikai neviens nevarot tur ilgāki

uzturēties, jo apakšā esot pagrabs un šai pagrabā velns važām

esot piekalis viņa rokās kritušās dvēseles. Šīs dvēseles trokšņo-

jot, lūgdamās, lai atpestījot. Velns bīdamies, ka tomēr kāds droš-

sirdīgs neatgadās, kas uzņemtos šo atpestītāja darbu, pielicis

savu uzticamāko kalpu par sargu, lai tas uguni izpūš, ja kāds

alā ietu un ar uguni_ ko meklētu. (Uguns pūtējs alā gan laikam

ir caurvējš, jo domājams, ka alai arī otrs gals ir vaļā.) Alai

katrā pusē ir dīķis. Labās puses dīķi sauc par Aukstuma dīķi,

jo tā ūdens arvienu auksts.

11. P. Šmits no P. Zel tiņas Ikšķilē.

Viens vīrs reiz gājis uz mežu malkas cirst. Te samākusies

debess un viņš baidīdamies no lietus, nostājies zem viena kupla
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ozola. Viņam tur stāvot atskrien viens velnēns, pieskrien pie
vienas lielas alas turpat ozolam blakus un sauc: «Vectēv, padod

man manu cepuri!» Cepuri dabūjis, viņš paceļas gaisā un aiz-

skrien. Tāpat dara arī citi velnēni, kurus vīrs saskaita pavisam

divpadsmit Kad nu neviens velnēns vairs nenāk, tad arī viņš

pats pieiet pie alas un saka: «Vectēv, padod man manu cepuri!»

No alas viņam atbild: «Tavas cepures vairs še nav, laikam kāds

velnēns būs divas paķēris. Bet še tev velna vectēva cepure!»

Vīrs apskata to cepuri, un izrādās, ka tā ir taisīta no cilvēka

roku un kāju nagiem. Bet līdz ko viņš uzliek cepuri galvā, arī

viņš nu paceļas gaisā un top aiznests pie citiem velnēniem. Tur

nu viņš novēro, kādu Jaunumu tie dara cilvēkiem. Cits dzīvo

krogā un skubina ļaudis uz dzeršanu un plēšanos. Cits ieiet

mājā un kurina ienaidu starp vīru un sievu, saimnieku un kal-

piem. Cits attura ļaudis no baznīcas un māca tos uz zādzībām

un slepkavībām. Vīrs griežas atkal atpakaļ pie ozola un nomet

velna cepuri zemē. Te uzreiz nāk stiprs pērkona spē-

riens, kas sasper un sadedzina velna alu ar visu nosviesto

cepuri.

12. Ņaudi šnieks Naudītē. «Balss», 1888. g., nr. 40. LP, VII,

I, 478, 8.

Naudīšnieku Skaparu mežsarga mežā pie Ritenieku ezera

jeb purva atrodas labi liels akmens, kas pa daļai sadragāts. Ag-
rāki šis akmens bija pulka lielāks un vesels. Tad tur tāds ērmīgs

mazs vīriņš dzīvojis zem akmens, kas allaž ākstījis, jokojis ga-

nus un pieguļniekus. Reiz kāds nabags vīrs — nezin kādos lai-

kos — gājis pērkona negaisā gar minēto akmeni no medībām uz

mājām. Pērkons briesmīgi vien grauzis un ērmotais vīriņš dejo-

jis uz akmens un atkal pazudis zem akmens. Vecais turējis šo

par kādu meža kustoni un tādēļ iedomājies nošaut. Neatrazdams

sev klāt lodes, ielādējis bisē savu kamzoļa sprūdu (pogu). Vīrelis

patlaban iznācis uz akmens un raudzījies tumšajos mākulos.

Medinieks šāvis un ērms iekaukdamies pazudis zem akmens.

Medinieks gājis uz mājām. Ceļā saticis vecu vīru ar sirmu bārdu,

rokā lielu milnu. Šis apturējis medinieku un teicis: «Tu padarīji
labu darbu! Tur mežā nošāvi velnu, ko senis trenkāju.» Vēl tagad

pusnaktīs pie minētā akmens tā kā bērns brēcot, kā vista

kladzinot.

Piezīme. Lerchim
-

Puškaitim ir vēl piesūtīta teika (VII, I, 478, 9)

par Engures ezeru, kur Pērkons lūdzis zvejnieku pārcelt šo laivā pār ezeru.

Ezera vidū Pērkons spēris ūdenī, kur atradies velns. Par pavešanu Pērkons

devis zvejniekam labu lomu zvejā. P. S.
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13. Krēsliņu Jānis Maliena. «Latviešu teikas», I, XV, 2.

S. muižā dzīvoja nikns, mantkārīgs kungs. Lai gan tam bija

daudz bagātības, daudz muižu un dzimtļaužu, tad tomēr vina
mantkārībai nebija gala. Viņš gribēja būt par visiem kungiem

bagātākais, un tāpēc slēdza sabiedrību ar pašu nelabo. Pus-

naktī, kad visi gulēja, viņš aizgāja uz krūstu ceļa un trīs reiz

pasvilpoja. Tūdaļ velns bija klāt un teica: «Ko vēlies, draugs?»
— «Naudu!» kungs atbild. «Atdosi dvēseli, dabūsi naudu, mantu

un visu, ko vien iekārojies!» — «Manis dēļ došu desmit dvēseles,
bet dod tikai naudu!» — «Atminies, ko solījies,» velns saka un

aiziet. Kungs mājā pārgājis atrod istabu pilnu ar zelta naudu,

kūtī stāv seši jauni melni zirgi. Kungs priecīgs brauc uz Rīgu.

Rīgas kungi brīnās, kur šim tik daudz naudas, bet vēl vairāk,

kur tam tik skaisti zirgi, kā nevienam.

Kungs brauc uz māju. Ceļā to satiek nabadziņš, kas lūdzas,
lai to pavedot. Bet kungs kliedz: «Griez ceļu, lupata! Tāds

kankars nedrīkst sēdēt manā karītē!» Nabags aiziet un saka:

«Gan tu mani pieminēsi!» Kungs smejas un brauc tālāk. Pret

vakaru pie debess uzvelkas melna tūce (padebess). Pērkons rūc.

Kungam paliek bail un tas laiž uz priekšu, ko tik jaudā. Uzreiz

tas ierauga, ka pa ceļu tek mazs melns āzītis, ļipiņu kustinādams.

Blēdams tas pieskrien pie karītes. Kungs domā: no āzēna būs

mājās labs cepetis, un ieņem to karītē. Kalps, Jānis, braukdams

loti izbīstas, jo viņš zin, ka kungs karītē ieņēmis pašu nelabo,
kas par āzi pārvērties, lai no pērkona varētu izbēgt. Viņš grib

kungam sacīt, lai āzīti met no karītes ārā. Bet tai brīdī melnā

tūce pārplēšas par visu debesi. Zibenis sper un reizē ar to rīb

pērkons tik briesmīgi, ka Jānis no bailēm apreibst. Kad atmo-

stas, tad nav nedz kunga, nedz karītes, nedz āzīša un sešu zirgu
vietā sešas sūnu čupiņas.

Te arī pienāk vecais übags un saka: «Redzi, ta tādiem kla-

jas, kas ar velnu slēdz derības!»

14. Arv. Porietis Sece. Latvju kultūras kr.

Seces pagasta, Kampānu ciemā, mazā mājiņā dzīvojis skro-

deris ar savu siev_u._ Reic sācis stipri lietus līt. Skroderiene

bijusi viena pati mājā. Viņai bijušas izvelētās drēbes žāvējamas.

Nodomājusi to uz klēts augšas sakārt. Domāts, darīts. Uzkā-

pusi uz klēts augšas un sākusi vešu kārt. Lietus gāzis kā ar

spaiņiem un pērkons graudis briesmīgi. Palicis loti tumšs. Dzir-

dot piepēži, ka kads pa trepēm kāpjot, ka čīkstot vien. Domā-

jusi, ka tas jau būšot vīrs. Piepēži tāds spalvains uzklupis, sā-

cis mocīt un žņaugt. Zibenis krustām viem šķēlis apkārt. Sie-
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viņa nāves bailēs izsauksies: «Ak, Dievs!» Tikko šos vārdus

izteikusi, spalvainais kā kūlenis pa trepēm novēlies, — nobrik-

šķējis vien. Velns vēlies un aizvēlies uz tuvējo kaimiņu riju un

nozudis. Pēkšņi briesmīgi nodārdējis. Pērkons iespēris rijā un

rija nodegusi.

No Kampānu ciema netālīt ir purvs. Purva vidū liels, liels

apsūnojis akmenis. Uz tā akmens bieži vien pa dienvidiem re-

dzēta meita sēžot un matus sukājot. No tās reizes, kad pērkons

rijā iespēris, tā vairs neesot redzēta.

15. P. Šmits no sava teva-teva Rauna.

Pie debesim parādījušies pērkona mākoņi un viena meitene

steigusies no lauka uz māju. Tā ejot viņai uzlaidies viens put-

niņš uz pleca un šī to saņēmusi un ielikusi savā priekšautā. Bet

jo tuvāku nācis pērkons, jo vairāk putns sācis spārdīties, kādēļ

meitene to nometusi zemē. Tai pašā brīdī tur spēris pērkons un

putna vietā nu pacēlušies tikai zili dūmi ar nejauku smaku. Tas

putns esot bijis velns.

16. L. Žagata Lielvārdē. A. Bērzkalnes krājumā.

Reiz viens zemnieks gājis uz krogu puisi derēt, bet viņam

nebijis nemaz naudas un viņš bēdājies, ka nevarēšot neko iz-

maksāt. ledams pa ceļu, zemnieks pats pie sevis runājis: «Kaut

jel velns būtu iedevis drusku naudas, ja Dievs nedod!»

Te uzreiz velns klāt un prasot, cik naudas viņam vajagot.

Zemnieks ar mieru, cik velns var dot. Velns iedevis prāvu mai-

siņu naudas un teicis, lai atdodot, kad varot, jo viņam liela vaja-

dzība pēc tās naudas neesot. Kad zemnieks prasījis, kur lai šis

atdodot, velns teicis, lai tikai nākot par šito pašu ceļu un lai

sakot: «IJpata, Ļēpata, še tava nauda!» Pēc tam velns tūliņ
nozudis.

Pēc trīs gadiem zemniekam jau bijis tik daudz naudas, ka

viņš gribējis velnam atdot, nācis pa to pašu ceļu un teicis:

«Līpata, Ļēpata, še tava nauda!»

Tad no kādas bedres vīrs izbāzis galvu un teicis: «To jau

Buldurjānis (pērkons) sen nospēra.» Un zemnieks no tā laika

bijis bagāts.

17. M. Garkolne no J. Gāgas Jasmuižas pag. Latvju

kultūras kr.

Vīnam zemnīkam beja luti vuojs zyrgs. Vīnu reizi arut

meža molā, zemnīka zyrgs nūspruoga. It zemnīks pa meža molu
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un badojas, kai aizdzeivuot cvtu zvrgu. Tad zemnīks soka:

«Kaut valns īdūtu man naudas, par kū nūpierkt cytu zyrgu!»

Tyuleņ valns ar naudu kluot un īdūt zemnīkam poruodā. Valns

ar zemnīku nūsarunuoja naudu atdūt cytā godā, un kad atness

naudu, aizsvilpuot, tad valns atīs pēc naudas. Zemnīks aizīt uz

sātu un dūmoj: «Kur es jemšu naudu, jo nūpierkšu zyrgu, kū

atdūt vainām?» Zemnīks zyrga napierk un naudu tur. Kad at-

guoja poruoda moksuošonas dīna, zemnīks pajēmja naudu un aiz-

guoja uz meža molu. Aizsvilp zemnīks vīnu reizi, bet valns na-

atskrīn; aizsvilp ūtru reizi, bet vaina vys nav. Trešā reizē at-

skrēja valns un zemnīks runoj: «Es atnežu poruodu!» Bet

valns atbild: «Tuo vaina, kurs tev aizdevja naudu, jau nav, jū

paguojušā godā uz Reigas tylta Pārkyuns nūspēra, tuodēl pajem
itū naudu un piere sev zyrgu!» Zemnīks atguoja uz sātu, nū-

pierka lobu zyrgu un dzeivuoja laimīgs.

18. N. Rancana skolnieks no 85 g. v. B. Zdanovskas

Ozolmuižas pag.

Pi vīna cīma beja cīši lels pūrs. Pi tuo pūra stuovēja vācu

vacuo apse. Vīns zemnīks kotru godu staiguoja pi tuos apses

un saucja nu pūra vacū vainu, nū kura jis jēmja poruodā naudu

un devja jam atpakaļ. Vācam vainām, kurs dzeivuoja pūrā,
vuords beja Jankels.

Vīnu reizi zemnīks navarēja atdūt poruodus tymā dīnā, kad

pasajēmja, bet atnas zemnīks naudu vainām jau rudenī. Atīt

zemnīks pi apses un suoka klīgt un saukt: «Jankel, Jankel, ej

šur!» Bet Jankels naīt. Puorguoja vairuok pusstundes. Verās

zemnīks, ka izīt nu pūra možais valnāns un vaicoj nu zemnīkam:

«Kū tu, zemnīk, sauc Jankela?» Zemnīks jam atbildēja: «Es

atnežu Jankelam vacūs poruodus.» Valnāns runoj zemnīkam:

«Lai palīk tev tei nauda. Jakela jau nav uz ituo pasaula.» —

«Kur jis ir?» pavaicuoja zemnīks. Valnāns jam atbildēja: «Jan-

keli dabasu gruduls nūsyta pi pašas Reigas.» — «Ak, tai,» pasa-

cīja zemnīks un nūguoja uz sovu sātu. Tai poruodus zemnīks

nikam vairuok namoksuoja un vairuok paruodā ni pi kuo najēmja.

19. H. Skujiņa Aumeisteru pagastā.

Vienam saimniekam bijis maja velns, tas nesis ūdeni, barojis

zirgus, nesis saimniekam naudu un visādi kalpojis.

Reiz saimnieks uz velnu noskaities un nelaidis to pa nakti

istabā. Velns palicis ārā un smilkstēdams skrējis ap māju.
Naktī uznācis pērkona negais un nospēris velnu — zili dūmi vien

nokūpējuši.



Latviešu pasakas un teikas XIV — 13 193

20. M. Garkolne no V. Dzeņa. Latvju kultūras kr.

Vīnu reizi Daugovā beja īskrējis valns. Daugovā beja lels

akmens un valns uz tuo akmeņa sēdēja. Tai valns sēdēja uz

akmeņa ilgus godus un nivīna nalaidja cauri: 'jo kaids guoja,

vai braucja caur jū, jis tyuleņ nūsleicynuoja. Tys valns arī vys-

dažaiduok lomuojās. Vīnu reizi Pārkvuņs aizsadusmuoja uz vai-

na un pasacīja zvejnīkim aizvest jū uz tū akmeni, uz kura sēd

valns. Zvejnīki beiduos un sacīja Pārkyuņam, ka valns jūs vysus

nūsleicynuos. Tad Pārkyuņs pasacīja: «Nasabeistit!» Zvejnī-

kim nabeja kuo cyta darīt un jī Pārkyuņi aizvedja uz tū akmeni,

uz kura sēdēja valns. Vēl napībraucja zvejnīki pi akmeņa, jau

valns pasacēla kuojuos un suoka lomuotīs. Tad Pārkyuņs pa-

jēmja sovu guni un īmētja vainām sirdī. Valns īkrita Daugovā

un nūsleika. Tys akmeņs, uz kura sēdēja valns, palyka pa zaltu.

Tad Pārkyuņs pajēmja tū zalta akmeni, puorškēla pa pusei un

vīnu pusi īdevja zvejnīkim, bet ūtrū paturēja sev.

21. Kalniņu Emīlija Udzē. Jk r. 11. LP, VI, 55, 57.

Bērzmuižas pagasta Ančīšu mājās senākos_ gados mājojis
velns. Saimniece viņu labprāt ieredzējusi un atļāvusi tam pilnu

vaļu darīt un ērmoties, kā tik vien tam paticies. Par to viņš
tai sagādājis naudas papilnam. Pods ar naudu tai stāvējis ar-

vienu gultas kājgalī,_tā kā vienmēr varējusi pagrābties, kad tik

vien vajadzējis. Māju ļaudim velns nedarījis neko ļaunu. Pa

vakariem, kad sievas vērpušas, viņš arī izgājis pie viņām istabā

un licis mīklas minēt. Tā kādu vakaru tas uzkāpis uz krāsni un

sācis sēt zirņus pa istabu. Zirņi gājuši r>a gaisu, ka skanējis
vien un bijis bail, ka neizdauza acis. Vācietis, tā viņu saukuši,

par to tik gardi pasmējies. Bet kad apskatījušies, nebijis ne-

viena zirņa.
Rudenī tas gājis saukt puišus mājā no pieguļas, lai nākot

rijā kult. Puiši pārnāk, aiziet uz riju. Bet kur nu? Durvis vēl

cieti, neviena cilvēka ne redzēt, ne dzirdēt. Aizgājuši atpakaļ

uz piegulu. Tikai pēc laba laika saimnieks iznācis saukt puišus

mājā. Otru nakti viņš saucis atkal un tā katru nakti. Beidzot

puiši sarunājušies kundziņu pārmācīt. Vienu vakaru pieguļā ie-

dami tie nogriezuši labas rungas un paņēmuši līdz, lai varētu

vācieti krietni nomizot, ja vēl saukšot mājā. Kā tad! Naktī šis

iznācis aiz vārtiem un saucis, lai nākot kult. Pats papriekšu

aizmanījies uz riju un palicis par pelu maišeli piedarba kaktā.

Puiši nu izmēklējuši viscauri un nekā neatraduši, gribējuši jau iet

atpakaļ. Te ieraudzījuši piedarba kaktā pelu maišeli. Labi zinā-

dami, ka visas pelus aiznestas projām, manījuši, kas tas tāds par

maišeli, un nu tik sākuši ar savām bozēm vekēt. Maišelis lēkājis
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pa visu piedarbu. Beidzot velns nevarējis vairs_ pēriena izturēt,

sācis puišus lūgties. Bet šie nelaiduši viņu ātrāki vaļā, iekāms

bijis apsolījis viņus vairs neizjokot. No tā laika nu viņiem bijis

miers.

No tā paša laika viņš arī bijis loti paklausīgs. Kad puiši tik

pateikuši: «Stepiņ, aizej, ielej zirgiem ūdeni un aizbāz salmus,»

tad ūdens lijis silēs, ka blīkšķējis vien. Salmi vēlušies čabēdami,

kā brīnums. Bet apskaties tik, siles un redeles tukšas, kā bijušas \

Kad saimniece nomirusi, saimnieks apprecējis otru sievu. Šī

viņu vair negribējusi pieturēt; par to Velns viņu pa naktim plū-

kājis pie matiem un kā nekā piejokojis.
Saimniece vairs nevarējusi nekā glābties, braukusi pie savas

mātes sūdzēt. Velns palicis par oderes kulīti, vai par ko citu, ie-

sēdies ratos un tā, saimniecei nemaz nezinot, braucis līdz. Tur

viņš visu noklausījies un, mājās pārnācis, viņu mocījis vēl vai-

rāk par to, ka sūdzējusi. Vienreiz bijis ļoti bargs laiks. Velns

sabaidījies un nezinājis vairs kur dēties. Skraidījis pie viena,

pie otra, bet neviens viņa nepieņēmis. Tad ļaudis redzējuši, ka

mazs āželis izskrējis bļaudams aiz vārtiem, kur to pērkons no-

spēris No tā laika Ančītēs velns vairs nav bijis.

Piezīme. Šas teikas varianti ir sastopami XIII. sējuma puķu nodala.

P. Š.

II. Veļi.

Pēdējā laikā mūsu rakstos ir ieviesušies uzskati, ka cilvēks

pastāvot no miesas, veļa un dvēseles. Salīdzinādami tautas tra-

dicijas plašākos apmēros, mēs redzēsim, ka runājot par cilvēku,

tiek daudzināti miesa, mironis, līķis, velis, iļģis, urgucis, pauris,

dzīvība, dvēsele un gars. Ar to nu nebūt nav teikts, ka katrs

minētais vārds apzīmētu savu atsevišķu jēdzienu un ka cilvēks

sastāvētu no trim jeb pat desmit dažādām dalām. Parastā sa-

runā mēs runājam par miesu un dvēseli, tādā ziņā šķirot mūsu

redzamo miesu no neredzamās dzīvības jeb gara. Kad cilvēks

ir miris, tad miesu mēdz saukt garīgā valodā par līķi (no vidus

lejasvācu līk), bet ikdienišķā valodā un parasti arī pasakās par
mironi. Šis mironis ir ierobežojis senāko veli, kas gan no ie-

sākuma ir apzīmējis to pašu mironi, bet tagad ir uzglabājies gan-
drīz tikai vairs tautas_ dziesmās un māņos, kur ar to tagad tiek

apzīmētas mirušo cilvēku dvēseles. Dialektos veļu vietā daudzina

arī urgučus, paurus un ilgus, kas ir pārnākuši no vācu valodas,
varbūt caur leišu valodas starpniecību. Visas tautas jau no vis-
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senākiem laikiem ir ticējušas, ka dvēsele ir šķirama no miesas.

Slavenais angļu mītologs Frēzers raksta par dvēseli šā: «Ja

dzīvnieks dzīvo un kustas, tad viņš (mežonis) domā, ka tas no-

tiek tik tādēļ, ka dzīvniekā atrodas mazs dzīvnieciņš, kas to

kustina; ja cilvēks dzīvo un kustas, tas notiek tik tādēļ, ka viņā

atrodas mazs cilvēciņš jeb dzīvnieciņš, kas to kustina. Tas dzīv-

nieks dzīvniekā un cilvēks cilvēkā ir dvēsele» (The Golden

Bough, 1936
3

,
111, 26. 1. p.). Miegā jeb ekstāzē dvēsele var at-

stāt miesu, un nāves gadījumā viņa to atstāj uz ilgāku laiku;
bet tomēr pēc mežoņu uzskatiem «nāve nebūt nešķir dvēseli no

miesas tik pilnīgi, kā pie mums» (K. Weule, Leitfaden der Volker-

kunde, 133. 1. p.). Mums ir daudz tādu teiku, kur dvēsele dažā-

dos veidos atstāj miesu (sal. ievadu, 44.—48. 1. p.), bet šī dvēsele

— ja viņai nav nekāda burvības spēka — ir gluži nespēcīga un

nevar otram neko ļaunu padarīt. Pusnaktī dvēsele var tomēr

atkal atgriezties miroņa miesā un tad mironis pieceļas no kapa,

staigā apkārt un lūko dzīvajiem visādi kaitēt. Lai nu apklusi-
nātu nemierīgo veli jeb mironi, tad tam nocērt galvu, ieliek to

kāju starpā un izdara vēl citas burvības. No tā nu redzam, ka

dvēsele nav tik pilnīgi šķirama no miesas, kādēļ arī mūsu kris-

tīgā ticība māca «miesas augšāmcelšanos». Frēzers augšā mi-

nētā grāmatā aizrāda (111,27 — 39.), ka visas pirmatnīgās tautas

ticot, ka dvēsele var atstāt miesu dažādu mazu dzīvnieku, se-

višķi putnu, veidā. Burvji varot šo dvēseles aiziešanu aizkavēt

un arī jau mirušā cilvēka dvēseli atsaukt atpakaļ. Ja nu dvēsele

ir cieši saistīta ar miesu un arī pēc cilvēka nāves nav vēl galīgi

šķirta no miesas, tad nekādā ziņā nav pamatots velis kā starp-

nieks starp miesu un dvēseli. Minētais Frēzers pierāda ar tūk-

stošiem piemēru, cik liela līdzība ir visas pasaules tautu māņos
un mītos, kādēļ nevaram iedomāties, ka senie latvieši būtu ticē-

juši tādam velim, kāds salīdzināmā mitoloģijā ir pilnīgi svešs.

Arī veļu jeb miroņu loma mūsu teikās un māņos tiek iztul-

kota pavisam nepareizi, it kā šie miroņi būtu cilvēkiem parasti

labvēlīgi un ka no tiem būtu cēlušies visi seno laiku pagānu dievi.

Jo pirmatnīgāka ir kāda tauta, jo vairāk viņa baidās no miroņiem
un jo mežonīgāka ir viņas miroņu apglabāšana. Visas raudu

dziesmas un veļu mielošana ir tikai vecas ceremonijas, kā izsar-

gāties no veļu jaunajiem darbiem. Šis veļu ļaunums ir arī pēc

mežoņu psīcholoģijas viegli saprotams. Neviens cilvēks ar vese-

lu prātu negrib labprāt mirt un tādēļ arī veļu stāvoklis ne pie
vienas mežoņu tautas netiek cildināts. Kā primitīvais cilvēks ir

skaudīgs un nevēlās, ka citiem labāki klājas, tā arī vinu nelaimī-

gais velis ir skaudīgs uz dzīvajiem un grib, lai arī tie pārnāktu

veļu valstī. Var sacīt, ka arī mūsu teikās un pasakās vēl valda

šādi primitīvi uzskati, lai gan tās pēc satura un tikumības mācī-
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bas nav šķiramas no rietumu Eiropas tradicijām. Ļaudis tomēr

nav domājuši, ka itin visi mironi grib tikai ļaunu darīt un nevē-

lās saudzēt arī savus mīļos tuviniekus. Tā arī mums ir viena

otra teika, kur mirušais tuvinieks vēl dod labus padomus saviem

mīļajiem pakaļpalicējiem. Bet ja citi veli to dabū zināt, tad arī

šiem labvēlīgajiem veļiem ir jāatsakās no tuvākiem sakariem ar

dzīvajiem tuviniekiem. Tādā ceļā tautas fantāzija ir arī vienu

otru veli paaugstinājusi dievu kārtā (skat. XIII sējuma 8. 1. p.).
Tautas tradicijās trūkst mums tomēr noteiktas atbildes, cik

ilgi dvēsele vēl dzīvo zemes virsū un kad vina aiziet uz viuu
sauli. Stāsta gan, ka nelaikā mirušie veli staigājuot virs zemes

tik ilgi, kamēr viņiem bijis nolemts dzīvot, jeb kamēr tiem gado-

ties kāds vietnieks; bet ir mums arī tādas teikas, kur veli mā-

žojas pat par veseliem gadu simteņiem. Staigā jau arī vēl dabī-

gā nāvē mirušie veli, sevišķi ja tie ir izdarījuši kādu noziegumu

jeb citu ļaunumu. Frēzers vēl aizrāda tai pašā grāmatā (111, 372.),
ka dvēsele staigājot tik ilgi virs zemes un turoties pie savas mie-

sas, kamēr pēdējā galīgi satrūdot un nokrītot no kauliem.

Par nelaikā mirušiem veļiem, sevišķi vēl nogalinātiem bēr-

niem, stāsta, ka tie staigājot pa mežiem par vadātājiem un mal-

dinot cilvēkus, jeb uzbrūkot gulošiem cilvēkiem un lopiem par

lietuvēniem. Tomēr mūsu pasakās un teikās vadātāji un lietuvē-

ni ir parasti patstāvīgi gari, kurus katrreiz par veļiem nevaram

izskaidrot. No veļiem, kā jau šās grāmatas sākumā ir izskaid-

rots, ir cēlušies arī velni, kas jau sen ir attīstījušies par patstā-

vīgiem ļauniem gariem. Veļiem un velniem stāv tuvu ari ēni

jeb māži, kurus pie mums parasti nosauc ar vācu vārdu par spo-

kiem, bet nav mums nekāda pamata arī šos ēnus noturēt par

veļiem jeb velniem.

1. Cilvēka mirstamais laiks ir nolemts.

1. Brīvze m n i c ka kr. Et n. IV, 1894. LP, VII, I, 520, 1.

Viena māte, kurai dēliņš dzimis, dzirdējusi, ka Laimes māte

sacījusi: šis bērns tik ilgi vien dzīvošot, kamēr tas skala gals

degšot. Māte uzcēlusies, nodzēsa skala galu un to glabāja kā

dārgāko mantu. Dēliņš uzauga liels un apprecējās. Nu māte

iedeva skala galu vedeklai, sacīdama: «Glabā nu sava vīra dzī-

vību, kā es līdz šim sava dēla dzīvību glabājusi!» Reiz vedekla,

par vīra māti noskaitusies, šai par spīti iemeta skala galu dego-
šā krāsnī, lamādamās, ka vīra māte ragana un tādus pesteļus

glabājot. Bet līdz skaliņš beidzis degt, viņas vīrs arī nomira.

2. J. Kalniņš Druvienā. Et n. 11, 1892. LP, VII, I, 520, 2.

Laima vecos laikos staigājusi pa zemes virsu un ko kuram
cilvēkam nolikusi, tas noticis. Tā vienai mātei piedzimusi meiti-
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ņa un Laima teikusi: ja bērnu no ciča atšķiršot, tad viņš nomir-

šot. Lai meitenīte nenomirtu, māte viņu zīdījusi vienmēr. Meita

uzaugusi un izprecējusies; bet i tad nākusi uz māti zīst. Bet

māte vienreiz teikusi: «Ko tad tu nu piestaigāsi, meitin, iztiec

vien kā nu redzi!» Meita arī vairs nenākusi, bet drīzi nomirusi.

3. Nairu Jānis no Karogu Mades Šķēpiniešos. Jkr. 11.

LP, VII, I, 521, 3.

Vecos laikos Dievs un Laima staigājuši pa zemes virsu, tā

ka cilvēki tos varējuši satikt. Reiz Babiņa gājusi pie Dieva sev

vīru lūgties. «Es tev, meitiņ, tikai varu dot veselību,» Dieviņš

teicis:_ «vīru tev var dot tikai Laima. Ja gribi lēmumu dzirdēt,
tad nāc man līdz.» Baba palikusi Laimas priekšnamā, kamēr

Dievs iestreipuļojis iekšā, piedzēris izlikdamies. «Dieviņ, tētiņ!»
Laima iesaukusies no krēsla uzlēkdama, «kur tu tā piedzēries?»
— «Babas kāzās!» šis atteicis. «Jā, bet es jau Babai vīra ne-

esmu vēlējusi; es tai vēlēju palikt vecai meitai un to vilkiem

saēst.» — «Nu, tu, meitiņ, dzirdēji, ko Laima tev lēmusi!» Dievs

pie Babas iziedams sacījis. «Tā arī notiks.» Babiņa lūgusies

brāļa, lai nesūtot viņas ganos, būšot vilki saēst. Brālis arī klau-

sījis un glabājis cieti to savā sētiņā, kamēr tā nomirusi. Bet

vilki to izrakuši no kapiem un saēduši.

Piezīme. Sal. X. sējuma 51. pasakas 7. un 8. variantu. P. Š.

4. J. Palev i č s, 1888. g., Liel-E z c re. Brīvzemnieka kr.

LP, VII, I, 521, 4.

Reiz piedzimis augstam, bagātam valdiniekam dēls. Loti

iepriecināts par savu mantinieku, viņš griezies pie dēklām, vai-

cādams: kāds gan liktenis viņa dēlam būšot? Dēklas atbildēju-

šas, ka viņa dēls vēl jaunībā noslīkšot. Par to valdnieks loti
noskumis. Un lai gan zinājis, ka dēklu noteikums nepārgrozāms,
tad tomēr mēģinājis dēlu glābt: licis aizmūrēt visas akas pils

pagalmā un nelaidis dēlu nemaz no pils mūriem laukā. Tā zēns

audzis pilī līdz 13. gadam. Vienu dienu, pēc ilga no-

lijis lietutiņš. Dēls lūdzies, lai viņu laižot dārzā pastaigāties.

Tēvs vēlējis. Bet dārzā bijusi apgāzta muca un uz mucas dibina

bijusi sakrājusies lietus peļķe. Tad zēns, gribot negribot, iebāzis

galvu šai nieka peļķītē un noslīcis.

Piezīme. Sāl. X. sējuma 51. pasakas 10. variantu. Dēklas gan uz-

rakstītājs šai teikā būs ielicis Laimas vietā. P. Š.

5. A. Lerchis-Puškaitis no Kārla Zīverta Džūkstē.

LP, VII, I, 521, 5.

Dobeles mācītājs, no slimniekiem braukdams, brauc par Ber-

zes upi un dzird balsu upes malā: «Laiks klāt — vainas neka-
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das!» Mācītājs saka kučierim: «Kas tas? Jānogaida, kas te

notiks!» Gaidījuši tādu laiciņu — redz: viens vīrs skrienot no

vienām mājām pliku galvu, cik tikai var. Tad mācītājs aizsū-

tījis kučieri, lai prasa, kur viņš skrien. Skrējējs atteicis: gribot
tā peldēties, ka nekur šauties. Kučieris nelaidis: lai pagaidot,
atnākšot tūliņ mācītājs. Atnāk mācītājs, tas labi zin, ka skrējē-

jam nu jāmirst: lai izsūdzot grēkus! Jā, un tad nobiktējis; pa-

šās beigās iesmēlis upes ūdeni biktējamā biķerī, uzlējis skrējē-

jam uz galvu. Kā uzlējis uz galvu, skrējējs uz vietas nomiris.

Piezīme. Sal. XIII. sējuma 236. lappuses 9. teiku. P. Š.

6. Krievanu Anna no Švirksta Līvānos. LP, VII, I, 522, 6.

Bernām dzimstot pareģes jeb žinaukas pasakot, kads mūžs

jaunpiedzimušam būs.

Reiz vieniem vecākiem piedzima dēls. Pareģe pateica, ka

dēls slīkšot liels izaudzis; bet ja viņu slīkstamā brīdī kā nebūt no

ūdens atturēšot, tad gan palikšot dzīvs. Šo slīkstamo brīdi varē-

šot tā novērot. Dēls tad apaušot abas zeķes vienā kājā un, to

vienu kāju apāvis, otras zeķes meklēšot pa visām malām.

Izauga dēls liels. Te vienu dienu atnāks pie viņa citi puiši
un vedīsies nezin kur: lai nākot līdz! Kāpēc ne — ies šis arī

un mudīgi vien sāk ģērbties. Bet ātrumā ģērbdamies, samaucis

abas zeķes vienā kājā un nu meklē un meklē otru zeķi pa visām

malām. Vecāki tūliņ atminējušies, ko pareģe toreiz bija pareģo-

jusi, un dēlu ne par ko nelaiduši vairs puišiem līdz. Citi puiši

aizgājuši bez viņa. Gājuši — bijis jāiet gar ezeru — te ezerā

izšāvusies jauna sieviete no ūdens, sasitusi plaukstas un vaicā-

jusi: kur tas esot, pēc kā šī esot sūtīta? Ko šai vajadzējis sa-

ņemt, vai tā te neesot? Izvaicājusies un iegrimusi atkal ūdenī

atpakaļ. Dēls, no slīkstamās nelaimes izvairījies, nodzīvojis ve-

cumu un nomiris labā nāvē.

Piezīme. Sal. X sējuma 51. pasakas 9. variantu. P. Š.

7. Krievanu Anna no Br. Eņģeveira Dignāja. LP, VII,

I, 522, 7.

Reiz Dignājiešos, netālu no Dūņu kroga viens puisis, liels

peldētājs, mūdījis zirgus un pats arī peldējies līdz. Citi puiši,
kalnā stāvēdami, ieskatās uz vienreiz, ka viņš sāk grimt. Ātri

pieskrējuši, piesvieduši kārti un izglābuši slīcēju. Izvilkuši, atra-

duši, ka šim kājas sasietas ar melnu saiti.

Ja, luk, nelabais jau ir visur — ari ūdenī.
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S. K. Blau's Erglos. Brīvzemnieka «Musu tautas

pasakas». LP, VII, I, 523, 8.

Senos laikos bija vienam varenam valdiniekam viens vienīgs
dēls. Dēlam dzimstot, Laima tam lēma tādu mūža galu, ka to

nosperšot pērkons. Valdinieks loti noskuma un, savu vienīgo
dēlu glābt gribēdams, lika taisīt pārāki stipru pagrabu no tīras

dzelzs vien. Kad pienāca lemtā diena, sacēlās vareni stipra
pērkona debess. Tēvs nu skubināja dēlu, lai mudīgi vien iet

dzelzs pagrabā. Dēls arī gāja, bet pagrabā ne. Viņš uzkāpa aug-

stā kalnā un stāvēja pērkonam jo tuvu zem plikas debess. Tēvs,

domādams, ka dēls pagrabā tvēries, aizslēdza durvis. Bet tik ko

durvis bija cieti, te pērkons saspēra pīšļos visu dzelzs pagrabu.
Valdinieks loti pārbijās, jo tam šķita, ka pagrabā dēls pagalam.
Bet pērkonam nostājoties, valdinieka dēls necerēts, negaidīts
sveiks un vesels pārnāca mājā.

Pērkons tam nebija darījis ļauna, jo tas nebija no ta mucis

un slēpies.

9. Jānis Priede 1879. g., Garkalnē. Brīvzemnieka kr.

LP, VII, I, 523, 9.

Vienam bagātnieka dēlam bijis tas brīdis zināms, kad viņu

pērkons nosperšot. Tēvs no dēla nāves loti bijies, tādēļ licis uz-

celt 'dzīvojamo ēku no tīras dzelzs un devis dēlam padomu bries-

mu laikā tai ēkā paslēpties. Pienācis nosacītais brīdis, laiks ap-

tumšojies, pērkons ducinājis jau notālēm. Ko nu jauneklis darī-

jis? Izskrējis no dzelzs ēkas uz pliku klajumu, nometies ceļos

un sācis sirsnīgi pērkonu lūgt. Te atskan briesmīgs pērkona spē-

riens, uguns nozib jauneklam gar acim, dzelzs ēka sašķīst drupu

drupās, bet jauneklis vesels. Viņš bija pērkonu pielūdzies.

Piezīme. Sal. šo un iepriekšējo teiku ar X. sējuma 51. pasakas

1., 2. un 3. variantu. P. Š.

10. Gr v zītis Lubānā. Et n. 11, 1892. LP, VII, I, 525, 1.

Bijusi reiz droša meita, kas apņēmusies, bībeli lasīdama, iz-

zīlēt, vai viņas iecerētais brūtgāns, kas toreiz stāvējis kara klau-

sībā, to apprecēšot, vai ne. Ziemas svētku sestdienas jeb koču

dienas vakarā tā, nevienam no mājas ļaudīm nezinot, ap pulksten

vienpadsmitiem paņēmusi bībeli un spieģeli un, tos zināmā kārtī-

bā nolikusi, sākusi lasīt piekto Mozus grāmatu. Kādu pusstundu

lasījusi, tā spieģelī redzējusi, ka durvis atvērušās un pa tām ie-

lēkuši divi lieli, melni kaķi ar spīdošām, izplēstām rīklēm un,

stipri ņaudēdami, devušies taisni uz sēdētāju. Meitai gan tirpas

caur kauliem izskrējušas, bet dūšu saņēmusi, lasījusi tālāk, itkā

nekas nebūtu noticis. Pēc tam istabā sanākuši visādi zvēri, gan
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vilki, gan lāči, gan briesmīgas čūskas, kas visi rēkdami, šņākda-
mi grasījušies jaunavai uzkrist. Tad atkal sanākuši visādi iz-

dēdējuši cilvēku stāvi, kam tikai kauli un āda vien bijuši, kas

ienesuši viņas vecāku asiņainos līkus un nolikuši uz grīdas. Drīz

arī atskrējis kāds briesmīgs tēviņš ar lieliem ragiem pierē un

briesmīgi gariem zobiem; pa vaļējo muti tam šāvušās ārā uguns

liesmas. $is briesmīgā balsī brēcis, lai lasītāju tūliņ sakapājot

gabalu gabalos un namam pieliekot uguni. Meita, to visu redzot,

gan drebējusi kā apšu lapa, bet atjautu nezaudēdama, paļāvusies,

ka viss tas tikai paredzējumi vien esot un dūšīgi lasījusi tālāk.

Ap pašu pusnakti visi ķēmi nozuduši un pa durvim ienācis slaiks

kareivis ar pliku zobiņu rokā, viņas mīļotais brūtgāns. Pie mī-

ļākās krēsla piegājis, tas pieslējis zobiņu un tad atstājis istabu.

Meita aiz brīnumiem, bailēm un priekiem drebēdama, paņēmusi
nolikto zobiņu un noglabājusi sava pūra dibinā. Tai nakti

viņas brūtgānam bijis jāstāv uz vakts pie kādas lielas naudas

mājas. Ap pašu pusnakti to sācis briesmīgi miegs mocīt. Zal-

dāts visādi izmēģinājies no miega atsvabināties, bet nekā neva-

rējis: acu plakstiņi, kā svina pielieti, krituši cieti. Beidzot tas,
uz bises atspiedies, bijis drusku iesnaudies. Kad atkal pamodies,
tad zobins bijis pagalam un visi locekli bijuši tik stīvi un nogu-

ruši, itkā būtu simtām veršku noskrējis. Auksti sviedri tam pi-

lējuši pār muguru. Gan izmeklējies zobiņa, bet nekā: kā ūdenī

iekritis. Tikai kā pa sapņiem atminējies, ka zobiņu atdevis; bet

kam, to pats nezinājis. Tā kā tas virsniekam nevarējis uzrādīt,

kur zobins palicis, tad tam uzlikts ciets sods. Pēc gadiem zal-

dāts ticis no klausības vaļā, pārnācis mājā un apprecējis savu

iecerēto līgavu. Pirmo gadu nodzīvojuši kā paradīzē. Tikai pie
sava pūra gan sieva vīru nekad nelaidusi, atslēgu pie sevis vien

nēsājusi. Arī par zobiņu un savu pareģošanu vīram nekā ne-

stāstījusi. Beidzot pienācis tas laiks, kad sievai bijis jādzemdē.

Radībās gulēdama, tā iedevusi vīram atslēgu un aizsūtījusi uz

klēti pie pūra, lai no turienes atnestu kādus drēbes gabalus. Vīrs

ari uz klēti aizgājis, bet vēlēto drēbes gabalu, tik ātri nevārē*

dams atrast, sācis pa pūru grābāties un uzgājis tur zobiņu. To

ieraudzījis, atcerējies visas pārciestās mokas, kas tam zobiņa

dēl bijušas, un nu viņu pārņēmušas tik trakas dusmas, ka sagrā-
bis zobiņu, aizskrējis uz istabu un vienā cirtienā nonāvējis māti

ar jaunpiedzimušo dēliņu.

Piezīme. Tādu pašu teiku ir vēl uzrakstījuši E. Mazjānis Jaun-

Laicenē (LP, VII, I- 526. 2) un J. Kriķis Startos (LP, VII, I, 526, 3) un tāda

pati ir vēl IX. sējuma 30. pasaka. Lai arī te ir runa par precinieka zīlē-

šanu, bet tā kā šīs teikas arvien beidzas ar zīlētājas nāvi, tad Lerchis - Puš-

kaitis ne bez iemesla šīs tradicijas ir ievietojis teikās par nāves zīlēšanu.

P. s.
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11. Taurupē. LP, VII, I, 527, 4.

Reiz viena meita jauna gada naktī paņēmusi bībeli, spieģeli,

galdiņu un aizgājusi uz riju. Tur nosēdusies pie galdiņa, noli-

kusi spieģeli sev pretim uz galdiņa, sākusi bībelē lasīt, lai redzē-

tu, kāds būs viņas brūtgāns. Pēc maza brītiņa ieraudzījusi spie-

ģelī, ka pa durvim divi vīrieši nesuši zārku ar mironi iekšā. Viņa

no tam briesmīgi pārbijušies, palikusi piepēži slima un drīzumā

nomirusi.

12. Skolotājs J. Kalniņš Garkalnē. Brīvzemnieka kr.

LP, VII, I, 527, 5.

Viena kundze pavadījusi vecu gadu un gaidījusi jaunu. Kad

bijusi pašu reizi pusnakts, tad uzsaukusi kalponei.,, lai iet un ska-

tās krāsnī. Kalpone iet, bet satrūkusies iekliedzas. Kundze

prasa: kāpēc tā esot kliegusi? Meita dusmodamās atbild, kāpēc

kundze viņu esot pievīlusi, jo pats kungs pliks esot ielīdis krāsnī.

Kundze to pašu gadu nomirusi; bet kungs nu apprecējis kalponi.

13. LP, VII, I, 527, 6.

Puisis iet pie brūtes, iekļūst purvā, nevar aiziet, vēlās:

«Kaut brūte pie manis nāktu!» Te pāriet mājā — brūte patiesi
gadās gultā šim blakus. Bet mācītājs citā naktī uzvelk krustu

uz durvim. Šī atkal atnāk, bet nevar vairs iekšā tikt. Gan pār-
vēršas par vilku, gan lāci — nelīdz. Pēc pusnakts paliek kā

katrs cilvēks un nu puisis apprec to.

Piezīme. Šai teikai un abam sekošajām līdzīga ir IV. sējuma 26.

un V. sējuma 7. pasaka. P. Š.

14. H. Skujiņa no 73 gadi vecas Marijas Āboli *ja s

Aumeisteros.

Garu laikā vienam puišam nomirusi brūte. Reiz puisis gu-

lēš un jutis, ka šim krūtīs duras adatīna. Puisis izvilcis adatīnu

no krekla un iespraudis galda malā. Ka no rīta puisis cēlies

augšā, ta uz galda malas sēdēsi šā brūte, kas garu laikā bīsi

nomirusi.

Nu brūte izstāstīsi puišam un parādīsi caurumu griestos,

pa kuru šī esot atnākusi un puisis aiztaisīš caurumu cie un brūte

vairs netikusi prom. Tā nu ar abi saprecēsies un sadzīvāši lai-

mīgi visu mūžu kopā.

15. A. Gari-Juone no 40 g. v. M. Dortholces Dricānu

pag. Latvju kultūras kr.

Vīnam veiram numyra sīva, vuorda Buorbola. Jei bejuse
luti skaista. Tam veiram gribējās atdzeivynuot sovu skaistu
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Buorbaliņu, jis aizīt pi būra, kurs pataisa mvrūrjus dzeivus un var

izsaukt nu viņas pasaules. Veirs i prosa, lai būris izsauc juo
sīvu. Būris soka: «Labi, es izsaukšu, tikai tu apsūli vuordā juos

nasaukt, ka īraudzīsi. Jo pasauksi, tod vvsa līta izjuks.» Veirs

apsūlēja nasaukt vuordā. Būris pajēmja taidu trauku, īdedzja di-

vi mainas sveces, ībēra traukā zuoles un suoka celtīs tvaiki, nu

reizes taidi kai gulbi, un tad suoka īt sīvas. Būris pi ikkotras

pasaruodijušās sīvas prasīja, voi tei nava tova. Veirs vairuok

reizes atbildēja, ka nā. Pēc nagara laika pasaruodīja.juo Buor-

baliņa. Iraudzējis jis bolsā aizklīdzja: «Ak, mīlū Buorbaliņ!»

un pi juo kuojom nūkrita sapyvis myrūnis pvlns tuorpu.

16. Fr. Reķ i s Ren d a. Brīvzemnieka «S ib or ņ i k». LP, VII,

I, 528, 1.

Reiz viena vecmāte kopā ar nedēļnieci gājusi uz pirti. Pirts

tolaik bija svēta vieta, kur piemājoja gariņš. Toreiz pirti dē-

vēja par svētas Māras (Laimas) istabiņu.

Un tā viņas aizgājušas uz pirti; bet viņām pakal aizlīdis

tās mājas puisis; tas gribējis visu noskatīties un noklausīties.

Pa kādam brīdim nedēļniece bija dzemdējusi meitiņu un Laima

sākusi lemt. Laima sacījusi: «Šī meitiņa pieaugusi apņems to

puisi, kas te paslēpies gul augšienē.» Puisis to dzirdēdams sapī-

cis, izrāvis nazi, uzmetis to pa šķirbu taisni jaunpiedzimušai
virsū: nazis drusku iedūries tai vēderiņā. Vecmāte sakampusi

nazi, izrāvusi un sniegusi mātei, sacīdama: «Še, pieglabā nazi,
kamēr meitiņa būs izaugusi!» Bet nu puisis, redzēdams, kas ar

nazi notiek, vienā lēcienā nolēcis no pirts augšas, aizskrējis uz

istabu un nelicies ne zinot. Nākamā pavasarī pa Jurģiem šis pui-

sis ar savu saimnieku izšķīries, nogājis pārnovadā un sadzīvojis
tur daudz gadu. Reiz pie tā paša saimnieka, kur šis puisis dzī-

vojis, atnākusi jauna kalpone. Puisis saticis ar to labi un ieturē-

jis par savu līgavu. Bet vienreiz viņa aizvedusi savu brūtgānu
uz klēti pūru parādīt. Meita, pūru rādīdama, parādījusi arī savu

nazi: «Redzi, kas man par nazi!» šī ieteikusies. Tomēr puisis

tūliņ to pazinis par savu nazi, un nu ņēmies izraudāties labi un

tad apņēmis meitu.

Piezīme. Šai teikai ir līdzīga X. sējuma 50. pasaka. P. Š.

2. Cilvēka miršana.

1. fi. Skujiņa no 69 g. v. Jēkaba Skujiņas Smiltenē.

Un to es akai pats ar savām acim redzēju. Mūsmaļā dzī-

vāja veca vecenīte, un ka šī palika slima, ta ilgi sagulēja uz

vietas un nomirt vie nevarēja. Reiz nu vecenīte vēlēja, lai iene-
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sot salmus istaba un šo izceļot no vietas un noliekot uz salmim.
Tā ar izdarīja un pa tādam mazam laicīnam, vecenīte nomira.

Piezīme. Tā ir visā pasaulē pazīstama sena ieraša, ka mirēju izvem

no guļas vietas un noliek uz zemes. Zinātnieki tomēr vēl dažādi spriež, kā

šāda ieraša būtu cēlusies. Man gan liekas, ka tas ir atlikums no vēl senā-

kas ierašas, kad mirēju izveda no mājas vietas, lai nāves spēks nepaliktu

mājā. P. Š.

2. H. Skujiņa Smiltenē.

Vienam vīram nomirusi sieva, ko viņš dikti žēlojis. Kad sie-

vu ielikuši zārkā un aiznesuši uz piedarbu, tad vīrs bieži vien

gājis to apskatīt. Bēru dienā mācītājs bijis jau izvadīšanu no-

turējis un gribējuši jau zārkam vāku aiztaisīt, bet vīrs nevarējis

nekā no nomirušās sievas šķirties. Nejauši kāds bērnieks apgā-

zis lukturi un viens piliens karstu vasku uzpilējis nomirušai sie-

vai uz vaiga. Sieva cēlusies no zārka augšā. Visi bērnieki klieg-

dami, lielās bailēs bēguši prom, bet vīrs palicis pie sievas. Pēc

uzcēlusies sieva stāstījusi, ka viņa neesot bijusi riktīgi nomirusi,
bet tikai pamirusi. Viņa visu dzirdējusi, kas ap viņu notiek. Ti-

kai runāt un pakustēties nav varējusi. Viņai bijis briesmīgi

grūti, ka vīrs pie viņas zārka raudāļjis. Sieva nodzīvojusi pēc
tam vēl ilgi.

3. A. Vaskis Tukuma.

60 gadus vecais Eikmanis Smārdes pagastā stāsta. Mēs bi-

jām trīs brāli pusaudži. Reiz mans vidējais brālis, lai pierādītu

savu spēku, saķēra aiz apkakles vecāko brāli, uzsvieda to augš-

pēdu sev uz muguras un nesa pa sliekšņa trepēm uz augšu; bet

lāgā nevarēja panest un uz trepēm apstājās. Es ievēroju, ka ve-

cākam brālim acis izvērstas uz āru un izskatās pavisam nedabī-

gas. Uzkliedzu, lai liek brāli zemē. Ka vidējais brālis palaida
vecāko vaļā, tā tas novēlās bez samaņas zemē. Nobaidījušies sā-

kam to kratīt un rīvēt kaklu, kamēr tas sāka krākt un vemt. Kad
nāca pie pilnīgas samaņas, tas stāstīja, ka visu laiku tam bijis

loti jauki. Redzējis skaistu zaļu dārzu ar brīnišķām pilim. Sāpju
neesot nemaz jutis. Brālis nesot bij pievilcis krekla apkakli tam

pārāk cieši pie kakla, kādēļ tas būs zaudējis samaņu. Ja nebūtu

tik drīz atlaidis vaļā, būtu drīz bijis beigts.

4. A. Vaskis Tukuma.

Plieņu pagasta Čīgaiņos dzīvojusi veca Male, kas nevarējusi
iet bērēs, jo bijis riebīgi tur būt: redzējusi starp bēriniekiem arī
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miroņus. Tie ēduši līdz ar bēriniekiem, no tiem pašiem traukiem

un staigājuši pa galdiem. Starp miroņiem bijis arī tikko apgla-

bātais. Tas visu darījis līdz citiem miroņiem. Ļaudis stāsta

vairākus šādus gadījumus, kur zināms cilvēks nevarējis aiz šī

paša iemesla iet bērēs. Tie esot dzimuši lielā piektā.

5. P. Šmits no P. Zeltinas Rīgā.

Vienai mātei bijuši divi dēli, no kuriem viens bijis dzimis

lielā piektdienā. Reiz otrs dēls saslimis un kādu vakaru veselais

dēls izsaucies: «Skaties, māmiņ, kas ap brālīša gultu eņģelīšu!»

Māte atbidējusi, ka viņa nekā neredzot, bet slimais dēls tai paša

vakarā nomiris.

6. A. Bertolds Dundagā. LP, VII, I, 38, 13.

Roču mežā (Dundagas jūrmalā, pāris verstis no Kolkas ra-

ga, pie Jaun- un Vec-Roču mājām) viena sieva, Ormaniene, lo-

pus ganīdama, izdzirdusi pret vakaru, kaimiņu ganu meitu ven-

tiņu dziesmas dziedam. Meitu pašu tā neredzējusi, bet tās balsu

pazinusi un izšķīrusi loti skaidri. Dziedājusi tādu brīdi — apklu-
susi un sācis viens ar kapsētas zvanu zvanīt. Šī pabrīnījusies
un dzinusi lopus mājā. Otrā dienā satikusi dziedātāju meitu un

vaicājusi: «Ko tu vakar ganos tās ventiņu dziesmas dziedāji un

kas tur mežā ar kapsētas pulksteni māžojās?» Meita atteikusi

brīnodamās: neesot vakar ne ganos bijusi nedz arī kādu pulk-
steni dzirdējusi, un ventiņu dziesmas ne viens pats še kaimiņos

neprotot. Nu Ormaniene nopratusi, ka drīzumā laikam kāds mir-

šot, ja šādus trokšņus dabūnot dzirdēt Roču mežā. Un tā arī

noticis.

Viens vīrišķis naktī dzirdējis Roču mežā tādu džinkstinātā-

ju, itkā divi dzelzs gabaliņus kopā sistu. Gan izvaicājies: kas

tur trokšņojot, lai nākot šurp! bet tiklīdz vaicā, džinkstinātājs

apklusis; kā vairs nevaicā un grib iet tālāku — džinkstina atkal.

Beidzot vīrs nelicies ne dzirdam, gājis taisni uz Dumburu mā-

jām projām. Aizgājis Dumburos, tur vecmāmuļa patlaban taisās

mirt.

7. A. Lerchis-Puškaitis no 70 g. v. Kaspara Čipioa

Džūkstē. LP, VII, I, 32, 1.

Miroņiem ir savs pārraugs: tas viņus izsūta: tur un tur jā-

iet, tas un_ tas darāms. Ja uzraugs jeb kungs — kas viņš nu ir

— saka kādam mironim: «Tev jāiet tas un tas tavs rads aicināt

šurp, tad viņš iet un pasaka savam radam (dzīvajam): «Taisies,
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tev jābrauc līdz!» Bet šis miroņu kungs nekad nesaika taisniem

vārdiem: «Tev būs to un to cilvēku mirināt!» Nē, viņš tā aplin-
kus pasaka: «Ejat nu tos un tos kokus cirst, jeb mežu cirst!»

Bet šie koki ir dzīvie cilvēki. Un kad nu mironis atnāik pakal,

tad arī nesaka: «Tev jāmirst!» bet aplinkus: «Brauc līdz! tai-

sies līdz! zirgi aizjūgti tevi gaida,» un kā nekā.

Tā reizi viens nomiris vīrs aizgājis pie savas (dzīvās) sie-

vas un sacījis: «Brauc līdz!» Labi, šī braucot arī. Novedot uz

vienu pilsētu un liekot sievai taisīt gulu. Sieva atteikusi: «Te

nevar nekādu gulu pataisīt.» — «Nu, taisi!» vīrs cieti pavēlējis.

Uztaisījusi arī. Un kā uztaisījusi, mirusi nost.

8. J. Siķēns Vecumniekos. Et n. IV, 1894. LP, VII, I, 32, 3.

Vienai sievai bijusi meitene, kas, lai gan nule kā sākusi ru-

nāt, tomēr bijusi pārliecīgi gudra un prātīga. Te māte saslimusi

un nomirusi. Pēc kāda laika, kad māte bijusi jau apbedīta, mei-

tenes tēvs vienu nakti uztraucēts no miega: bērns runājis. At-

modies, ieraudzījis, ka bērns, kas gulējis viņam blakus, rociņas

bijis pacēlis uz augšu un turējis itkā kautko apķertu, pie kam tas

arī runājis. Bet izrunātie vārdi nebijuši saprotami, izņemot vārdu

«memme». No rītus meitene stāstījusi, ka naktī satikusies ar

māti, kas apsolījusies atkal drīzumā atnākt un viņu ņemt līdzi.

Pēc kāda nedēļas laika mazā nomirusi.

9. Emlil i j a Jurkovska Ūzin o s. Jk r. IV. LP, VII, I, 32, 4.

Reiz nomiris viens saimnieks mūsu pagastā un nolikts klētī.

Pusdienā viņš izgājis no klēts un saucis puisi, kas ratos gulējis,
lai nākot viņam līdzi. Puisim bijis jāiet. Apstaigājuši visus lau-

kus un, pārnākuši mājās, saimnieks atkal zārkā nogulies. Puisis

tūliņ pierādījis, ka saimnieks viņu vedis — palags arī bijis

slapjš; bet drīzī pēc tam puisis no bailēm nomiris.

10. A. Lerchis-Puškaitis D ž ū k s te - P i c n a v ā. LP, I, 114, 82.

Viena loti daiļa meitiņa gāja ikvakarus ezerā spieģelēties.

Kādu reiz spieģelējoties, tā paskatās atpakaļ un ierauga vecu sie-

viņu (raganu) aiz muguras. Sieviņa mīlīgi pieglaužas meitiņai
un iedod septiņus mieža graudiņus. Šos graudiņus tā laipni lūdz,
lai iesviežot pa vienam vien dzirnavās. Meita, nekā ļauna nedo-

mādama, iesviež arī. Bet brīnumi: kurš graudiņš samalas, tas

iebrēcas, kurš samalas, tas iebrēcas. Mājā meita gadījumu iz-

stāsta vienai sirmgalvītei. Šī to dzirdēdama, rausta plecus un

saka: «Mī{ā meitiņ! neej nekad vakarā uz ezeru spieģelēties, jo
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tie septiņi graudiņi bija septiņas bērnu dvēselītes. Šoreiz gan

pati vēl izglābies, bet ja vēl iesi, tad nelabais atkal stāvēs tev

aiz muguras, kamēr beigās tevi noslīcinās.» Meita nu vairs ne-

gājusi.

11. A. Vaskis Tukuma.

Jaun-Kaipjos kara laikā noticis sekošs gadījums. Mājas

kalps Pētersons ar saimnieku sēdējuši istabā pie galda. Piepēži

durvis atveroties, pa tām ieskrienot balts šunelis un pie zāles

durvim nozūdot. Fjot skatīties, kur tas palicis, bet nekur atrast,

kaut gan zālē kumode vien bijusi un nekur nevarētu būt šunelis

apslēpies. Bet ko iznākot no zāles ārā, ta zālē trokšņojot, it kā

kāds drēbes mautu. legājuši no jauna un izmeklējušies, bet

nekā neatraduši. Pēc kāda brītiņa pienākusi telegrama, ka saim-

niece Tukumā slimnīcā mirusi.

12. A. Vas k i s Tuku m a.

Zemītes kapsētā bijis — varbūt esot arī vēl tagad — zvans,

kas paziņojis par katra mirēja nāvi, kas ticis glabāts šai kap-
sētā. Taisni tanī laikā, kad kāds miris, tas nozvanījis tik reizes,

cikos pulksteņos tas miris. Tas zvanījis arī visklusākā laikā, tā

kā vējš nav bijis domājams. Minētā pagasta Jaumkaipjos bijis
bērns slims. Bērna tēvs braucis nakti atpakaļ no ārsta. Ko ticis

pret kapsētu, tā zvans nozvanot vienu. Šim tūlīt palicis tā savādi,

jo nakts bijusi loti klusa. Kad iebraucis mājās, bērns bijis tikko

miris un pulkstens rādījis drusku pāri vienam.

13. A. Lerchis - Puškaitis no R. Bergmana Ķuķe-

niekos. LP, VII, I, 14, 7.

Mans tēva tēvs reiz iziet ar savu svaini pīles pašaudīt šī-

pus ķūķenieku Pelniem tādā dīķelī. Aiziet — te nāks tāda maza

griķu pīlīte no Pelņu puses, ielaidīsies dīkelī un pazūd kā zemē

grimusi. Bet tūliņ pīlītei seko liels viesulis, gandrīz vai visus

kadiķus izrāva no zemes. Pēc viesuļa pīlīte atkal ceļas no dīķela
ārā un dodas pa Sīkumu mežu uz Kūķu muižas pusi. Līdz pīlīte
aizskrējusi, tāds pats viesulis seko tai pakal pa otru reizi. Tas

nu tas. Kas ir? Otrā rītā dzird: tai pašā laikā, kad šie dīķelī

medījuši, Pelnos nonāvējies uz akas grodiem vecais Pelnis un

Kūķu muižā pakārusies moderniece. Nu šie atceras vēl labi dzir-

dējuši Pelnos tā kā kārkšķam, kad pīlīte dīķelī ielaidušies, un tas

bijis Pelnim tas beidzamais nāves cīniņš — kārkšķis.

Neilgi pec tam, kad Pelnis bijis paglabāts, Kalna Rasa, viņa

sievas tevs, gājis gar Libartu kapiem solu 30 garām, ap pus-
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nākt. Te gabaliņu aiz kapiem gadās tuvējā Paņķu mežā vilks

un dzenas šim pakal. Bet kā rādījies, taisni vilks arī nebijis, bijis

viņa nule mirušais, znots: Pelnis. Vecis tad arī iedrāzis Libar-

tos izbijies un ne par ko vairs negājis tai naktī uz mājām.

Piezīme. Kad vecais Pienavnieka Liel - Auzis kāries, tad redzējuši

visu Liel - Aužu riju degam it kā ugunīs. Rītā padzirdējuši: vecais tai brīdi

esot kāries, kad gaišums paspīdējis ap riju. LP, VII, I, 75, 29b. M. Frei-

mane uzrakstījusi Liepājas apkārtnē teiku, kur vīrs Pie radiem dzirdējis, ka

it kā vējš pie durvim klabinātu. Bet nekāda vēja nav bijis un rītā viņš

dabūjis zināt, ka naktī vina bērns nomiris (V, 63, 12). P. Š.

3. Dvēsele iziet no cilvēka maza dzīvnieka veidā.

1. P. Šmits no sava teva-teva Rauna.

Divi cela gājēji gājuši pa ceļu, bijuši noguruši un nolikušies

pie vienas mazas upītes gulēt. Viens tūliņ aizmidzis, bet otram

miegs nenācis. Tā šis otrs skatās un redz, ka biedram no mutes

iznāk maza pelīte un aiziet pie upītes. Viņam bijis zobens klāt

un tas to pārlicis par to upīti. Pelīte pārgājusi pa zobenu pār
to upīti un ielīdusi otrā pusē vienā cinatā. Pēc brītiņa pelīte at-

kal izlīdusi, pārskrējusi pār zobenu un ielīdusi atkal biedram

mutē. Nu gulētājs sācis kustēties un pamodies. Tad biedrs tam

prasījis, vai šis neesot redzējis kādu sapni. Tas sācis stāstīt,

ka šis sapnī nonācis pie vienas upes, pār kuru vedis liels dzelzs

tilts. Viņš pārgājis pār to tiltu un tad iegājis vienā kalnā, kur

bijis daudz zelta naudas. Nu biedrs visu izstāstījis, ko šis redzē-

jis, kamēr otrs gulējis. Tad gājuši uz to cinatu, norakuši to un

atraduši tur arī patiešām daudz zelta naudas.

Piezīme. Līdzīgu teiku ir uzrakstījis M. P. Lodziņš Sērpilī (LP,
VII, I, 18, 4). Tikai tur peles vietā ir čūska, bet nav minēts, ka sapnī
redzēto zeltu būtu izrakuši. Citu 'īdzīgu teiku ir vēl uzrakstījis J. Sime-

novs Dolē, kur arī biedra dvēsele iziet par peli, bet šeit izzināto naudu

saoem otrs biedrs viens pats. P. Š.

2. K. Tarzieris Druviena. Brīvzemnieka «Sborņik»,

135, 92. LP, VII, I, 16, 1.

Reiz divi gani ganīja lopus. Saderīgi būdami, viņi sarunāja
pārmaiņus ganīt: iekāms viens ganīs, otrs pagulēsies. Viens

tad no viņiem apgulās un ātri jo ātri aizmiga. Otrs, viņam ga-

ram paiedams, ierauga: no biedra mutes izlien ruda pelīte, kā

labs circenis, un aiztek. Viņam iegribējās zināt, kas tā par pe-

līti, un atstājis lopus, skrēja pakal skatīties. Pelīte tecēja pa kal-

niem, pa lejām, pa mežiem, pa laukiem un beidzot ietecēja lielā
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purvā. Purvā atradās liels, augsts celms, stumbrs (tas bija zi-

bens saspārdīts un vidū dobs). Pele uztecēja pa celmu un no-

zuda dobumā; bet gans apstājās un gaidīs: šim gribas zināt, kas

tur labs izjuks. Ne visai ilgi pele izskrien atkal no stumbra un

pa to pašu ceļu atpakaļ. Attecējusi pie gulētāja, ielien tam atkal

mutē. Nu biedrs šo modina augšā, vaicādams: «Ko tu laba sap-

ņoji?» Tas atbild: «Es gāju pa kalniem, pa lejām, pa mežiem,

pa laukiem un pa purviem, beidzot uzrāpos augstā tornī un tur

redzēju daudz naudas; bet kādēļ tu mani tā izvaicā?» Biedrs

izstāstīja viņam, ka no viņa mutes iztecējusi pele, tur un tur aiz-

tecējusi un ka atkal atlīdusi mutē atpakaļ. Nu biedri sagudroju-

ši iet pie stumbra. Viens ielīdis tanī un patiesi atradis daudz

naudas. Skrējuši mājā pēc cirvjiem, maisiem un zirgiem; tad

nocirtuši stumbru un visu naudu pārveduši mājā. Bet drīz pēc

tam purvs izžuvis. Abi gani izdalījuši naudu savā starpā vienādi,

dzīvojuši bagāti, draudzīgi un dzīvo vēl šodien. Atgadījumu viņi
arī pastāstījuši vecmāmuļai un tā apgalvojusi, ka pele bijusi gana
dvēsele.

Piez i m c. Gluži tāpat Veismaņos P. Zaravičs uzrakstījis. L. P.

3. R. Hansons Daugavpils Ungurmuižas pagasta.

J. Rupja krājuma.

Reiz dzīvājis viens puisis, kas bijis mēnessērdzīgs: viņš

staigājis pa naktim apkārt, un 'ja gadījies pieguļā gulēt, tad pa-

ņēmis maisu un iedams vilcis pa zāli līdz. Tikai uz rīta pusi aiz-

gājis gulēt. Reiz puisis ar saimnieku nogājuši zem nolūzuša

bērza stumbeņa un likušies uz ausi. Puisis drīzi iemidzis, un

krācis kā vēja sudmalas, bet saimnieks nevarējis tik drīz iemigt

un, tāpat gulēdams, skatījies zālē. Te puisim no apakšas izlīdusi

pelīte un iet uz stumbeņa pusi, bet ceļā tai gadās spainis, kas bi-

jis paņemts zirgu dzirdīšanai. Viņa uzrāpušies uz spaiņa un

pārgājusi par to saišķi, nokāpusi otrā pusē zemē un ielīdusi zem

stumbeņa zemē. Pēc maza laiciņa saimnieks skatās: atkal pele
izlien no stumbeņa apakšas un iet pa to pašu ceļu atpakaļ. Šis

gribējis peli saķert un tādēļ drusku paskurinājis spaiņa saišķi,
tak pele noturējusies un tā nenoķēris. Palīdusi atkal puišam zem

sāniem. Bet kolīdz tas noticis, tā puisis uzmodies un stāstījis,
kādu šis sapni redzējis. Šis esot gājis pa pasauli ceļot un iega-

dījies iet par lielu upi, kurai loti šaurs tilts bijis, pārgājis par upi

un iegājis loti greznā pilī, kas bijusi līdz pusei ar zeltu pilna.
Šis gribējis gan no tā zelta paņemt, bet tur bijuši tik lieli gabali,
ka nevarējis pacelt. Nu gribējis steigties uz māju, lai brauc ar

zirgiem pakal, bet par upi ejot tilts tā sācis līgoties, kā tik, tik

ar lielām mokām ticis pāri. Saimnieks toreiz nekā neteicis, bet
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otrā dienā atnācis ar lāpstu un cirvi un ņēmis stumbeņu cirst

nost. Tad vēl zem celma drusku paracis un izcēlis veselu podu

zelta, bet puisis no tās reizes palicis vesels no mēnessērdzības.

4. J. Siķēns Vecumniekos. Et n. IV, 1894. LP, VII, I, 15, 2.

Netālu no Vecmuižas atronas Rešiņa muižiņa. Klaušu laikos

tur bijis viens liels runātājs par vagāru, pēc tautības vācietis.

Pats muižas īpašnieks bijis bargs un ciets, kā jau visi tā laika

kungi; vagārs turpretī lēns, žēlīgs un mīlīgs: ar darbiniekiem

tas apgājies loti mīlīgi, un tas muižas kungam nepaticis. Tas

viņu būtu padzinis sen, bet vagārs pratis arī ar viņu apieties loti
tīkami. Viņš zinājis tam stāstīt it par visu, arvienu ko jaunu.
Muižas kungam tas izlicies ērmoti, tas apņēmies izpētīt, kur va-

gārs ņem tik daudz dažādo nostāstu. Kādas dienas pa&ājušas,
kungs vagāram sekojis visur, bet neko nav varējis ievērot, jo va-

gārs dzīvojis pilnīgi vienkārši: no rītus piecēlies, padarījis da-

žus mājas darbus un gājis apskatīt strādniekus, diendusas laikā

gājis atdusēties savā mazajā puķu dārziņā. Vienā dienā muižas

kungs gribējis pārliecināties, vai vagārs patiesi guļot, tādēļ klu-

sām ielīdis dārziņā un nogājis līdz tai ābelei, zem kuras vagārs

atdusējies. Tanī pašā brīdī no augšpēdus guloša vagāra mutes

izskrējusi pele un aiztecējusi pa dārzu projām. Muižas kungs

nav vairs gribējis ticēt savām acim, tādēļ piesteidzies pie vagāra

un sācis to modināt; bet brīnumi — vagārs bijis nedzīvs. Kungs

atstājis nomirušo vagāru turpat un steidzies modināt tā sievu,
kas gulējusi klētī. Kad sieva atsteigusies, tad vagārs cēlies paš-
laiku augšā. Sieva gan nobrīnījusies par kungu un kungs atkal

par vagāru, bet runāts nekas neticis. Vagārs no tās dienas kādu

nedēļu vairs negājis dārzā gulēt, bet gulējis istabā. Tomēr pēc
kāda laiciņa kungs pamanījis atkal vagāru ejam gulēt dārziņā.
Nu tas steidzies pie gulētāja. Arī šoreiz izskrējusi pele no gulē-

tāja mutes. Nu kungs nav vis vairs steidzies sievu modināt, bet

apgriezis vagāru uz mutes un gaidījis, kas notiks. Pēc neilga

laiciņa pelīte atgriezusies atpakaļ un palikusi pie vagāra stāvam,

tad apskrējuši pāri reizes tam apkārt un aiztecējusi projām. Pēc

kāda brīža ta vēl reizi atgriezusies un, atrazdama vagāru turpat

uz mutes guļam, aizsteigusies un neatnākusi vairs. Vagām izne-

suši kā līķi no dārza. Otrā dienā pelīte vēl esot dārzā redzēta,
bet pēc vagāra paglabāšanas tā pazudusi uz kādu laiku; vēlāku

tā parādījusies atkal — īpaši muižas kungam, līdz pēdīgi pazu-

dusi pavisam.

5. H. Skujiņa Aumeisteros.

Re viena saimnieka dzivajusi mate ar meitu. Mate bijusi

bure, bet meita par mātes gaitām nekā nezinājusi. Mate bieži
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vien tā savādi darījusies. Viņa iegulusies gultā un lūgusi velnu,

lai viņas dvēseli pataisa par putniņu. Tad mātei no mutes iz-

skrējis mazs putniņš un aizlaidies. Māte tikmēr no gultas ne-

cēlusies, kamēr putniņš atkal ieskrējis istabā, tad tas tūliņ pazu-

dis pie gulētājas un tā drīz vien cēlusies augšā.

Reiz ziemā māte jau laikus iegājusi gultā, bet meita palikusi

vērpjot. Naktī pie loga grabinājies mazs putniņš, bet meita ne-

laidusi putniņu iekšā, jo viņa nezinājusi, ka putniņš ir mātes

dvēsele.

Kad meita no rīta uzcēlusies un modinājusi māti, tad tā vair

necēlusies. Meita sākusi vaimanāt, ka māte nomirusi, bet saim-

nieks mātes niķus zinājis. Tas apgādājis uz ātrāko zārku, māti

zārkā iekšā, vāku virsū un uz klētiņu prom. Meitai viņš nelaidis

zārkam vāku nocelt. Klētiņā uz zārka vāka tupējis mazs putniņš.

Bēru dienā māti aizveduši uz kapsētu. Bet kapu kambarī

meita gribējusi vēl pēdīgo reizi uz nomirušo māti paskatīties un

zārkam nocēluši vāku, lai gan saimnieks nav gribējis, ka zārkam

vāku nocel. Uzreiz kapu kambarī ieskrējis mazs putniņš un pa-

zudis pie līķa. Māte nu cēlusies augšā un teikusi: «Nu jūs mani

gribējāt dzīvu aprakt.»

Neviens neka neteicis. No tas reizes mate nekad vairs ar

velnu netinusies un līdz nāvei dzīvājusi godīgi.

6. M. Malmeistere no 56 g. v. Z. Verdiņas Nurmuiža.

Reiz dzīvojusi nejauka saimniece, neviena meita nav gribē-

jusi pie viņas dzīvot. Vienu dienu, tā ap pusdienas laiku, saim-

niece teikusi kalpam, lai nākot pie mājas sagrābt sienu. Kalps

gājis arī, šī līdzi. Saimniecei pēkšņi uznāk snaudiens un viņa tei-

kusi, ka iešot pagulēties. Kalps paskatījies uz saimnieci, tā

gulējusi muti vaļā. Uzreizi mazs putniņš izlaidies no mutes, bet

vēlāk redz to atkal atlaižamies atpakaļ. Kalps pastāsta to mājā

citiem. Tie nospriež, ka saimniece ir ragana. «Bet nu gan aiz-

siesim viņai to dziesmu,» noteicis kalps. Gājis atkal uz lauka

sienu grābt, bet vienmēr ap pusdienas laiku nāk saimniecei

miegs, un viņa aiziet gulēt. Kalps kādu dienu apgriež saimnieci

otrādi. Putniņš atnāk, bet nevar atrast caurumu kur ielaisties*
aizlaižas prom. Saimniece paliek beigta guļot.

7. A. Gari-Juone no 95 g. v. I. Zaščerinskas Domop o 1 c.

Reiži divi vacuoki veirīši aizguoja uz plovu un atsagula;

vīns tai aizmīg, gul šņuokdams vīn, a ūtrs naaizmidzs. Naaiz-

mvgušais vērās: juo draugam ap muti skraida taurinīts nu vīnas
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puses uz ūtru. Redzi, pvrmmīdzē cvlvāku navar mūdynuot, ka

pamūdvnuotu, to jis nūmiertu. Atsamūst tys, kuram taurinīts ap

muti skraideja, pazarūza, nūzažuovoj un soka: «Es tagad gulā-
dams redzēju sapnā lelu, skaistu muoju ar daudzi vysaidim kam-

barim, tī kambari pībārti pvlni ar naudu.» Kad jis beidzja runuot,

ūtrais vērās, ka tamā vītā, kur jis gulēja, pagalvī, stuov naudas

skreine zemē īškā. Ji obēji izroka tū naudas skreini un palvka
cīši boguoti, a taurinīts īskrēja atpakaļ mutē.

8. Andrejs Vaskis Tukuma.

Divi zemnieki veduši uz Rīgu brandvīnu. Atpakaļ braucot,

apmetušies ceļmalā atpūsties un ieturēt pusdienas. Viens zem-

nieks paēdis, nolicies gulēt, otrs palicis vēl ēdot un sācis vērot

gulētāju. Te tas redzot, ka no biedra mutes izskrienot liela mel-

na muša, pārlaižoties pār ūdens bedrīti un nometoties uz cinīša.

Un tā vairākas reizes: no cinīša uz muti, no mutes uz cinīša.

Pamodies gulētājs un sācis stāstīt biedram sapni, ko tikko sap-

ņojis. Redzējis lielu kalnu, kam apkārt bijuši ezeri. Kāds vecs

tētiņš stāstījis, ka zem šī kalna esot nauda noglabāta. Otrs zem-

nieks izstāstījis savu novērojumu par mušu un teicis: «Kur tu

varēji kalnu un ezerus redzēt, ka šite tādu nemaz nav?» Varbūt

ka šis cinīts esot sapnī redzētais kalns un ūdens bedrītes tie

ezeri? Tā domājis arī pirmais zemnieks. Sākuši zem cinīša

meklēt naudu. Un kā tad! Necik dziļi zem tā daudz naudas at-

raduši. Tā abi zemnieki palikuši bagāti.

9. Skolnieks Bluzņins Preiļu pag.

Saiminīca nūnas veiram ēst. Verās: jis gul aizmidzis. Jei

nagrib mūdynuot un atsasāst kluotu. Te pat nūlīk arī ēdini,

bīzu putru un soldona pīna blūdu. Jei sēd un vērās, ka nu veira

mutes izskrīn moza mušiņa, apskraida ap bīzas putras blūdu, ap

pīna blūdu un īskrīn otkon mutē. Veirs tyulīt pazamūst un so-

ka: «Vai, sīviņ, kū es sapvnā redzēju! Es redzēju, ka staiguoju

ap bīzas putras kolnim un pīna azaru.»

Piezīme. M. E. Bērziņš Umurga uzrakstījis teiku, kur Maizes ezerā

noslīcis zēns rādījies par līdeku. LP, VII, I, 13, 3.

10. J. Andriqš no M. Helmanes Taurkalnē.

Daugavas pakrastē pie Oersikas pilskalna atrodas liels ozols

cieši savi'jies ar liepu. Reiz tur dzīvojuši viens puisis un meita,

kas viens otru mīlējuši. Reiz viņi abi stāvējuši uz stāvā Dauga-
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vas krasta, nokrituši leja un nositušies. Tai vieta nu izauguši

minētie koki, ozols un liepa.

Piezīme. Teika ir stipri saīsināta, tā kā tā bija par daudz roman-

tiski izpušķota. Pēc satura vina liekas piederam pie jaunāku laiku tradici-

jām, jo senāk cilvēki nav vēlējušies, ka koku saknes augstu caur viņu mie-

sām. Sal. XIII. sējuma 445. lpp. 5. teiku un 446. lpp. 8. teiku. P. Š.

11. Skolnieks A. Mencis Puķeles Sētniekos.

Vienā muižā dzīvojis loti nikns vagāris. Reiz tas palīdis rija

zem klājiena, lai novērotu, kā kūlēji kul. Bet kūlēji zinājuši, ka

vagāris zem klājiena. Ap to vietu devuši ar spriguļiem, cik vien

spēka. Uzreiz caur salmiem augšup izskrējusi zili-zala liesma

un pa jumta čukuru izskrējusi laukā. Bet vagāris bijis arī beigts.

Šī zili-zalā liesma esot bijusi vagāra dvēsele.

Piezīme. Sal. XII sējuma 29. pasaku. P. Š.

4. Krusta koki.

1. H. Skujiņa no 84. g. v. Jana Liepiņa Bilskas pag.

Nu, par to Bēru akminu, Pārkalnu mežā, par to es ar zinu

ko pastāstīt. Pie tā akmina bī liela priede un to es pats ar sa-

vām acim vē tiku redzēš. To priedi sauca par Krusta priedi un

ka no kapsētas brauca uz māju, ta pie priedes pieturēja, uz ak-

mina salika ēdamo un dzeramo un visi ēda un dzēra. Ka bī sa-

turēšies, ta taisījās braukt prom un priedē iegrieza krustu. To

darīja tāpē, lei mironc līdz tai vietai vie var atnākt un tālāku

vais netiek. Tagad tās priedes sen vais nav, to lika muiža

nocirst.

Piezīme. No 68 g. v. Pētera Sūca H. Skujiņa ir vēl uzrakstījis

variantu, ka priedes miza pa priekšu ar nazi nogludināta un krusts iegriezts

apmērām tāds, kā līdz vedamais. Ja bijis liels krusts, tad arī iegriezts

lielāks, ja bijis mazs, tad mazāks. 82 g. v. Dāvis Velde un 69 g. v. Jānis

Pūriņš stāstījuši, ka tuT bijis daudz krusta priežu. Pēdējais vēl stāsta, ka

katrai turienes mājai bijusi sava krusta priede, un vēl piebilst, ka krusti

griezti tāpēc, «lai mirons līdz tai vietai vie tiek, bet tālāk lai netiek». Velde

stāstījis, ka šņabi dzerot esot ēduši «sausus novārītus zirņus, kas jau no

mājas bija līdza paņemti». No 65 g. v. Jāņa Jansona Palsmanē Skujiņa ir

uzrakstījis par priedēm pie Palsmanes kapsētas šādu piezīmi: «Kad krusts

jau bija priedē iecirsts, tad daži vēl ar naglu piesita papīra pušķi virs tā

krusta.» Jansons stāstījis arī, ka krusti iecirsti tādēļ, «lai nomirušā dvēsele

nenāktu atpakaļ uz māju.» Krusta priedes vēl bijušas Liepiņas silā uz

Grundzāles - Gaujienas ceļa un lielā krusta priede lielceļa malā pie Zauskas

mājas. P. Š.
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5. Veļi kapsētā.
1. Mijunu Pecis Peste lišķos pie Žeimes, Kauņas

guberņā. Jk r. IV. LP, VII, I, 52, 1.

Nomira vienai saimniecei Žeimes apgabalā krustmeita, bāre-

nīte, kas pie viņas dzīvoja. Vienu dienu, kad saimniece pirmās
asaras labās krustmeitas dēļ jau bija izraudājusi, atnāk krust-

meita pie viņas, ģērbusies tanīs pašās baltajās drānās, kurās viņu

apbedīja, un izskatās tīri kā dzīva, pat sārtiem vaigiem. Tā nu

šī atnāk, vai pareizāki: rodas, kā no gaisa nokritusi savai krust-

mātei priekšā, un lūdzas, lai palienot sietiņu. «Kam tev, meita,

sietiņa?» saimniece teica, «tik liels laiks, ka jau dusi zemes

klēpī.» Bet krustmeita lūdzas: «Dod tikai, memmīt', rītu mums

lieli svētki — pasijāšu miltus pīrāgiem.» Saimniece padod sie-

tiņu un viņas viešņa pazūd. Otru dienu krustmeita sietiņu atkal

atnes, pateicas par palienējumu un iedod saimniecei smilšu plā-

cenīti, lūgdama, lai pāraugot viņu svētku pīrāgu. Arī no sietiņa

redzams, ka ar to smiltis sijātas. Saimniece pīrāgu paņem, bet

nu ņemas prašņāt, kas par svētkiem šodien. Krustmeita arī nekā

neslēpj, viņa stāsta: «Tu zini, šodien kaimiņos bēres.» «Zinu!»

«Labi! Mironi paglabās tepat mūsu kapos. Bet to jau arī zi-

nāsi: veļiem tāds ieradums, ka tie katru jaunu biedru, ko ved uz

viņu kapiem, saņem ar lielu godu. To no kaimiņiem, kā jau teicu

vedīs uz mūsu kapiem un tāpēc mums šodien svētki.»

2. J. Atteka no 42 g. v. M. Dukates Nīca.

Vienai sievai nomiris viens mazs puisītis un meitiņa. Vien-

reiz viņa nogājusi uz kapiem un stāvot pie bērnu kapa. Viena

maza meitenīte ejot pa tiem kapiem un plātot rokas. Tā sieva

prasījusi, ko viņa tā staigājot. Meitene atbildējusi: «Ja tu va-

rētu visus šos cilvēkus redzēt, kas te gul, tad arī tu tā ietu, jo
neviens jau cilvēkam virsū nekāps.» Tad sieva prasījusi: «Vai

tad tu manus bērnus arī redzi?» Meitene teikusi, ka redzot gan.

Tad sieva prasījusi tālāk: «Kur tad viņi ir?» Meitene teikusi:

«Puisītis tev vienā pusē pie svārka, meitiņa otrā.» Sieva vēl

prasījusi: «Kā tad viņi ir ģērbti?» Meitene teikusi: «Puisītim

zilas biksītes, par vidu maza jostiņa, kājā baltas kurpītes; mei-

tiņai rozā svārciņi, baltas zeķītes un kurpītes.» Tad_ sieva zi-

naise, ka tā akurāt viņa mirušos bērnus ir apģērbusi, tāpēc nobi-

jusies un mukuši, cik vien var, mājā.

3. H. Skujiņa Aumeisteros.

Reiz dzīvojis tads saimnieks, kas redzējis miroņus. Viņš

nekad negājis uz bērēm. Saimnieka sievas māsa saslimusi un
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vēl nedēļās būdama nomirusi. Piedzimušo meitenīti vina novē-

lējusi savai māsai, saimnieka sievai, lai tā to audzinot. Tad vēl

mirēja pateikusi, lai viņas meitenīti ņem bēru dienā līdz uz kap-

sētu. Saimniece, mirušās māsa, darījusi, kā novēlēts, un bēru

dienā vīkšusies uz braukšanu. Saimnieks gan negribējis uz bē-

rēm braukt, bet saimniece to pierunājusi un viņš beidzot ari

aizbraucis. Uz bēru māju saimniece paņēmusi līdz arī nomirušās

māsas meitenīti un to glabājusi. Ap pusdienas laiku meitenīte

sākusi snauduļot un saimniece to ielikusi gultā, kur tā arī aiz-

migusi. Tad uzreiz saimnieks redzējis, ka nomirēja iznāk no

klēts, ienāk istabā un pieiet pie gultas, kur meitenīte gulējusi.

Nomirēja pārliekusies pār bērnu un zīdījusi to. Saimnieks visu

redzējis un nekā nevienam neteicis, bet cits neviens nomirušo

neredzējis. Tad nomirēja atkal aizgājusi. Kad to apstāvējuši,

tad viņa atkal gulējusi zārkā. Kad nomirēju veduši uz kapiem,

tad tai nākuši no kapsētas citi mironi pretim. Mironi sēdušies

uz līķa vāģiem. Kad tur vairs nebijis vietas, tad sēdušies citos

vāģos arī. Saimnieka vāģos ar' iesēdušies pieci vai seši mironi,

un zirgs sācis smagi vilkt. Saimnieks, zirgu žēlodams, izkāpis

no vāģiem un gājis līdz kapiem kājām. Pie kapiem visi mironi

izkāpuši no vāģiem un sagājuši kapu kambarī. Tur mironi klau-

sījušies dievvārdus, pavadījuši jauno ienācēju līdz kapa vietai un

tad tie pamazām izklīduši. Kad miroņu aprakuši, tad visi bēr-

ni eki braukuši uz māju, un saimnieks ar saimnieci braukuši bei-

dzamie. Kad saimnieks bijis labu gabaliņu jau no kapsētas pa-

braucis, tad paskatījies atpakaļ: nomirēja skrējusi no pakaļas.
Saimnieks pieturējis zirgu un rīkojies ap pajūgu, lai gan viss

bijis kārtībā, jo negribējis sievai neko stāstīt. Nomirēja pieskrē-

jusi pie saimnieces, kurai klēpī gulējusi meitenīte, noliekusies pār

bērnu un atkal to zīdījusi. «Pedzi, redzi, kā nu meitenīte pa

miegam zīž,» teikusi saimniece, jo viņa nekad miroņus neredzē-

jusi un arī nezinājusi, ka bērnu pašlaik zīda viņa māte. Saim-

nieks neteicis nekā. Kad nomirēja savu bērniņu pazīdījusi, tad

atgājusi no vāģiem un nostājusies ceļmalā. Saimnieks nu iekāpis

vāģos un sācis braukt, bet nomirēja vēl ilgi stāvējusi ceļmalā un

noskatījusies uz aizbraucējiem. Tad viņa lēni aizgājusi uz kap-
sētu. Tā bijusi pēdīgā reize. Saimnieks nekad vairs neredzējis

nomirušo sievas māsu, jo viņa uz māju nekad nenākusi.

4. K. Pētersons no 100 g. v. Līzes Sermulienes Līv-

bērzē. LP, VII, I, 51, 1.

Vecais Bīsturma braucis no Jelgavas mājā. Te ceļā atga-

dās svešs vīrietis, kas lūdz, lai paved. Svešnieks stāstījis Bīstur-

mam par zemes cilvēkiem un teicis, ka ejot uz Bīzturmiem viņus
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ielūgt bērēs; bet vai saimnieks to nevarot izdarīt? Kā braucot

mājā un sperot kāju pār slieksni, lai sakot: «Rītā bērēs, rītā

bērēs — Putrasteicis nomiris, Putrasteicis nomiris!» Kā saim-

nieks tos vārdus izteicis, tūliņ dzirdējis apakš zemes plaukstā

sitam un saucam: «Putrasteicis nomiris, Putrasteicis nomiris!»

5. A. Opsenbergs no P. Gedrovices Dobelē.

Gandrīz priekš simtu gadiem Vecmuižas baznīcā un kapsētā
noticis savāds gadījums. Vienā rudens vakarā muižas skrīveris,

iedams gar baznīcu, pamanījis tanī uguni spīdam. Skrīveris tūlīt

devies pie cienīgtēva un izstāstījis, ka baznīcā redz. uguni. Pēc

tam sacēlis kājās visus muižas darbiniekus. Visi nu daždažādi

apbruņojušies, devušies uz baznīcu, kurā vienmēr vēl spīdējusi

uguns. Cienīgtēvs domādams, ka baznīcā zagli, nostādījis pie

katra loga un durvim vairāk sargus un pats laba pulka priekš-

galā ,devies baznīcā.

Pamatīgi izmeklējot, neatraduši nekādas pēdas, ne no uguns,

ne no zagļiem. Visi devušies nu pie miera. Bet te nu par jo
lielu izbrīnu, tāds pats spīdums parādījies kapsētā, kur priekš

maz dienām apglabājuši veco cienīgtēvu. Darbiniekus pārņēmu-

šas lielas izbailes. Tomēr trīs drošākie, bruņojušies kūjām, de-

vušies turpu, kamēr citi trīcēdami lūkojušies, kas nu notikšot.

Bet tiklīdz drošie bijuši kapu valni atsnieguši, te spīdums pie-

pēži nozudis, lai gan tālāk stāvošiem tas vēl arvienu bijis re-

dzams. Tā drošenieki vairāk reižu no muižas rijas līdz kapiem

mērījuši ceļu, bet katru reizi bez kāda panākuma. Tiklīdz tuvo-

jušies kapu valnim, te no spīduma ne vēsts. Uz rīta pusi spī-
dums visu acim nozudis. Ļaudis stāsta, kad vecais nomirušais

mācītājs bijis baznīcā nolikts, tad aizmirsuši sveces pie viņa zār-

ka aizdegt, un tāpēc dīvainā uguns esot spīdējusi baznīcā un uz

viņa kapa.

Jans o nu Paulis Dzirciemā. Jk r. IV, LP, VII, I, 58, 16.

Reiz klausības laikos esot viss pagasts bijis kopā uz riezām

rudzus pļaut. Tas nācis tā ap pusdienas laiku, kad visi cilvēki

redzējuši lielu rindu braucam un tam priekšējam braucējam ir

bijuši palagi uz zirgiem — tā kā vecos laikos ir veduši miroņus
uz kapiem —un zārks uz ratiem. Riktīgi esot redzējuši, ka bal-

tu riteņu rēpes nospīdējušas un tad piebraukuši pie kapiem. Nu

vagārs sūtījis darbiniekus, lai ietot apskatīties, kas tad tie tadi

par bēreniekiem ir. Šie tūlīt nogājuši, bet nav vairs bijis nevie-

na zirga, ne bērēnieku — visi pazuduši. Tas noticis uz veciem

Ridelu kapiem.
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7. Kārlis Bi ka Gaujienā. Zin. Ko m. kr. LP, VII, I, 58, 17.

Veļi rādoties īpaši pie kapsētām, bet arī dažās citās vietās,

ja cilvēks kāds ap pusnakti viens pats iet jeb brauc. Tā reiz

viena māte pusnaktī braukusi kapsētai garām. Tad mironi nā-

kuši laukā un sākuši ķēmoties. Viņai palicis bail — sākusi tēva

reizi skaitīt, skubinādama pie tam zirgu uz priekšu: «Mūsu —

nu! tēvs — nu! debesīs — nu!» un tad miroņi atkāpušies.

8. —t s Ergl o s. «Balss», 1888. g., nr. 32. LP, VII, I, 58, 18.

Ērgļu baznīcas krodziniekam, Papīšam, kas ar nešķīstiem

gariem stāvējis sakarā, bijis brālis, kas sakrājis labu šķipsnu
naudas. Reiz tas devies ceļā uz Krievzemi vēršus pirkt. Bet

kādu laiciņu vēlāk muižas gani, ganīdami lopus pa tagadējām
Braku mājas tiesām, atraduši to mežā pie koka pakārtu. Pa-

kārto turpat mežā aprakuši un viņa kapa vietu vēl tagad veci

ļaudis varot uziet. Uz Papīša brāļa bērēm ļaunie gari bnvikuši,
ka zvani vien skanējuši. Vispēdīgi uz liela āža pats velns jājis.

Lopu gans vaicājis velnam: kur tik vēlu viņš jājot? Velns at-

teicis: «Gan es panākšu citus!» Nelaimīgo apglabājot visi meža

zvēri kaukuši un visi nešķīstie putni brēkuši.

9. J. Zomm c r s Gulb c nē. Zi n. Kora. kr. LP, VII, I, 74, 24.

Viens cilvēks jājis caur kapsētu un redzējis: miroņi sastā-

jušies garā rindā, visiem sveces rokā un viens gājis pie katra

miroņa ar kausu, devis pa malkam baudīt. Jājējs tad arī nostā-

jies pašā rindas galā, kausu gaidīdams. Un kā nu tas pienācis

ar kausu un devis jājējam baudīt, tā viņš paķēris kausu un, ko

tikai zirgs māk, uz mājām projām. Bet miroņi dzinušies pakal.
Tikai tad, kad jājējs ticis vienam tiltiņam pāri, miroņi apstāju-

šies un griezušies atpakaļ. Nu pārjājis mājā, sācis kausu aplūkot,

nevarējis izgudrot, no kā kauss taisīts: ne koks, ne dzelzs, ne

šāds, ne tāds. Aplūkojis dzērienu, kas tur iekšā — atkal brīnumi:

tik ko kāda pilīte no dzēriena uzpilējusi uz miesas, tūliņ jēls tai

vietā.

Piezīme. Dandenis Drustos uzrakstījis šādu teiku: Reiz brauc viens

vecis gar kapiem — izskrien no kapsētas balti suņi, pielec pilni rati. Gan

šis cērt pārkrustis ar pātagu — nelīdz. Te iedziedas gailis — suņi pazūd.

L. P.

10. Dr. J. Ozoliņš dzirdējis priekš gadiem 50 Vie-

talvas pagasta no sava tev a.

Jūs, jau tie jaunie, ganbiedekliem laga neticat, bet but jau
viņi ir gan, tāpat ka šai stāsta. Tas jau bij sen, vecos kungu
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laikos. Viens jauns, spēcīgs un drošs puisis braucis ratos gar

veco Vietalvas kapsētu pusnaktī mēnesnīcā no kungu darbiem

uz māju. Taisni pret kapiem bijis iesnaudies. Uzreiz uzmodies

no kaut kādas grabēšanas un čaukstēšanas. Skatījies uz kapsētu
— pilna ar biedēkļiem, kas kā vilni apkārt šūpojušies. Puisis

bijis traki drošs. No ratiem laukā, atstājis zirgu uz ceļa un kap-
sētā iekšā. Taisni aiz kapsētas kambarīša mācītājs uz kapa

uzkāpis pieņēmis dievgaldniekus. Dievgaldnieki viņam riņķī bi-

juši nometušies ceļos. Pats mācītājs melnā mētelī ar baltu ap-

kapli gājis riņķī un katram devis mutē dievmaizi. Jaunais puisis
ar rindā iekšā un mācītājs ielicis arī viņam ar kaula rokām diev-

maizi mutē. Mute sadegusi kā no karstas dzelzs, bet puišam
izdevies dievmaizi izspļaut un iebāzt vestes kabatā, kur vēlāk

izdedzis liels caurums. Pēc tam biedēkļu mācītājs nācis ar bi-

ķeri un pielicis arī puišam pie lūpām. Ar spēcīgu rāvienu puisis
izrāvis mācītājam no rokām biķeri. Vīns gan uzlijis uz drēbēm,

pie kam tur visas drēbes sadegušas. Nu ar to biķeri no kapsē-
tas ārā un projām! Visi biedēkli, kā mūrs, zobus klabinādami

un rokas izstiepuši viņam pakaļ. Būtu jau arī puisi noķēruši,
bet kādas nedēļas atpakaļ viņam bijis miris krusttēvs. Tas

kliedzis: «Krustdēls, krustdēls, bēdz krustītā laukā!» Un puisis

ieskrējis ar visu spēku rudzos, kuri bijuši uzzēluši un krustām

izvagoti. Biedēkli palikuši visi rokas izplētuši uz ežas stāvot.

Tad iedziedājies arī gailis un biedēkli izzuduši kā migla. Biķeris

bijis ilgi vēl redzams vecā Vietalvas baznīcā uz altāra. Izskatī-

jies kā zirga nags un nevarējis viņā ne iegriezt ne iekalt. Bet

arī pats puisis ņēmis drīz bēdīgu galu. Palicis tāds domīgs un

nošļucis. Reiz agrā rītā aizgājis uz kūti zirgus barot un tur iz-

līdusi zirgam no astes liela, melna čūska. Tā iedzēlusi puisim
un ar to pašu viņš drīzumā nomiris.

11. Gaiķu Fricis, Zadinš, Rudbāržos. Zin. kom. kr.

LP, VI, 40, 4, 12.

Par_Rudbāržu Miroņu kalnu (netālu no Rudb. Lenu lielceļa)
stāsta šādu teiku. Lielajos mēru laikos šinī kalnā miroņus pa-

glabājuši vairāk kārtām vienu uz otras; jo paša pagasta mirušos

vien nerakuši, veduši arī no citurienes un daudzi esot aprakti bez

zārka, tikai kādā drēbes gabalā ietīti — kā jau mērī, kad pulka
mirst. Reiz granti rokot, esot uzrakuši daudz kaulu un koku

gabalu.

Reiz viens vecītis naktī gājis gar Kapu (Miroņu) kalniņu un

redzējis visu kalniņu ugunim apgaismotu. Paskatījies labi: bijuši
daudz miroņu un katram mironim degoša svece rokā — miroņi,
luk, tonakt kāzas svinējuši. Vecītis noskaitījis tēva reizi un gā-
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jis talak, bet uguntiņas arvienu vel mirdzējušas, lēkādamas uz

augšu, uz leju.
Arī daži citi tur šādus, tādus ērmus redzējuši: cits sunīti,

cits kādu melnu lietu, kas augdama izaugusi siena kaudzes lie-

lumā un ko neko.

Un tad atkal par Berka valku stāsta, ka tur medinieks ar

divi suņiem naktīs redzēts; dažreiz atkal suņus vien dzirdējuši

rejam. Šis medinieks ar saviem suņiem esot senākais Rudbāržu

mežkungs Berķis, kas tai vietā dusmās pats sevi nošāvies (pa-
priekšu nošāvis savus abus suņus un tad gāzis pats sev virsū).
Viņš esot bijis gatavs velns, šis Berķis; mežsargi, tie nekur ne-

varējuši glābties no viņa. Un tā arī tai dienā tik briesmīgi sa-

skaities uz mežsargiem, ka dusmās pats nogalinājies. Viņu apra-
kuši turpat kur nošāvies: katrā pusē nolikuši nošautos suņus,

pašu vidū un tad uzstādījuši trīs egles kapam. Vidus eglei vēl

šodien iecirsts krusts redzams — tur guļot pats Berkis apakšā,
kas pa naktim nākot laukā spokoties.

12. Milunu P ē c i s pie Žeimes. Jk r. IV. LP, VII, I, 54. 2.

Nomirusi krustmeita atnāk pie savas krustmātes un stāsta,
ka rītu viņiem (veļiem) būšot bēres. «Ai, meitiņ!» krustmāte

iesaucas, «kā man arī gribētos redzēt jūsu svētkus; vai nevari

man pateikt, kā to lai izdaru?» — «Tas maza lieta. Ja redzi mi-

roni vedam (to, kuru nule pat drīzi vedīs jeb vēlāku kautkuru
citu), tad uzkāp uz istabas virsu un skaties pa ģēveles gala lo-

dziņu, tad redzēsi. Tikai, ja ieraugi ko jocīgu, tad nesmejies.

Mēs, veli, lai svētki būtu jo lieliski, jājam katrs uz tā lopa, kas

viņa bērēm tapis kauts; tādēļ savaldi smieklus, tad redzēsi.» Tā

teica krustmeita un pazuda uz vietas, kā zemē ielīdusi. Saim-

niece, ka pameta acis uz lielceļu, redzēja vienus bēreniekus brau-

cot. Mudīgi viņa uzkāpj uz istabas virsu un skatās. Un ko tā

redz? Bērenieki varbūt vēl verstes divas no kapiem, kad tur jau

izceļas savāda mudžēšana; acumirkli vēlāku parādās uz ceļa pir-
mais velis, jādams uz vērša; pēc šā nāk cits uz auna, tad kāds

uz āža, tad uz govs, aitas, kazas, cūkas, zoss, pīles, vistas. Visa

lielā drūzma kustas lēni, tomēr itkā steigdamās, bēreniek'em

pretim, un kurš tikai sasniedzis līķa ratus, tas palaiž savu jāja-

mo un sēžas iekšā. Jau rati pilni, jau kāpj zirgam mugurā —ir

tur jau pilns — ķeras pie pajūgiem. lemaukti, groži, paugas,

dzeņaukšas — visi miroņu kā piepīti. Jau visi saķērušies, ka

zirgs tikko spēj vilkt — te piejāj vēl kāds uz kliba gaiļa. «Tavu

joku!» saimniece iesmejas, «vai tad tev nu nebij cita ko jāt, kā

klibs gailis.» Te uz reizi pazūd miroņi ar visiem jājamiem viņas

acu priekšā: tikai līķa zirgs tāpat velk atspēries. No tās reizes
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krusmeita vairs nerādījās un saimniece — kaut gan izmēģinājās
vairāk bērēs — dvēseļu vairs neredzēja.

Piezīme. Etmanis Kazdangā uzrakstījis šādu teiku: Vienu reizi jā-

jusi it gara ilgu (veļu) rinda. Visiem jājējiem tikai gaili un vistas par zir-

giem bijuši; bet vienam, kas no pakaļas jājis, bijusi cūka. Kad nu jājēji

pie žoga nonākuši — priekšējie visi pāri pārlēkuši; tikai cūka nevarējusi pār-

lekt — līduši cauri, norāvusi jājēju sev no muguras un, to kājām pametusi,

aizskrējusi projām. Tādēļ cūkas nevajaga uz bērēm kaut — tās nelāgi jā-

jamas. L. P.

13. J. Johansone Rīga. A. Bērzkalnes krājuma.

Reiz dzīvojusi viena saimniece, kas bijusi ragana. Tai pašā
mājā arī dzīvojusi meita bārenīte, kas kalpojusi pie saimnieces.

Katru sestdienu viņa redzējusi, ka saimniece uziet uz bēniņiem
un pazūd. Viņa iet arī turpat, bet neko neredz. Saimniecei pra-

sīt viņa neuzdrīkstējusies. Vienu sestdienu saimniece atkal tai-

sījusies aiziet, viņa teikusi meitai, ka šodien esot veļu svētki un

visi mirušie paglabāšot kādu nupat mirušu kaimiņu. Arī viņa tur

būšot. Meita lūgusi, lai viņu ņem līdzi, viņa gribot savu māmiņu

redzēt. Saimniece teikusi, ka līdzi nevarot ņemt, bet ja nu viņa

tik ļoti gribot redzēt, lai ejot ap launaga laiku uz bēniņiem un

skatoties pa lodziņu laukā. Bet ja ko jocīgu redzot, lai nesmejo-

ties un nerunājot. Tā saimniece aizgājusi. Meita, māju apkopusi,

ap launaga laiku uzkāpusi bēniņos un izbāzusi galvu pa logu

laukā, skatījusies uz ceļa pusi un gaidījusi, kas nu notiks. Te

arī pēc maza brītiņa brauc līku rati, uz tiem melns zārks. Aiz

zārka nāk veli. Bet tavi joki! — cits jāj, cits brauc, cits kājām,
cits uz slotas kāta. Meita nu skatās, vai neieraudzīs savu māti.

Viņa ierauga to uz baltas klibas ķēves jājam, pa gabaliņu no tās

jāj uz sarkana, izplucināta, kliba gaiļa viņas saimniece. Meita

nenoturējusies un iesmiedamās piebildusi: «Ak, tu Dieviņ, kādi

ērmi!» Te veli pazuduši un meita atradusies istabā uz mutes gu-

ļam. Saimniece vēl tāpat kā agrāk sestdienās pazudusi, bet mei-

ta, lai arī skatījusies, cik skatīdamās, veļus vairs neredzējusi.

Piez īm c. J. Ozols Saukā uzrakstījis teiku (LP, V, 62, 8), kur dzīvā

māsa redz, ar kādu godu mirusī māsa tiek kapsētā saņemta; bet kad pirmā

no brīnumiem ierunājas, tad viss redzējums tūliņ pazūd. P. Š.

14. Jānis Gavars Daugavpils Preiļos. J. Rupja kr.

Numyruse krvstmeita atguoja pi sovas krvstmuotes un stuo-

sta, ka reit jīm bvuškūs bēres. «Ai, meitiņ!» krvstmuote īsa-

sauce, «maņ ar gribīs redzēt jyusu svātkus, vai navari maņ pa-
saceit, kuo tu lai izdaru?» — «Tys moza līta. Jo redzēsi nabaš-
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nīku vadūt. tod izkuop iz istobvs augšā un skotīs pa lūdzenu, tad

redzēsi. Tykai, ja īsaviersi kū jūceigu, nasasmej. Mes, lai svātki

bvutu leli, juosim kotrs uz sova lūpa. Tuodēl savaldi smīklus

un nasasmej, tad redzēsi.» Tuo sācēja krvstmeita un nūzuda

turpat uz vītas, kuo zemī īleida. Otrā dīnā krystmuote, kuo pa-

meta acs uz lelcelu, īsavēre bērinīkus braucāt. Uotri jei izkuope
iz istobys augšas un skotuos. Un kū jei redz? Bērinīki varbyut

beja divi versti nū kopim, ka tur izacēla sovuoduoka burzekņa.
Acumirklī vēluok pasaruodēja uz ceļa, vīns juodams iz vērša,

cyts iz vucina, cyts iz uoža, tod iz gūvis, vuškys, kozys, cyu-

kys, zūsis, peilys, vystas v. t. t. Vysa lela burzekna īt pamozom,

tūmār steidzas uz prīšku. Kurs bērinīks sasnādz rotus, tys pa-

laiž sovu juojamū un sāstas rotās. Jau roti pilni, jau sāstas

zyrgam mugurā, tur jau ir pylns, — ķeras pī pajyuga. Jau vysi

sasakēra, ka zyrgs tikkū spēj vilkt, te pījuoja vēl kuods iz klyba

gaiļa. Tovu jūku! krystamuote suoka smītīs: «Vai tev nabeja
iz cyta kuo juot, ka klvbs gails.» Te uzreizes nūzuda mirūni ar

visim juojējim juos ocu prīškā. Nū tuok raizes krystameita vairs

nasaruodēja, un krystamuote gon prūmēja, dvēseļu bēres vairs

naredzēja.

15. H. Lindberga Rauna. A. Bērzkalnes krājuma.

Reiz vecos laikos vienai saimniecei nomirusi kalpone, kas

vienu dienu atnākusi pie saimnieces un teikusi, ka šodien būšot

veļiem svētki. Saimniece dikti gribējusi redzēt. Tad kalpone

teikusi, ja redzot bēriniekus braucam, lai skatoties pa ģēveles

lodziņu; tik ja ieraugot kaut ko jocīgu, lai nesmejot, jo veļiem
esot jājāj uz tā lopa, kas viņa bērēs kauts. Saimniece ieraudzī-

jusi veļus braucot, tūlīt ātri vien skatās pa ģēveles lodziņu. Viņa

redz, ka no kapsētas nāk veli bēriniekiem pretim, viens uz vērša,
otrs uz auna, trešais uz vistas, uz aitas, cūkas, teļa, beidzot bijis

tik daudz, ka nav bijis bērinieku vāģos vairs rūmes. Beidzot

viens piejājis uz kliba āža, par to saimniece sākusi smieties.

Tūlīt visi veli pazuduši un savas kalpones ar vairs nekad ne-

redzējusi.

16. J. A. Jans o n s Noga 1 c.

Lieldienas rītā agri viena sieviņa steigusies uz baznīcu. Gar

kapiem iedama, tā redzējusi daudz ļaudis ar uguņiem pa kapiem

staigājam. Viņa nodomājusi, ka tiek noturēta kāda aizlūgšana

par mirušiem, un arī uzgājusi uz kapiem, jo viņai tur bijuši pie-

derīgie apglabāti. Kad piegājusi tuvāk, tad_ atskārtusi, ka staigā-

tāji ir miroņi. leraudzījusi arī savus vecākus un māsu. Māsa
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arī viņu pazinusi, piesteigusies klāt un skubinājusi: «Bēdz, bēdz,

māsiņ, lai neviens tevi neredz, citādi tev slikti klāsies!» Sieva

steigšus devusies no kapiem zemē, bet bars miroņu to tomēr pa-

manījuši un dzinušies tai pakal. Sieva nometusi villaini un skrē-

jusi, cik ātri spējusi. Tā sieva izglābusies, bet villaine bijusi sa-

plēsta sīkos gabaliņos un uz katra kapa pa gabaliņam atrasts.

17. P. Šmits no P. Zeltiņas Leišmale.

Viens brālis ar savu māsu braukuši no rīta agri uz baznīcu.

Tā kā ceļš gājis ar lielu līkumu ap kapsētas kalniņu apkārt, ka

māsa sacījusi, ka viņa iešot taisni caur kapsētu, lai brālis brau-

cot ar zirgu apkārt. Ejot pa kapsētu, māsa redzējusi celiņa malā

pie viena kapa kādu pelēki ģērbušos vīrieti ar katoļu lūgšanas
krellēm ap kaklu. Māsa garām ejot padevusi tam labrītu un

vaicājusi, vai neiešot reizā uz baznīcu. Svešais vīrietis tikai pa-

skatījies un neteicis neviena vārda. Māsa gājusi tālāk, nonākusi

jau līdz kapsētas vārtiem, paskatījusies atpakaļ un redzējusi, ka

pelēkais vīrietis par kādu gabaliņu nāk no pakaļas. Aiz kap-
sētas vārtiem tecējusi maza upīte, kurai viegli varējis pāriet

pāri. Kad nu viņa gribējusi iet pār ūpīti, viņa jutusi, it kā viņu
kas turētu. Paskatījusies atpakaļ, ieraudzījusi, ka pelēkais vīrs

viņu tur cieti. Meita gan pūlējusies atsvabināties, bet nekā nav

varējusi. Tad viņa metusi krustu, lūgusi Dievu un tā tikai varē-

jusi izrauties un pārlekt pār upīti pāri. Pelēkais vīrs tomēr bijis

viņai no muguras puses noplēsis drēbes un tad pazudis.

Piezīme. Sal. vel sekošas nodaļas teikas par veļiem baznīlca. P. Š.

18. Runt v 1 v Vil i s Vil c ē. Jk r. IV. LP, VII, I, 53, 2.

Reiz viens vīrs vēlā naktī bijis ietaisījis dūšeli. No krogus

nākdams, tas uzmaldījies uz Jēkuļu kapiem un, domādams, ka te

mežs, nolicies uz kāda kapa gulēt. Te tas ieraudzījis zemē cau-

rumu un sācis viņā skatīties. Bijusi apakšā tā kā istaba, istabas

vidū sakurta uguns un uz uguns pods. Pie uguns sēdējusi pa-

veca sieva ar mazu bērniņu uz roku un otrā pusē stāvējusi jauna
meita, kas izskatījusies kā vecās kalpone. Tās vārījušas podā
zemju biezputru. Vecā bērusi zemes podā un jaunā maisījusi,

pie tam kaut ko paklusu dziedādama. Te uz reizi vecā pacēlusi

galvu uz augšu un ieraudzījusi ka kāds skatās. Tūlīt tā pasnie-
gusi kalponei bērnu un teikusi:

Tur' tu bērnu,
Maisi putru!
lešu viņu pārmācīt.»

Virs sabijies, uzšāvies un aizskrējis projām, cik atri vien

varēdams.
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19. J. Hollanderis Madalinas dr. Zin. Kom. kr. LP,

VI, 37, 4, 6.

Vienai mātei nomiris bērns. Bet māte, katru svētdienu baz-

nīcā iedama, gājusi bērna kapu apraudzīt. Reiz atnākusi baz-

nīcā itin agri (nebijusi vēl sākta); tādēļ gājusi kapsētā pakavē-
ties: nometusies ceļos un skaitījusi lūgšanu. Bet kad atkal cēlu-

sies augšā, dzirdējusi savādi čakstam (čabam), it kā daudzi pa-

celtos tāpat kājās, kā viņa cēlusies. Paskatījusies atpakaļ —ko

ieraugot — miroņi kājās. Sākusi bēgt; bet miroņi dziedādami

pakal. Līdz pirmām tiltiņam atskrējuši, tad atstājušies gan; to-

mēr sieva drīzi vien nomirusi.

20. Upciemu Milda-Skaidrīte no Annas Rastagas.

Zin. kom. kr. LP, VI, 41, 4, 13.

Reiz vēlā rudens naktī viens malēnietis braucis no Rīgas pa

Pliskavas lielceļu un Skujenes krogā gribējis zirgu ēdināt; bet

tur bijis dikti pilns un tādēļ braucis līdz Mālu krogam. Bet nu

sacēlusies tik bieza migla, ka nevarējis ne zirga saredzēt ilksīs.

Braucis, braucis — piebraucis pie Krusta kalna, te uz reizi viss

ceļš palicis gaišs un nu daudz, daudz miroņu nākuši no kapsētts
ārā un sēdušies malēnietim ratos. Viens mironis vēl, jauna meita,
iesēdusies pat klēpī viņam un gribējusi mutes dot; šis, zināms,

to neatļāvis un nu ar kūju sācis miroņus sist un gaiņāt, lai ietu

projām; bet jo vairāk sitis, jo vairāk nākuši klāt, tā kā citi jau

sēdušies šim uz galvas, uz pleciem, kur nekur, jo ratos vairs ne-

bijis telpas. Ugu laiku nabadziņš tā nomocījies, kamēr tad gailis

tuvējās mājās iedziedājies un miroņi klupdami skrējuši kapsētā

atpakaļ, saukdami: «Uz elli, uz elli!»

Reiz atkal viena Skujienes saimniece braukusi ap pusdienas
laiku Krusta kalnam garām un piekalnē zirgs piepēži apstājies,
ka negājis ne sola. Ne cik ilgi saimniece redz: zirgam pie gal-

vas gadījies tēviņš ar vistas kājām, varžu rokām un noturējis

zirgu pie apaušiem. Saimniece izlēkusi no ratiem un dzinusi ar

pātagu ķēmu nost; bet šis, nebēdnieks, gājis pie ratiem un sācis

pa ceļu izmētāt, ko vien ratos aizgrābis. Kā nu saimniece stei-

gusies ar pātagu tur atdzīt, tā šis ratiem par otru pusi atkal at-

pakaļ pie zirga. Par laimi drīzumā braucis ceļa vīrs un tas tad

saimnieci atsvabinājis no briesmām.

Piezīme. M. E. Bērziņš no Umurgas piesūtījis Lerchim-Puškaitim

teiku, kur «trīs gari balti miroņi, gar zemi veldamies», dodas no kapsētas

pieguļniekiem virsū, kas nu no bailēm aizbēg projām (LP, VII, I, 127, 11).

P. Š.

21. R. Štalberga Pienava.

Lēdurgas kapos katru nakti rādījušies apglabātie ārsts un

mācītājs. Ārsts nozāļojis kādu cilvēku, un mācītājs kādu dzīvu
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apglabājis, tāpēc viņiem par sodu nav kapā miera, bet jāblandās

pa pasauli. Spokus parasti redzējušas sievas. Tās tad arī zinā-

jušas sīki jo sīki stāstīt. Taisni divpadsmitos mācītājs iznākot

no kapa un nostājoties savā vietā uz kapsētas vaļņa. Pēc tam

no kapa iznākot ārsts, nostājoties uz sola, kas pie kapa nolikts,
un tad lecot zemē. Ja baznīcas kalniņā aizmetot krustu priekšā,

tad to nakti šie vairs no kapiem ārā nenākot.

Reiz divi vīri salielījušies, ka šiem no spokiem bailes neesot.

Saderējuši taisni divpadsmitos aiziet uz kapsētu. Lai būtu dro-

šāki, iestiprinājuši krogā dūšu un divpadsmitos devušies uz ka-

piem. Tikko tur nonākuši, tā ieraudzījuši mācītāju uz vaļņa stā-

vam savā parastā vietā. Abi lielie drošinieki nu dikti sabijušies

un posušies katrs uz savu māju. Viens no baznīcas kalniņa steig-
damies lejā paklupis un nosities. Otrs bailēs pilnīgi apjucis, aiz-

skrējis pavisam uz otru pusi no savas mājas, ieskrējis upē un

noslīcis. Ļauids runājuši: tas par sodu, ka šie saderējuši, jo
kam jau Dieva nolikts, pa pasauli apkārt klīst, tam tas arī jādara.

22. Silamalas Vaivariņš Inčukalna. «Balt. Vestn.»

pie 1. 1890. LP, VII, I, 57, 12.

Reiz vēlā rudens naktī viens vīrs braucis gar Vangažu kap-
sētu ar mucu degvīna. Pats bija ietaisījis krietnu dūšu un tādēļ

arī nemaz no spokiem nebaidījies. Pret kapsētas vārtiem miroņi
sākuši nākt pa vārtiem no kapsētas un sēsties cits ratos, cits zir-

gam mugurā, citi atkal ķērušies pie loka un ilksim. Kaut gan

zirgs bijis diezgan spēcīgs, tomēr zem šāda svara tikai knapi

spējis uz priekšu kustēties. Starp miroņiem braucējs pazinis dažu

labu, kam pats bērēs bijis. Viņš gan grūdis viņus laukā un sācis

ar pātagu plītēt, bet jo grūdis laukā, jo nākuši vēl vairāk klāt.

Tā viņš pūlējies ilgu laiku un zirdziņš beidzot piekusis un ap-

stājies. Tikai kad gaili tuvējās mājās dziedājuši un braucējs bijis
trīs reizes ačgārniski tēva reizi skaitījis, miroņi atstājušies un

viņš varējis tālāk tikt.

23. A. Lerchis-Puškaitis no 70 g. v. Kaspara Čipiņa.

LP, VII, I, 54, 1.

Viens puisis gribējis par varu miroņus kādreiz redzēt. Tad

viens vecītis pamācījis, lai ejot tādā dienā, kad kādu mironi gla-

bās, uz kapiem, lai uzmeklējot no veca krusta tādu šķēpeli, kam

zara caurums, un lai — labi slepenā vietā paslēpies — skatoties

pa šo zara caurumu, tad redzēšot miroņus vai cik. Labi, aiz-

gājis, dabūjis šķēpeli ar zara caurumu, paslēpies un nu, kad bere-

nieki kapiem tuvojušies, redzējis: miroņi bariem gājuši jaunajam
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mironim pretim: cits kājām, cits jāšus. Dažs jājis uz teļa, dažs

uz kuiļa, dažs uz auna, dažs uz gaiļa: kāds lops katram bērēs

kauts, uz tāda jājis; kam bērēs, nabadzības labad, nekas nebijis

skauts, tam bijis jāiet kājām. Jā, un kā nu pretimgājēji satikuši

vedamo mironi, tā visi paklanījušies — jo rokas mironi nekad

nesadodas, tikai paklanās un pavadījuši līdz kapiem. Tikko tad

ielaists kapā, visi pazuduši.

24. E. Poriete Gulbene. A. Aizsila kr.

Vienam gulbenietim Botvam, kas bijis liels grāmatnieks, no-

mirusi sieva. Pēc sievas nāves katru rītu, priekš saules lēk-

šanas, viņš gājis uz kapsētu mirušos apsveicināt. Vienu rītu vēl

bijis tumšs, tas atkal gājis uz kapsētu. Apsveicot mirušos teicis:

«Labrīt, labrīt, jūs biedriņi, vai esat saldi dusēj'ši?» Te kāda

balss atbildējusi: «Kas nu par dusēšanu, ka visi sāni slapji!»
Botva pārbijies un sācis bēgt. Nepazīstāmais dzinies pakal un

kliedzis: «Botva, Botva!» Botvam izdevies iebēgt mājā un ne-

labais to nenoķēris. No tā laika Botva vairs nekad negājis miru-

šos sveicināt, jo baidījies, ka nelabais to sākšot atkal trenkāt.

25. E. Prie d i ņ a no 97 g. v. mami v a s Ren d a s pag.

Vīrs ar savu sievu gājis vēlu gar kapiem. Vīrs apstājies pie
kapu vārtiem un sacījis sievai: «Klausies, klausies, kur skaisti

dzied koris tai lapu būdā.» Tad viņš paņēmis sievu pie rokas

un gājis uz kapiem, sieva no bailēm ieķērusies vīram prakas
stūrī un sākusi vilkt viņu atpakaļ, tā cīnīdamies viņi arvien tālāk

virzījušies pa kapiem. Vīrs uzreiz palicis rāms un dusmīgs uz-

saucis sievai: «Redz, ko tu padarīji, trakodama apgāzi būdu un

nu visi dziedātāji iet mājās!»

26. K. Mačulans no J. Poriņa Lašu-Zvir bulos. LP,

VII, I, 59, 19.

Vienreiz pieguļnieki gulējuši uz kapiem un zemes apakša

dzirdējuši dziedam:

«Laba bija, laba bija
Šā vakara vedamā;
Tik daudz laba vien nebija:
Kaņepāju leidiņiem (krekliem).»

Tai diena glabāta jaunava un mironi viņai šo dziesmu dziedājuši.

27. K. Mačulans Lesioos, Baltā muiža (Veissensee)

LP, VII, I, 59, 20.

Reiz Jāņu naktī divi cilvēki gājuši par kapiem. Bet līdz

tikuši uz kapsētas viduci, tā sākuši maldīties. Staigājuši riņķī
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pa kapsētu, kamēr piekusuši. Nolikušies pie viena krusta gulēt.

Bet arī gulēt nedabūjuši, jo zemes apakšā dzirdējuši troksni, dzir-

dējuši dziedam. Pa starpām arī šo dziesmu nodzirdējuši:

«Ko tu guli neraženis

Raženo vietiņa?
Tavas acis nevartītas,

Tavas dzīslas nestaipītas,
Tavi kauli nelauzīti.»

Piezīme. Skolniece L. Aizpurve piesūtījusi A. Aizsilam teiku, kur

vīrs dzirdējis kapsētā dziedam: «Kā tu nāci, necietušais, cietušo pulciņā?»

P. Š.

28. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē. Zin. Kom. kr. LP, VI,

38, 4, 10.

Senāk Lielvārdes pagastā dzīvojušas divas draudzenes: viena

Kalna Kārlos, otra Lejas Kārlos, ļLejas Kārli reiz nodeguši un

no tās reizes piešķirti pie Kalna Kārliem (savienoti)]. Šīs drau-

dzenes vienreiz norunājušas: «Ja mēs precēsimies, iesim viena

otrai kāzās; ja mirsim, iesim viena otrai bērēs.» Labi. Bet pēc
kāda laika viena nomirusi un otra netikusi vis bērēs: bijusi tai

dienā darbos un ganījusi netālu no kapsētas govis. Bet kad nu

redzējusi draudzeni vedam, tad vismaz uz īsu brīdi atstājusi go-

vis, apsēdusies uz kapsētas vaļņa un raudājusi. Te — kas tas

— vēl bērinieki labā gabalā — jau dzird: kapsētā dzied:

«Pasēti liniņi
Zem kārklu krūmiņa

Nu ved liniņu

Plucejiņu.»

Pec maza brīža dziedājuši atkal:

«Ko tu guli, mālu grozs,

Uz tās mūsu dzirnu puses?
Tavas acis negrozītas,

Tavas dzīslas nestaipītas.»

To padzirdējusi, gane satrūkusies un aizsteigusies pie govim.

Piezīme. Sal. V sējuma 14. pasaku. P. Š.

29. Runtuiu Vilis Vilcē. Jk r. IV. LP, VII, 69, 3.

Viens ceļinieks gājis nakts laikā pa ceļu un uzmaldījies uz

Jēktilu kapiem. Tas nolicies uz kāda kapu gulēt un laidies jau

iemigties. Te izdzirdis sev apakšā dziedam smalkā, jaukā balsī tī:
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«Ko tu guli, nediženis,
Pie dižajiem ļautiņiem?

Ne tev acis pārgrozītas,
Ne dzīsliņas izstaipītas.»

Ceļinieks nopratis, ka ta dzied miroņi. Uzcēlies, pārmetis

krustu un devies tālāk.

Piezīme 1. Skolotājs Skuškis no 70 g. v. M. Jurauckas Pilkalnē.

«Kuo guoji nalougts lougtā vītā: ni ocs vuortijta, mi dzeislas staipijtas!» Tā

Velu-māte dziedājusi kapu racējam, kas dobi izracis, atslējies, iesnaudies un

pa miegam šo Velu-mātes dziesmu dzirdējis. L. P.

Piezīme 2. Zvaigžņu Andžus Erglu Ozoliņos uzrakstījis šadu

dziesmu:

Čavainīte gauži raud, stabausīšu kalniņa.

Kā tā gauži neraudās, aliņā jādzīvo? L. P.

30. Runt v 1 v Vilis Vilcē. Jk r. IV. LP, VII, I, 68, 1. v. i.

Citreiz bijušas pie Jēkulu kapiem mājas, sauktas Jēkuli. Pēc

šām mājām tad arī minētie kapi iesaukti par Jēkulu kapiem. Tā

kā mājas stāvējušas jo klātu pie kapiem, tad arī māju ļaudis

varējuši ap pusnakti redzēt, kā miroņi, baltās drānās ģērbti, ar

grāmatām rokās, stāvējuši katrs pie sava kapa un dziedājuši tik

jauki kā eņģeli. Varējuši dažu reizi pat no meldijas noprast,
kāda dziesma tā esot, un vecais saimnieks paņēmis no plaukta

dziesmu grāmatu, parādījis ikkuru dziesmu, ko miroņi dzied, un

pats lēnām līdz dziedājis.

Reiz viena Jēkulu sieva, tā ap pašu pusdienas vidu, sēdējusi

pie istabas saulītē un zīdījusi savu bērniņu. Te uz reizi tā iz-

dzird kapos tik jaukas, mīlīgas dziesmas, ka nevar saprast, vai

cilvēki, vai eņģeli tās dzied. No jaukām dziesmām tā bijusi tā

aizgrābta, ka sēdējusi, jāsaka, kā piesieta, un asaras pašas no»

sevis sākušas ritēt. Arī bērniņš klausīdamies iemidzis tik maigi,
tik mierīgi. Beidzot tā gājusi saukt saimnieku, lai arī tas nāktu

jaukās dziesmas klausīties un lai ejot jel apskatīties, kas tur

kapos notiekot. Saimnieks izgājis ārā paklausīties un tad teicis:

«Lauj, lai dzied! — tie mūsu pašu brāļu, māsu gariņi.»

31. H. Skujiņa no 73 gadi vecās Marijas Aboliņas

Aumeisteros.

Reiz vienc saimnieks braucis akurāt pa pašu pusnakti gar

Aumeisteru kapsētu. Kā nu šis ticis pret pašu kapsētu, tā redzēš,
ka kapsētā ir dievvārdi. Visi miroņi bīši kājās un turēši savus

dievvārdus.
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32. A. Gari-Juone Domopole.

Reizi sīvīte guoja uz kopim un skaitīja puoterus un jei

dzierd, ka nazkas tuoļi, tuoļi dzīd. Jei dūmuoja, ka myrūni vad

uz kopim, paceļ golvu, bet nikuo nadzierd. Nūlaiduse golvu,

skaita otkon puoterus un dzierd veļ tyvuok un tvvuok dzīžūt.

Jei dūmoj: «īšu pasavēršu, nu kurīnes vad.» Sīvīte izīt un pa-

saver, bet nikuo navad un jei padūmuoja, ka te ir slikti un suoka.

īt uz sātu. Paguojuse gabaliņu, dzierd, ka tik daudzi bolsim pēc

juos nūsasmēja, jei saprota un lvkās skrīt.

33. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīga.

Divas meitas gājušas svētdien uz baznīcu un ceļš viņām iz-

nācis gar kapsētu. Pie pašas kapsētas viņas redzējušas, ka arī

mironi no kapiem iet lielā rindā uz baznīcu dziedādami: «Gods

Dievam vien ar pateikšan'». Meitas tā sabijušās, ka vairs nav

gājušas uz baznīcu, bet devušās atpakaļ uz māju, kur visu iz-

stāstījušas, ko dzirdējušas un redzējušas. No lielām bailēm viņas
saslimušas un nogulējušas ilgu laiku slimas.

Piezīme. P. Zeltiņa stāstīja vēl citu teiku, kur pļāvēji dzirdējuši

kapsētā dziedam: «Kādā nu mierā, visi tie svētīgie. J. A. Jansons Vandzenē

•uzrakstīijis teiku, kur viens ziemas svētku nakti dzirdējis kapsētā dziedam:

«Ak Jeruzāleme, modies!» P. Š.

34. Bērziņš Pieba 1 g ā. «B a 11. Vē s t n.» pie 1. 1894. LP

VII, I, 75, 26.

Reiz divi piebaldzēnu āžu dzinēji dzinuši āžus ap vakara

laiku no Skujenes tirgus uz Ežiem gar Krusta kalna kapsētu.
Pie kapsētas vārtiem viņu āžu pulks sācis arvienu lielāks un

lielāks tapt. Pēdīgi pat miroņi nākuši no kapsētas viņiem pa-

līgā dzīt.
_

Miroņi no viņiem tikai tad pazuduši ar liekiem āžiem,
kad kapsētai jau bijuši garām.

35. A. Lerchis-Puškaitis Ķuķeni c ko s. LP, VII, I, 75, 29.

Kad Lestenes Mazbite nomiris, tad drīzi pēc tam vina svai-

nis gaidījis aiz Mazbites rijām zaķus. Gaidījis — redzot: at-

nāk viens zaķis — nosēdīsies pa šāvienam. Šāvis, bet nenošāvis.

Kas nu? Bet nu sākot nākt zaķu kā melna debess un šis bēgot.

Kā bēgot — zaķi skrien pakal un apstāj no visām pusēm. Par

laimi, ka sapratis bēgt atmuguriskis, tad iebēdzis gan istabā

sveiks, vesels.
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36. A. Vaskis Tukumā.

Pie Milzkalnes kapiem tuvumā dzīvojošie ļaudis stāsta, ka

tur vēl tagad nesot uz kapiem dažādus ēdienus miroņiem. Liel-

dienās viena sieva, kurai miris vīrs, atnesusi uz kapiem olas,

reņģes un dažādus cepumus. Dažreiz salaižoties vārnas, un aiz-

nesot ēdienu, tad sieva priekā iesaucoties: «Ai, mans vīriņš

tomēr apēdis!»

6. Veļi baznīcā.

1. Das Li vlāndische Todten Gesang. Durch Hermati

Wart m a n, Burggraf, d. 19. May 1584., Fr. Bīnemaņa

«Livlānd. Sage n b v c h», 132, 169. LP, VII, I, 76, 32.

Livonijā ir viena pils, saukta Rēzekne. Tur maskavieši no-

postīja baznīcu un ilgu laiku dievvārdus nemaz nedzirdēja vairs,

kamēr Dievs tad ar brīnumiem nāca. Tur dzirdēja baznīcā dzie-

dam un mūziku skanam, bet zināt neviens nezināja, kas tur dzied.

Tad norunāja dažus mācītājus turp sūtīt, lai novērotu, kas iz-

postītā baznīcā tas dziedātājs taču ir. Tie Dieva vārdā gāja

iekšā; bet pretim viņiem atskanēja: «Svēts ir Dievs, svēts ir

Dievs Cebaots!» tāpat stipriem ņēmieniem vēl tā dziesma: «Dievs

Kungs ir mūsu stiprā pils!» Viņi arī ieraudzīja pulka kapu at-

darītu un lielu laužu baru apkārt stāvam tiem trīsdesmit cilvē-

kiem, kas tur dziesmas dziedāja. Bet visi vini bija mācītājiem

pazīstami. Mācītāji vaicāja: kam šie te dziedot? Tie tūliņ at-

bildēja: «Mūsu sirds līksmo, tāpēc ka tā Kunga diena tuvojas

un mūsu glābšana vairs nav tālu!» To teikuši, visi it piepēži pa-

zuda; tomēr viņu dziesmas nestājās skanēt ir tad; tās skanēja,

it kā no zemes apakšas nākdamas. Bet baznīca, kas taču ne-

jauki bija izpostīta, tagad izskatījās glīta, it kā tīri izslaucīta.

Ko šādi brīnumi nozīmē, to laiks liks pieredzēt.

Piezīme 1. J. Sikēns Vecumniekos uzrakstījis šādu maini (Etn. IV,

1894.). Sestdienas naktīs visu mirušo gari sapulcējoties baznīcā. Sprediķi
sakot tas mācītājs, kas beidzamais tanī apgabalā miris un glabāts. Miroņi

visi bez izņēmuma esot ģērbušies baltās drānās. Ērģeles tad skandinot un

dziedot skaņā balsī. Ja tādā reizē kāds dzīvais tuvojoties bazni/cas ieejai, taa

uguņi apdziestot, dziesmas apklusot un durvis jau labu laiciņu esot atvērtas.

Ja nu tanī laikā kāds no dzīvajiem ieejot baznīcā, tad miroņi to nonāvējot un

pievienojot savā pulkā. Pēc dievkalpojuma tāds nonāvēts līdz ar miroņiem

pazūdot kapsētā, neatstādams ne mazākās zīmītes, kā pazudis, un kur pa-

zudis. LP, VII, I, 71, 10.

Piezīme 2. Teika par miroņu dziedāšanu izpostītā Rēzeknes baz-

nīcā ir mums uzglabājusies trijās balādēs no 16. gadsimteņa beigām (Luts

Mackensen, Baltische Texte der Frūhzeit, Riga 1936, 138—148). Minētais

H. Vartmanis ir to uzrakstījis 1584. gadā un viņa balādes saturu ir atstāstī-
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jis arī Fr. Bīnemanis. 1575. gadā ir tādu jau uzrakstījis kāds Egendorfers

(Alexander Egendoerffer von Presslaw). Arī trešā balāde ir, kā liekas, no

tā paša laika, bet par tās autoru nav ziņu. Pēc satura visas trīs balādes ir

līdzīgas. P. Š.

2. A. Lerchis-Puškaitis no levalta Veinberģa Džūk-

stē. LP, VI, 39, 4, 11.

«Toreiz, kad es tāds puika biju Vircavniekos, tiklīdz kads

mirējs beidza elpot (izdzisa) - atvēra logu, lai dvēselīte tiek

laukā. Tāpat arī ticēja, ka pret kapiem zārks paliekot smagāks:

miroņi nākot pretim un sasēžoties zārkam virsū, lūk, tādēļ tas

smagums ceļoties — tā viņi toreiz runāja.»

Jānis Rūtentāls (džūkstenieks) atkal stāstīja: «Bet miro-

ņiem savā reizē kāzas lai esot bijušas. Un kā jau nu pa vecam

kāzās vairāk jāšus jājuši, tā arī tad miroņi kājām negājuši: cits

jājis zirgu (tādi, kas šinī dzīvē zirgus mīlējuši, labi turējuši), cits

jājis kazu (tādi, kas šinī dzīvē ķildīgi bijuši), cits jājis cūku

(tādi, kas šinī dzīvē cūcīgi bijuši) un kā nekā. Reiz viena sie-

viņa dabūjusi tādus miroņu kāziniekus redzēt. Vienās mājās no-

miris puisis, otrās meita gandrīz vienā pašā dienā — kā nu kād-

reiz gadās. Bet mirušais puisis un mirusī meita bijuši saderinā-

jušies, drīzumā kāzas būtu svinējuši. Nu, un tā kā šie nu no-

miruši, tā viena sieviņa, tuva radiniece, gājusi Dobelē šo to bē-

rēm iepirkt. Aiziet Dobelē — ierauga mirušo puisi. Nu tu brī-

numi! šī tā kā saraujas: «Tu taču esi miris? Kā tu gadies
Dobelē?»

«Esmu gan miris! Bet tai un tai dienā, tai un tai laikā laulās

manu dvēseli ar manas brūtes dvēseli Džūkstes baznīcā: kamēr

tas nav noticis, mēs varam vēl pa zemes virsu izstaigāties. Un

ja tu varbūt vēlies redzēt, kā mūsu kāzinieki mūsu pavadīs, tad

iezodzies tai laikā Džūkstes baznīcā, uzkāp tornī un skaties pa

torņa lodziņiem; tikai to ievēro smalki: kaut tevi neviens cits

dzīvs cilvēks tur nepamanītu un kaut tu par mums nebūtu ne

brīnījusies, ne smējusies!»

Labi, atnāk tā diena. Sieviņa jau agrā, agrā rītā sēž tornī.

Ne visai ilgi — nāks dvēseļu kāzinieki: brūtgāns ar brūti pa

priekšu skaistos, skaistos apģērbos, citas dvēseles atkal jāj pa-

kal: cita uz zirga, cita uz govs, cita uz kazas, cita uz aitas, cita

arī uz bezdelīgas; bet viena jāj cūku un tā nu nemaz panākt

citas. Are, kā jau cūkai tāda paraša: paiet, paiet soli — iegrūž

degunu zemē un, ik šī nu piepēži apstājas, domā rakties, ik dvē-

sele cūkas mugurā saklūp uz priekšu un pa kaklu, pa galvu zemē

— tā vien. Bet sieviņa par tādu klupienu drusku, drusku_ pa-

smējusies. Kā pasmējusies — viss acumirklī pazudis: nedabūjusi

pašas laulības pieredzēt
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3. H. Skujiņa Aumeisteros.

Ilgus gadus atpakaļ Aumeisteru muižā dzīvojusi veca vece-

nīte, vārdā Lienīte, kas redzējusi garus. Reiz aumeisteriešos no-

mirusi jauna meita, kurai pēc pāra nedēļām vajadzējis jau kāzām

būt. Meitas brūtgāns arī ilgi nedzīvojis, un drīz vien tas aizgājis

brūtei pakal. Reiz Lienīte vakarā nākusi uz māju. Viņai pre-

tim nācis nomirušais puisis un padevis labvakaru. Lienīte at-

ņēmusi labvakaru un sniegusi puišam roku. Puisis roku Lienītei

nesniedzis, jo tas viņam neesot brīvu darīt, bet runāties gan va-

rot. Lienīte prasījusi, kurp šis iedams. «lešu gredzenus pirkt.

Man drīz būs kāzas,» atteicis puisis. Lienīte brīnījusies untau-

jājusi tālāk, kā tad šis gredzenus pirkšot un kad būšot kāzas.

Puisis stāstījis, ka viņš ieiešot bodē, paņemšot gredzenus un

naudu ielikšot kasē. Viņam būšot kāzas tai un tai svētdienā, lai

tad Lienīte nākot skatīties. Lai viņa uzkāpjot baznīcas tornī,

pēc saules noiešanas un skatoties pa torņa lodziņu, tad jau redzē-

šot. Bet tikai, lai nesmejoties un nerunājot. Puisis atkal Lie-

nītei padevis arlabvakaru un aizgājis. Noteiktā svētdienā Lienīte

lūgusies šķesterim, lai to atstāj baznīcā. Šķesteris gan negri-

bējis, bet beidzot ari atļāvis Lienītei baznīcā palikt un iedevis

baznīcas atslēgas pateikdams, lai izejot to aizslēdzot un atslēgas
atdodot viņam.

Kad saule nogājusi, Lienīte uzkāpusi baznīcas tornī un pa

lodziņu skatījusies uz kapsētas pusi. Viņa nekā vēl neredzējusi.
Tai palicis garš laiks un viņa kāpusi no torņa lejā. Bet trepju

lejas galā viņa apstājusies un no brīnumiem acis vien ieplētusi.
Baznīcā jau stāvējis mācītājs un priekšējos solos sēdējuši divi

trīs cilvēki. Lienīte neviena nepazinusi — tie bijuši gluži sveši.

Lienīte steidzīgi uzkāpusi tornī. Nu jau ar kāznieki nākuši. Pa-

priekšu kājām nākuši brūtgāns ar brūti, sapucēti kā jau pienākas.
Aiz tiem citi kāznieki jāšus, gan uz govim, vēršiem, teļiem, ai-

tām, vistām un gaiļiem. Daži jājuši ari uz zirgiem un pašās

beigās jājis vecs vīrs uz nomērdētas, lielas cūkas. Tam gājis

grūti, jo cūka skrējusi no ceļa nost un nebijusi rindā noturāma.

Tā pastāvīgi grūdusi purnu zemē, it kā ko meklēdama. Vecais

vīrs neticis ar cūku nekādā jēgā. Lienīte ar mokām valdījusi
smieklus redzot, ka vecais vīrs ap cūku noņemas. Tad uzreiz

cūka lēkusi pār grāvi. Vecais vīrs nokritis cūkai no muguras un

kājas vien saslējušās gaisā. To redzot, Lienīte sākusi skali smie-

ties. Uzreiz visi kāzinieki pazuduši.

4. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Vienai māmiņai nomirusi meita. Tai paša diena otra pa-

gastā nomiris jauns puisis. Sestdienas vakarā māmiņa nākusi
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gar baznīcu. Viņa ceļā satikusi jaunu puisi, kas iesācis valodas.

Māmiņa puišam stāstījusi savas bēdas un nelaimes. Puisis klau-

sījies, ko klausījies un tad teicis: «Tavai meitai būs rītu kāzas.»

— «Kā tā?» brīnījusies māmiņa. Puisis sācis stāstīt, kā bijis un

kā būs. Rīt viņam ar māmiņas meitu būšot kāzas. Ja viņa gri-
bot viņu kāzas redzēt, lai tad uzkāpot baznīcas tornī un skato-

ties. Visu viņa varot darīt, tikai smieties un runāt ne. Kad pui-
sis tā izstāstījis, tad uzreiz pazudis. Svētdienas vakarā māmiņa

uzkāpusi baznīcas tornī. Viņa piegājusi pie lodziņa un skatīju-

sies uz ceļu. Drīz vien pa ceļu jājuši kāznieki. Pašā priekšā

jājis brūtgāns ar brūti, kas bijuši baltās drēbēs. Aiz jaunā pāra

jājuši citi kāzinieki, gan uz govim, teļiem, vēršiem, gaiļiem, vis-

tām, pīlēm un citiem kustoņiem. Kāznieku vidū jājis klibs vecis

uz kuiļa. Kuilis negājis pa ceļu un arvienu grūdis purnu zemē.

Klibais ar mokām valdījis kuili. Netālu no baznīcas kuilis licies

sāņš un iespiedies sētā. Klibais nokritis un kuilis sācis nejauki
kviekt. Māmiņai pasprukuši smiekli. Uzreiz visi kāznieki pazu-

duši. Ceļš bijis tukšs. Nu tik māmiņa sapratusi, ka tai slikti

izdevies.

5. M. P. Lodziņš Sērpilī. LP, VII, I, 70, 6.

Darbu laikos (dzimts laikos) reiz meita, sestdienā ap pus-

nakti no darbiem mājā nākdama, gājusi gar baznīcu un dzirdē-

jusi baznīcā dziedam. Gājusi lūkot: kas tur dzied? Redzējusi:

miroņi izcēlušies no kapiem, visi baltās drēbēs, lūguši Dievu baz-

nīcā. Bet pamanīdami, ka meita tur skatās, sākuši dzīties pakal
to noķert, savā pulkā ieņemt. Meita bēgusi —

par laimi ieskrē-

jusi rudzu gabalā — dabūjusi pārskriet vagu krustojumam un

tūliņ ķērāji piepēži pazuduši. Šo gudrību meita bija dzirdējusi

no savas nelaiķa mātes: ja miroņi jeb gari ķerot rokā, lai tikai

tad rudzaitē pārskrienot pār vagu krustojumu — tūliņ atstāsies.

Piezīme. No Gulbenes rakstīts, ka nomiruši cilvēki tāpat kā dzīvi

ejot baznīcā. Reiz viens cilvēks pusnaktī braucis gar baznīcu un redzējis:

baznīca pilna laužu un uz logiem deg svecītes. Viņš arīi iegājis baznīcā;

bet viņam pienācis mirušais krustdēls un teicis: «Kam tu te nāci? Tie ne-

drīkst te nākt, kas pie mums nepieder.» Un kā to labi izteicis, miroņi sā-

kuši šim apģērbu plēst* bet vēl attapis no baznīcas izsprukt. Otrā dienā

viņš aizgājis uz kapsētu un tur atradis savas svārku skrandas, ko miroņi
naktī baznīcā bija plēsuši. L. P.

6. Anna Krūmiņa Uziņos. LP, VII, I, 70, 8.

Reiz viena meita, jauna gada naktī gar baznīcu iedama, ie-

raudzījusi to apgaismotu un gājusi iekšā. legājusi — vairāk it

neka nav, kā tikai miroņi. Apskatījusies labi un ieraudzījusi ari
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savu krustmāti. Bet krustmāte pienākusi šai klat, teikdama:

«Ai, meitiņ manu, nu tu esi nelaikā atnākusi. Drīzi mes, miroņi,

iesim uz mājām un skriesim tev pakal. Tad tu nosvied muk-

dama pa drānu gabalam, lai izglābtos no mums.» Un tā arī bijis:

tiklīdz meita gājusi laukā — visi miroņi pakal. Nu šī nometusi

galvas drāniņu un miroņi tūliņ to samaluši miltos. Tad nosvie-

dusi priekšautu, to tāpat samaluši. Un tā visu, ko tikai nometusi,

to šie samaluši. Te par laimi gailis iedziedājies un nu meita iz-

mukusi no miroņiem. Miroņi aizsprukuši uz kapiem atpakaļ.

7. Dandenis Drustos, Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 70, 9.

Viens vīrs braucis gar kapsētu, arvienu bailīgi apkārt ska-

tīdamies; jo ļaudis bija izrunājuši, ka tai kapsētā esot viens, kas

ceļa gājējiem pa mazām skrambiņām vien izplucinot drēbes. Un

tā arī šis braucējs brauc, brauc — uz reizi redz: balts cilvēks

skrej no kapsētas uz viņu, sacīdams: «Vai nu bēdzi, vai nebēdzi,
tevi tikpat noķeršu!» Braucējs, to izdzirdējis, uzmeties mēteli uz

pleciem un braucis zibiņa ātrumā. Bet viens norāvis tam mēteli.

Rītā atraduši no mēteļa tikai pogas, pati drēbe bijusi pa spalviņai

izplucināta un gubiņā salikta.

Piezīme. Par Kalnumuižas 'baznīcu mēdz stāstīlt, ka tanī senāk veļu

laikā pa vakariem līdz pusnaktij gari sanākuši. Baznīca tad gadījusies ap-

gaismota. Bet tiklīdz kāds cilvēks gājis skatīties — tiklīdz nogājis līdz ak-

meņu sētas malai — tūdaļ viss tumšs palicis. A. Brigadiere.

Reiz Drustu baznīcā redzēta uguns un ģērbkambarī viens kungs rak-

stam. Tas bijis ķēms. — Reiz pavasara naktī zibinim zibinot un pērkonam

ducinot, ap pulksten 11. manīta Drustu baznīcā uguns. Viens vīrs garām-

iedams, piegājis pie baznīcas loga un ieraudzījis trīs vīrus un ratus ar divr

aizjūgtiem zirgiem. Te uz reizi baznīcas durvis vaļā, vSrs sabīstas un augš-

iecu - lecam steidzas uz māju. Dandenis. (LP, VII, 1, 72, 12—14).

8. H. Skujiņa Smiltene.

Senos laikos viens Smiltenes pagasta saimnieks braucis uz

Ēveles pagastu ar savu sievu. Piebraukuši naktī pie Ēveles baz-

nīcas un piesējuši zirgu pie slitas.
_

Baznīca bijusi apgaismota,
draudze dziedājusi un ērģeles spēlējuši. Saimniece teikusi uz

saimnieku: «Pabaro vien zirgu, es ieiešu baznīcā, dievvārdu pa-
klausīties.» Saimnieks barojis zirgu un saimniece iegājusi baz-

nīca, nosēdusies solos un par lielu lielo brīnumu ieraudzījusi sev

blakus sēdam savu masu, kas bijusi nomirusi priekš disdesmit-

pieciem gadiem. Masas viena otru pazinušas. Mirusī māsa tei-

kusi uz dzīvo: «Masiņ, kādēļ tu nāci mūsu dievvārdos? Ej tūliņ

prom. Ka tevi tagad kāds pamanīs, saplosīs gabalos. Ja tevi,
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izejot no baznīcas, sāk ķert, tad bēgot nosvied kādu drēbes

gabalu.» Arī citi dievvārdnieki no mirušo draudzes sākuši palikt

uzmanīgi, jo jutuši dzīva cilvēka smaku. Dzīvā māsa nu stei-

dzīgi vien atstājusi baznīcu. Pie baznīcas durvim to gribējis sa-

ķert kāds vīrietis. Viņa nometusi seģeni un bēgusi. Mironi sa-

ķēruši seģeni un saplosījuši to mazos gabaliņos. Tālāk par baz-

nīcas durvim mironi neesot saimniecei sekojuši, laikam viņu

stunda bijusi galā.
Ja dzīva masa, saimniece, nebūtu no baznīcas izbēgusi, to

būtu miroņi saplosījuši gabalu gabalos.

Piezīme. L. Štālberga Pienavā uzrakstījusi teiku, kur meitene nakti

iegājusi baznīcā, bet mirusī māte devusi padomu bēgt un bēgot nomest se-

ģeni. Noticis tāpat, kā iepriekšējā teikā. F. Rozenbacha no Nīgraudes pie-

sūtījusi K. Corbikam teiku, kur meita Uģu naktī aizgājusi uz baznīcu, bet

mirusī krustmāte devusi padomu bēgt un nomest villaini zemē. Beigas pa-

rastās. Sal. vēl iepriekšējo nodalu: «Veli kapsētā». P. Š.

9. A. Lerchis-P v š ka i t i s Džūkstē. LP, VI, 34, 4, 3.

Reiz viena sieva gribējusi pie dievgalda iet un tādēļ pacē-
lusies svētrītu agrāki. Viņa dzīvojusi baznīcas tuvumā. Izgājusi
laukā un redzējusi, kā par brīnumiem, baznīcā jau uguni. Domā-

jusi: «Kā tik agri mācītājs iesācis?» un tecējusi raudzīt. Noskre-

jot: pilna baznīca miroņu; arī svešs mācītājs kancelē. Sieva

apjukusi pavisam. Bet pašu brīdi viena nesen mirusi pienākusi

klāt, teikdama: «Sieviņa, steidzies aši ārā no baznīcas; ja ne-

steigsies, klāsies nelabi 1» Šī arī skrējusi tūliņ ārā un tā uz reizi

visas ugunis nost, durvis ciet — vēl papēdi sievai nocirtušas.

Vēlāk sieva izstāstījusi redzēto brīnumu mācītājam, bet mācītājs
neticējis. Bet — nezin, otrā gadā, vai kad — pats mācītājs vēlu

jājis mājā gar baznīcu un arī ieraudzījis baznīcā uguni. Piesējis

zirgu un gājis raudzīt. legājis: pilna baznīca ar miroņiem. Bet

viņš nebaidījies: dziedājis līdz un gājis droši uz dievgaldu. Te,
itin piepēži ugunis nost, durvis ciet un šis nekā vairs laukā tikt.

Nekā darīt — uzkāpis turnī un sācis cilvēkus aurēt. Bet kur nu

nakts vidū saaurēsi? Beidzot sācis zvanīt un tad saskrējuši gan

ļaudis un izlaiduši ārā.

Piezīme. Tas pats atstāstītājs arī pieminēja, ka citreiz Lesteniekf

it īpaši uz miroņa zārka likuši grāmatu, lai mironim ir ko dziedāt, — ēdie-

nus, lai mironim ir ko ēst un dzērienu trauku, lai būtu ko nodzerties. L. P.

10. H. Skujina Aumeisteros.

Mācītajā vecais kučers bijis sen jau miris un aprakts. Reiz

jaunais kučērs vedis mācītāju uz Valku. Kad viņš atpakaļ brau-
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cis, tad pie Aumeisteru kapsētas sētas stāvējis vecais nomiru-

šais mācītāja kučērs un teicis uz braucēju: «Ei, draugs, brauc

nu labi ātri uz māju. Tūliņ nāks visi mironi no kapsētas un ies

uz baznīcu dievvārdos. Tev sēdīsies vāģos un zirgi nevarēs pa-

vilkt. Tad tevi mironi sāks mocīt, ka tu nevarēsi pabraukt. Nu

man arī jāiet. Brauc vien labi ātri! Citi jau sāk nākt ārā.»

Vecais kučērs pazudis, un nu jaunais kučērs braucis tik

ātri, cik vien varēdams. Bet zirgi sākuši drīz vien smagi vilkt.

Laikam mironi braucēju panākuši un sēdušies vāģos. Baznīcas

kalnā zirgi vairāk reizes apstājušies. Kad kučērs nobraucis baz-

nīcai garām, tad uzreiz vāģi palikuši viegli un zirgi sākuši skriet

lielos rikšos. Pie baznīcas mironi izkāpuši.

11. P. Zara vies Veismaņos. LP, VII, I, 120, 15.

Reiz viens vīrs ilgi tiesājās ar savu lielmāti, bet neiztiesā-

jās: nomira abi. Te gadījies jaunam puisim gar baznīcu iet —

iznāk nomirušais vīrs no baznīcas: lai nākot līdz uz baznīcu

palīdzēt iztiesāties viņam ar lielmāti, citādi mierā nedusēšot, jo

dzīvai dvēselei vajagot to lietu izšķirt. Puisis baznīcā lai uzkāp-

jot uz kanceles, lai sagaidot pusnakti un kad redzot vinu ar liel-

māti rokas kopā saliekam, tad lai nākot droši klāt, izšķirot rokas

un sakot: «Miers!» To padarījis, lai mudīgi steidzoties no baz-

nīcas ārā un ja kas nokrītot, to lai augšā neceļot un atpakaļ ne-

skatoties. Labi — puisis padarījis tā un tūdaļ no baznīcas ārā.

Bet tur baznīcā bijuši vēl pulka citu miroņu. Tie nu dzinušies

puisim pakaļ. Skrienot šim nokritusi cepure; to mironi saplosī-

juši, ka pelni vien palikuši tai vietā, bet pats izmucis laimīgi.

12. H. Delle Bērzaunē. Et n. IV, 1894. LP, VII, I, 84, 17.

Reiz vienam mācītājam aizmirsās grāmata baznīcā un tikai

iedomājās naktī, kad gribēja lasīt. Zinādams, ka vina kalpone
ir droša, viņš tai iedeva baznīcas atslēgas un sūtīja grāmatai

pakal. Meita arī gāja, lai gan sulainis, viņas mīļākais, tai to lie-

dza. Tā, baznīcā iegājusi, paņēma grāmatu un nāca ārā. Bet

uz durvim priekšā tai stāvēja kāds cilvēks, kas to nelaida ārā un

ari uz meitas vaicājumu, kas viņš tāds esot, neatbildēja. Meita

negribēja ar to jokot, tādēļ, saķērusi to, iesvieda baznīcā, aizslē-

dza durvis un aizgāja uz mācītāja muižu, nestāstīdama nekam

par atgadījumu baznīcā. Otrā rītā sulainis bija pazudis un lai

gan šur, un tur meklējuši, tomēr nekur nevarējuši atrast. Pēdīgi
meita izstāstījusi savu vakarējo atgadījumu. Aizgājuši uz baz-

nīcu un atraduši sulaiņa labo kāju.
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13. Skolniece Konstancija Grencione no 70 g. v. mā-

miņas Jaunlaicenes pag.

Vienā kapsētā pa naktim stipri spokojies un neviens tur ne-

drīkstējis rādīties. Reiz gadījies drošinieks, kas ies uz kapsētu

un iespraudīs nazi baznīcas durīs. Drošinieks piegājis pie baz-

nīcas un iespraudis nazi, tad steidzīgi skrējis atpakaļ. Te dzir-

dējis, ka pakaļ skrien kaut kas ar lielu troksni kā karaspēks.

Atpakaļ skatīties bijis bail. Te aizķērušies kāja un nokritis zemē.

Tad sabrukuši virsū mironi, ar kaulainām rokām žnauguši un

knaibījuši. Beidzot viņš gan ticis vaļā, bet jau pēc dažām die-

nām nomiris.

14. Skoln i c c c E. Smerka Strenčos.

Reiz viens bargs kungs nomiris. Viņu aprakuši zem baznīcas

pagrabā. Pēc tam baznīcā katru nakti degusi uguns. Gājis viens

vīrs novērot, kādēļ uguns nakti deg. Otrā rītā viņš bijis beigts.

Gājis otrs, bet nākošā rītā tas arī bijis beigts. Uguns baznīcā

degusi arvien tāpat. Bet tad viens vīrs vakarā gājis altārā un

apvilcis ar tērauda zobenu trīsreiz sev apkārt. Naktī pulksten

divpadsmitos, baznīcas vidū pacēlies zārks. Zārku apstājuši da-

žādi ķēmi, atvēruši vaļā un sākuši cirst mironi gabalu gabalos.

Ķēmi taisījuši dažādus jokus, lai vīrs smietos. Bet vīrs nesmē-

jies. To redzēdami, ķēmi atkal kapājuši kungu. Viens gabals
iekritis apvilktā riņķī. Pulkstens sitis vienu, baznīcā palicis
tumšs. Rītā vīrs gājis mājā un izstāstījis savus piedzīvojumus.

Kungs parādījies vīram sapnī un pateicies par atpestīšanu. No

tā laika baznīcā uguns vairs nedegusi.

15. E. Poriete Gulbene. A. Aizsila kr.

Viens Gulbenes lielskungs negribējis bērnu, viņam arī nebi-

jis neviena bērna. Reiz lielmāte saslimusi, aizvesta uz Vāciju
un tur nomirusi, par ko lielskungs loti bēdājies. No Vācijas viņš

atgriezies vēlā naktī. Pie baznīcas Gulbenē licis pajūgu apturēt,

jo baznīcā degusi uguns un bijusi dzirdama dziedāšana. Liels-

kungs iegājis baznīcā un pretim tam nācis nomirušais zvanītājs
un jautājis, vai gribot redzēt savu sievu un bērnus. Lielskungs
arī vēlējies redzēt. Zvanītājs lielkungu uzvedis augšā pie ērģe-
lēm. Še lielskungs ieraudzījis savu sievu un ap to pulcinu bērnu.

«Vai tie tiešām būtu mani bērni?» jautājis viņš zvanītājam. «Jā!

Ja jūs būtu bērnus gribējuši!» atteicis zvanītājs. Lielskungs no

uztraukuma un žēluma paģībis. Tur to atraduši sulainis un ku-

čiers un pārveduši mājā, kur tas arī drīz nomiris.
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16. V. Pomelnieks no 85 g. v. Ilzes Vucenes, Lubāna.

Reiz klaušu laikos Lubānas baznīcai bijis loti dievbijīgs

šķesteris. Viņš bijis loti noteikts un nekad nav sācis ne par

agru, ne par vēlu spēlēt dievvārdu laikā, kad mācītājs apkopis
draudzi.

Reiz, īsi pēc viņa nāves, ļaudis nākuši vēlu no kungu gaitām

mājup, bet gar baznīcu ejot izdzirduši spēlējot ērģeles un dzie-

dot Ejot klātu un skatoties: baznīcā deg sveces, šķesteris spēlē

un draudze dzied — taisni kā svētdienās dievvārdu laikā. Trūcis

tikai mācītāja. Bet tiklīdz šķesteris ieraudzījis, ka pa logu ska-

tās, un arī gailis pašreiz dziedājis pirmo reizi, viss palicis klusu,

gaisma izdzisusi.

Otrā rītā skatoties kapsētā: kaps itkā izrakņāts. Nu tiešām

zinājuši, ka šķesteris pa nakti bijis baznīcā. Redzēto izstāstījuši

mācītājam un tas pavēlējis uzlikt lielu plakanu akmeni virs kapa,

lai mironis nevarētu vairs uzcelties. Tā arī izdarīts — akmens

uzlikts. Bet nākošās dienas rītā, kad atkal gājuši ļaudis uz kap-
sētu, redzot: lielais akmens pārlauzts vidū pušu. Nu sapratuši,
ka mironis ir bijis atkal uzcēlies un spēlējis baznīcā. Tad nolē-

muši likt otru akmeni pirmajam virsū un abus saskrūvēt. Tā arī

darījuši un šoreiz vairs šķesteris nav varējis to pārlauzt un

tikt ārā.

Tiešām, Lubānas kapsētā minētais kaps ir redzams vēl tagad,

no kā var spriest, ka šis nostāsts nav visai vecs, jo akmeni ari

nav vēl dziļi iegrimuši zemē. Var arī redzēt, ka pirmais akmens

pārlauzts un tam virsū uzlikts otrs.

Šis nostāsts ir ļoti pazīstams un viņu stāsta vairākas va-

riācijās.

Piezīme. A. Lerchim-Puškaitim piesūtīta īsa teika no Lubānas, kur

teikts, ka turienes draudzes skolotājs miris 1860. gadā, un tikai uzliekot uz

vina kapa trešo akmeni, tas vairs necēlies augšā. LP, VII, I, 72, 19.

17. E. Poriete Lubāna. A. Aizs i 1 a kr.

Lubānas kādreizējais ērģelnieks nomiris un pēc tam sācis

spokoties. Naktī pulksten 12. tas gājis uz baznīcu un tad tur

spēlējis un dziedājis. Stāsta arī, ka ērģelniekam līdz uz_ baz-

nīcu gājuši arī citi mirušie, un tad kopā dziedājuši. Lai ērģel-

nieks vairs nespokotos, tam uz kapa uzlikts smags akmens, pēc
tam tas arī vairs nespokojies.

18. A. Aizsils Lubānā.

Kad veca mate bijusi maza meitene, tad nomiris kads uzcī-

tīgs kapu racējs un ērģelnieks Štams. Nelaime bijusi tā, ka uz-
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cītīgais ērģelnieks nevarējis kapā nogulēt, ērģeļu nespēlējis, un

gājis allaž naktī ap pusnakti uz baznīcu ērģeļu spēlēt. Tiklīdz

Štams iegājis baznīcā, tūlīt sākušas sveces degt, draudze dzie-

dājusi un viņš pats spēlējis ērģeles. Daudz cilvēku sagājis pie

logiem skatīties un klausīties. Beidzot aizgājuši pēc baznīcas

atslēgas, bet kā atslēgu ielikuši durvīs, tūlīt baznīcā palicis tumšs

un kluss kā kapā. Un ka atslēgu izvilkuši, atkal palicis gaišs.
Vairākas reizes lūguši par viņu baznīcā Dievu, lai Dievs pie-

ņemot žēlīgi viņa dvēseli debesīs. Tomēr tas nekā nepalīdzējis

un Štams nācis un nācis spēlēt. Tad draudzes padome uzdevusi

izkalt akmeni, kapa lielumā, Akmeņa uzlikšanu uzņēmušies kādi

seši citu draudžu mācītāji. Katrs runājis savu svētīšanas runu

un beidzot, kad akmens bijis uzlikts, pašu draudzes mācītājs lū-

dzis Štamu Dieva vārdā nejaukt viņam Dieva uzlikto svētīgo

darbu, jo daudzi draudzes locekli negājuši vairs uz baznīcu. Un

vecā māte nezin, vai akmens, vai arī mācītāju runas neļauj
Štamam vairs iet ērģeļu spēlēt.

19. H. Skujiņa Smiltenes pag.

Reiz vienam večam gadījies iet gavēņa naktī gar kapu baz-

nīciņu. Nebijis no baznīciņas vairs tālu, kad dzirdējis: baznīciņā
dzied. Gājis turpu. Kad bijis jau pie kapu baznīciņas durvim,

pāskatījies iekšā. Baznīciņā bijusi pilna cilvēku ar tādām savā-

dām zilganām un pelēkām sejām. Pazīstama neviena nevarējis
saskatīt. Vecis spēris vēl soli — viss pazudis un baznīciņas dur-

vis bijušas aizslēgtas.

7. Melnā grāmata.

1. P. Šmits no sava tēva-tēva Rauna.

Bībelē senāk esot bijušas septiņas Mozus grāmatas. Tā kā

sestā un septītā grāmatā esot bijušas visādas burvības, tad mā-

cītāji esot tās nolieguši. Šī grāmata tomēr esot dabūjama uz

melna papīra ar baltiem burtiem, kādēļ to saucot par melno grā-

matu. Tāda melnā grāmata reiz bijusi vienam kungam. Kad

kungs reiz izbraucis uz lauku, tad arī viņa sulainis uzgājis to

grāmatu un sācis lasīt. Lasot pienākusi pilna istaba miroņu, kas

mākušies sulainim virsū un prasījuši, kādēļ šos esot saucis. Su-

lainis nu nezinājis, kā no miroņiem vaļā tikt un ko darīt. Drī-

zumā par laimi atbraucis kungs mājā un, redzēdams sulaiņa ne-

laimi, paņēmis melno grāmatu, uzšķīris citu lapu, izlasījis vaja-

dzīgos vārdus un tā aizsūtījis miroņus atkal projām.

Piezīme. Mani par melno grāmatu ir pārnākuši pie mums no Vā-

cijas, kur tādas burvju grāmatas ir pazīstamas vairāk variantos. Rīgā arī
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latviešu valoda izgatavotas tādas melnas grāmatas un viena tada atrodas ari

valsts bibliotēkā. P. Š.

2. Kārlis Skujiņa no M. Blodziņas Smiltenes pag.

Reiz viens trāpījis rokā melno bībeli jeb septīto Mozus grā-

matu, ko tas vienu nakti sācis lasīt. Ap pusnakti istaba piebru-
kuši pilna miroņiem. Mironi prasījuši lasītājam, lai stāstot vi-

ņiem darbu. Lasītājs nezinājis miroņiem nekāda darba stāstīt

un lielās bailēs un briesmās pavadījis kopā ar miroņiem laiku

līdz gaismai, kad tie izklīduši.

Piezīme. K. Tarzieris Druvienā uzrakstījis teiku (LP, V, 31, 58),

kur burvja kalps ar melno grāmatu izsaucis velnus, kas beidzot viņu pašu

nogalinājuši. P. Š.

3. J. A. Jansons Vandzene.

Vecā Laidzes skola bijusi uztaisīta uz veciem kapiem, tādēļ
tur pa naktim spokojies. Kad bērni jau visi apgulušies, tad pa

grīdu viens sācis laist vilciņus. Reiz zēni sarunājuši laist savus

vilciņus arī barā. Bet tad izcēlies liels troksnis, skolotājs iznācis

un sabāris zēnus, kāpēc neļauj vilciņiem dejot. Citu reizi zēni

nejauši uzgājuši skolotāja burvības grāmatu. Ka sākuši to lasīt,

pieradusies pilna klase miroņu. Tad par laimi uznācis skolotājs

Viņš izsējis klasē linsēklas ko miroņiem salasīt, kamēr pats pa-

guvis grāmatā uziet atlaižamos vārdus.

4. Meževsku Jānis Ozolnieku (Paulsgnade) Tiltiņos.

Jk r. IV. LP, VII, I, 232, 8.

Sen gadus atpakaļ bijis Ozolniekos tiesnesis, kam melnās

grāmatas un kas tiesu grozījis. Pa naktim tas viens braukājis

apkārt un ļaudis turējuši viņu par velna pilnu. Reiz tam bijis

jābrauc pa nakti gar Dalbu baznīcu, pie kuras ir kapi. Šiem ka-

piem tuvojoties, piekodinājis savam kučierim, Kalna Benuža tē-

va-tēvam, lai viņš no Dieva puses neskatoties atpakaļ, kad būšot

kapiem garām braukuši. Kučieris, jauns zēns būdams, nevarējis

nociesties atpakaļ neskatījies. Kad galvu pagriezis uz kapu pusi,

tad ieraudzījis baltus garus, kā dūmus, dzenamies pakal. Steig-

šus viņi vēl laimīgi Dalbu krogu sasnieguši un ar joni stedelē

iebraukuši. Zirgs mēli vien izkāris un paši tikai knapi spējuši

krogā iemukt.

Citā reizē tiesnesis viens braucis gar kapiem un atkal ierau-

dzījis, ka gari viņam pakal dzenas. Viņš no bailēm no ratiem

izlēcis, zirgu uz ceļa atstājis un sācis kājām skriet. Pnapi, knapi
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tikko krogā ieskrējis, kad kas kā vējš viņam garām noskrējis.

Krogā viņš kādu zēnu pierunājis, tam dzeramu naudu solīdams,
lai viņš viņa zirgu, kas tepat uz ceļa atrodoties, atbraucot. Zēns

to izdarījis un arī dzeramu naudu dabūjis, ko dodot tiesnesis vi-

ņam prasījis: vai tas nekā uz ceļa neredzējis.

«Redzēju lielu, melnu suni ar sarkanu purnu!» zens atbildē-

jis. Tiesnesis piekodinājis, lai nevienam par to nekā nesakot.

5. J. Simenovs Dole, Brīvzemnieka «Sborņik», 114, 76.

LP, VII, I, 232, 9.

Reiz viens cilvēks aizgājis pie sava drauga, bet neatradis to

mājā. Šis draugs bijis liels grāmatnieks. Viesis tad nu apsēdies

viņa istabā un sācis grāmatas pārlasīt. Un grāmatu pulkā vienu

atradis savādu: lapas tai bijušas melnas, bet burti balti. Sācis

lasīt šai grāmatā. Lasījis, lasījis — te sāks tikai miroņi no ka-

piem lasīties istabā: cits savu miroņa šķirstu vilcis 4īdz, cits

šķirsta vāku, cits atkal miroņa drēbēs vien, ceturtais pat pus-

kails. Un jo vairāk lasījis, jo vairāk miroņu piegadījušies un visi

šim stājuši tikai virsū: kāpēc viņus esot saucis? Nezinājis vairs

ko darīt, cik briesmīgi pārbijies. Te par laimi, pārradies mājās

saimnieks, viesa draugs. Šis tad tūliņ izkampis viesim grāmatu

no rokām un sācis ačgārniski lasīt. Kā lasījis no otra gala, tā

miroņi lēnām jo lēnām aizgājuši projām. Pēc tam teicis savam

viesim: «Skat, šo grāmatu tikai tad vajadzīgs lasīt, ja vēlies

kādu mironi ataicināt. Ja mirons sāk prasīt darbu, tad jāieber

sinepju sēklas pelnos un jāliek izlasīt; bet ja vēlies miroņus at-

pakaļ sūtīt, tad grāmata jālasa ačgārniski: tūliņ visi ridēsies

projām.»
Bet viesis ta bijis pārbijies, ka drīzumā nomiris.

6. Priedes Jēkabs Līvesbērzē. Etn. I, 1891. LP, VII, I,

230, 6.

Viens puisis salīdzis pie saimnieka, kam melnā grāmata, ko

puisis nezinājis. Labu laiku pie saimnieka dzīvodams, reiz no-

manījis, ka saimnieks allaž lasa grāmatu ar melnu papīri un bal-

tiem burtiem un vienmēr ievērojis, kur saimnieks šo grāmatu no-

liek. Tā reizi pašā jauna gada vakarā saimnieks, melno grāmatu

izlasījies, arī braucis uz baznīcu saņemt jaunu gadu. Saimnie-

kam baznīcā aizbraucot, puisis dabū grāmatu un nu sāk lasīt.

NeiJgi puisis dabūjis lasīt, kad to pārņēmušas bailes, jo viņš ie-

rauga, ka pilna istaba ar miroņiem, kas prasa: ko vēloties? Pui-

sis atteicis, lai atnesot maišeli naudas. Teikts — darīts — neilgi

bijis naudas maiss klāt. Nezinādams, kā nu atkal var aizraidīt
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miroņus, sūtījis uz baznīcu pēc saimnieka, ko ari drīzā laikā iz-

pildījuši, pārnākdami ar visu saimnieku. Saimnieks ieraudzījis,

ka puisis vainīgs, iecirtis puisim pa Jepu. Tad uzšķīris grāmatā

otru nodalu, izlasījis un mironi atkal aizgājuši uz kapiem atpakaļ.
Lai gan puisis dabūjis krietnu spērienu pa ausi, tomēr pallicis tu-

rīgs vīrs no minētā naudas maišela.

Piez i m c. Kīīkeniekos teikts, ka viena sieva nezin kur pacēlusi sa-

vādu grāmatu — tiklīdz tai lasījusi, tad pa naktim sanākusi pilna istaba mi-

roņu. Beidzot vīrs sadedzinājis grāmatu, tad bijis miers. L. P.

7. V. Ozoliņš no 70 g. v. J. Ozol i ņ a Vestieniešu K. -Ku i-

līšos. LP, VI, 47, 4, 24.

Simjūtu dienā, kad dvēseles mielo, Māzinš gājs un iegājs
līderiešos vienā mājā, kur to vakar urgučus dzinuši (mielotās

dvēseles, garus, aizdzen). Bijs vēls laiks un ceļš slikts, tādēļ lū-

dzies nakts mājas; bet mājas ļaudis ne par ko negribējuši dot;
beidzot tikpat devuši, tikai cieši piekodinādami, lai tūliņ lieko-

ties gulēt un, acis cieti aiztaisījis, galvu apsedzot.
Kad Maziņš apgulies, tad jutis, ka galds tapis klāts un pec

tam dzirdējs dziesmu:

«Augstraudzīf, zemraudzīt',

Sēsties maldas [meldu] krēsliņā:

Tu mums devi govis, vēršus,
Aitas, kazas, kumeliņus.»

Pigāk Māzinš nevarējis nociesties, nepaskatījies drusciņ.

Pastiepis acis gar deķa malu un domajs: kas jel tur esot? Tikai
kaukens muti platijs -- tas viss.

Cita vieta bijs atkal izveicigs puiss; tas pa dvēseļu mielasta

laiku, kamēr visiem bijs ārā jāstāv, piesteidzies pie loga un ielai-

dis āzi uz galda. Āzis vareni ēdis maizi un grūdis traukus no

galda. Nu saimnieki (tēvs, māte, bērni) notālēm pamanījuši: tāds

sirms dzīvo pa gaildu un viens otram čukstējuši: «Tā tad sirdīgi

ņemas ēzdams, tikai, liekas, dusmīgs mazliet: grūž traukus no

galda nost.»

Piezīme. J. Priedīlte no Annas muižas Vidzeme uzrakstījis no sa-

vas mātes mārcienietes šādu tautas dziesmu:

Augstlecīt, zemlecīt,

Sēsties meldu krēsliņa;
Tev pieder govis, vērši,

Tev bērie kumeliņi.»

Šī dziesma dziedāta veļu laikam beidzoties (veļu mēneša 28.-tā dienā).

Kad «vecīšus» dzinuši io mājas laukā, tad uzsēdinājuīi kaupiņu (augstlēcīti,
zemlēcīti) uz krēsla, vai galda, to par dievu un visas bagātības nesēju dēvē-

dami un kā tādu pagodinādami. J. Priedīte.
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8. J. Sprancis no P. Sprances Skujenē. J. A. Jansona kr.

Skujenes pagastā, netālu no Orkiem, senāk bijusi loti liela,

veca egle. Pie viņas ļaudis Mārtiņos, visu dvēseļu dienā un vēl

citās dienās, nesuši galu, plāceņus un šņabi, lai būtu gariem ko

ēst. Reizēm šīs dāvanas palikušas neaiztiktas, tad ļautiņi bēdāju-

šies, ka gari ir nelabvēlīgi pret viņiem. Reizēm galu un plāceni

apēduši suņi. Bet vienā Mārtiņu vakarā lielajam Andrievam ga-

dījies nākt no Briežu krogus. Bijis labi iereibis. Nonācis pie
lielās egles tas apēdis un izdzēris visu veļu ēdienu. Otrā rītā

saimniece gājusi pēc traukiem un bijusi loti priecīga, ka gari

visas dāvanas apēduši, nu tad tak varēšot gaidīt no viņiem pa-

teicību.

Piezīme. Par mirušo dvēseļu mielošanu veļu laikā jeb Dieva die-

nās (ap oktobra mēnesi) ir uzrakstīts loti daudz mānu, kādus A. Lerchis -

Puškaitis ir uzņēmis arī savā pasaku krājumā (LP, VII, I, 277—307.). Bet

tā kā tie ir tikai māņi, ne teikas, tad tos še neesmu uzņēmis. P. Š.

8. Veļi māžojas.

1. T. Klemenss, «Spoku stāsti, 1873», 9.

Jānis Zelle vēl bijis zēns, kad iestājies dienestā pie viena

saimnieka netālu no Jelgavas. Saimnieks to sūtījis, lai eijot rijā

gulēt, jo istabā esot maz rūmes. Jānis arī nebaidījies un tādēļ
bez atrunas tur nogājis un apgulies. Pirmos gailos, kad jau laiks

celties pie kulšanas, un zēns jau bijis nomodā, ienāk vīrs vecas

modes kungu apģērbā un, pa riju staigādams, runā: «Morģen,
morģen!» Puikam palicis loti bail, bet kur sprukt? Te uz reiz

izdzirdis, ka arī cita saime jau nāk pie kulšanas un spoks

pazudis.

Kad nu zēns stāstījis citiem, ko bija redzējis un dzirdējis,
tad tie nosplāvušies un sacījuši, ka rija esot uz vecas kapa vietas

būvēta un še arvien naktī staigājot tāds spoks, no izskata kā

kungs, ar zilu fraku, spodrām pogām un sarkanu vesti, un runā-

jot: «Morģen, morģen.» Bet citādi viņš neko ļaunu nedarot.

Vēl tagad uz tās pašas vietas stāvot rija, kur spoks ceļot kūlē-

jus pie darba.

Piezīme. No 1. līdz 28. numuram ir runa par dabīga nave mirušiem

veļiem. P. Š.

2. T. Klemenss, «Spoku stāsti, 1873», 14.

Pētera-Pāvila naktī biju ciemā aizkavējies, jāju pašā pus-

naktī uz mājām, un man vaijadzēja gar Būbenānu kapiem jāt,
kur ļaudis daudzināja, ka tur spokojot. Netālu no kapiem noklu-
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vis, redzu pie kapsētas vārtiem baltu cilvēku ar izkapti ejam.

Sabijies jāju ar lielu riņķi lēkšus uz savu dzīvokli, un no tā laika

neiedrošinājos ir dienas vidū viens pats šiem kapiem tuvoties.

Nezinu, vai daru pareizi?

3. Kārlis Skujiņa Valmiera.

Divi zēni gājuši caur Rūjienas Skudriņu kapsētu. Bijusi

gaiša mēness nakts. Uz celiņa zēni piepēži ieraudzījuši gajur

garu baltu vīru. Vīrs vilcis baltās drēbes uz augšu, zem kurām

bijuši redzami miroņa kauli. Zēni pārbijušies un laiduši lekas

vaļā.

4. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Spiksta silā, Aumeisteru pagastā, pie Niedrupītes ap pus-

nakti stāvot balts vīrs ar palagu apsedzies. Zem palaga esot

kaili kauli redzami. Tas esot tas cilvēks, ko priekš ilgiem gadiem

slepkavas nokāvuši.

5. P. Šmits no P. Zeltinas Rīga.

Rencēnu lielskungs bijis loti dusmīgs cilvēks un loti stingri

turējis savus ļaudis. Kad viņš nomiris, tad viņš ilgu laiku vēl

rādījies muižas augšējās istabās, tā kā neviens nevarējis tur

dzīvot. Reiz jaunais lielskungs gribējis izceļot un sūtījis savu

istabas meitu, lai atnes no augšas istabas viņa ceļa somu. Bet

istabas meita baidījusies tur viena iet un sacījusi, lai nākot sulai-

nis. Citi ļaudis gan smējušies par meitas bailēm, bet sulainis to-

mēr aizgājis viņai līdz. Kad paņēmuši ceļa somu un gribējuši jau
iet zemē, tad sulainis smiedamies iesaucies: «Kur tad nu ir tas

vecais lielskungs?» Tūliņ viņam aiz muguras kāds skali sasitis,

plaukstas. Sulainis ar meitu abi pārbijušies, noskrējuši pa tre-

pēm zemē un no tā laika vairs nav daudzinājuši veco lielkungu.

6. Skolnieks A. Vanags Strenčos.

Pie Vecbrengulti Annas muižas atrodas vecs ozols. Šo ozolu

sauc par Grobi. Viņa nosaukums cēlies klaušu laikos. Annas

muižā dzīvojis vagārs Grobis. Šis vagārs bijis loti nežēlīgs un

bieži vien kāvis strādniekus. Kad vagārs nomiris, tad visi iedzī-

votāji muižā runājuši, ka Grobis dzīvojot pa naktim ozolā. Bijuši
arī gadījumi, kad mirušais Grobis saķēris strādniekus, bet nav

varējis tiem nekā padarīt. Pēc kādiem mēnešiem Grobis no ozola

aizbēdzis, bet ozolu nosaukuši par Grobi.
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7. P. ŠmitsnoP. Zeltinas Rīgā.

Vecais Burtnieku lielskungs neesot gājis baznīcā un neesot

mācītājus ieraudzījis. Kad viņš nomiris, tad viņam kapsētā nav

bijis miera un pa naktim viņš bieži rādījies savā pilī. Viņam

bijis kāds palaidnīgs dēls, kas dzīvojis Vāczemē un nav bijis
tēvam pa prātam. Pēc vecā lielkunga nāves viņš tomēr izrādī-

jies par pirmo mantinieku un pārnācis uz Burtnieku muižu dzī-

vot. Nu vecais lielskungs sacēlis lielu traci un katru nakti dau-

zījies pa pili, ka durvis vien žvarkstējušas. Divas dienestnieces

vienu vakaru sarunājušās: «Diez, kurā istabā nu šonakt liels-

kungs ālēsies?» Šos vārdus izteikušas, viņas tūliņ dzirdējušas,
ka kāds no bēniņiem steidzies ar smagiem soliem zemē. To

dzirdot, meitas sabijušās un aizbēgušas projām.

Tā vecais lielskungs tur dauzījies ilgu laiku, bet vēlāku, ka

jaunais īpašnieks jau bijis iedzīvojies un vairs nepalaidņojies, tad

arī vecais apklusis un pēc tam vairs neesot dzirdēts.

8. A. Lerchis- Puškaitis no E. Ģedules Džūkstē.

LP, VII, I, 21, 9.

Priekš kādiem 30 gadiem Jelgavā nomira Elejas grēfene.
Drīzi pēc bērēm vienu dienu Elejā ies kalpone uz pīļu dīki pīles
barot. Viņai tek 6 gadus vecā Marija, saimnieces meitenīte, līdz.

Nonākušas pie dīka, kalponei piepēži uznāk maigs miegs — ne-

kur šauties, kā gribas pasnausties. Tomēr kalponei bail, ka Ma-

rija neiekristu dziļajā dīķī, tādēļ tā ieliek galvu bērnam klēpītī

un liek lai pinot tai matus vaļā. Marija pin un šī aizmieg ciešā

miegā. Te tai pašā brīdī Marijai pienākot klāt mirusī grēfene,
trīs reiz palocoties un atkal pazūdot. Tūdaļ meita atmožoties.

Istabā Marija izstāstījusi smalki jo smalki, kādās drēbēs grēfene

parādījusies un
— brīnumi, — stāstījums saskanējis ar grēfenes

miroņa apģērbu, lai gan Marija mirušo nekad nebija redzējusi, ne

arī zinājusi, kā tā apģērbta. Dzīva būdama, grēfene mazo Ma-

riju aplam bija iemīlējusi.

9. H. Skiujina no 73 g. v. Marijas Aboliuas Aumeisteros.

Vienam vīram nomirusi pirmā sieva un tā tāda savādīga

bīsi, darīsi visādīgas nešķīstas darīšanas un pinusies ar pašu vel-

lu. Vīrs apprecēš otru sievu un reiz, svētdienā, braucis uz baz-

nīcu. Kā nu vīrs dabraucis pie kapsētas, tā šim danākusi pirmā
sieva un prasīsi, lei dodot šai ar vāģos vietu. Vīrs savu nomi-

rušo sievu redzēš, bet otra sieva gan neredzēsi. Vīrs pavirzīiies

vāģos tālāku un devis šai vietu. Šī ar tūli vāģos iekšā. _Nu vīrs

braucis un zirgs pa mazu gabalīnu bīš vienās baltās putās.
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10. H. Skujiņa no 72 g. v. Jēkaba Baltiņa Bilskas pag.

Šķā reiz manam tēvam gadījies. Tēvs ar māti pusnaktī
braukuši gar Ērģemes kapsētu. Bet kā šie pret kapsētu, tā nā-

kušas div jaunas preilenes pretī. Māte pazinusi preilenes un sa-

cīsi: «Labvakar, Turņu muižas preilenes!» Tūlī abas preilenes

iesēdušās vezumā un zirgs ar vais ne soli no vietas. Gan tēvs

ar labu, gan ar ļaunu, bet zirgs nekustējies ne no vietas. Gāš

jau pāri pusnaktij un dziedāš gailis. Nu, uzreiz, abas preilenes

pazudušas.

11. F, Neimanis Zlēka.

Mans tēvs bija par meža sargu Kalna mājā un tai laikā bija
mans labākais draugs kāds vecītis, Andrejs vārdā. Viņš man

stāstīja, ka pie Vila atmatas spokojoties. Viņš pats tur gan neko

neesot redzējis, bet tikai dzirdējis stāstam. Kad tur vēl esot

bijusi atmata, tad esot redzēts vairāk reizes, ka tur divi preile-
nītes dancojot, un tad uz reizi pazūdot. Tālab tās tur dancojot,
ka tur esot viens brūtgāns savu brūti nositis, kurai būtu bijuši
dvīnīši.

12. Elvīra Priediņa no 97 g. v. māmiņas Rendas pag.

Liel-Rendas pilī senāk dzīvojis barons Brinkis. Kad viņš

nomiris, tad pilī sācis spokoties. Pēc pusnakts viņš staigājis

pa pili, visu apskatīdams. Bieži vien viņu varējuši sastapt uz

trepēm: kautkas balts nozibējis gar acim un bijuši dzirdami soli,
bet kad skatās, nekā nevar saredzēt. Tai istabā, kur viņš miris,

no pulksten divpadsmitiem līdz vienam esot dzirdama žēla vai-

dēšana, bet bargā balsī. Kad par šo laiku grib istabā ieiet, tad

nevar durvis attaisīt, un kad pēc pulksten vieniem iet, tad sienas

ir slapjas; pēc kāda brīža tās paliek atkal tādas pašas kā bijušas.

13. Skolnieks 0. Kallis no saviem vecākiem Jaun-

laicenes Lāčos.

Reiz māte ar mātes māti gājušas silā ogās. Traukus jau

pusē pielasījušas, redz, ka nāk, ogas lasīdams, melns vīrs, stops

rokā un sarkanu ogu jau pusē. Vīrs pats izskatījies melns kā

ogle, tāpat visas drēbes, i rokas un ģīmis. Māte gan gribējusi iet

skatīties, bet mātes māte neļāvusi. Tad viņas sākušas skriet mā-

jā. Tur silā esot agrāk pulka cilvēku kauts un tādēļ katru nakti

ap divpadsmitiem un dienā ap pusdienu katrreiz esot redzētas

visādas brīnišķīgas lietas.
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14. A. Bīllenšteina kr. no Liel-Seseves. LP, VI, 45, 4, 20.

Vienreiz viens vīrs gājis caur mazām apsītēm un izdzirdis,
ka viens vaidēdams pēc palīga saucot. Ātri piesteidzies klāt un

redzot: viens vīrs drīzi ceļoties, drīzi krītot tādā gravā, kur

ūdeņa nebijis, bet dubli papilnam. Viņš nu palīdzot izcelties, lai

turētos uz kājām; bet šis kā krītot, tā krītot atpakaļ. Nu vaicā-

jis: «Kas tev par nelaimi, kāpēc tad tu krīti?» Atbildējis: «Vai

tad tu neredzi to balto vīru, kas mani gāza — skaties, nu viņš
iet projām!» Izglābējs skatījies, skatījies — nekā neredzējis. Tas

baltais esot bijis velis — tādēļ otram cilvēkam nerādījies.

Piez i m c. Krona Talsiniekos saka: «Gar tādiem kapiem, kur spo-

kojoties, jāejot arvienu divatiem, tad spoki nerādīšoties.« L. P.

15. H. Skujiņa no 76 g. v. J. Ābeles Aumeisteros.

Vecais Aumeisteru lielckungs bīš jau sen nomiris un aprakts.

Vienu nakti rijnieks izgāš no rijas laukā un nosēdies uz duru

sliekšņa. Varēš būt tā ap pusnakti. Uzreiz rijnieks dzirdēs, ka

vienc ātri dabrauc un drīz vie pamanīš četvarku, kas piegrūdusi

pie rijas. Četvarkā sēdēš nomirušais lielckungs un prasīš rij-

niekam, vai Andrejs — tas bīš lielkunga sulainis
— esot mājā.

Rijnieks sacīš, ka esot gan, un vecais lielckungs tūlī akai aiz-

braucis uz muižu. Tā nu vē vairākim gadījies veco lielkungu

pēc nāves redzēt.

16. H. Skujiņa no K. Veinberga Aumeisteros.

To, lūk, man vecais Jēzaps stāstīja, tas pats, kas vēlāku pa-

kārās, ka šis pats ar savām acim redzēš, ka pa pašu pusnakti ve-

cais Aumeisteru lielckungs nācis no kapa ārā_ un uz balta zirga

aizjāš uz draudzes skolas pusi un taisni vie jāš — vai purs, vai

tīrums — un zirgam kājas nemaz ar pie zemes nemetušās un aiz-

gāš, ka šņācis un krācis vie.

17. E. Pori c te Lubā n ā. A. Aizs i 1 s.

Lubānas kapsētā atrodas maza mājiņa; ļaudis to iesaukuši

par veco kapliču. Patiesībā tā nemaz kapliča nav. Senāk Lubā-

nas lielkungam bijusi skaista meita, bet drīz_ nomirusi Apglabāta

tepat Lubānas kapos, nezin kādu iemeslu dēl nevarējuši aizvest

uz dzimtas kapiem. Ļaudis izrunājuši, ka meita naktīs staigājot,

spokojoties. Lielskungs ticējis māniem un uzcēlis majinu virsu,

lai meita vairs nestaigā. Pēc tam ļaudīs runas apklusušas.

Stāsta arī, ka tur nav vis lielkunga meita apglabāta, bet, nezin
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kādiem nolūkiem, mācītājs to licis uzcelt. Kapu svētku dienās

mācītājs tur iegājis un palicis labu laiku, bet draudze klusu gai-

dījusi. Daudzi mēģinājuši izzināt, ko mācītājs dara kapličā, bet

nevienam tas nav izdevies.

18. Kārlis Skujiņa no L. Šveicares Lielvircavas pag.

Viens rijnieks, nakti riju kurinādams, grauzis sausu maizi.

Pienācis mirušais kungs un teicis, ko šis ēdot sausu maizi, lai

nākot līdz, viņš iedošot galu. Rijnieks aizgājis kungam līdz uz

muižas klēti, kungs paņēmis lielu gabalu gaļas un prasījis rij-
niekam, vai neesot naža. Rijniekam naža nebijis. Kungs sācis

kost galu ar zobiem, kas tam bijuši loti gari. Rijnieks iesaucies:

«Kungs Jēzus Krist, kādi jums gari zobi!» Kungs nometis galu

un vēja ātrumā izskrējis no klēts, tik svārku stūris iespiedies

durvju starpā un noplīsis. Rijnieks palicis līdz rītam aizslēgtā
klētī. Nebūtu svārku stūris palicis durvju starpā, rijniekam izietu

slikti, jo kungi to noturētu par zagli. Kungi pazinuši svārku

stūri par nomirušā kunga un atlaiduši rijnieku, nekā tam ļauna
nedarīdami.

Piezīme. Sal. iepriekšējas teikas par velnu un arī IV sējuma 15. pa-

saku. P. Š.

19. Skolniece Tomsone Talsos. T. Dzintarkalna

krājuma.

Šis gadījums esot noticis priekš kādiem četradesmit gadiem.
To man stāstīja Tamsona kundze, jo viss tas esot tad noticis, kad

viņa bijusi vēl maza meitenīte. Viņas vecāki dzīvojuši tai pašā
namā, ko līdz šim dēvē par Tamsona namu. Viņi esot dzīvojuši
otrā galā, ne tur, kur tagadējie Tamsoni. Tas noticis no veca

gada vakara ieejot jaunā gadā.

Talsos tolaik dzīvojis viens nabags, kas bijis jau labi pavecs.

Vienu reizi viņš iedomājies ienākt un aplūkot, ko visi šai piemi-
nētā namā darot un kā viņiem klājoties. lenācis un apsēdies pie

krāsns, bet bijis tāds novārdzis un savāds, nav neko runājis,
kādu laiciņu pasēdējies, tad cēlies augšā un gribējis iet projām.

Paņēmis vēl savu nastiņu un sācis celties augšā, te piepēži viņš
nokritis gar zemi, un nav vairs cēlies augšā. Mājas ļaudis re-

dzējuši, ka viņš vairs augšā neceļas, gājuši klāt raudzīt, kas vi-

ņam noticis, bet šis jau bijis nomiris. Pēc tam aizgādājuši viņu
uz kapsētu un apglabājuši.

Bez pašiem saimniekiem rnajas dzīvojuši pie viņiem vel pie-
mītnieki. Šie piemītnieki veca gada vakarā aizgājuši no mājām
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projām, un citu laužu mājās vairs nav bijis kā tikai viena nam-

niece. Viņa bijusi apgulušies. Te pēc kāda laiciņa viņa dzird sa-

runu un ienāk no āra pa durvim tā kā divi cilvēki. Vina gan

nodomā, ka piemītnieki ienākuši, tomēr nevar saprast, kā viņi
tikuši iekšā, jo durvis viņa no iekšpuses aiztaisījusi. Tā viņa do-

mājusi gulēt tālāk, bet te viņa dzird, it kā klusu bubināšanu, pēc

tam viens saka: «Nez cik būs pulkstens, jāpaskatās!» Bet nam-

niece redz pēc kāda laiciņa, ka otrā istabā viens uzrauj spičku,

paskatās pulkstenī un nosaka: «Pulkstens ir viens.» Pēc tam

viss paliek klusu, ka nekas vairs nav dzirdams. No rīta viņa pa-

modusies un apskatījusies, ka mājā nav neviena cilvēka. Viņa

tiav varējusi saprast, kur piemītnieki palikuši. Pēc kāda laiciņa

viņa dzird, ka pie loga klapē, iet laist iekšā un redz, kā iemīt-

nieki tikai tagad pārnāk mājās. Viņa tūliņ šiem uzprasa: «Vai

tad jūs nakti nebijāt mājā?» Viņi atteikuši, ka nav bijuši. Pēc

tam namniece izstāstījusi, ko viņa nakti dzirdējusi, bet šie tikai

brīnījušies un nav varējuši izprast, kas tur par lietu.

Bet nu ceļas liels jautājums, kas tad nu ir bijis naktī istaba,
kad durvis no iekšpuses ir bijušas aiztaisītas. Sākuši domāt, ka

nabags būšot nācis apskatīt savu vietu, kur viņš miris, un paņē-
mis arī savu draugu līdz tam parādīt. Tad mājnieki iedzinuši

tai vietā naglu, kur viņš miris, no tā laika nav vairs nekas

spokojies.

20. Skolnieks Andrejs Ritenis no 70 g. v. Jēkaba Rite-

ņa Nīca.

Reiz Jēkabs Ritenis bijis pagastā. No pagasta nogājis Baz-

nīcas krogā, kur iedzēris dažas pudeles alus. Uz vakaru, saulei

laižoties, gājis pa ceļu mājās. Viņš gājis pa to ceļu, kas ved no

Baznīcas kroga garām Reiņa kapiem uz mācītāja muižu. Uz

Reiņa ka_piem bija paglabāts vecpusis Adlēris, kas pats sevi no-

šāvies. Adlēris bija Ritenim labs draugs, priekš nāves vel sa-

dzēruši beidzamo puspudeli. Tumsai metoties, Ritenis tuvojies

Reiņu kapiem, kur izdzirdis savādu rīboņu, kas bijusi līdzīga ra-

tu grabēšanai, kas piekrauti ar dēliem. Troksnis bijis liels. Ritenis

uzgājis uz Reiņa tiltu, atspiedies pret tilta lieveni, uzpīpējis un

gaidījis, kas piebrauks. Bet braucējs nepiebraucis, un grabēšana

nozudusi. Pa to starpu uznākuši bieza migla, un visi Reiņu kapu

koki izauguši lieli un augsti un pēc tam miglā pazuduši. Ritenis

gājis atkaļ tālāk. Pretī Reiņa kapiem uz ceļa radies paglabātais

Adlēris. Adlēris saķēris viņam pie rokas, apgriezis atpakaļ un

teicis: «Te ir mājas!» Ne vārda nerunādami, gājuši pa ceļu at-

pakaļ. Ritenim iešāvies prātā: «Cik tālu es iešu ar tevi līdzi!»

Kad nogājuši līdz kādam krūmam, Ritenis nomanījis, ka viņš tik-



248

ko gar šo krūmu uz mājām iedams pagājis garām. Ritenis sa-

ķēris krūmu un teicis: «Es vairs tālāk neiešu!» Adlēris apstājies

un paskatījies uz viņa pusi. Pēc brītiņa Ritenis paskatījies, bet

Ādlēra vairs nebijis. Ritenis gājis uz mājām.

21. Pamplu Jānis Jelgavas apkārtne.

Dzīvojis bagāts saimnieks. Braucot no pilsētas, laupītāji to

nosituši. Gan meklējuši vainīgos, bet viss velti, tie bijuši kā

ūdenī iekrituši. Naktij iestājoties, mirušais saimnieks sācis stai-

gāt pa mājām un rīkojis saimi pie darba. Saimniece liek sēt

rudzus, saimnieks saka: «Nē, tev jābrauc grantī.» Saimniece

liek braukt uz pilsētu, saimnieks saka: «Tev jācērt malka,»

v. t. t. Visi par šādām lietām loti uztraukušies. Ļaudis aizbēguši
un saukuši to par spoku māju. Tad saimniecei viena vecenīte

ieteikusi, lai atvedot katoļu mācītāju. Saimniece arī paklausīja.

Mācītājs nogaidījis, kamēr pulkstens nositis 12, un tad prasījis

spokam, kāpēc viņš staigājot un nedodot saimei miera. Spoks at-

bildējis, ka viņam vēl jāstaigājot 10 gadi, kamēr pienāks viņa
īstā nāve. Ja šim neļaujot pa istabu staigāt, tad lai mazākais ļau-

jot dzīvot uz istabas augšas, kur esot tukšs zārks. Mācītājs vi-

ņam to arī atļāvis, un no tās reizes spoks licis saimi mierā.

22. H. Skujiņa Smiltene.

Blomu muižas pils dārzā esot dziļš dīķis, ko saucot par Vai-

davas dīķi. No šī dīķa pulksten divpadsmitos naktī izbraucot vie-

na pēc otras skaistas karītes. Lukturi pie karītēm spīdot, kučērs

sēdot uz bukas un priekšā esot četri vareni zirgi. Karītes piestā-

jot pie pils durvim un no tām izkāpot tādi lepni kungi un dāmas,

uzkāpot pa trepēm un ieejot kantorī. Drīz vien sākoties danco-

šana. Dancojot, ka švīkstot vien. Durvis tad pilī klabot un zīda

drānas čaukstot. Dancotāji uzturoties tais telpās, kur neesot dzī-

vu cilvēku. Pienākot arī līdz durvim, aiz kurām esot kāds gulē-

tājs, bet iekšā nenākot un aizejot atpakaļ. Arī ārā durvis esot

visas pa nakti aizslēgtas, bet dancotāji tiekot pa tām iekšā, lai

slēdzot, kā gribot. Dancotāji lustējoties kādu stundu, tad atkal

piebraucot karītes. Viņi iekāpot kaiītēs un iebraucot dīķī, ugu-

nim mirdzot. Kad gailis uz rīta pusi pirmo reiz dziedot, tad pilī

viss esot klusu un mierīgi. Arī durvis esot tāpat aizslēgtas, kā

vakarā palikušas. Notiekot tas tādēļ, ka pils esot uzcelta tai

vietā, kur agrāk bijusi kapsēta.

23. J. Luters Otaoķē pie Nīcas. K. Lielozola kr.

Vienai meitai nomirusi mate. Līķi nolikuši Aizputes pils

muižā. Katru vakaru meita gājusi uz riju pie miroņa sveces dc-
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dzināt. Bijis jau tumšs. Kāds puisis sarunājis iet meitu baidīt

Nākošā vakara puisis apģērbies balts un gājis uz riju meitu bai-

dīt. Meita rija ieraudzījusi baltu tēlu nākam, sabaidījusies un

mukuši mājā. Puisis dzinies meitai pakal. Puisis atskatījies uz

riju un ieraudzījis, ka no rijas izskrien kaut kas balts un dzenas

viņam pakal. Abiem palicis dikti bail un no bailēm palikuši ceļā
guļot. No rīta kad meitu un puisi atraduši, bijuši jau beigti. No

tā laika katru vakaru gar riju skrējušas trīs cilvēku ēnas.

24. J. Luters Otanķe pie Nīcas. K. Lielozola kr.

Līze Zāģere dienējusi pie kungiem. Nomirusi veca sieviņa.
Līki nolikuši Aizputes pils muižas kapličā. Katru vakaru meitai

bijis jāiet uz kapliču pie miroņa sveces dedzināt. Sveces gali,
kas atlikuši, bijis meitām pa naktim jādedzina. Meitas bija re-

dzējušas, ka pa vakariem, kad iededzina sveces galus, nākot mi-

roņi kambarī un staigājot. Meitas*bija pateikušas to Līzei. Vienu

vakaru Līze Zāģere iegājusi kambarī pārliecināties. Tiešām, tik-

ko sveci aizdedzinājusi, te mironis atkal klāt un teicis, lai sveci

nededzinot. Tikko mironis bijis izteicis, svece apdzisuši un mi-

ronis pazudis. Meita iededzinājusi lampu un strādājusi atkal

tālāk.

25. E. Grīnfogeīe Talsos. T. Dzintarkalna krājumā.

Mana mātes māte dzīvojusi Sārcenes nabagu namā. Tur

dzīvojis arī viens vecs vīriņš, Negribis vārdā, kas vēlāk nomiris.

Pēc paglabāšanas vecis vēl katru nakti rādījies nabagu mājā.

Viņš nosēdies savā gultā, kāsējis, smagi nopūties, gluži kā to

dzīvs būdams mēdzis darīt. Brīžam viņš grabinājies arī pie lo-

ga. No sākuma vecītes aiz bailēm nevarējušas nevienu nakti gu-

lēt, bet vēlāki apradušas. Kad dzirdējušas troksni pie veča gul-

tas, tad tik noteikušas: «Nu jau atkal vecais Negribis atnācis!»

Pēdīgi viņa gultu iznesuši laukā un no tā laika vecais vairs na-

bagu mājā neesot rādījies.

26. A. Gari-Juone no 65 g. v. S. Zaščerinskas Domopolē.

Citkuortējūs kungu laikus vīns kungs nu yīškalstim svuta ar

sovu kolpu Bykovas kungam gruomotu. Tūreiz nu Vīškolstu

leidz Bvkovai beja lels, bīzs mežs, daudzi bīzuoks na tagad.

It kolps pa mežu. meža vydā aizīt jam prīškā vīns cvlvāks un

suok runuotīs. Cikam tys cy!vaks runoj, nukreit zeme, par mo-

žu laiciņu numierst. Kolpu apjem taida kai baila vīnu pašu syla
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pi nūmvrušā, bet jis juo naatstuoja viers zemes; izkosa dūbi un

apglobuoja ceļa molā. Apglobuojis satvktū cylvāku, jis īt tuo-

luok un attīt leidz Bykovas muižai, redz: muižā sasalasējīs

daudzi laužu. Nyu dūmoj jis: kas te taids ir nūticis? Tamā lai-

kā muižas kungam beja nūmiris dāls. Daīt kolps pi groba — vē-

rās: gul īškā tys pat cylvāks, kuru jis sylā apglobuoja. Nūsa-

breinuoja jis un sevī nūdūmuoja: «Kai tys varēja nūtikt, ka sylā

apglobuotais cylvāks tyka kunga dāla grobā?» Aizīt jis uz mežu,
atrūk apglobuotū cylvāku — redz: tī gul kunga dāls. Redzi, kai

Dīvs var puormainēt, vīna myrūna vītā īlikt ūtru. Pi Dīva vyss

varams!

27. A. Smagars Liksnas pag.

Vīns cylvāks guoja pa mežu. Mežā viņš apmoldījuos un ceļa

navarēja atrast. Ilgu laiku staiguojis pa mežu, viņš īraudzīja

mozu ustabiņu. Cvlvāks tyulen guoja īškā, jo beja stypri izalcis.

Iguojis ustabā, viņš redzēja, ka vīns cylvāks gul gultā, bet golds
ir nūlykts ar vysaidim ēdīņim un dzērīņim. Cylvāks nūjēma nu

kokla šovus skoplerus un apkuora tūs ap kuojom gūlušam cyl-
vākam. Pots viņš paēdja un gribēja īt gulēt, bet gūlušais nu-

svīdja zemē vīnu rūku un ūtru, viņš mēģinuoia celtīs, bet nava-

rēja. Tod gulūšais teica:_ «Kam tu man šū ķēdi uz kuojom uz-

kuori, tod es tev paruodītum. kai svešā ustabā īt. Es naasmu

cylvāks, bet asmu myrūņs.» Leidz gailim myrūns runuoja, bet

kod nūdzīduoja gailis, myrūns otkon ņalyka nadzeivs. Nu reita

cylvāks pajēma šovus škoplerus un guoja sovu ceļu.

28. L. Aizpurve Lubāna. A. Aizsila kr.

Stāsta, ka agrāk pāri Cepurīšu skolai gājusi kara līnija un

vēl tagad, neilgi atpakaļ skolā rādījušies ķēmi; tikai ar gudru

padomu izdevies viņus dabūt projām. Zem katra stūra skolai

esot paliktas bībeles.

Pār skolu esot vēlušies dažādi kamoli. Arī skolēni redzē-

juši galvas kausus spīdam vakarā uz pudJamentes. Pats skolotājs

bijis uzlicis uz pašas līnijas gultu un tā viņam katru nakti parā-

dījušies spoki un aicinājuši drīzumā noņemt no ceļa savu gultu.
Tā arī kādā vakarā divi drošsirdīgi zēni palikuši nomodā,

pie kam tie jau iepriekš aizslēguši durvis, sākot no pieliekamā

kambara līdz zēnu guļamai istabai. Tas viņiem nācies diezgan

viegli, jo tanī laikā skolā pāris izvēlētiem skolēniem bijusi liela

vaļa un bijis jāiet uz Lubānas pili uz tiesas sēdi.

Ta nu viņi gulējuši, bet ap pusnakti no pieliekama kambara
nākot pa visām durvim troksnis, lai gan durvis tie noslēguši.
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Guļamā istabā ienācis viens ķēms un gājis uz priekšu, līdz nonā-

cis pie drošsirdīgiem zēniem un palīdis zem gultas. Zem gultas
tas sācis cilāt maisus. Tomēr arī zēni bijuši apdrošinājušies ar

čārmušku krustiņu. Vini apseguši galvas un gaidījuši, kas tālāk

notiks, bet par laimi ķēms bijis izslīdējis kā caur sienu. Šādi

gadījumi esot notikuši loti daudz, tikai šādas lietas skolēniem

esot aizliegtas citiem izpaust.

Piezīme. H. Skujiņa raksta no Cirgaliem. ka Grundzāles lielskungs

pēc nāves vēl redzēts braucam. J. A. Jansons dažādos apgabalos uzrakstījis

teikas, ka kāds celagājējs redzējis miroņus pretim nākam, ka meita redzējusi

savu karā kritušo brūtgānu, ka nomiris žīds vēl piecēlies no zārka un ka

viens draugs vēl varējis sarunāties ar savu nomirušo biedru. K. Corbiks no

Jaunsaules raksta, ka mironis aicinājis vienu saimnieku lauzties. G. Polam

no Skaistkalnes piesūtīta teika, kur no kapsētas iznācis ķēms norāvis gā-

jējam no kažoka apakšas garu strēmeli. Skolniece E. Liepiņa no Strenčiem

raksta, ka viena sieva redzējusi mirušo Ēveles baronu no līķu kambara iz-

jājam. L. Aizpurve piesūtījusi A. Aizsilam no Lubānas teiku, kur jājējs dzir-

dēts aiz muguras jājam un tad pazūdam. SkolnieksA. Ritenis no Nīcas uzrakstījis teiku,
kur jājējs redzējis naktī kapsētā vīru baltās drēbēs. A. Gari-Juone uzrakstījusi Domo-

polē teiku, kur no kapsētas iznākusi sieviete, kas ķērusi citu sievieti, kas tur

garām gājusi. Kad nevarējusi noķert, tad izsaukusies: «Tava laime, mana

nelaime!» H. Skujiņa ir vēl piesūtījis trīs teikas, kur Palsmanes bargais

lielskungs vēl staigājis apkārt pēc nāves, kur viens dārznieks redzējis nakti

citu mirušu lielskungu, un kur Aumeisteru mirušais kungs staigājis no kapiem

uz muižu. Pats esmu uzrakstījis no P. Zeltiņas Rīgā div teikas, kur kapu

sargs kapliča redzējis melnu kungu, un kur viena jauna meita redzējusi nu-

pat mirušu draudzeni pie loga stāvam. K. Bankers piesūtījis Lerchim-Puškai-

tim (VII, I, 97, 12) vienu teiku, kur Dundagas mežsargs redzējis «mirušo

Dundagas dižkungu» ar savu draugu «pretim braucam un piepēži pazūdam.

J. A. Jansonam no Nogales piesūtītas divas teikas, kur redzēts nošauts zal-

dāts «ar bisi rokā» uz akmens sēdam, un kur «piektā gadā» nošautais mā-

cītājs Grīns redzēts sēdam «baltās drēbēs ar krustu uz muguras». J. A. Jan-

sons Nogalē ir uzrakstījis 2 teikas, kur miroņi iet no kapsētas uz upīti maz-

gāties, un kur sulainis aprauga savu mirušo kungu. Kungs pieceļas no zārka

u« kad sulainis tam piedāvā «lielo bībeli», «tad kungs sabrucis un palicis»

par īstu mironi. J. Luters uzrakstījis K. Lielozolam no Otaņķes teiku, kur

nosistā muižas modere pa naktim vēl rādījusies. Skolnieks A. Ritenis no

Nīcas nodevis tam pašam Lielozolam teiku, kur nošāvies puisis rādījies

vienai saimniecei, «kamēr tanī vietā, kur tas atradies, izkūpēja dūmu mutu-

lis». A. Gari - Juone Domopolē uzrakstījusi teiku, kur uz kāda kapa kapsētā

rādījušās ugunis. Viens drošinieks tur piegājis klāt un mironis tam lūdzis,

lai izņemot no viņa mutes dievmaizi. Drošinieks to arī izdarījis un no tā

laika ugunis vairs nerādījušās. P. Š.

29. P. šmi t s no P. Zeltiņas Vidzemes Katrīnas

draudze.

Viens jauns saimnieks pavedis savu dienastmeitu. Pēdīgi

viņš saskaities un padzinis to meitu. Tā aizgājusi mežā, dzem-
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dējusi tur bērnu, tad nožņauguši to un pati pakarusies. leaudis

gan šo un to par to runājuši, bet pēdīgi valodas apklusušas.
Pēc tam saimnieks apprecējies, dzīvojis kārtīgi, bet nekad

negribējis braukt pa to mežu, kur tā meita pakārusies. Pēc sep-

tiņiem gadiem saimniece gribējusi apmeklēt savus vecākus un

pierunājusi arī saimnieku aizbraukt ar viņu kopā uz vecāku mā-

ju. Taisns ceļš gājis caur minēto mežu, bet saimnieks tur negri-

bējis braukt. Saimniece brīnījusies, kādēļ šis domājot braukt ar

līkumu. Saimnieks arī negribējis nekā stāstīt un braucis taisni

caur mežu. Braucot viņi dzirdējuši mežā kādu bērnu raudam,

par ko saimnieks loti sabijies, bet nekā nesacījis. Tas pats atkal

noticis atpakaļ braucot. Saimniece brīnīdamies prasījusi: «Kas

tur varētu raudāt?» Vīrs nu vairs nevarējis nociesties un

izstāstījis sievai visu savu noziegumu. Saimniece par to loti

saskaitusies, atstājusi savu vīru un izstāstījusi visu gadījumu
tiesai. Saimniekam nu beidzot bijis jāstājas tiesas priekšā.

Piezīme. Teikas no 29. līdz 35. numuram ir par pašnāvniekiem.

P. Š.

30. F. NeimanisZlēka.

Mans tēva-tēva brālis man stāstīja, ka viņš reiz oar vasaras

svētkiem nācis no Klanicas kroga balles mājās, atnācis pie kru-

sta akmens, kur toreiz esot bijis smuks klajumiņš, un tas bijis

pilns ar magiem zaķēniem, kas bijuši loti droši. Nu viņš sācis

zaķēnus kert, tā izkēries nosvīdis, līdz kamēr saulīte gandrīz jau

lēkusi, tad visi zaķēni pazuduši. Kad nu sācis iet uz mājām, tad

uz reizi atradusies viņa priekšā smuka jauna preilenīte, kas uz

viņu skatījusies un smējusies, solu dividesmit attālumā. Kad viņš
preilenīti ieraudzījis, padevis viņai labu rītu un gribējis viņai iet

tuvāki, bet tik līdz pāri soļus pakāpis, tad uz reizi preilenīte pa-

zudusi viņam acu priekšā. Kad preilenīte pazudusi, tad viņam

uznākušas tik lielas bailes, ka par kaklu un galvu mezdamies, de-

vies atpakaļ uz krogu un tad gājis uz mājām par citu ceļu. Kad

es savam vecam draugam Andrejam izstāstīju sava tēva-tēva

brāļa piedzīvojumus pie krusta akmens, tad viņš man pastāstīja,
ka tur esot gan viena meita senos laikos pakārusies, un viņa pir-
mā sieva arī tur esot redzējusi vairākas reizes vienu preilenīti

par novada ceļu staigājam, kas viņai acu priekšā pazudusi.

31. T. Bērziņš Krustpils pag. Latvju kultūras kr.

Latgalē, netālu no Krustpils ir kapsēta. Ārpus kapsētas pa-

kalnē, pie mūra valles, atrodas liels akmens. Par šo akmeni

apkārtnē ir uzglabājusies sekoša teika. Neilgi priekš dzimts-
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būšanas atcelšanas, Krustpils muižā par vagāru bijis Lūlāks, loti

nežēlīgs_ cilvēks. Bet tā kā jau tautā bija manāma kustība pret

dzimtsbūšanu un pret vagāriem, tad atradās arī tādi drošgalvji,
kas I,.ūlākam piedraudēja nāvi. Mīļāks, to dzirdēdams, un arī zi-

nādams no saviem kungiem, ka vergu laiki un reizē ar to vina
vara drīz beigsies, no bailēm pakārās muižas lielajā rijā. tālāka
dvēsele bijusi tik ļauna, ka pats velns neiedrošinājies to uzņemt

ellē, un debesīs jau tai pavisam vietas nebijis. Tāpēc tad Lūlāka
dvēsele klejojusi apkārt, sevišķi pa tām vietām, kur viņš bija

strādājis savus briesmu darbus. Tā ik vakarus, saulei norietot,
kad gani dzīnuši lopus mājā, tālāks sēdējis uz sētiņas ar pātagu
rokā. Gani to ieraudzīdami, pārbijušies un skrējuši, cik spējuši,

kliegdami: «Vai, vai, vecais vagārs! vecais vagārs!» Tā kā

Lūļāka dvēsele vairs nevienam nedeva miera, tad nolēma viņa

miesas izrakt un apglabāt ārpus kapsētas. Uz kana uzlika devi-

ņus akmeņus un uzvēla vēl vienu jo lielu, lai Lūlāks vairs neva-

rētu tikt no kapa ārā. No tā laika tad Lūļāku neviens vairāk

nav redzējis, bet lielais akmens ārpus kapsētas stāv vēl šodien.

32. Dāvids Vilks Man galos. LP, VII, I, 96, 9.

Plades kroga pirtī (Skultes draudzē) reiz puisis pakāries.

Un vienu svētvakaru, tā ap pulksten 11, tai pašā pirtī trīs žīdi

pērušies. Tikām pērušies, uz vienu reizi izdzirdējuši uz pirts

griestiem troksni, itkā ratu rībienu, tādu. Pēc trokšņa ātri jo
ātri pirts griesti atvērušies un viena kāja slīdējusi uz zemi. Žīdi

pirmā brīdī briesmīgi pārbijušies, bet trešais, vecākais, bijis drus-

ku drošāks: tas aizdedzinājis skalu un laidis kājai uguni klāt.

Kā pielaidis uguni, tā — joki nebūs — kāja itin piepēži izstiepu-
sies līdz grīdai un žīdi pliki izsprukuši ārā, saukdami ļaudis pa-

līgā. Atskrējuši ļaudis, tie jau zinājuši, kas darāms, saukuši:

«Jāni, Jāni, ko tu gribi?» (Jānis bijis puisim vārdā, kas oirtī no-

kāries). Tad viena balss atbildējusi: «Es tikai gribēju to žīdu,

kas manu kājas pirkstu sadedzināja.» Rītā gājuši pirtī skatīties,

atraduši pirts krāsni saspārdītu un žīdiem palikušās drānas lu-

patu lēveros saplosītas. Velns nejāvis Jānim dusēt.

33. J. Šabe r t s.

Mana vectēva laikā pie vienas priedes pakaries zirgu zaglis,

vārdā Vilks. Kā nav licis dzīvs būdams citiem miera, ta arī mi-

ris spokojies. Reiz pie spoku priedes vectēvam_ gadījies ganīt

zirgus. Tā bailīgi gan bijis ap dūšu, bet vai nu tādel neganīs, zāle

lai tāda liela. Ganījis, ganījis, līdz aizsnaudies. Nezin, cik ilgi

gulējis, kad kāds jau modina. Vectēvs atvēris acis un ieraudzī-
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jis briesmīga izskata cilvēku: acis sarkanas, mēle izkārta un

valgs ap kaklu. Spoks vectēvam vaicājis, ko šis te guļot, lai vā-

coties tik nost, tas esot vina ceļš. Vectēvs pavirzījies tālāk un

gulējis tik nost. Tam brītiņam pieticis, bet drīz vien spoks atkal

klāt un liek, lai vācoties nost no viņa ceļa. Vectēvs pavirzījies

arī nost un gulējis tik projām. Pēc laiciņa spoks atkal klāt,

bet nu vectēvs pārmetis krustu un tūlīt arī iedziedājies gailis, bet

spoks pazudis, kā ūdenī.

34. Jūlius Egle Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 977, 1.

Divi zaldāti pavēlā vakarā gājuši uz ciemu. Te ceļā pama-

nījuši meitu. Tā apstājusies tiešām priekšā un negājusi nost.

Zaldāti ar varu grūduši nost, nevarējuši pagrūst: tad dūruši ar

pīķiem, bet pīķi nolūzuši: arī šāvuši — ir tas nelīdzējis ne nieka.

Tikai pret rīta laiku, tad tikuši garām. Pārnākuši mājā, ciemā,

stāstījuši saimniekam piedzīvojumu. Saimnieks pasmējies, teik-

dams: «lesim to vietu aplūkot!» Aizgājuši un atraduši nolauz-

tos pīķu galus, izšautās lodes bērzā. Tad saimnieks pateicis, kas

tā īstā nelaime te esot pie šā bērza: te esot pakārusies viena

meita un tādēļ tas bērzs ne vieneiz vien jau izrādījies par meitu

35. H. Skuj i ņ a Smi 11 en ē.

Launkalna stallmeistara māja neesot gluži tīra, tā esot lai-

kam piepestelota. Pa naktim uz istabas augšas nākot staigātājs
un baidot ļaudis.

Reiz ziemā, deramā laikā (janvāri un februārī) noticis tā.

Stallmeistars vakarā aizgājis uz deramo dienu krogā. Mājā pali-
kusi viņa sieva un meita. Meitai atnācis ciemiņš, jauns puisis.
Tie vēlu nopļāpājuši, bijis jau tuvu pusnaktij, kad uzreiz dzirdē-

juši staigātāju.

Staigātājs uzkāpis pa trepēm, kuras stāvējušas pie istabas

gala lūkas. Uz trepēm tas spēris trīs solus, jo trepju kociņi trīs

reizes iečīkstējušies. Istabas augša bijusi pilna ar sienu un ābo-

liņu. Staigātājs gājis pa istabas augšu tālāk: «Blakš! blakš!

blakš!» — trīs smagi soli atskanējuši uz istabas augšas un viss

apklusis. «Nu jau atkal staigātājs klāt!» teikusi stallmeistara

sieva. Jaunais puisis ar meitu tikai saskatījušies un klusējuši.

Bet tad uzreiz istabā sācis pūst tāds kā vējš, lai gan visi logi un

dūris bijuši cieti. Vēja pūsma pārskrējusi un viss bijis atkal klu-

su. Puisis vēl nodzīvājis labu brīdi un tad taisījies uz māju iet.

Stallmeistara sieva iededzinājusi uguni vēja lukturī un taisījusies

puisi pavadīt, lai tai pašā reizē apraudzītu muižas zirgus, jo stall-

meistars vēl nebija no kroga pārnācis. Kad tie abi izgājuši no

istabas priekšnamā, uzreiz sacēlies tur tāds vējš, it kā āra dūris
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būtu vaļā — lai gan tās bijušas cieti — un uguns vēja lukturī no-

dzisusi. Kad priekšnamā palicis tumšs, tad gar sienu kāds dikti

skrāpēdamies ātri uzskrējis uz istabas augšas. «Blakš! blakš!

blakš!» atskanējuši drīz vien trīs smagi soli uz istabas augšas.
Staigātājs atkal nokāpis pa gala lūkas trepēm. Trepju kociņi trīs

reiz nočīkstējuši. Kad stallmeistara sieva ar jauno puisi izgājuši

ārā, tad tur viss bijis klusu un mierīgi. Bijusi_gaiša mēneša nakts.

Ne mazākās vēja pūsmiņas nebijis. Staigātājs esot jauna meita,

kas priekš ilgiem gadiem uz stalla augšas pakārusies.

Piezīme. A. Aizsilam skolniece E. Poriete uzrakstījusi no Lubānas

div teikas, kur Priežu kalniņā pie vienas priedes pakāries viens cilvēks, ko

naktīs vēl varot redzēt karājamies, un kur durvju rāmis tasīts no priedes,

kur pakāries viens cilvēks, un «mēneša naktīs uz durvim varot redzēt asi-

nis.» Turpat vēl L. Aizpurve uzrakstījusi teiku, ka vienā mājā, kur pakāries

cilvēks, «pusnaktīs nezin kas klabinājies, it kā malku skaldījis». A. Mednis

piesūtījis Folkloras krātuvei no Limbažiem teiku, kur «pakārusies viena

atstāta brūte», kas vēl redzēta «baltās drēbēs» ģērbusies. H. Skujiņa uz-

rakstījis teiku, ka Blomu pagastā redzēts «vīrs zilā kara kunga mētelī ar

četrstūrainu cepuri galvā» un tas esot bijis kāds «svešs kara kungs, kas tur

vecos laikos pakāries.» M. P. Lodziņš (VII, I, 63, 6) piesūtījis no Jaun-Sēr-

pils Lerchim-Puškaitim teiku, kur ozolā pakāries viens vecītis, «kura dvēseie

ķēmodamās biedējusi cilvēkus.» Skolniece Ciemīte iesniegusi skolotājam

T. Dzintarkalnam teiku, kur «divas meitas noslīcinājušās» un vēl abas redzē-

tas «pa naktim gar upi staigājam.» P. Š.

36. H. Skujiņa Aumeisteros.

Reiz s ; ena laikā, noslīcis jaunā Gaujā jauns puisis vārdā Jā-

nis. Kā zināms, Gauja pavasara plūdos maina bieži vien savu

gultni. Jaunais ūdens ceļš tiek saukts par jauno Gauju, turpretim
agrākā Gaujas gultne tiek saukta par attaku.

Noslīkušais puisis bieži vien rādījies pieguļniekiem un tos

baidījis. Tādēļ arī tai Gaujas līcī neviens pieguļā labprāt nejājis.

Kad pieguļnieku tuvumā nebijis, Jānis sācis saukt: «Nāciet uz

jauno Gauju! Nāciet uz jauno Gauju!» Jāna saucieni apklusuši
tikai tad, kad gailis no rīta pirmo reiz dziedājis. Apkārtējo māju

iedzīvotāji nevarējuši naktīs gulēt. Ilgi izgudrojušies un izmēģi-

nājušies visādus līdzekļus, bet nekas nav palīdzējis. Jānis tāpat

pusnaktīs saucis uz jauno Gauju.

Vienā mājā, notikuma vietas tuvumā, ienācis vecs nabadziņš

un lūdzis dāvanas. Saimnieks nabadziņu pamielojis un izstāstījis

par Saucēju un lūdzis padomu. Nabadziņš arī izstāstījis, kā lai

dara. Izkaluši no ola mazu krustiņu un iemetuši_ Gaujā, tai vieta,

kur Jānis noslīcis. No tās reizes Jānis nedz rādījies, nedz arī

saucis.

Piezīme. No 36. līdz 38. numuram ir runa par nelaika mirušiem

veļiem. P. Š.
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37. M. Malm eistere Nurmu i ž a.

Nurmuižas Mugu mājas birzi noticies šads gadījums.

Čakšu mājas gans sen atpakaļ, kad tagadējās birzs vēl ne-

bijis, bet tur auguši tikai pareti bērzi, ganījis lauka malā govis.

Te — kur_ gadījies, kur ne_— no grāvja izlēcis vilks un meties

govju barā iekšā. Puika sācis nelabi bļaut un skrējis ar koku

vilkam pakal. Vilks apmetis līkumu un drāzies puikam virsū.

Šis mucis, cik spēdams, un uzrāpies vienā bērzā, pašā galotnē.
Vilks rējis un gaudojis vairāk stundas ap koku, līdz bijis jau va-

kars un vajadzējis lopus saukt mājā. Bet cilvēki — visi pazu-

duši un neliekas par puiku ne zinis. Vilks beidzot aizvilcies prom

un puika sācis rāpties zemē. Bet tas zars, pie kā puika turējies,
nolūzis. Puika nonācis zemē ar visu zaru un bijis uz vietas

beigts.

Tagad birzī piektdienas vakaros — jo tas noticis piektdienā
— krēslai metoties ceļmalā kāda veca veca bērza galotnē redzot

puiku šūpojamies un pa starpām dzirdot gan kā vilka, gan kā

suna gaudas. Pēdējo reizi vēl nesen nespējnieku mājas vecīte

to redzējusi.

38. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteros.

Un to ar man māte stāstīja, ka vienai meitai Bulīna kalnā,

Aumeisteru pagastā, nocirsta galva. Tā meita ar bīsi piedzīvāsi

bērnu. Bet nu ar to vie nepalicis un pašā dienvidū, tai vietā, kur

meitai galva nocirsta, nocirstā galva rādīsies, uz riņķi vie den-

cosi un tā vie sacīsi:

«Maukas bīš, maukas bus! Maukas bīš, maukas bus!»

39. Stu d. Vītols Kursīšu Sūb r v Vītolos. LP, VII, I, 460, 1.

Vienreiz zvanis viens pats sebu kurinājis baznīcu. Izkurinā-

jis drēbju kambara krāsni, gribējis vēl drusku pārslaucīt baznīcu.

leeitot, ieraugot, ka zaķis tup uz dievgalda. Domājis: «Kur tad

šis te radies?» Uzsaucis — domājis: «Nu jau muks prom!» —

nekā. Domājis: «Lai stāv arī!» Paslaucījis drusku baznīcu, iegā-

jis atkal drēbju kambarī. Pa tādam laiciņam iet atkal raudzīt,

arīg vēl būs zaķis. Ne, zaķa vairs nebijis, nu lapsa stāvējusi.

Šis rauga atkal baidīt, bet lapsa nekust ne no vietas: pacilā

drusku ausis, izvirina asti, bet paliek kā jau_ stāvējusi. Zvanis at-

kal ieiet atpakaļ drēbju kambarī, izbiksta vēl krāsni, aiztaisa cieti

un iet atkal raudzīt, kas nu būs baznīcā. Nu, vadzi, esot lacis:

cilājot ķepas, rūcot un tā zvērīgi skatoties uz šo — zvani. Šim

nu, nabagam, paliek baili, aizslēdzis baznīcu un gājis uz mājam.

No rīta izstāsta visu mācītājam, ko redzējis. Mācītājs negrib
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ticēt: viņšies viņamcita vakarā līdz un redzēs, vai būs tiesa.

Ja,_citu svētvakaru mācītājs iet zvanim līdz. leietot abi divi baz-
nīcā — ja, redzot visu, kā zvanis teicis: papriekšu ieraugot zaķi,
tad lapsu, beidzot lāci. Kad esot bijis jau lācis, tad mācītājs tei-

cis pa brītiņam: «Jāiet bus vēl raudzīt, redzēs, kas nu būs.» Jā,

pa brītiņam iet atkaļ abi raudzīt. Nu vairs nav ne zaķa, ne lāča,

ne lapsas, bet mācītājs stāv kancelē un teic sprediķi. Izteic spre-
diķi, nokāpj smuki no kanceles, iet uz dievgaldu. Tā šis mācītājs
(īstais mācītājs) prasot šim: ko viņš te dara viņa baznīcā, kā

viņš tā drīkst_ sprediķi teikt? Kēmotājies atbildējis: «Tevis dēl
man tikai te jānāk un tu vēl ņemsi rāties!» — «Kā manis dēl?»
— «Ko, tu vēl nezini? Nu tad izņem to, kas apakš altāra, tad

tu vairs nerāsies!»

Jā, no rīta raugot apakš altāra, esot mazs bērns aprakts.
(Mācītājs bijis sakūlies ar meitu un tā bērniņu nozūmējusi un

altāra apakšā parakusi.)

Piezīme. Teikas no 39. līdz 49. numuram ir runa par nogalinātiem

bērniem. P. Š\

40. J. Siķ ē n s Vecumniekos. Et n. IV, 1894. LP, VII, I, 444, 6.

Spoks, baideklis, ķēms netop izšķirts daudz, tos lietā juku

jukām. Saka: baidekli spokojas, spoki ķēmojas, ķēmi spokojas.

Vietas, kur spoki jeb ķēmi baidē, ir tādas, kurās kautkas mīklains

atgadījies — it īpaši, kur kāds nonāvēts jeb pats nonāvējies jeb

nomiris. Šādas vietas bija rijas, klētis, pirtis, apgabali mežos jeb

ceļa malās. Netālu no Vecmuižas atrodas pļavas gabals, Vic-

ezers. No turienes iztek grāvis, grāvītim ceļa vietā pārtaisīts

tiltiņš. Grāvja apkārtne noaugusi krūmiem. Šī vieta nu bij izdau-

dzināta par tādu, kur baidekli spokojas. Tur senāk divas meitas

savus ārlaulībā dzimušus bērniņus esot nogalinājušas un zem til-

tiņa apslēpušas. Šādi nogalināto bērnu gari spokojušies, ķēmo-

jušies un baidījuši dzīvos tik ilgi, cik tiem patiesībā butu bijis

jādzīvo.

41. H. Skujiņa Bilskas pag.

Netālu no mežsarga mājas bijis liels egles celms. Kad_ mež-

sargs nācis no meža, vai arī gājis uz mežu, tad viņš vienmēr ap-

sēdies uz celma un uzpīpējis pīpi.

Reiz mežsargs dienvida nācis no meža, apsēdies atkal uz

celma un aizkūpinājis pīpi. Kad mežsargs pagriezis galvu uz me-

ža pusi, tad netālu no celma ieraudzījis mazu smuku mājiņu, pie

kuras durvim stāvējis mazs puika un teicis uz mežsargu: «Lu-

dzu, papf, nāc vien iekšā!» Mežsargs izbrīnējies skatījies uz ma-
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jiņu un puiku. Tad mežsargs sācis prasīt puikam, kas viņš ir un

kā viņš te gadījies, jo mājiņas pie celma nekad nav bijis. Puika

sācis stāstīt. Viņš esot šā paša dēls. Viņa māte to esot no-

žņauguši un pie celma aprakusi. Tagad viņa māte dzīvojot Bik-

sējā, viņa kritīšot no kūts augšas un nositīšoties. Viņam esot

te tik ilgi jāpaliekot, kamēr māte esot dzīva. Kad viņa nositī-

šoties, tad šī nākšot viņa vietā. Tad viņš no mājiņas aiziešot

pie Dieviņa. Puika arī izstāstījis, kā saucot viņa māti. Tad pui-
ka ar visu mājiņu uzreiz pazuduši. Mežsargs aizgājis uz Biksēju

un sameklējis puikas māti. Tai viņš redzēto un dzirdēto istāstī-

jis. Māte briesmīgi raudājusi un vaimanājusi. Beidzot arī viņa

mežsargam pateikusi, ka tas viss patiesība, ko puika stāstījis.

Dažus gadus vēlāk puikas māte tiešām nokritusi no kūts augšas
un nositusi es.

42. VaskisTukuma.

Vecos laikos Klostera kalnā pie Talsu ezera bijusi pils, kas

esot nogrimusi. Ezera pusē kalns esot loti stāvs un cieši piegu-

loties pie ezera. Šinī pusē kalna galā esot dziļš caurums, no-

grimušās pils skurstenis. Reiz caurumā ielaista pīle, kas izpel-

dējusi ezerā. Citreiz kalnu pētīt sabraukuši kungi un mācētājs.

Kungiem līdzi bijis vergs, ko tad mācītājs nobiktējis, apsējuši
tam striķi ap vidu un laiduši pa caurumu lejā. Bijis norunāts, ka

tad, kad vergs raustīs striķi, to vilks ārā. Pēc kāda laika striķis
raustīts un vergs izvilkts. Tam bijušas trīs zelta lietas rokās:

biķeris, šķīvis un (trešo lietu stāstītāja neatminās). Atrastās lie-

tas tikušas lietotas vietējā baznīcā. Stāstītājas Ulštāmenes mā-

te, Tukuma nespējnieku patversmē, redzējusi šīs lietas baznīcā

un pati dzērusi no biķera vīnu. Trauki lietoti vienīgi lielo svēt-

dienu pirmajās dienās. Kad jautājuši vergam, kur šis ņēmis tās

lietas, ko tur redzējis v. t. t. vergs neatbildējis ne par kādu nau-

du: šim esot apakšzemē noteikts neko par turieni neizpaust, un

šis solījumu nedrīkstot lauzt.

Uz kalna esot veca rija. Reiz rijā bērni rotaļājušies. Viena

meitene, Lībiņa, piepēži ieraudzījusi no rijas krāsns izvēlamies

mazu ap 3 gadu vecu zēnu, zilos svārciņos un sarkanās biksiņās;
tas bijis bez vienas rokas un kājas, un iedams vēlies uz rokas

un kājas kā ritenis. Zēns pieskrējis meitenei klāt un iesitis pa

muti, un teicis: «Vai tu arī gribi tādas nieka naudas dēl paspēlēt

savu dzīvību?» Meitenei ap muti bijis kā saskrāpēts, kā ar uguni

iededzināti trīs pirkstu iespiedumi un šī zīme palikusi visu mūžu.

Spoks meitenei rādījies loti bieži, sevišķi iemiegot._ Rokā tas

vienmēr nesis pusplaukušu kārkla stibiņu. Pūpolu svētdienā visa

dzimta ar meiteni gājusi uz riju raudzīt spoku. Meitene nostāju-
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sies pie rijas durvim un māte aplikusi tai rokas ap kaklu un jau-

tājusi: «Nu, vai tu redzi?» Pēc brītiņa meitene saukusi: «Redzu,
redzu! Viņš nak!» un sākusi raut no kakla nost mātes rokas,
domādama, ka spoks žņaudz. Māte saukusi: «Uguns un pērkons,
kas te ir?» un jautājusi meitenei: vai vēl ir? — «Ir, ir,» teikusi
meitene. Pēc mātes trešā izsauciena «uguns un pērkons» spoks
nozudis. Reiz dienvidū meitenei ejot ar mājas kalponi pa ceļu,
spoks atkal parādījies. Meitene izsaukusies: «Ek, viņš nāk, ta-

gad gan es tam spokam sadošu!» un metusies tam virsū, bet

patiesībā uzbrukusi kalponei un sākusi to sist.

Reiz uz riju spoku skatīt aizgājusi kalpone Marija. Kalponei
stāvot rijā, atskanējusi no rijas krāsns balss: «Vai tu arī gribi
mani redzēt? Tad atnāc lielo piektdien pulkstens tikos un tikos,
tad es tev pastāstīšu, kas es esmu un kādēļ te esmu.» Meita

par dzirdēto pastāstījusi arī citiem. Noteiktā laikā meita arī aiz-

gājusi uz riju, bet rija jau bijusi pilna ar ziņkārīgajiem kaimiņiem
un spoks nerādījies. Ļaudis sprieduši, ka spoks būšot kalpones

Marijas mātes dēliņš. Viņai jaunai esot bijis bērns no kāda pui-
ša. Meita nespējusi bērnu uzturēt un prasījusi no puiša naudu.

Puisis naudu nedevis, bet paņēmis bērnu un teicies vest uz Jelga-

vu nodot audzināšanā savai mātei. Varot būt, ka puisis bērnu ne-

esot nodevis, bet to nogalinājis.

Ap šo kalnu saistoties daudzi nostāsti un notikumi. Tā reiz

dienas vidū gar ezera malu pie kalna gājis viens vīrs. Šķērsām

uz taciņas starp ezeru un kalnu gulējis zārks. Vīrs nodomājis,
ka tas būšot tikko mirušā Sarkanābola zārks un gājis tam apkārt,

ieejot arvien dziļāk ezerā. Šinī brīdī pa taciņu nākusi kāda sie-

viete. Vīrs saucis tai, lai taču tā nekāpjot zārkam virsū. Vai tā

esot neredzīga? Sieviete brīnījusies vien par tādu kaimina runu

un teikusi, ka tas pats jau neredzot, ko darot: līdz pusei jau ūdenī

esot un kā akls brienot vien dziļāk — tā jau varot noslīkt. Vīrs

attapies un iznācis malā, bet citādi butu noslīcis. Pie kalna ezera

noslīcinājusies Blūmentāla meita, vecāki nepiekrituši viņas laulī-

bām ar izredzēto. Reiz kaimiņiene kapseta,_kur meita apglabāta,

laistījusi puķes. Kaimiņienes meitenei, kamēr mate aizgājusi pec

ūdens, parādījusies jauna meita un jautājusi, vai viņa šo pazīstot.

Kad meitene nepazinusi, tā pastāstījusi, ka šī esot Blumentala

meita, kas ezerā noslīcinājusies, un lūgusi meiteni, lai ta nākot

aplaistīt viņas kapu. Klosterkalna (Talsu) ezers prasot katru

gadu cilvēka upuri.

43. A. Gari-Juone no 65 g. v. Gailumu Teklas Domopole.

Vīna jauna meita nugubej barnu un pabuož vušku kļava zam

syudim. Natuoli nu tuo kļāva kryumi un tuoluok mežs. Pec bar-
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na nūgubēšonas kotru nakti nazkas staigoj un blēj pa paeglem.
Tū daudzi kas dzierdēja un baidējās īt nakti pa krvumim. Beja
vosoras laiks, Jurs atvad uz tū plovu zyrgus ganīt, sakur krvu-

mūs guni, atsasāst pi guns, peipej un dzierd, ka nazkas staigoj

pa kryumim un blēj. Jis beja cīši drūss vecs, sēd mīrīgi, redz:

taids kai vylks, kai suns īt Plādams uz gunkura pusi. Jurs pa-

gvun gunspagali kai žvūrdz tam sunam, tai tys izzaslīn uz aug-
šu un kai malns stulps izput. Jaunu meitu nūgubētu bārnu dvē-

seles staigoj viers zemes, cvkam nūmierst bārna muote. Tad juo
vītā staigoj muotes dvēsele un tai pat bīdej lauds tamā vītā.

44. A. Gar i -J uo ne no 98 g. v. K. Lon c ka Domopo ! c.

Latvju kultūras kr.

Braucu reizi es pa sylu, beja gaiša nakts, debess zyla,
zvaigznītes pi debesim mirdz un mēness gaiši, gaiši speid. Da-

brauču leidz žvyra dūbem, suoka man sēstīs rotūs bārni, boitūs

krekleņūs, vīns pēc ūtra, vīns pēc ūtra. Pīsasāda pylni roti un

bārni grib pajemt nu manis grūžus. «Sēdīt, bārni, jo gribīt braukt,
a grūžu gon es jums nadūšu,» soku es. Man palvka taids nalobs

pi pruota, dūmuoju, kas bvus, kas na. Tikkū es izbraucu nu syla
— vysi bārni pazuda. Redzi, tamuos dūbēs jaunas meitas gu-

bēja bārnus, tūs bārnu dvēselītes pušnaktīs staiguoja, jona gribē-

juos pasavvzvnuot un sasametja pi manis rotūs. Tū es pats ar

sovom acim redzēju, nabeju ni pīdzērs, ni apreibs.

45. A. Gari- J v o ne no 98 g. v. K. Lon c ka Domop o 1 c.

Latvju kultūras kr.

Vīnai jaunai meitai pīdzamst bārns, jei tū bārnu aiznas uz

tvltu, palein zam tvlta, ar jūstu nūžnaudz un pagloboi. Nu tuo

laika suoka uz tuo tylta bīdynuot. Braucu reizi, pašuos pušnak-

tīs, es par tū tyltu — tovu breinumu — nūmyuk rotim prīkšdē-

jais skrituls, verūs, dūmuoju: nūlyuza ass, bet nikuo —

ass vasa-

ļa. Cykam es ap rotim kimerējūs, izlem nu tylta zamaškas

skrondainuos drēbēs vīns puiss, ap godu treisdesmit vacs, un so-

ka: «Nazapyulej tū skrituli apmaukt, bet pasaklausi, kū es tev

pasacīšu! Treisdesmit godu atpakaļ mani muote N. nūžnaudz ja

un pabuozja zam tylta. Es augu nu tuos drēbes, ar kurorrļ viņa
mani pabuozja, pa!yka možas, tamdēļ es esmu vacuos skrondai-

ņuos drēbēs. Šekur tei jūsta, ar kuru mani muote nūžņaudzja.
Aiznes tū jūstu, atdūd munai muotei un pasoki, ka es jau asmu

sovu myužu nūdzeivuojis.» Tū pasacījis, cvlvāks pazuda. Es

beju brīsmīgi nūsabeidis, pajēmu jūstu, sādūs rotūs, sadevu ar

peicku šovam bērīšam un tys cik spāka rikšuoja uz sātu. Beju
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aizmiers's, ka man rotim beja nūmucis skrituls, a ka tyku sātā,
tod vysi skrituļi beja uz asim. Reitā aiznesu jūstu sābru Duor-

tei, kurai nakts bīdakls beja pīsacējis nūdūt un pastuostīju, ka

šūnakt uz tylta man nazkas nūmaucja skrituli, tod pasaruodīja
treisdesmit godu vacs puiss, sapleisušuos drēbēs, lyka lai es nū-

dūdu tev itū jūstu un pasoku, ka juo myužs jau nūdzeivuots.

Duorte nusaklausijusi, pajēmja jūstu, jei pazyna, ka tei jūsta ir

viņas, atminēja, kū treisdesmit godu atpakaļ ir padarījuse, aiz-

guoja un pasakuora ar tū jūstu.

46. Silama 1 a s Vaivariņš Inčukalna. «Balss,» 1890. g.

nr. 34. LP, VII, I, 441, 3.

Inčukalnā starp Bomīšu māju un Gauju atrodas maza gravi-

ņa, Soģu graviņa. Še senāk meitas esot sodītas par netiklību,

un tādas, kas bērniņus nozūmējušas. Agrāk šinī graviņā pa pus-

dienas laiku un pa tumsu neviens negājis — esot spokojies.

Reiz pa šo graviņu gājis vīrs un piepēži ieraudzījis mazu

bērniņu krekliņā gar ceļa malu tekam un: «Mcm, mcm!» saucam.

Tas bijis pusdienas laikā. Vīrs domājis: «Bērniņš būs bijis lieliem

līdz ogās un tad apmaldījies,» un gribējis to noķert — vest uz

māju; bet bērns skrējis raudādams viņam pa priekšu, kamēr no-

zudis graviņā pie krūma un nu bijusi dzirdama tikai mātes mie-

rinātāja balss. Vīrs gan skatījies apkārt, bet neredzējis ne mati

mierinātāju, ne vairs bērnu raudātāju.

Piezīme. Par raudošo veli ir vel uzrakstījis teiku Zaļokalnu Jānis

Rāmuļos (VII, I, 444, 5). P. Š.

47. No kāda L. Bērziņa skolnieka Limbažos.

Netālu no Umurgas atrodas mazs purviņš, kas apaudzis ar

bērziem. Pēc vecu laužu nostāstiem tur pusnaktī radoties visādi

ķēmi un dzirdot raudam mazu bērnu. Reiz vecos laikos nakti

tur gājusi garām kāda vājprātīga sieviete ar bērnu uz rokas.

Bērns raudājis un nokaitinājis māti. Tā bērnu nožņauguši un ap-

rakusi purviņā zem cinīša. Sieviete pati, baidīdamies no soda,

aizbēgusi. Katru nakti ap pusnakti redzot mazo bērnu uz cinīša

sēdam un raudam.

48. Ņina Gruzna Stukmaņos.

Reiz darbinieki braukuši uz māju. Sacelies negaiss. Darbi-

nieki sagājuši stadulā nogaidīt, kamēr negaiss pariet. Ta ka bijis

jau vēls, tad darbinieki nolikušies gulēt. Pēkšņi, ta ap divpads-
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mitiem, viens darbinieks dzird: «Celies, brāl', ko tu guli!» Dar-

binieks atmostas un redz: jauns cilvēks ar sarkanu lakatiņu ap

kaklu šo uzrunā: «Es esmu tavs brālis.» — «Man brāļa nav,» at-

bild darbinieks. Tas ar to sarkano lakatu saka: «Mani māte ma-

zu ar šo lakatu nožņaudza, bet nu jau drīzi būs divpadsmit, man

jāiet. Kungi jau būs mājā.»

49. Kārlis Skujiņa Smiltenes pag.

Mežā, tur kur saejot kopā Smiltenes, Raunas un Alūksnes

robežas, esot liela veca priede ar izgrieztiem krustiem. Ap priedi

augot alkšņu smalce. ,1a gadoties lietus negaisa laikā gar priedi

iet, tad dzirdot bērnu un sievietes raudāšanu. Veci ļaudis stāstot,
ka pie priedes — zviedru laikos, kāda māte nokāvusi aiz liela

bada savus bērnus un pati sevi.

50. A. Lerchis-Puškaitis Džūkste. LP, VI, 32, 4, 1.

Reiz vienam kurpniekam svešs cilvēks ik pēc mēneša laika

licis jaunus zābakus nomērīt. Kurpnieks tīri pabrīnījies, kur tik

daudz zābaku tāds plēš, kur ne. Te vienu vakaru svešais atkal

klāt. Bet nu kurpnieks, mēru noņēmis, līdis tīšām skatīties, pa

kuru ceļu šis tāds aiziet. Un — ko domāt — redz: ieejot turpat

kapsētā un nozūdot. Viņš neko. Te — kas ir — otru vakaru,

kamēr kurpnieciene pa laidaru kopjas, svešais iekluos istabā un

sapīcis uzstās kurpniekam: «Ko nāci man vakar pakal? Ko gri-

bēji, skatīdamies mani? Vai es tev neesmu aizmaksājis — ko?»

Un kamēr kurpnieks sataisīsies atbildēt, šis — ko domāt — no-

skrūvējis pats sev galvu, noliekot uz mūra un nu ar rumpi vien

klūp kurpniekam pakausī.
Par laimi sieva izdzirdējusi trāci, ieskrien un redzot — labi

vairs nav: galva uz mūra un rumpis plēš vīru. Ko viņa darīs?

Tā paraujot galvu, iznesot laukā un iesviežot sutrainī.

Nu steigusies atpakaļ vīru glābt. Bet plēsējies nebijis vairs

— tas neredzams izskrējis galvai pakaļ sutrainī un nezin kur

palicis.
No ta laika nerādījies nekad vairs kurpniekam.

51. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Gaujienas pagasta Cāvarkalnā bijuši ziemeļu karu laikos

apcietinājušies krievi un apšaudījuši no ozola koku lielgabaliem

zviedrus, kas bijuši nocietinājušies Gaujienas akmeņu pili. Gar

kalnu naktīs neviens nedrīkstot iet, jo gājējus baidot ēni un mo-

kot žņaudzēji.
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52. T. Klemenss, «Spoku stāsti, 1873.» 18.

Anna Riekstiņa no Kandavas apgabala stāstīja šādu noti-

kumu. Pie viņas dzīvojusi sieviņa ar vārdu Līze, kurai bijusi sep-

tiņi gadi veca meitiņa, it mīlīgs un glīts bērniņš. Līzes meitene

saslimusi un pašā debesbraukšanas dienā nomirusi. Māte bērni-

ņu loti mīlējusi un tādēļ no bēdām palikusi kā bez prāta. Pēc ne-

ilga laika pēc bērēm, Līze gājusi savu māsu apciemot. Kad no

māsas atvadījusies, tad tā tai dāvinājusi treknu baltu sivēniņu.

Mājās ejot, ceļš gājis gar kapsētu, kur Līzes meitiņa bijusi ap-

rakta. Mātes mīlestība mudināja Līzi apmeklēt sava bērniņa ka-

piņu un tur noskaitīt pātarus. Pie kapa apstājusies, tā noliek

maišeli ar kviecošu sivēniņu zemē, un pati, ceļos nometusies, sāk

raudāt un vaimināt, runādama: «Ak mīļā, dārgā, zelta meitiņ,

kad tu zinātu, cik gauži tevi žēloju, un kā es pēc tevis dien' un

nakti izleju asaras. Kad tu atdzīvotos un uzceltos no kapa, tad

es tev atdotu to brango sivēniņu, ko man māsa dāvināja.» Tikko

viņa šos vārdus bija izrunājusi, viņa ierauga uz kapiem lielu put-
nu lidinājāmies, un nu uznāca Līzei tādas bailes, ka tā skriešus

aizbēga no kapsētas. Labu gabaliņu tecējušai, tai atkal paliek

žēl sivēniņa, kas palicis kviekdams uz kapiem. Ko nu darīt?

Saņēmusi drošu sirdi, viņa iet atpakaļ pēc sivēniņa, bet brīnums!

— maišelis tukšs un sivēniņš nekur nav redzams. Līze gan sau-

kusi: «Cuk, cūciņ, cuk cūciņ!» Bet kas pagalam, tas pagalam

Te atkal putns uzcēlies gaisā no kapiem un Līze, vēl vairāk no-

bijusies, bēgusi projām. Mājas pārnākusi, Līze no bailēm un

sirds sāpēm pēc savas meitiņas un treknā sivēniņa palikusi slima

un pēc pusgada vārgšanas nomirusi.

Piezīme. Teikas no 52. līdz 56. numuram veli parādās dzīvnieku

izskatā. P Š.

53. T. Klemenss, «Spoku stāsti, 1873.» 4.

Upītes Miķelis bija Salonajas krogā ar labiem draugiem sa-

ticies, kur tam tērzējot laiciņš ātri pagāja un jau gandrīz pus-

nakts bija klāt, kad draugi šķīrās. Miķelim bija jābrauc gar kap-

sētu, kas bija tālu no cilvēku mājokļiem, un kur ļaudis daudzi-

nāja, ka tur spokojot. Labu dūšu ieņēmis, tas par tādu valodu

nebēdāja. Mēness spīdēja gaiši un zirgs nosalis un izsalcis tecēja
bez pātagas pilnos rikšos. Līdz kapsētu labi noskrējis, sāk uz

reiz zirgs pret pašiem kapa vārtiem krākt un baidīties. «Kas nu

par ērmiem?» domāja Miķelis. Te nejauši izskrien caur vārtiem

liels melns suns ar briesmīgu riešanu, un nu zirgs vairs nebija

valdāms, tas lēkšus vien skrēja šņākdams un sprauslodams uz

mājām. Bet Miķelis pārlieku nobīdies, sagulēja kādas trīs nedē-

ļas slims un ilgi tam vēl skanēja melnā suņa negantā riešana

ausīs.
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54. Anna Brigadiere Kalnamuiža. LP, VII, I, 97, 11.

Netālu no Kalnamuižas bijuši Zviedru kapi. Vienreiz mācī-

tājs, tumšā naktī pa šiem kapiem braucot, dzirdējis: kāds dodot

labvakaru. Mācītājs it laipni atņemot. Bet kučieris izbrīnījies:

«Kā jūs, cienīgs tēvs, cūkai dodiet labvakaru?» Bet mācītājam

bija rādījies cilvēks, nevis cūka. Nu mācītājs izkāpis no ratiem,

apsvētījis to vietu un tad tur vairs nav ķēmojušies ķēmi.

55. H. Skujiņa no K. Veinberga Aumeisteros.

Reiz, Aumeisteru muižā, dzīvāsi veca preilene, tā bīsi varēn

neganta un priekš simtu gadu Aumeisteru pagasta bezdibinā no-

slīkusi. Bet pa naktim preilene palikusi par vērsi, nākusi no eze-

ra laukā un baurodama staigājusi pa muižu.

Reiz pašā pusnaktī lielckungs atsaucis modernieku un sācis

šo neganti ķīvēt, kāpē šis vēršam nedodot ēst, ka tas cauras nak-

tis baurojot. Bet modernieks sacīš pretī, ka šis jau vēršam ne-

taupot un katrreiz pillas karkles piekraunot. Bet lielckungs ne-

ticēš un gāš uz kūti skatīties. Kā ta, kūtī viss mierīgi, tik nu

pie paša bezdibinā vērsis ārdījies, kā traks.

56. J. Luters Otaņke pie Nīcas. K. Lielozola kr.

Viens mežgalnieks braucis ar savu sievu uz Liepāju. Kad

bijuši nobraukuši pretim Sātupa kapiem, viņi ieraudzījuši sivēnu

skrējām. Braucēji apturējuši zirgu un sieva gājusi sivēnu ķert.
Sivēns dikti līkumojis un sieva nevarējusi noķert. Beidzot sivēns

bijis jau noskrējis pie pašiem kapiem. Sieva domājusi, ka viņa
sivēnu pie kapiem noķers, tāpēc dzinusies tik pakal. Tikko sivēns

bijis pie kapiem, tas tūliņ pazudis. Sieva dikti pārbijušies un

pārbraucot no Liepājas tūliņ nomirusi.

57. T. Klemenss, «Spoku stāsti, 1873,» 2.

Vecais_ Šēfers esot dzīvojis lejas Kurzemē kādā muižiņā.
Ziemas svētku vakarā viņš sarunājies ar savu dēlu braukt znotu

apmeklēt, kas kādas trīs jūdzes tālāk turējis krogu uz renti.

Sniega puteņi gan plosījušies, bet braucējiem bijis ceļš it labi

pazīstams, un tādēļ šie ar Dieva palīgu devušies ceļā. Trīs ver-

stes no znota dzīvokļa tiem bijis jābrauc pār augstu kalnu un tik-

ko nokļuvuši kalnam otrā pusē, tie ierauga uz paša ceļa pusmucu

pilnu ar stipru proba brandvīnu guļot. Zināms, ka viņi brandvī-

na mucu uz ceļa neatstāja, bet ievēla to kamanās un paņēma

līdz. Kaut gan Šēfers apziņoja, ka esot brandvīna mucu atradis,

tomēr neviens neatsaucies, kam tā piederētu, un nu sākuši at-

rasto brandvīnu dzert.
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Muca jau sen bijusi tukša, un atkal ziemas svētku vakars

klāt. Lai gan bijis ceļš aizputināts, Šēferam atkal uznākusi va-

rena luste, znotu apciemot; bet šoreiz dēls nebraucis līdz, un tā-

dēļ devies viens pats ceļā. Pār pieminēto kalnu braucot, tam

iešāvies prātā, ka pērngadā ap šo laiku še esot brandvīnu atradis

— un brīnums — tikko nokļuvis kalna otrā pusē — mēness spī-

dējis gaiši — iesāk zirgs baidīties, un, lūk, muca gul atkal uz

ceļa. Ar mokām zirgu pievedis pie mucas, grib pilno mucu ievelt

kamanās, bet tā ātri veļas uz leju. Domādams, ka varbūt zirgs
ar kājām mucu novēlis, brauc atkal tai klāt, un tikko no kama-

nām izkāpis, sāk muca velties kalnā. lesākot, neko nedomādams,

brauc tai pakal, bet muca veļas drīz uz kalna, drīz uz leju, kamēr

beidzot nopratis, ka nav labi un nu to pārņēmušas lielas bailes

un šaušalas. Bez ceļa ar lielu riņķi viņš steidzies pie znota, no-

bijies un drebēdams, ienācis krogā, kur bez kavēšanās izdzēris

krietnu šņapsi, par ko znots to jautājis: «Sievas tēv\ vai neesat

nobīdušies no mucas? Muižas vagārs šovakar, par kalnu brauk-

dams, arī nopūlējies ar mucu, un tā pārbīdies, ka tagad pie mir-

šanas slims guļot.»
Te uzņēma viens vecs vīrs, kas krogā bija ienācis, valodu

un stāstīja, ka priekš daudz gadiem atpakaļ kailna ielejā bijis
brandvīna brūzis, kur vīndeģis pašā ziemas svētku vakarā sev

kaklu pārgriezis. No tā laika vairāk nevarējuši brūzī brandvīnu

dzīt un vaijadzējis to pavisam iznīcināt. Vēl tagad ziemas svēt-

ku naktī vīndeģis vārtoties kalnā kā brandvīna muca un baidot

ļaudis.

Piezīme. Teikas no 57. līdz 63. numuram veli parādās dažādu

priekšmetu izskatā. P. Š.

58. Bērziņš Piebalga. «Baltijas Vēstneša» piel. 1894.

LP, VII, I, 124, 1.

Vasaras dienā viens balidzietis brauc gar Krusta kalnu. Pie

kapsētas vārtiem piebraucis, viņš ieraudzījis uz ceļa melnu dzijas
kamolu. Ātri pacēlis kamolu un braucis tālāku. Bet tavu brīnu-

mu! — kamols arvienu lielāks un lielāks tapis, kamēr pēdīgi visi

rati tā pārpildīti, ka pašam baldzietim bijis jākāpj no ratiem ārā.

Viņš gribējis izgrūst kamolu no ratiem, bet nav varējis, jo tas

bijis loti smags, tā ka pēc pat zirgs vairs nav varējis pavilkt un

apstājies kādu ceturtdaļversti no kapsētas. Zirgam apstājoties,
kamols pārvērties par melnu putnu un aizskrējis uz kapsētu,

kliegdams: «Pie citiem, pie citiem! ko es viens.» Baidzietis nu

priecīgs braucis atkal tālāk uz Skujeni.

Piezīme. Veli esot miroņu dvēseles, kas melna kamola satinušas,

vējoties gājējiem tumšās naktīs uz kājām. Reiz viens vīrs tumšā naktī gājis
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uz riju. Ejot tam sācis velties uz kājām melns kamols un vēlies tā projām,

kamēr ievēlies rijā. Vīrs no tam tā pārbijies, ka palicis tūdaļ slims un pēc

maz dienām nomiris. Šimiņš Bruknā. Viens vīrs guļ pie vecas, pusnoārdītas

rijas. Te naktī viens to modina: «Neguli te, tur iekšā ir veli!» Vioš paceļ

acis —
redz: tādi muskuļi kā kaki drīzi lēkdami veļas pa veco lodziņu iekšā,

drīzi ārā. K. Rītiķis Džūkstē. (LP, VII, I, 124, 2un 3).

59. H. Skujiņa Aumeisteros.

Sen, sen atpakaļ Aumeisteru Zaķu muižā noticis tā. Muižas

kalējam nomirusi veca māte. Kalējs nomirušo ielicis zārkā un

uznesis uz istabas augšas, jo citas rūmes tam nebijis. Nakti visā

mājā nebijis miera. Pa istabas augšu arvien staigājuši un ugunis
vien spīdējušas. Kalējs ar savu sievu visu to dzirdējis un re-

dzējis. Nākamā dienā kalējs nomirušo māti aiznesis uz tukšu

muižas šķūni. Bet arī tur naktī bijis tas pats. Pa šķūni atkal

staigājuši, ka ugunis vien spīdējušas. Šķūņa dūris vērušās vaļā

un pa tām gājuši iekšā un ārā uguns stabi. Uguns stabi nākuši

no Romiešu kapsētas. Par Romiešu kapsētu sauc Zaķu muižā

vecu kapu kalniņu, kurā tikuši savā laikā atrasti miroņu kauli

neparasta lieluma, akmeņa cirvis un vēl citas sīkākas senlietas.

Kapu kalniņā mironi aprakti ļoti seklu, ne vairāk, kā divi pēdi

dziļumā. Miroņiem virsū esot uzbērta laba kārta nelielu akmeņu

un tad vēl uzbērtas zemes. Visi, kas uguns stabus redzējuši,

teikuši, ka vecie mironi ejot uz nomirušo kalēja māti. To nakti,

priekš kalēja mātes bērēm, nācis no Aumeisteru Lielā kroga uz

māju muižas dišļērs. Kad viņš bijis jau pie Zaķu muižas tilta,
tad uzreiz ieraudzījis, ka pa abām ceļmalām nāk augsti uguns

stabi un ceļam pa vidu veļas ugunīga bumba, uz augšu palēkda-
mās. Uguns stabi apstājušies uz tilta un nelaiduši dišlēru garām.

Dišlērs bijis drošs vīrs un gājis tik stabiem klāt. Bet stabi katrs

no savas ceļmalas uzreiz sagājuši ceļa vidū kopā. Ugunīgā bum-

ba lēkājusi pie stabiem uz augšu, uz leju. Dišļērs neticis garām.

Viņš pagriezies uz ceļmalu, bet stabi aizgājuši no ceļa vida katrs

uz savu ceļmalu un bumba palikusi vidū. Dišlērs atkal neticis

garām. Tā stabi darījušies ilgi, ilgi. Dišlērs neticis garām un

arī kā par brīnumu nesadedzinājies, jo bijis stabiem pavisam

klāt. Uguns bijusi pavisam auksta. Dišlēram nekas cits neatli-

cies, ka iet atpakaļ. Dišļērs ar lielu līkumu aizgājis uz māju. Pie

mājas viņš apstājies un skatījies. Uguns stabi vēl stāvējuši uz

tilta. Arī šķūnī, kur bijusi nomirusi kalēja māte, spīdējušas ugu-

nis un pa durvim nākuši un gājuši uguns stabi. Kad kalēja māti

aprakuši, tad nekad vairs ugunis šķūnī nespīdējušas.

60. A. Vas k i s Tuku m a.

Reiz gar Milzkalnes Patversmes kapiem nakti braucis Eikt-

maņa tēva tēvs. Ko ticis mežā pret kapsētu, tā zirgs sācis slie-
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ties kājās un negājis uz priekšu. Braucējs gājis skatīties, vai kas

nav uz ceļa. Jā, nu bijis arī, turpat zirga priekšā tāds kā melns

zārks, kā. Braucējs pārmetis sev krustu un pārvilcis arī pār

ceļu krustu. Tūdaļ parādība izzudusi un zirgs gājis tālāk.

61. M. Malmeistere Nurmuiža.

Nurmuižas nabagu mājas iemītniece Anlīze Stanga stāsta

par to, kā Grēka šķūnis cēlies. Grēka šķūnis atrodas pie taga-

dējām Brīvnieku mājām, starp Nurmuižu un mācītāja muižu.

Reiz karstā pusdienas laikā rudzus pļaujot laukos kādai kal-

pa sievai palicis slikti ap dūšu. Šī pajēmusi līdzi savus mazos

bērnus un iegājusi šķūnī pagulēt. Šķūnis bijis pilns ar sienu.

Garām gadījies iet mācītājmuižas kalējam, tas bijis liels pīpētājs
un pīpi aizkūpinādams, nosviedis degli turpat pie šķūņa zemē.

Pēc laiciņa šķūnis jau dedzis gaišās liesmās. Sadeguši ir kalpa
sieva ir abi bērni. Vīrs vaimanājis un kliedzis, līdz sajucis prātā
un kādu nakti atrasts pakāries izdegušā šķūņa mūros. Pēc ga-

diem uzcelts tanī pašā vietā jauns koka šķūnis, kas stāv vēl tagad

turpat. Bet kamēr vien mācītājmuižā dzīvojuši kalēji, tie visi

esot katru nakti redzējuši, ka šķūnis deg, vienalga vai ziema, vai

vasara, un no tā laika šķūnis nosaukts par Grēka šķūni. Nova-

karos vai pašā pusdienas laikā garām braucot ļaudis dzirdējuši
tur bērna raudas un vaidus.

62. Kārlis Skujiņa Smiltenes pag.

Reiz dzīvojušas divas saimnieces — draudzenes. Vecākā

teikusi jaunākai: «Ja es pirmā nomiršu, tad es tev pēc nāves

parādīšos.» Nomirusi vecākā saimniece. Jaunākai saimniecei, no

kapsētas uz māju braucot, pie kāda tiltiņa, ceļa malā pacēlies
balts stabs un atkal nozudis. Arī zirgs to redzējis, jo satrūcies

un nolēcis no ceļa. Baltais stabs bijis vecās saimnieces gars.

63. J. A. Jansons no 46 g, v. A. Rezevskas Nogales Kārklīšo 8'

Reiz kungam no istabas loga nozudis laulības gredzens.

Kungs uzkrāva vainu kalponei un nosprieda par sodu viņai no-

cirst kaklu. Kalpone gan lūdzās, ka viņa esot nevainīga, bet

kungs lika tik kalpiem ņemt viņu cieti un sodīt. Beigās vēl kal-

pone novēlējusi, lai tad viņas asinis vienmēr paliek redzamas, jo
tās ir nevainīgi izlietas asinis. Un tiešām tā ar noticis — tas

asins traips redzams vēl šodien. Vēlāk nocirtuši vecu liepu pils
dārzā un tur žagatas ligzdā atradies arī zudušais gredzens, tā kā

kalpone patiesi bijusi nevainīga.
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64. Kārlis Strē! c r t s Vec-A v c ē. Jk r. 11. LP, VII, I, 93, 1.

Verstes divas no Vec-Auces uz Ķeveli pabraukušiem, mums

parādās pliks smilšu kalns, Kallas kalns.

Vecos laikos te glabāti karā kritušie zaldāti. Bet drīzi iera-

dies kalnā arī pats velns un sācis nomirušās dvēseles negantīgi

mocīt. īpaši dienasvidos un pusnaktīs briesmīgi dauzījies, tā ka

pat zemes virsū varējuši dzirdēt vaimanas. Naktī jau nedrīkstē-

jis neviens tur gulēt: kā apgulās, tā pēc brīža atradās upes malā

un dažu reizi kājas bija jau ūdenī. Kalnā esot aprakts arī kāds

bagāts virsnieks. Dažu reizi naktīs top žāvēta vina nauda, bet

taču neviens nav iedrošinājies pēc viņas rakt.

Piezīme. Teikas no 64. līdz 72. numuram veli taisa troksni. P. Š.

65. H. Skujiņa Smiltenes pag.

Vienā muižā meitas nevarējušas pa naktim miera dabūt, jo
viens skrāpējies gar sienām un rāpies augšā. Reiz meitas ap pus-

nakti izgājušas no istabas priekšiņā. Uzreiz pa āra durvim ie-

skrējis tāds švurkstis un murkšis un skrējis pa priekšiņu. Redzēt
meitas nekā nav varējušas. Viena meita gadījusies švurkstam

taisni ceļā un tā nosista gar zemi. Otrai meitai tas skrējis ga-

rām un tai izlicies, ka baltas ugunis uz vaiga uzgrūž. Vaigs vēl

ilgi sūrkstējis un bijis pavisam sarkans. Švurkstis bijis viens

būvmanis, kas nosities tad, kad māju cēluši.

66. Kārlis Skujiņa Valmiera.

Viena jaunava vakarā gājusi caur Valmieras veco kapsētu.

Pret kādu tumšu, kokiem apaugušu celiņu, kāds saucis viņas vār-

du. Domādama, ka kāds paziņa viņu sauc, tā gājusi uz to pusi.
Pie kāda kapa kaut kas dobji nodunējis: it kā smagas durvis tik-

tu aizvērtas. Jaunava iedomājusies par spokiem un bailēs aizbē-

gusi no kapsētas.

67. E. Pori c te Lubāna. A. Aizsila kr.

Lubānas draudzē kāds no pirmiem mācītājiem bijis loti
nikns: sitis iesvētāmos bērnus un plēsis tos aiz ausim un matiem

Pēc mācītāja nāves viņa skoliņā naktīs skanējuši žēli vaidi. Ļau-
dis runājuši, ka tur nelabais mokot mācītāju. Atnācis jauns mā-

cītājs, tas bijis loti labs. Vēl gan kādu laiku skoliņā spokojies,
bet pēc tam žēlie vaidi apklusuši.

68. A. G. Talsos. T. Dzintarkalna krājuma.

Reiz vienu nakti trīs vīri zāģējuši un skaldījuši malku Jelga-

vas pils garajos gaņģos līku kambaru tuvumā. Viņi bijuši no-
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runājuši strādāt visu nakti un vakarā neiet uz mājām, lai līdz

rītam varētu pabeigt visu darbu. Viņiem bijis gan tā kā bailes,

bet nosprieduši tikai dūšīgi strādāt — ko tur no veciem kau-

liem baidīties? Divi zāģējuši un trešais skaldījis, lukturis ar

uguni bijis pakārts pie sienas. Ap pusnakti skaldītājs jau dzir-

dējis troksni pie līku kambara durvim, tomēr biedriem neko ne-

teicis. Drīz atskan otrs vēl stiprāks brāziens, ko dzird arī zāģē-
tāji. Visi trīs saskatās un viens nosaka: «Mironi gribēs mūs

laukā dzīt.» Tad vini aizkūpina pīpes un bailes slēpdami strādā

tālāk. Nu sāk uguns šaudīties un gar sienām ēnas staigāt. Te

jau atskan trešais spēriens, tā kā visas velvju sienas nodreb. Nu

visi satrūkstas un skrien pa galvu pa kaklu no velvēm laukā.

69. H. Skujiņa Smiltene.

Smiltenes pagasta Mārtiņu mežā ir augsts kalns, ko sauc

par Kūjinu kalnu un arī par Naudas kalnu. Mārtiņu mežā zie-

meļu kara laikā bijis ielenkts zviedru kara spēks. Kaujas mežā

ilgušas trīspadsmit dienas un zviedri tikuši sakauti. Kūjinu kal-

nā zviedri aprakuši naudas lādi un kara ieročus. Naudas lāde

bijusi dikti smaga un vesta pajūgā, ko vilkuši divpadsmit zirgi.

Naudas lādi aprakuši sagūstītie krievi pēc zviedru pavēles. Nau-

das lādes racējus, zviedri pēc tam esot mežā nonāvējuši. Vēl

tagad zināmā dienā un laikā redzot septiņpadsmit krievus, kas

izrokot lielu biedri un atkal aizberot. Pēc tam racēji pazūdot

mežā. Drīz vien mežā, kur pazuduši racēji, atskanot kliedzieni

un vaimanas, tur laikam zviedri nonāvējot racējus.

70. P. Šmi t s no P. Zeltiņas Latgail c.

Viena muižniece bijusi loti barga un likusi savām kalponēm
caurām naktim vērpt. Kad muižniece nomirusi, tad viņai arī pēc
nāves nav bijis miera. Tanī istabā, kur meitas vērpušas, katru

nakti dzirdēti ratiņi rūcam, lai gan vērpējas nav bijušas re-

dzamas.

71. A. Gari-JuoneDomopolē.

Myužīgu dusēšonu! 50 godu atpakaļ man nūmvra veirs Je-

zups. Pēc juo nuoves es kotru nakti dzierdēju, ka nazkas stai-

goj pa ustobas viersu. Reitā izkuopu augšā un nikuo naatrūnu.

bet sincēs un uz pogolma beja bosu kuoju pādi. Tai namīrīgi

gulēju ostoņas naktis. Dēvētā naktī mvuseji vysi aizguoja kultu,

paliku es vīna poša. Nu vokora pamoluse, pīkusu un atguoju

atsagult. Muna gulta stuovēja car sīnas molu un gaugals pi
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Jūga. Atsagulu — vēl nabeju luogā pīmyguse — dzieržu: naz-

kas puoršlvuc par manim un nūsavel pi sīnas. Par reizi man

puorskrēja šārmas — dūmuoju: te lobuo Dīva nav. Apjēmja bai-

les, ka i pakustēt navaru. Drusku atsajāguse, taukstu un sa-

taukstīju rupu, rupu kraklu. Tryukusēs nu gultas, puormetu

kristu un īguojuse kambarī, molu leidz reitam.

72. A. Gari-Juone no 50 g. v. Somu Ontona Līksnas pag.

Beja vīni vāci, vāci kopi un tur iztaisīja muoju. Kai tik vo-

kors, vīns izlem uz pakša un svilpoj un tod svilpuodams īt nu

vīna gola leidz ūtram pa jumtu, ka vysas molas tai i brakš. Kad

saiminīks gul, nazkas daīt kluot un nūraun deki, tod jis pajem

vēl deķi un apsasadz. Daīt — raun jū aiz motim. Utrā dīnā jis
aizīt da baznīckungam un pastuosta, ka navar dzeivuot. Baznīc-

kungs atguoja un vysu apsvētēja, pēc tam saiminīkam lyka mīru.

73. Vilis Ozoliņš Vestienā. LP, VII, I, 442, L

Vienā krogā, netālu no Lielajiem Kangariem, daudzreiz rau-

dājis bērns. Mans mātes tēvs bijis dūšīgs vīrs. Tas raudam

izdzirdējis, gribējis raudātāju atrast, lai kas. Bet citi vīri tomēr

apvaicājušies krodzeniekam: kas tas par raudātāju esot? Kro-

dzenieks teicis: ko te meklēt, ko te atrast — tas arvienu tā rau-

dot. Citā reizē bijuši vairāk tādu dūšīgu meklētāju un tie tad at-

raduši bērna žokļa kaulu. No kaula spiedušās burzgulas kā asa-

ras laukā un raudu skanas atskanējušas tā kā iekšpusē kaulam,

kā ārpusē — nemaz pilnīgi noprast. Nokristījuši rauduli, pārme-

tuši krustu, apģērbuši un aprakuši vecā vietā. No tā laika mitē-

jies raudātājs raudāt. Ja bērnu nekristītu nomaitājot, tad tas

miera neturot.

Piezīme. Šaja un trijās sekošas teikās ir runa par raudošo kaulu.

Citas līdzīgas teikas ir vēl 9. nodaļā, kur veli prasa, lai tos aprok. P. Š.

74. Marta Lorence Jaun- Gulbene.

Jaun-Gulbenes Skubinu silā ir pazīstāmi trīs kalniņi: Darvas,

Kapu un Vēžu kalniņš. Jaukākais no tiem ir Vēžu kalniņš. Agrāk
Liedēs upē bijis daudz vēžu. Vēžotāji, kas braukuši no diezgan

plašas apkārtnes, bieži uz kalniņa vārījuši vēžus.

Bet ievērojamākais ar saviem nostāstiem ir Kapu kalniņš.
Šai kalniņā esot aprakts nekristīts bērns. Ja agrāk naktī div-

padsmitos gadījies braukt caur Skubinu silu, tad zirgs neesot gā-
jis Kapu kalniņam pāri. Reiz viens saimnieks braucis no Liedēs
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kroga uz māju. Klausoties, kalniņā tā kā bērns raudot. Tiekot

pie kalniņa, zirgs vairs tālāk neejot. Viņš uzsitis ar pātagu, bet

zirgs neiet un neiet. Nu saimnieks iedomājies laužu nostāstus

par Kapu kalniņu. Viņš izkāpis no ratiem un teicis: «Ja puisēns,

tad viņa vārds ir Ancītis; ja meitene, tad Grietiņa.» Tūliņ raudā-

šana apklususi, un zirgs mierīgi gājis pāri kalniņam. No tās rei-

zes neesot vairs nekas dzirdēts Kapu kalniņā.

75. Andrejs Ozoliņš Jaun-Gulbene.

Reiz braukuši četri vīri no Jaun-Gulbenes uz Lubānu. Pie-

braucot pie Kapu kalniņa — dzirdot no akmeņa puses tādu kā

bērna raudāšanu. Gājuši skatīties — nekā neatraduši. Bet kā

gribot braukt prom, tā raudot atkal. Nu iet otrreiz skatīties un

atrod pie akmeņa žokļu kauliņus, kas dzen putas. Viens no vī-

riem pārmetis krustu un teicis: «Ja puisēns, tad vārds ir Ancītis;

ja meitenīte, tad Grietiņa.» Tūliņ raudāšana apklususi, un vīri

aizbraukuši uz Lubānu.

76. Rūdolfs Kociņš Galgauska.

Nepilnu versti no Rimstavu pusmuižas atrodas sils, ko sauc

par Rimstavu silu. Caur silu tek strauja, sekla Džergzdaunas

upīte. Pār upīti iet ceļš no Rimstavām uz Galgausku. Agrāk

šajā silā esot spoki rādījušies. Reiz, nakti caur silu gadījies
braukt drošam vīram. Viņš gan bijis dzirdējis, ka še spoki rādo-

ties, tomēr nelicies ne zinot — braucis tik tālāk. Bet kā ticis pie

upītes, tā zirgs apstājies un negājis pāri tiltam. Brīnums — no

tilta apakšas nākot skaņas, it kā bērns raudātu! Vīrs gājis rau-

dzīt, bet nekā neatradis. Tas gribējis iet atpakaļ uz ratiem, bet

te raudot atkal. Nu viņš gājis un lūkojis ūdenī. Lūkojis, lūkojis
— beidzot atradis kaut ko tādu garu. Izvilcis — ieraudzījis cil-

vēka stilba kaulu. Kaulu tas ietinis drānā un braucis uz māju.

Mājā pārbraucis, vīrs kaulu nonesis uz rjiu. Otrā rītā mājenieki

runājuši, ka rijā esot bērns raudājis. Vīrs atminējies stilba kaulu.

Nu viņš bijis pārliecināts, ka tas ir spoks, kas ļaudis Rimstavu

silā biedējis. Viņš paņēmis kaulu un aiznesis uz mācītāju. Mā-

cītājs apskatījis, padomājis un licis kaulu aprakt. No tā laika

Rimstavu silā vairs nedzirdot spokojamies.

77. A. Miezone Sauka. Latvju kultūras kr.

Pie Saukas Dēšu kroga kapiem ap pusnakti braucot vezums

paliekot tik smags, ka zirgi nevarot pavilkt. Pie tiem pašiem
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kapiem nakts laika cilvēki maldoties un nekad nevarot atrast

īsto ceļu.

Piezīme. Teikās no 77. līdz 81. numuram darbojas neredzami jeb

nenoteikti veli. P. Š.

78. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē

Vienam saimniekam klājies gluži labi, bet te gadījies kads

skauģis, kas viņu nobūris. Tas ieteicis, lai ejot uz kapsētu, iz-

rokot vienu mironi, izņemot tam iekšas un to vietā lai ieliekot

tēja iekšas. Miroņa iekšas lai pārnesot mājā un ierokot apakš

kūts. Tad tik tam klāšoties īsti labi. Saimnieks arī tā izdarījis,
bet tikai sev par postu. Otrā rītā, kad taisījušies braukt mežā,

puisis atgāzis ragavas, kas bijušas pie kūts pieslietas, bet tās ar

paceltām ilksim pašas aizskrējušas projām. Tā maize, ko todien

cepuši, pārvērtusies krāsnī par zirgu mēsliem. Govis bijušas kutī

pie griestiem pievilktas. Saimnieks nu griezies pie mācītāja, lai

tas nākot apsvētīt viņa māju. Tikko mācītājs ienācis istabā,

tūliņ aiz griestiem aizspraustais dūcis skrējis viņam gar ģīmi un

iedūries sienā. To redzēdams, mācītājs sacījis saimniekam, ka

viņš būšot apgrēkojies pret Dievu. Saimnieks nu arī atzinies un

aiznesis miroņa iekšas atkal uz kapsētu. No visas nelaimes ticis

vaļā tikai tad, kad arī tiesa tam uzlikusi savu sodu.

79. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīga.

Koku-muižas kungs Klēģers bijis Burtnieku muižas kunga
brālis. Kad nu pirmais nomiris, tad Koku-muižu nopircis viens

cits bagāts kungs, kas savā jaunā pilī sataisījis lielas dzīres un

ieaicinājis daudz viesu. Kad viesi sanākuši un nosēdušies pie

galda, tad caur viesu istabu izgājis tik stiprs vējš, ka pat galda
trauki sakustējušies, lai gan visas durvis un logi bijuši cieti. Viesi

loti nobijušies, domādami, ka tas vējš bijis mirušā kunga gars.

Arī pats jaunais muižas īpašnieks tur vairs negribējis dzīvot un

ietaisījis tur pusmuižu, kur dzīvojuši tikai strādnieki.

80. A. Bundža Rubene, A. Bērzkalnes krājuma.

Reiz bijis viens vīrs vārdā Indriķis, kas bijis dzimis lielā

piektdienā. Visur, kur viņš gājis, tam rādījušies nelabi dzīvnieki:

čūskas v. c. kustoņi. Kad gājis kapos, tad_ viņu mocījuši mirušie

pavisam nost. Kad nomiris, tad zirgs apmēram versti no kapiem

nav bijis padzenams, kaut vai situši nost. Beidzot ar lielu plītē-
šanu padzinuši kādu gabaliņu, bet tad bijis vienos sviedros. Tad

puiši ņēmuši veco Indriķi uz kamiešiem un kā par brīnumu zirgs
vairs solos nav bijis noturams, skriet vien gribējis.
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81. O. Preiss no A. 11 gaš a s Galgauska.

Senos laikos tagadējās Vecgulbenes baznīcas vietā bijusi ko-

ka baznīca, zem kuras bijuši pagrabi. Vienā pagrabā bijusi vīna

noliktava, bet pārējos murēti dzīvi cilvēki, sevišķi tādi, kas svēt-

dienās strādājuši, vai arī kungiem neklausījuši. Reiz baznīcas

kalniņš sācis brukt, baznīca iegāzušies upē un nogrimusi. Uzcē-

luši jaunu baznīcu, kurai stabos iemūrējuši cilvēkus. Visi domā-

juši, ka cilvēku gari esot baznīcu apgāzuši. No jauna baznīcu

ceļot, pamatos cilvēku vairs nemūrējuši.

9. Veļi prasa, lai aprok.

1. T. Klemenss, «Spoku stāsti, 1873,» 5.

Priekš daudz gadiem stāstīja viens svešs kungs no Kurze-

mes, ka viņa tēvs, kas citkārt bijis muižas valdinieks, esot caur

spoku palicis bagāts. Svešinieka tēvs, ar vārdu Kundrāts, reizo-

jis no Jelgavas uz mājām, lietus lijis straumēm un ceļš dublots,
tā ka Kundrāts tik vēlā vakarā varējis krogu pasniegt. Še ie-

nācis, lūdz krodzinieku, lai dod naktsmāju, uz kam tas atbild, ka

esot visas rūmes jau aizņemtas, tik viena istaba gan vēl esot dīka-

bet tur nevarot neviens cilvēks pārgulēt, jo tur pusnaktī briesmī-

gi spokojot.

«Kad tas vien tā vaina ir,» atsacījis drošsirdīgais Kundrāts,

«tad lieciet tik man tai spoku istabā gultu uztaisīt, es tālāk ne-

varu braukt un spokus nebīstoss, jo tādu pavisam nav, un tik

māņticīgi cilvēki tos daudzina.» Krodzinieks gan vēl ar mīļiem

vārdiem lūdza, lai ceļinieks meklējot labāk citur naktsmāju, bet

kad Kundrāts pastāvēja, ka minētā istabā viens pats gulēšot, tad

plecus raustīdams, arī vēlēja tur utzaisīt gultu. Ceļotājs ienesa

savas lietas, noturēja labas vakariņas un jokodams krodziniekam

labu nakti devis, gāja gulēt. Miegs tam vēl nenāca, tādēļ tas

no sava cela-soma izņēma grāmatu, aizdedzināja divas sveces,

nolika pie gultas uz galdiņa zobenu un pāri pistoles, aizslēdza

durvis un tad apgulās, gribēdams gultā kādu brītiņu lasīt. Visi

kroga ļaudis un citi ceļavīri jau bija dziļā miegā; te uz reiz

atradās istabā no izskatās bāls un assiņains sievišķis, kas, rokas

žņaugdama, gar gultu staigāja. Kundrāts, zobenu un pistoles

rokās ņemdams, runāja uz spoku: «Visi labi gari slavē Dievu!»

«Ir es Dievu slavēju,» atsacīja spoks.

«Kādēļ tu naktī staigā un ļaudis baidi?» sacīja Kundrāts,

«es no spokiem nebīstos un kad tu man tuvoties gribētu, tad šau-

šu un cirtīšu ar zobenu.»

«Ha, ha, ha!» atskanēja balss it ka no bedres. «Man tu neko

nevari darīt, jo man nav miesas un kaulu, es esmu gars: bet tu
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esi pirmais, kas ir tik drošs, laikam tev laba apziņa. Tāpēc ce-

lies no gultas, es tev rādīšu daudz mantas un tu un tavi bērnu

bērni būs bagāti un laimīgi, kad tu visu izpildīsi, ko tev piekodi-
nāšu. Tad paklausies! Trīsdesmit gadu atpakaļ no Jelgavas

braukdama, es gulēju šinī istabā. Blēdīgs krodzinieks, kas savu

pelnīto algu jau dabūjis, bija manījis, ka man bija daudz naudas

un zelta un sudraba lietu, tāpēc tas, kārodams bagātības, mani

še nokāva un apraka apakš grīdas. Lai šī slepkavība nenāktu

gaismā, tas mūrētā sienā ietaisīja mazu skapīti, kur noglabāja

visu mantu, bet pēc tam, par upi braukdams, dabūja ātru galu,

un nu neviens cilvēks nezina, kur tā manta noslēpta. Redzi šo

mazo nagliņu, kad to paspiedīsi, tad atdarīsies durvtinas, tur

atradīsi tūkstošiem naudas, zelta un sudraba. No šās naudas pa-

turi vienu dalu sevim, otru dalu izdali nabagiem un trešo dalu

dod baznīcai un iztērē uz manām bērēm. Liec izrakt manus

kaulus no grīdas apakšas un apglabāt svētītā kapsētā, kā pienā-
kas ar visu godu, tad es varēšu līdz pastarai dieniņai' mierīgi
dusēt.»

Pēc tam spoks pazudis, Kundrāts nu paspiedis apzīmēto

nagliņu un tūlīt atdarījušās apslēptā skapīša durvtiņas, kur at-

radusies liela manta, ko viņš savā ceļa somā paglabājis un tad

gājis pie miera un gulējis līdz gaismai.

Otrā rītā krodzinieks brīnījies, ka reizinieks spirgts un ve-

sels uzcēlies, bet vēl lielāks brīnums tam bijis, kad Kundrāts

sacījis, ka še krogā palikšot vēl visu nedēlu. Lai krodzinieks tik

ātri sagādājot visu, kas vajadzīgs lielām dzīrēm un liela laužu

pulka uzņemšanai. Tad lai nākot palīgā uzlūgt tiesas locekļus,

goda vīrus, godīgas sievas, nevainīgas meitas un visus nabagus
trīs jūdzes apriņķī, lai tie nākamā piektdienā sanāktu uz goda
maltīti.

Kundrāts pats nobraucis pie mācītajā, apdāvinājis baznīcu,

izlūdzies kapa vietu, apstellējis no pilsētas bagātu zārku un ak-

meņa krustu ar zelta virsrakstu: «Dusi mierā, līdz pastara die-

niņai.» I

Noliktā dienā sapulcējās viesi un nabagi no trīs jūdzēm tā-

lumā. Tad Kundrāts izdalīja kropliem un nabagiem daudz nau-

das, tā ka_ tiem vairs nevajadzēja uzpriekšu pie cietsirdīgiem cil-

vēkiem žēlastības lūgt. Nu uzplēsa grīdu un izraka sievietes

kaulus, salika tos pareizi zārkā un tad ar Dieva lūgšanām un svē-

tām dziesmām paglabāja svētītā kapsētas zemē.

Viesi vēl trīs dienas pēc tam ēda un dzēra, kā dažkārt vecos

laikos godos mēdza darīt. Beidzot katrs devās uz mājām, ir

Kundrāts brauca projām savu ceļu ar lielu bagātību, bet arī kro-

dziniekam bija laba pelņa.
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No tā laika no spoka nekas vairs nebija ne redzams, ne dzir-

dams, un vēl līdz šai dienai tai pašā vietā stāv krogs, kur katrs

cilvēks var mierīgi naktsmāju turēt.

2. H. Skujiņa Gaujiena.

Vecos laikos Gaujienas pagastā bijis vecs krogs, ko saukuši

par Kalna krogu. Par krogu gājušas apkārtnē nelabas valodas.

Kurš krogā vācu galā pa nakti gulējis, nevarējis miera dabūt.

Gulētājs ticis visādi mocīts, vāļāts pa gultu un žņaugts.

Reiz iebraucis kāds kara kungs un prasījis krodziniekam

naktsmāju. Krodzinieks nakts māju neliedzis, bet kara kungam

izstāstījis par žņaudzēju. Kara kungs par to nelicies ne zinis,
tikai pavēlējis, lai ātrāki ierāda telpas nakts mājai. Gulēt iedams,

kara kungs pateicis, ja naktī saukšot krodzinieku, lai tad nākot

vien iekšā, durvis būšot neaizslēgtas. Tad viņš ar zobeni uzvil-

cis uz durvim, logiem un grīdas trīsdeviņus krustus. Pustiaktī

žņaudzējs sācis, kā parasts, kara kungu mocīt un žņaugt. Bet

kara kungs nebijis vis no bailīgiem. Viņš jautājis žņaudzējam,
kas viņš esot, ko vēloties un kādēļ traucējot gulētājam nakts-

mieru. Žņaudzējs visu izstāstījis. Viņš ticis priekš ilgiem ga-

diem nokauts, aplaupīts un aprakts tai vietā, kur tagad ejot kro-

ga trepes. Pateicis arī savu vārdu un sava slepkavas vārdu.

Viņš rādoties tādēļ, ka nevarot atrast miera, pa trepēm vienmēr

staigājot un viņu traucējot.
Otrā rītā kara kungs dzirdēto izstāstījis krodziniekam, kas

to tūliņ paziņojis lielmātei. Lielmāte likusi trepes noārdīt un

rakt, lai pārliecinātos, vai tur nav tiešām cilvēks aprakts. Un

tiešām arī izrakuši cilvēka kaulus. Lielmāte likusi galdniekam tai-

sīt zārku, iedevusi palagu, kurā lai satin kaulus un likusi zārku

ar kauliem kapsētā aprakt un mācītājam apstāvēt. No tā laika

žņaudzējs neticis vairs krogā manīts.

3. Kārlis Skujiņa Bilskas pag.

Viens vīrs pilsētā dabūjis pulka naudas un nācis uz māja
Nakti caur mežu ejot, uzkrituši laupītāji un to nosituši. Laupī-

tāji izmeklējušies pēc naudas, bet neatraduši, un tad nosisto pa-

bāzuši ceļmalā zem egles.

Ceļiniekiem, kas braukuši nakti caur to mežu, vienmēr no

pakaļas nācis kāds vīrs. Valodas par to nākušas_ ausīs arī mā-

cītājam. Viņš vienu nakti licis apseglot zirgu un jājis caur mežu.

No pakaļas tam nācis kāds vīrs. Viņš pieturējis zirgu un prasī-

jis vīram, kas viņš tāds esot. Vīrs stāstījis, ka viņš esot nosists

un ar visu naudu pabāzts zem egles, tam nu neesot miera. Lai
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mācītājs paņemot naudu, izdalot nabagiem un vina kaulus lai

aprokot kapsētā, tad viņš varēšot mierīgi gulēt.

Mācītājs naudu paņēmis, izdalījis to nabagiem un kaulus licis

norakt kapsētā. Pēc tam vīrs nekad vairs nestaigājis.

4. A. Lerchis-Puškaitis no J. Gul mana Grenčeniekos.

LP, VI, 132, 7, 5.

Senāk Grenčnieku Mežgibās piemitis pretistabiņā tāds ga-

riņš, kas viņš nu bijis. Šo gariņu toreizēji mājinieki iesaukuši

par Bungšķi. Un viņš vienmēr pa vakariem un naktim pretista-

biņā grabinājies, gan arī klauvējies. Bet bijušas arī dienas, kad

nedzirdējuši viņu nemaz. Ja tādās reizēs mājinieki ievaicājušies:

«Bungšķi, ko tu nu dari, ka tevi nedzird?» tad Bungšķis tūliņ

sācis grabināties. Vienreiz patlaban noskaitījuši svētvakarā pā-
tarus un viens vīrs, pretistabiņā iedams, tāpat ievaicājies:

«Bungšķi, ko tu te grabinies? Vai tu Dievu nemaz nelūdz?»

Bungšķis skaņā balsī atbildējis: «Kā tad nelūdzu? Man arī savs

Dievs — nedomā, ka tev vien.»

Bet vēlāk Bungšķis esot parādījies vienam māju vīram sap-

nī: lai izņemot pretistabiņā, apakš dzirnām, viņa kauliņus un ap-

glabājot, tad viņš vairs negrabināšoties nekad. Labi, pavēluši
dzirnas nost un patiesi atraduši kauliņus. Tos aprakuši un no tā

laika Bungšķis tur vairs nav dzirdēts.

Piez i m c. Šeit velis ir samaisīts ar Majas-kungu, kam devuši dažā-

dus vārdus. P. Š.

5. No Gulbe ne s. LP, VII, I, 143, 2.

Vienā baznīcā katru nakti spīdējusi uguns un kad gājuši
cilvēki — uguns pazudusi. Tad viens cilvēks jau dienu aizgājis
uz baznīcu, nosēdies tādā paslepenā vietā, visapkārt apvilcis sev

ar krītu riņķi un lasījis bībelē. Ap pusnakti sanākuši baznīcā

balti cilvēki, atplēsuši vienā vietā baznīcai grīdu, izņēmuši vienu

mironi, noplēsuši tam mugurai ādas siksnu un ar to pašu siksnu

pēruši nabadziņu, ka žēl bijis redzēt. Tikām pēruši, kamēr sa-

pēruši siksnu lupatās — vēl viens gabaliņš iesprādzis riņķa iekš-

pusē pie tā cilvēka. Kā iesprādzis tur, baltie lūgušies, lai šis

siksnas gabaliņu atdodot, bet neatdevis. Salūgušies līdz pusnak-

tij, bet kad vēl neatdevis, tad baltie ierakuši mironi tai pašā vietā

atpakaļ un pazuduši. Otrā dienā sanākuši cilvēki, izņēmuši mo-

cīto mironi no baznīcas pagraba un aprakuši kā pieklājas kapsē-
tā. No tā laika māņi baznīcā vairs nerādījušies.

6. K. Purg a 1 s Arai šo s. Pelēka kr. LP, VII, I, 143, 3.

Viena baznīca vienādi vien brēca. Tad kads drošs puisis
apsolījies iet nosargāt brēcēju. Viņš paņēma baznīcā līdz gal-
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diņu, krēslu, apsēdās un lasīja bībeli. Te ap veļu laiku atveras
baznīcas durvis un ienāk lācis. lenāk, aiziet līdz lasītājam, ap-

skatās — iet atkal atpakaļ. Bet nu pēc tāda brīža sanāks pulka

veļu lēkdami iekšā, un uzsāk diet, ka put vien. Izlēcās labi: te

viens velis uzplēsa baznīcas grīdai dēli, uzrāva no pagrīdes vienu

cilvēku augšā un sita to nežēlīgi. Sistais tā vien brēca. «Ai, ma-

nu sūro mūžu, kā es vinu pavadīšu, kā es vinu pavadīšu!» Pēc

tam viņi sasisto nodīrāja un tad lēkāja atkal. Kamēr šie lēkāja,

puisis pamanījās, pierāva nodīrāto ādu sev klāt un neatdeva

vairs. Gan veli visvisādi izlūdzās, lai atdod ādu, bet šis ne un

ne. Pa to starpu pienāca gaisma un veli aizbēga. Dienu gāja
baznīcā lūkāt ādu, bet atrada tikai tāss gabalu tai vietā. Nu uz-

plēsa to grīdu, kur naktī velis dīrājamo cilvēku izrāvis, un atrada

cilvēka kaulus. Mācītājs tad apsvētīja kaulus, apraka zemē un

nu vairs nedzirdēja nekad baznīcā brēcam.

7. P. Šmits no P. Zeltiņas uz leišu robeža m.

Vecos laikos bijis viens kungs, kas mīlējis uzdzīvot ar savu

apakšnieku sievām. Reiz viņš pat paģērējis, lai šīs sievas no-

ģērbjas un iet peldēt ezerā viņa acu priekšā. Vīri to vairs neva-

rējuši paciest un sarunājušies, ka jāatriebj savas sievas un kungs

jānogalina. Izvēlējuši divus jaunus vīrus, kas lai nogalinātu

kungu un aizvilktu to uz mežu, Ja nāktu kāda izmeklēšana, tad

visi nosprieduši kopīgi noliegt un sacīt, ka viņi nekā nezinot.

Abi vīri nu arī nogalinājuši kungu un aizvilkuši viņa miesas

uz mežu. Tā kā kungs daudzreiz izbraucis, tad arī šoreiz ļaudis

domājuši, ka viņš ir kur aizceļojis un tālāk par viņu nekā nepra-

sījuši. Vienu svētdienu vina kalpone ganījusi ezera malā govis

un piepēži ieraudzījusi, ka kungs sēd kāda vītola zaros, kas

audzis turpat ezera malā. Kungs nu saucis meitu sev klāt un

prasījis, lai dodot viņam dzert, bet tā kā meitai nav bijis nekāda

trauka, tad kungs viņai pasniedzis savu salmu cepuri, lai nesot

ar to viņam ūdeni. Kad meita atnesusi ūdeni, tad kungs padzē-
ries un sācis stāstīt, ka viņš vairs neesot dzīvs. Tagad runājot

tikai viņa gars, bet viņa miesas guļot neapraktas tepat netālu

mežā. Tie un tie vīri esot viņu nosituši un aizvilkuši uz mežu.

Lai nu viņa iet uz muižu un izstāstot visu laudim, lai miesas tiktu

aprakstas un vainīgie vīri nodoti tiesai.

Kungs pēc tam pazudis un meita lielās bailēs steigusies uz

māju, kur tad arī visu izstāstījusi, ko viņa redzējusi un dzirdē-

jusi. Ļaudis nu gājuši uz mežu meklēt un tiešām tur atraduši

kunga līki, kas jau bijis stipri satrūdējis.

Vainīgos vīrus nu arī saņēmuši cieti, un šie redzēdami, ka

viņu noziegums tādā kārtā nācis gaismā, arī paši atzinušies. Tie-
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sa viņus notiesājusi uz Sibiriju. Tur viņiem tomēr klājies gluži

labi un viņi palikuši pat bagāti. Pēc tam viņi paziņojuši savām

sievām un tās nu arī aizbraukušas pie vīriem uz Sibiriju.

8. M. Minders Vandzene, P. Kundzioa krājuma.

Priekš vairāk gadiem, dzīvojis kāds skolotājs viens pats
savā istabā. Viņš turējis uz saviem bēniņiem nomirušu cilvēku

kaulus. Reiz nakti guļot, viņš dzirdējis, ka kas klauvē pie dur-

vim. Skolotājs nodomājis, ka atnācis pie viņa vecītis, kas dzīvo-

jis otrā istabā. Skolotājs piesteidzies pie durvim, atdarījis vaļā,
bet nav nekā redzējis un aizgājis atpakaļ savā gultā. Tikko ie-

gājis gultā — dzirdējis, ka klauvē atkal pie durvim. Skolotājs

paņēmis uguni, apskatījies, ieraudzījis, ka pie durvim stāv nomi-

rušā cilvēka kauliņi. Skolotājam nācis prātā: «Tad laikam šie

kauli mani traucē.» Otrā dienā kauliņi tikuši aiznesti uz kapiem

paglabāt, un no tā laika skolotāju neviens nav traucējis.

9. H. Skuj ina Smiltenes pag.

Agrāk bijis vecs krogs, kurā neviens nevarējis dzīvāt. Kro-

gā pa naktim nebijis miera. Katru nakti pa durvim ienākuši četri

sveši vīri, aizgājuši līdz vācu galam un tur pazuduši.

Reiz sataisījušies divi pārdrošinieki un novaktējuši staigātā-
jus. Kad staigātāji ienākuši pa durvim, vaktētāji tiem līdz. Tik-
līdz staigātāji nonākuši līdz vācu galam, ka uzreiz pazuduši, kā

caur grīdu izgāzušies. Vaktētāji redzēto pastāstījuši mācītājam.
Mācītājs licis grīdu uzlauzt. Zem grīdas atraduši četru cilvēku

kaulus. Kad kaulus kapsētā aprakuši, tad staigātāji vairs krogā
netikuši manīti.

10. Skolniece E. Vidauska Strenčos.

Divpadsmit verstes no Valkas atrodas Zīles krogs un Zīles

sils. Viens cilvēks braucis no kroga uz Valku, un iebraucis Zī-

les silā. Pretim uz ceļa nostājies gluži kails vīrietis un prasījis,

lai atvedot no Valkas garu kreklu. Braucējs nobijies un ātri aiz-

braucis. Ticis Valkā, tūliņ dīvaino joku izstāstījis citiem. Satai-

sījušies vairāk cilvēku un braukuši atpakaļ. Kā tad! Nelabais

atkal uz ceļa un prasa krekla. Bet kur ta nu ņemt, ka nav?

Plikais rādījis ceļmalā uz vienu vietu un teicis, lai to vietu no-

svētot. Citreiz tie paši cilvēki atbraukuši ar mācītāju. Viņi no-

rādīto vietu atrakuši un atraduši cilvēku kaulus. Mācītājs kau-

lus nosvētījis, un no tā laika dīvainais cilvēks nav vairs rādīties.



279

Tas esot bijis kads celnieks, laupītāju nosists un bez svētības

aprakts.

11. H. Skujiņa Bilskas pag.

Vienā krogā vācu galā neviens nevarējis pa naktim gulēt.

Gulētāju visādi mocījis žņaudzējs. Neviens labprāt vācu galā

negulējis.

Reiz krogā ienācis jauns puisis un prasījis nakts māju.
Krodzniekam brīvas istabas nebijis un viņš piedāvājis puišam
rūmes vācu galā, bet priekšlaikus izstāstījis par žņaudzēju. Jā,

puisis bijis ar mieru gulēt. Naktī puišam mācies virsū žņaudzējs.
Bet puisis nebijis vis bailīgs, tas prasījis: «Ko tu gribi? Kā tev

vajaga?» Tad žņaudzējs sācis stāstīt, ka viņš esot te nokauts un

aprakts. Viņš rādīšoties tikmēr, kamēr nebūšot aprakts kapsētā.
Un puišam priekšā stāvējis jauns cilvēks, baltā kreklā, kas bijis
ar asinim. Vēlāk rakuši zem grīdas un atraduši cilvēka kaulus,

kurus aprakuši kapsētā. No tās reizes žņaudzējs vairs vācu galā

nerādījies.

12. Andrejs Vaskis Tukuma.

Vienam mācītājam, kad tas iegājis pirtī pērties, nācis viens

cits mācītājs palīgā noģērbties un apģērbties. Tā noticis vairāk

reizes. Reiz, iedams atkal uz pirti pērties, mācMjs paņēmis līdzi

Dievmaizi, lai iedotu otram par pakalpojumu. Bet otrs mācītājs
teicis: «Tu tak labi zini, ka gars neēd.» — «Kas tad tu esi?» pra-

sījis mācītājs. «Es esmu mācītājs, tāds pats kā tu, tik nogalināts

un zem nama bruģa aprakts, uz kura tagad ir uztaisīta šī pirts.»
Lai šis izrokot šā kaulus un apglabājot kapsētā, tad šim Pūšot

miers. Mācītājs arī tā izdarījis. No tās reizes mācītāja gars vi-

ņam vairs nerādījies.

13. Kārlis Skujiņa Bilskas pag.

Caur Bilskas pagasta Pārkalņu mežu naktīs braucot, ceļi-
niekus pavadot sieviete ar diviem raudošiem bērniem uz rokām.

Veci ļaudis stāsta, ka sieviete ar bērniem vecos laikos tur esot

nogalināta un mežā kaut kur aprakta. Ja viņas kaulus atrastu

un noraktu svētītā zemē, tad tā vairs nestaigātu.

14. Anna Pole Nīca.

Vienam mācītajam bijis kučieris. Svētdienas viņš vadājis

mācītāju no vienas baznīcas uz otru. Pa naktim, tai vienā baz-
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Nīcā nobraucot, bijis tam kučierim jāguļ vienas mājas otrā stāvā,
bet tur neviens nevarējis gulēt: kā aizmidzis, tā viens no kāj-

gaļa raunot apsegu nost. Vienreiz mācītājam atbraucis līdzi

tāds drošs vīrietis. Tas teicis, ka viņam neesot bail iet tur gulēt,

un gājis arī. Bet tikko aizmidzis, raunot atkal apsegu nost. Viņš
uzrāvis apsegu un gulējis tālāk, bet bijis tāpat vairāk reizes. Tad

vīrs prasījis, ko viņš gribot, ka neļaunot gulēt. Tad tas rāvējs

atbildējis, ka šai istabas vienā stūrī esot viņa kauli, un ja tos ap-

rakšot, tad ļaušot visiem gulēt, un tad to nakti ļāvis gulēt. No

rīta atraduši istabas stūrī kaulus, tos aprakuši un no tā laika

varējuši tur mierīgi gulēt.

15. V. Zacharska no 53 g. v. M. Ančupanes Makašānu

pag. Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja uz pasaula treis tercijarkas: Apaļa, Marta un

Agata. Juos stai'guoja kotru dīnu uz baznīcu lyugt Dīva un kotru

dīnu guoja pi grāku syudzēšonas. Vīnu reizi vīna nu tercijar-
kom, Apaļa, palyka baznīcā vīna. Jau beja pavysam tymss.

Apaļa dzierd, ka nazkas baznīcā zvona ar vysim zvonim. Reitā

Apaļa stuosta Martai, kū vokor vokorā jei dzierdēja, ka baznīcā

zvanēja ar vysim zvonim. Marta runoj Apaļai: «Kū tu bļuznej,
tu lobuok par itū nikam narunoj, jo ļauds pasacīs, ka tercijarkas

vodoj mēles.» Tai Apaļa nikam nikuo vairuok nastuostīja, bet

vysod dzierdēja, ka zvona zvoni. Vīnu reizi palyka baznīcā vy-

sas treis tercijarkas un tymā stracī suoka zvanīt ar vysim zvo-

nim. Juos vysu tū dzierdēja. Reitā tercijarkas izstuostēja baz-

nīckungam, ka juos dzierdēja, ka baznīcā vokor vokorā zvanija
ar vysim zvonim, un ka Apaļa tū dzierdēja jau seņ. Baznīckungs
suoka runuot, ka aiz baznīcas vīnā vītā ir apkrituse drusku sīna,

vajagūt pajemt struodnīkus un papruovēt. Vysu laiku, cikom

pajēmja struodnīkus, tercijarkas vysod dzierdēja, ka zvanija ar

vysim zvonim. Vīnu reizi atīt struodnīki, kab papruovēt sīnu.

Kad jī daguoja tur struoduot, navarēja rūku dalikt — cīši kūdja

bitis. Struodnīki dūmoj: «Varbyut zam sīnas zemē ir bitis.» Jī

ar luopstu suoka rakt un vērās: tī cylvāks pavysam naseņ pa-

globuots. Struodnīki pasaucja baznīckungu. Atīt baznīckungs

un runoj: «Te varbyut kaids svāts cylvāks paglobuots.» Baznīc-

kungs nūturēja par nūmyrušū miši, suoka rakt tū cvlvāku un

izroka. Baznīckungs ar lelu gūdu paglobuoja tū cvlvāku baz-

nīcas kopūs. Struodnīki papruovēja tū sīnu un jūs vairuok ni-

kaidas bitis nakūdja. Un nu tuo laika vairuok tercijarkas na-

dzierdēja, ka baznīcā kas nabejs zvanītu. Baznīckungs pasacīja:

«Te zvanīja tuo svātuo cylvāka dvēsele un prasija nu myusu

gluobiņa.»
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16. Teicējs A. Krusts Bukmuižas pag. Latvju ku 1 -

111r a s kr.

Dzeivuoja mežā vīns vīnsētnīks un natuoli nu tuo vīnsētnīka

beja meža molā moza ustabiņa. Tvmā ustabinā dzeivuoja veirs

ar sīvu un dālu. Veirs beja cīši vacs, bet sīva jauna. Kad nabeja

kuo ēst, tad tys vecels guoja pa laudim prasīdams maizes dēl

sovas sīvas un dāla. Vīnu reizi jis nūguoja un kad atguoja, beja

pavvsam vēli. Sīva ar dālu jau gulēja un beja cīši aizmyguši.
ka nimoz nadzierdēia, ka veirs sytas pi durovom. Reitā izīt sīva

uorā un vērās, ka veirs kai dasamīdzis pi sīnas uz suona, tai sēd

sasals. Pasaucja jei sovu dālu un oba diviji dūmuoja, kū tagad
darīt. Paglobuot nav ar kū. Dūmuoja, dūmuoja un dāls soka

muotei: «Lobuok bēgsim, muot, nu ituos ustabiņas, kas atrass,

tys jū paglobuos.» Tai sarunuojuši viņi nūbāga un nikas nazv-

nuoja, kur viņi palyka. Par nazcik dīnu vīnsētnīks pīguoja pi

ustabiņas un īraudzēja veceli. Jis tyuleņ paziņuoja cytim laudim.
Kad vvsi saguoja pi veceļa, tad pajēmja jū un īnesja ustobā.

Storp laudim beja vīna tercijarka, kura pajēmja vecīti, nūmoz-

guoja jū ar korstu jyudeni, nūvvlka sapleisušuos drēbes, apvylka
lobuokas un paglobuoja. Aizbāgušī sīva ar dālu suoka dzeivuot

pilsātā nu jauna. Dāls struoduoja, bet muote gribēja ūtru veiru

precēt. Tvs jau kotru vokoru staiguoja pi juos. Vīnu vokoru

dāla nabeja sātā, bet muote gaidīja sova bryutgona. Beja zīma

un cīši solts. Uz reizes dzierd, ka naz kas nuok. Jei dūmuoja,
ka dāls vai bryutgons. Attaiseja jei durovas un redz: vacais

veirs stuov un smejas. Sasabeidušuos sīva gribēja aiztaisit du-

rovas, bet veirs soka: «Na, tagod es tev samoksuošu par tū,

ka tu mani atstuoji pi durovom,» un pajēmis sīvu uz placim, nū-

nesja leidz okai un īsvīdja tur, bet pats otkon aizguoja uz kopim.

Kad atnuocja dāls, īraudzēja durovas vaļā un muotes nabeja.

Tūreiz jis ar muotes bryutgonu suoka vvsur meklēt un, nada-

buojis nikur, aizbraucja cytur dzeivuot. Tai puorguoja nazcik

godu. Dāls apsaprecēja un dzeivuoja labi. Bet vīnu reizi jis

sadūmuoja aizbraukt uz tū pilsātu, kur jis ar muoti dzeivuoja, un

pazavērt, vai nav viņas jau tur. Tai i izdareja. Pameklēja otkon

vysur, bet nadabuoja. Tūlaik viņam īguoja pruotā aizīt leidz

tai možai muojiņai, kur viņi vysi treis dzeivuoja. Pīguojis pi

mozuos ustabiņas, veras, ka nava nivīna cylvaka, bet durovuos

turpat sēd juo tāvs. Dālam baist tyka, jis nūkrita celūs un suoka

prasīt nu tāva pīdūšonas. Tad tāvs_ atbildēja: «Labi, dals, es

tev pīdūdu, bet tova muote tagad vēl guļ okas dybyna, izjem

jū un pagloboj!»

Tad dāls aizguoja otkon uz pilsatu, dabuoja tu oku, papra-

sīja laužu paleidzēt izjemt muoti nu okas un paglobuot ju. Tad
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jis aizguoja leidz sovai satai, kur gaidīja sīva un barni. Un tai

dzeivuoja laimīgi leidz pašai nuovei.

17. Ciemīte Talsos. T. Dzintarkalna krājuma.

Vienā muižā dzīvojis kāds kučieris, kas neesot ticējis nekā-

diem spokiem. Vienu vakaru viņš vēl labi izsmējis tos bailīgos,
kas spokiem ticot, un aizgājis gulēt. Bet nu taisni tai pašā
naktī viņam parādījies balts spoks, kas nācis viņam klāt un

sniedzis roku. Viņš pārbijies un sniedzis spokam deka stūri

pretī, jo bija dzirdējis, ka spokam roku nedrīkstot dot. Tad

pienācis spoks klāt un sacījis: «No rīta pasauc ļaudis, ieej vā-

gūzī un pašā dibenā uzcel grīdu. Tur tu atradīsi maza bērna

kaulus ar nazi.»

Spoks nu saķēris kučiera roku, izrāvis vienu pirkstu un pa-
zudis. Pēc tam kučieris nekā vairs nav ne redzējis ne dzirdējis

un gulējis līdz rītam. No rīta piecēlies, viņš aizgājis pie kunga
un izstāstījis viņam, ko viņš naktī redzējis; bet kungs nav gri-

bējis ticēt. Tad kučieris iesaucies: «Ja jūs, cienīgs kungs, ne-

ticat, tad paskataities, lūk, manu pirkstu kā liecinieku!» Kungs

nu licis laudim pacelt vāgūža grīdu, un šie tur patiešām atra-

duši bērna kaulus ar nazi. Spoks bijis nokautā bērna dvēsele,

kas tikmēr baida cilvēkus, kamēr viņas kauli netiek pienācīgi

aprakti. Bērna kauli tad nu arī tikuši godīgi aprakti. No tā

laika spoks tur vairs nav rādījies; bet kučieris ari vairs nav

šaubījies par spokiem.

18. H. Skujiņa Smiltenes pag.

Mēru muižas vecā pilī noticis vecos laikos tā. Meitu istabā

viena meita nevarējusi pa naktim gulēt. Pie viņas gultas nākusi

maza meitene un ap pusnakti piebikstījusi meitai pie sāniem un

teikusi: «Velc savu gultu nost! Gultas kāja ir man uz galvas.»

Meita no sākuma nekā neievērojusi. Vienu nakti meitas nodzī-

vojušas vēlu. Bijis jau tuvu pusnaktij, ka dzirdējušas savadu

skrāpēšanos gar sienu un savāda vēja pūsma ieskrējusi istaba.

No vēja pūsmas nodzisusi uguns un tumsā pie meitas gultas

varējuši redzēt stāvam mazu meiteni. Meitas tā pārbijušās, ka

kliegdamas izskrējušas no istabas. Kad par savādo gadījumu

ziņojuši lielkungam, tas licis meitām pārkravāties uz citu istabu.

Agrākā meitu istabā lielkungs licis vagāram vaktēt staigātāju,

un kad to ierauga, tad prasīt, kas viņa ir un ko vēlās. Jau nā-

kamā naktī meitene bijusi atkal klāt un vagārs tai prasījis, kas

viņa ir un ko vēlās. Meitene teikusi, ka viņa esot tas un tas

meitas ārlaulības bērns. Tagad viņa esot astoņi gadi veca.

Māte viņu mazu nožņauguši un aprakusi pagrabā. Viņai būšot
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te jānomaldās, kamēr viņas stundiņa pienākšot uz citu sauli iet.

Kad otrā dienā sākuši pagrabā rakņāties, tad arī atraduši, smil-

tīs iekāstus, maza bērna kauliņus. Tos savākuši un aprakuši
kapsētā. No tās reizes meitene nevad vairs pa pili nemaldījusies.

19. A. Bīlenšte i n a kr. no Ka >n dav a s. LP, VI, 43, 17.

Reiz Rīgābraucējs braucis gar vienu muižu garām, kur pat-

laban alus brūvēts. Vīrs dikti bijis noslāpis un tādēļ teicis:

«Kaut pats velns man tagad dzert atnestu, tad arī dzertu!»

Te — necik ilgi — pienāk šim viens klāt un sniedz alus ķipi»
sacīdams: «Še tev, un dzer, cik uziet!» Vīrs sāks dzert un at-

rod: alus itin silts, patlaban kā brūvēts. Nu vaicājis nesējam:
kas šis tāds esot?

«Esmu nomocīta bērna dvēsele, ātrāki nevaru rimties, ka-

mēr manus kaulus kapos paglabās,» un vai nevarot to padarīt?
Tur un tur kauli esot. Labi, vīrs aizgājis uz muižu, izracis kau-

lus un paglabājis kapos. No tā laika spoks nekad vairs neesot

rādījies.

Piezīme. K. Bramanis Rīgas apkārtnē uzrakstījis teiku, kur medi-

nieks vēlā vakarā uz māju nākot, redzējis puiku, kas balodi cepis. Puika

sacījis, ka viņš esot nozūmēts bērns, un lūdzis, lai viņa kaulus aprokot ko

medinieks arī licis izdarītt. P. Š.

20. H. Skujirjš Smiltene.

Vienā vietā raudāš raudātāš gan pa dienu, gan pa nakti.

Bet nu reiz viena dūšīga sieviete saņēmusies un gāsi uz to vietu,

kur raudātāš raudāš. Nu šī piegāsi ar un redzēsi,_ kas tur ir.

Zemē gulēs pavisam mazs kaulīc, tāds kā maza bērna pirksta

kaulīc, pa abiem galiem dzinis baltas putas un raudāš uz mata

maza bērna balsī. Sieviete paņēmusi kaulīnu un aiznesusi uz

kapsētu un tur aprakusi. No tās reizes nevienc vairs raudātajā

nedzirdēš.

Piezīme. Sal. vēl 8. nodaļas teikas no 73. līdz 76. numuram. P. Š.

21. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteros.

Uz Bulīna tīruma pa pašu pusnakti un dienas vidu raudāš

raudātāš. Bīsi maza bērna balstina un varen žela. Reiz nu

vienc vīrs saņēmis dūšu un gāš klā
L

kur raudātāš raudāš. Sis

nu dagāš un skatās: zemē maza bērna stilba kaulīc, dzen pa

abim galim tādas kā putas laukā un raud.

Pēdīgi viena veca māmīna izmācīsi, ka lei darot. Lei ap-



284

rokot stilba kaulīnu kapsētā, ta vais raudātāš neraudāšot. Tā

ar izdarīši, kā māmīna vēlēsi, un no tās pašas reizas vais rau-

dātās nekad ar uz tīruma neraudāš.

22. Andrejs Vaskis no Mārcienas.

Mārcienas Aizkalniešos atrodas tā sauktais Vēkšu purviņš,

par kura nosaukuma izcelšanos stāsta sekošo. Pa dienvidiem

un pusnaktīm purviņā bijusi dzirdama tāda kā maza bērna rau-

dāšana — vēkšana. Ļaudis baidījušies iet šai vietai tuvumā.

Bet te kāds vecītis saņēmis dūšu un gājis izpētīt, kas tur raudot.

Purviņā pie cintiņas atradis maza bērna žokļa kauliņu, no kura
nākušas putas un skaņas līdzīgas raudāšanai. Vecītis paņēmis

žoklīti, nolicis vārdu un apglabājis. Pēc tam raudāšana

nebijusi dzirdama, bet purviņu vēl tagad sauc par Vēkšu pur-

viņu. Ļaudis spriež, ka žoklītis būs bijis kāda nogalināta, vēl

nekristīta bērniņa.

23. Baltiņa Meņģeles pag.

Vienam vecam vīriņam pusnaktī gadījies iet gar Liepkalnes

grantsdobēm. Par lielu gabalu jau viņš dzirdējis brēcam bērnu

nelabā balsī. Vīriņš piegājis klāt, no kurienes nākusi nelabā

skaņa. Tur viņš ieraudzījis saputājušos, nejauku kauliņu. Vīriņš

jau zinājis: ja nekristītus bērnus atstājot neapraktus, tie spoko-

joties. Viņš paņēmis kauliņu, pārkristījis un ierušinājis smiltis.

No tās reizes brēkšana neatkārtojusies.

24. H. Skujiņa Smiltene.

Priekš ilgiem gadiem pie vienas mājas Smiltenes pagastā
nācis raudātājs. Pienācis pusnaktī pie loga un žēli žēli raudājis.
Kad mājas cilvēki izgājuši ārā, nekā nav redzējuši. Raudātājs
nācis tai laikā, kad bijušas mēneša grozības. Nācis arī dien-

vidū un tāpat raudājis. Reiz siena laikā tas atnācis pašā pus-

dienā. Mājas cilvēki gājuši uz to pusi, no kurienes raudāšana

nākusi. Raudātājs nav laidies tuvumā, bet gājis labu gabalu pa

priekšu. legājuši līdzi raudātājam purvā verstes divas, bet ne-

varējuši nekā redzēt. Kad naktīs raudājis pie loga un kāds

mājas cilvēks izgājis un teicis: «Ej prom, ko te pinkšķi!» Rau-

dātājs aizgājis un nav vairs to nakti atpakaļ nācis. Reiz ne-

jauši atraduši purva malā bērna kauliņus. Salasījuši kauliņus,
aizveduši uz kapsētu un aprakuši. No tā laika raudātājs vairs

nenācis.
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25. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē. Zin. Kom. kr. LP, VI,

38, 4, 9.

Reiz gājis pulciņš laužu pa tiltu un izdzirduši bērnu brēcam.

Meklējuši patiltē — atraduši kauliņu. Viens no viņiem pacēlis

kauliņu un teicis: «Ja tu esi puisītis, tad lai tev vārds Jānis;

ja meitiņa, tad Anna!» Un kad nu vēl kauliņu aprakuši, tad

nebrēcis vairs. Vecie saka: ja nekrustītu bērnu nozūmē (no-
maitā), tad bērna kauliņi brēc, kamēr gadās, kas nokrusta un

godīgi aprok.

26. H. Skujiņa no 73 g. v. Marijas Aboliņas Aumei-

steros.

Viena tada kalnīna pa pusnaktim plosījies raudataš. No

kalnīna nākusi akurāt maza bērna balss ārā.

Reiz vienc vecīts, pa pašu pusnakti gāš gar kalnīnu garēm
un akai raudātāš sācis plosīties. Nu vecīts pārmetis uz kalnīna

pusi krustu un nokristīš bērnu vārdā. No tās reizas raudātāš

vai(r)s kalnīnā neplosījies.

27. H. Skujiņa no 65 g. v. Jāņa Jansona Palsmanes

pagasta

Ežupa silā vienmēr raudāš raudātāš. Reiz vienc vecis brau-

cis cau silu un raudātāš akai raudāš. Kā nu vecis piebraucis

pie upītes, tā redzēš, ka mazs bērnīc pārlec pār upīti un raudā-

dams ieiet mežā. Raudātāš silā tikmēr vē raudāš, kamēr šā

kaulīnus sameklēši un aprakuši kapsētā. No tās reizas bīš miers

un raudātāš vairs nekad nerādījies.

28. Skolnieks K. Gulbis Strenčos.

Agrāk ļaudis stāstīja, ka Lavīzes kalna esot mazs bērns ap-

rakts. Reiz kūlēji gājuši no Grašu muižas uz majampar Lavī-

zes kalnu. Te piepēži sācis it kā bērns bļaut. Kuleji_ apstāju-

šies un sākuši viens otram stāstīt, ka tas esot, tas bērns, kas

te aprakts. Kad skaņa nākusi arvien tuvāk, kuleji pārmetuši

krustu un noskaitījuši tēva reizi. Bērns vairs nav kliedzis un

kūlēji varējuši bez bailēm aiziet uz mājām.

29. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Rudens naktīs, netālu no Mierkalna skolas _(Aumeisteru_pa-

gastā), uz tīruma raudājuši žēli žēli divi raudātāji.
_

Raudātāji

sev tuvumā nevienu cilvēku nelaiduši. Kard kads tuvāk piegājis,

tad raudātāji uzreiz apklusuši. Tā tas gājis līdz tam laikam,
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kamēr arot uzgājuši mazu bērnu kauliņus. Kad kauliņus kap-
sētā aprakuši, tad raudātāji vairs netikuši dzirdēti.

30. J. A. Jans o n s Noga 1 c.

Nurmuižu Dižsēnu stallī spokojās. Ja tur kāds apgulies,
tad gadījies tāds mazs puika, kas rauj pie kājām gulētāju augšā.
Gadījies drošinieks, kas apņēmies stallī pārgulēt. Bet līdz ko

apgulies, te puika klāt un rauj gulētāju pie kājām augšā. Gulē-

tājs prasījis puikam, kas šis tāds esot un kāpēc neļaujot gulēt.
Puika teicis, ka te nobeigta viņa dzīvība un māte viņu te pa-

rakusi, bet te viņam neesot miera. Otrā rītā patiesi atraduši

bērna kauliņus stallī. Tos aprakuši kapos un tad no spokiem
bijis miers.

31. M. Malmeistere Nurmuiža.

Nurmuižu Jaunmuižā vienmēr spokojās: melns mučkulis iz-

veļas no bēniņiem uz kukņu, tad tālāk uz klēti. Daudzi to re-

dzējuši. Reizēm atkal pulksten divpadsmitos dzird kādu troksni.

Viens kalps stāstījis, ka viņam rādījies sapnī jauns cilvēks pelē-
kās drēbēs. Tas teicis: «Izdari labu darbu un aiznes mani uz

kapiem, man laiks mirt. Tu esi tāds pats mātes bērns kā es:

tev nav tēva un man arī ne. Uzej bēniņos un uzmeklē no skur-

steņa trešo dēli, to pacel uz augšu, tur ir mani kauli.» Kalps

pastāsta to vagāram. Un tiešām atrod zem trešā dēla bērna

kauliņus. Visus kauliņus saņēma un paglabāja tīruma kapos.

Pēc tam vairs spoks nav rādījies.

32. M. Malmeistere no 84 g. v. Agneses Dižkalnes

Nurmuiža.

Nurmuižas Klāņu pusmuižā dzīvojusi modere Made. Mode-

res istaba bijusi liela ar mālu klonu, blakus tai bijusi moderes

dzīvojamā istaba. Vienu sestdienas nakti modere dzird blakus
istabā troksni, it kā kāds cilātu kannas un laistītu pienu. Pēc

divpadsmitiem troksnis atkal apklust. Nākamā naktī atkārtojas

tas pats. Made saņem dūšu un ies skatīties, kas tur īsti notiek.

Attaisot durvis, viņa redz mazu trīs gadi vecu meitenīti lēkājam

pa piena kannām. Bērns saka: «Ja esi labs cilvēks, aproc ma-

nus kaulus; simtu gadu es gulēju — tagad jānāk pasaulē rādī-

ties.» To teikusi, tā izkūp gaisā. No rīta modere izstāsta no-

tikumu citiem. Uzlauž klonu un tiešām atrod bērna kauliņus,

kurus nu aprok kapos. Pēc desmit gadiem bērns atkal parādī-

jies, bet tagad nācis pateikties, ka apglabāts.

33. F. Reķ i s Ren d a. Brīvzemnieka «S bor ņ i k». LP, VII,

I, 428, 7.

Viens saimnieks, vārda Brencis, aizkurināja cepli. Piepeži

dzird: aizkrāsni viens vienmēr ievaidās: «Ai, cik auksti, ai, cik



287

auksti!» Brencis, drošs vīrs, vaicā: «Kas tāds esi? Nāc sil-

dīties!» Labi, atnāk gluži pliks cilvēks, panēm lielu jo lielu

kluci, ko seši vīri necels, un iebāž krāsnī kā nieku. Brencis

vēl reiz vaicā: «Kas tu tāds esi?» Beidzot plikais stāsta:

«Esmu ārlaulības bērns. Māte mani mazu nozūmēja un tālab

man jāklaidās, kamēr manus kaulus kāds būs paglabājis kapos,
tie atronas apakš kunga lovenēm.»

Otrā dienā Brencis aizgāja un kunga namu, izrušināja tur

bērna kauliņus, apraka kapos. No tā laika plikais vairs nekad

nerādījās.

34. M. P. Lodziņš Jaun-Sērpilī. LP, VII, I, 443, 3.

Pie Jaun-Sērpils atrodas tā saucāmais Skudru purviņš, pūr-

vietas divi liels. Klausības laikos darbinieki, uz muižu darbos

iedami, daudzreiz dzirdējuši ap pusnakti šinī purviņā bērnu brē-

cam un pieguļnieki nemaz nevarējuši glābties, kā vienā gabalā
brēcis — gulēt, aizmigt ne domāt dabūt.

Bet tad tur vienā mājā gadījies drošs kalps. Tas neticējis

pieguļnieku tenkām un tīšām gribējis pārliecināties, vai tiesa,

ko par bērnu stāsta. Labi, aizjājis vienu vakaru uz Skudru pur-

viņu, zirgu piesējis virvē gari jo gari, kā var ēst — un pats no-

licies gulēt. Gulējis, gulējis — līdz nākusi pusnakts — brēc gan

bērns un tā raud, ka nemaz glābties. Meties žēl pieguļniekam,

atraisījis zirgu un jājis uz māju pēc cilvēkiem. Rīta agrumā

nākuši raudzīt un labi izmeklējuši to vietu, kur bērna balss bija

atskanējusi. Beidzot tad atraduši krūmiņos maza bērna žokļa
kauliņu tāpat virs zemes it kā nomestu, pussatrenējušu. Ap-
rakuši to pieklājīgi turpat un uzsprauduši mazu krustiņu virsū.

No tās reizes nedzirdējuši nekad vairs bērniņu raudam. Bet

racēji esot tad aptaujājušies un izdibinājuši, ka senos laikos kāda

jaunava nožņauguši savu ārlaulības bērnu tai vietā, atstādama

cērpos neapkrautu. Tādēļ tas biedējis garāmgājējus, lai tie at-

mostas un sajēgtu, ka kauliņi aprokami.

Piezīme. Līdzīgas teikas ir vēl uzrakstījuši M. E. Bērziņš Umurga

(VII, I, 441, 4), kāds Remb. Jumurdā (VII, I, 444, 7 un 451, 15), VUumu

Marija Valmierā (VII, I, 454. 9), A. L. P. no Kaspara Čipina Džūkstē (VII, I,

455), uin no R. Bergmaņa Ķūķeniekos (VII, I, 457, 2), K. Bankers Kursīšos

(VII. I, 457, l), E. Jurkovska Ozigos (VII, I, 458, 4), J. Siķēns Vecumniekos

(VII, I, 459, 5). P. Š.

10. Velis tiek nēsāts.

1. Teodors Bankers Dundagas Cepellejas. LP, VII, I,

86, 20.

Reiz kroga bija sanākuši daži kungi un iesākuši runāt par

drošību un bailību. Viens tad iesaucies: «Bet tas būtu drošs,
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kas tagad nakts laikā atnestu tos miroņa kaulus, kas baznīcas

priekšnamā pie sienmala.» Neviens neko neatbildējis, Bedzot

vini salielīdamies izsolījuši lielu naudu tam, kas kaulus atnesī-

šot. Un tur dzīvojusi nabaga meita, tai bijis jāuztura veca māte

un ābām nebijis ko godīgi ēst. Šī meita tad apņēmusies miroņa
kaulus nest. Ko visu badā nedara? Labi, nokarinājusi baznīcas

atslēgu, aizgājusi, atslēgusi baznīcas durvis un pārnesuši kaulus

uz krogu. Kungi pabrīnījušies, aizmaksājuši solīto algu un likuši,

lai aiznes kaulus atkal atpakaļ. Neko darīt — aiznesa arī._ Bet

tiklīdz kaulus nolikusi vietā, tie sākuši runāt, sacīdami: «Ātrāki

tu mani nevari nolikt, iekāms baznīcas pagrabā nebūsi pielūgusi
to sievieti, kas tur pie galda sēž.» Meita ieiet pagrabā, lūdz sie-

vieti; bet tā neliekas ne redzot. Neko iesākt — ies atpakaļ pie

kauliem. Bet kauli nu pārvērtušies par pilnīgu mironi un vaicā

meitai: «Vai atlaida?» Meita saka: neesot atlaidusi. Mironis

saka: «Tad ej vēl to pašu sievieti lūgt!» Aiziet nu lūgt: sie-

viete vēl nerunā, bet kaut cik jau laipnāka ir: mazākais pa-
smudzina galvu par atbildi. Aizejot nu meita pie miroņa, miro-

nis vaicā: vai nu esot atbildējusi? «Nekā!» meita atteic, «galvu

vien nopurināja.» — «Tad ej vēl trešo reizi lūgt!» Meita aiziet

pa trešam lāgam — nu sieviete atlaida gan. To šī nu pasaka

mironim. Mironis priecīgs: «Paldies! tu mani atsvabināji no

lāstiem. Man te tik ilgi vajadzēja balēt un diedēt, kamēr droši-

nieks gadīsies, kas par mani aizlūgs.» To teicis — nogājis
ž/āks! — mironis pazudis.

2. Skolniece O. Štīto c 1 c no 60 g. v. L Kru 1 c s Rucava.

K. Corbika kr.

Pa ceļu gājuši trīs vanderzelli. Bijusi smuka nakts
— mē-

nesis puiki spīdējis. Viņi piegājuši pie kroga — turpat bijuši

kapi —

un redzējuši uz kapiem vienu baltu vīru. Tas vīrs jau
esot tur stāvējis katru nakti. Vanderzelli nu gājuši krogā un

teikuši krodziniekam: «Uz kapiem stāv tāds balts vīrs.» —

«Tas jau lur katru nakti stāv. Kā pulkstens deviņi — viņš ie-

ronas, bet kā pulkstens divpadsmit, tā atkal nozūd. Ja jūs man

labi samaksāsit, tad es jums to vīru atnesīšu no tā kapa,» tā

teica krodzinieka meita. «Jā, labi,» šie maksāšot, lai tik pārnes

to balto vīru. Pēc maza brīža meita ienesot vīru un — braukš!

nosviežot šo uz galdu. Pulkstens bijis desmit. Bet nu vīru

vajadzēja nest atkal atpakalu. Meita gan negribējusi vairs šo

nest, bet kas tad nu cits to nesīs? Jānes tik bijis. Krodzinieks,

krodzenieka puiši un vanderzeļļi gājuši aiz kroga stūri un skatī-

jušies, ko nu šī uz kapiem darīšot. Šī nesusi gan vīru uz tas

pašas vietas, bet vīrs nelaidis šīs atpakaļ un teicis. «Ej pagrabā
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un pielūdz vienu saiminieci, kam es esmu lopus ķērnājis {žāvējis,
apbūris), tad es tevi palaidīšu vaļā.» Šī nu ieiet tai pagrabā un

redz, ka tā saimniece gul zārkā paliekusies uz roku. Tai saim-

niecei spīdējušas gaišas spožas acis. Meita lūdzas, bet saim-

niece nesaka nevienu vārdu. Pēc tāda brīža citi mironi teikuši,
lai šī ejot uz māju, jo pulkstens jau esot divpadsmit, un viņiem

jāejot gulēt. Meita pārgājusi mājā un no rīta, kā pulkstens bijis

astoņi, tā nomirusi. Bet no tā laika tas vīrs vairs nav rādījies,

ne stāvējis uz kapiem.

3. A. Lerchis-Puškaitis no 70 g. v. Kaspara Čipina

Džūkstē. LP, VII, I, 85, 19.

Tā reiz Rīgas kapos viens mironis arvienu stāvējis, pie vār-

tiem uzmeties. Un tas nu gadījies, ka vienu vakaru daži jau-
nekli sanākuši pie kāda namnieka viesoties un iesākuši lielīties:

kurš drošāks? Namnieks teicis: «Lai drošs, kas drošs, bet

mana meita drošāka par jums visiem!» Jaunekli smējušies:
«Nu, ja viņa tik droša ir, mēs dosim 50 dukātu, lai atnes to

mironi, kas pie vārtiem stāv!» Labi, saliek 50 dukātu — meita

iet. Aiziet — necik ilgi — joki pie malas — nes mironi patiesi
iekšā un noliek uz galda šiem priekšā. Šiem metas tā ērmoti:

lai nesot atkal atpakaļ! Bet mironis saka meitai: «Lai viņi
dod otru 50 dukātu; un ja ne, lai tad paši nes mani projām!»
Neko darīt — balmutēm jāmet otri 50 dukāti un vēl jāpateic

Dievam, ka tā tapuši vaļā. Jā, un tā nu šī aiznes mironi atpa-

kaļ uz kapiem, mironis saka: «Meita, tev viens darbiņš jāpa-
dara; un ja negribi — projām netiec!» — «Kas jādara iraidas?»

— «Es gribu — še tev tas nazītis, iedur man ribās!»
— «Kāpēc

jums duršu?» — «Tāpēc, ka es liels slepkava biju un virszemē

sodu neesmu dabūjis. Zeme mani nepieņem līdz pusnaktij, ne-

varu gulēt — man jāstāv pie vārtiem. Še tas nazītis, iedur

man ribās un ej uz mājām!» Tad viņa iedūrusi. Pelnu čupiņa
vien palikusi tai vietā. No tās reizes mironis vairs nekad ne-

stāvējis pie vārtiem, jo no kristīga cilvēka nu bija dabūjis nāves

sodu.

4. Kārlis Mačulans no Jēkaba Poriņa Lašu pagastā.

LP, VII, I, 87, 21.

Reiz dzīvoja lielskungs un lielmāte loti naidīgi, viens otru

lādēdami, viens otram spītēdami. Un pēc gadiem lielkungam

mirstot, lielmāte gribēja tam atriebties jo sāpīgi, vina to no-

būra, sacīdama šos nelāgos vārdus: «Tu, nelietīgais velna kalps!
visu mūžu tu mani allaž apbēdināji, tāpēc tevi burdama noburu:

kaut tavas miesas nomirušas nesatrūdētu! Kaut viņas laužu ap-
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smieklam par nižģeli mētātos apkārt uz laiku laikiem. Lai velns

to piepilda, ko teicu!» Tad lielskungs sacīja: «Labi, manas

miesas tu padarīji nesatrūdināmas; bet es tev novēlu, kaut tu

nenomirtu mūžīgi!» Lielskungs nomira. To nolika kapličā. Tur

viņš gulēja vairāk gadu, bet bija nesatrūdējis, tā kā šodien ie-

likts. Drīzi pēc tam arī lielmāte nomira un tomēr nenomira:

tā sēdēja savā krēslā un ēna vien no viņas bija redzama. Tā

viņi abi bija apbūrušies. Te kādā svētdienas vakarā, tuvējā kap-
sētas krogū, bija sapulcējušies visi apkārtējie jaunekli. Tur viņi
cits par citu lielījās varenāks esam un viens pat iesaucās: «Es

atnestu ir teitan kapličas lielkungu!» — «Labi!» citi smējās, «nes

šurp!» Un lielītājies gāja un atnesa lielkungu, nostādīja to kro-

gus stūrī. Cits tagad zobojās par lielkungu, cits brīnījās, cits

pabakstīja ar pirkstu. Bet kā pabakstīja ar pirkstu, lielskungs

sāka kustēties, piegāja pie atnesēja, sagrāba aiz apkakles un

teica: «Nesi tūdaliņ mani atpakaļ!» Visi sabijās, bet tam bija

jānes. Aiznesa, nolika kapličā. Nolika kapličā, lielskungs sacīja:
«Es tev, nesēj', piedodu! bet aizej uz to un to muižu un pasaki
manai sievai, kas tai krēslā par ēnu sēž, ka esmu piedevis viņai,
lai nu viņa man arī piedod.» Jauneklis tā izdarīja: pateica liel-

mātei atnesto ziņu. Lielmāte patencināja sirsnīgi par vēsti, teik-

dama, ka arī viņa piedodot lielkungam, un tad pazuda no krēsla

tai pašā acumirklī. Pelnu kopiņa vien tai vietā atlikās. Ari

lielskungs pazudis.

5. H. Skujiņa Aumeisteros.

Vienā mājā dzēruši kāzas. Divi pārgalvīgi puiši aizgājuši

uz kapu baznīciņu un atnesuši uz kāzu namu vienu miroņu.

Agrāk miroņus mājā neglabājuši, bet aizveduši uz kapu baz-

nīciņu, kur tie stāvējuši līdz bēru dienai. Atnesto miroņu puiši

ieslējuši istabas kaktā. Kad miroņa nesējs, puisis, dancojis mi-

ronam garām, tad piebikstījis tam pie sāniem un kliedzis: «Vai

dancosi, vai ne?» Kad puisis trešo reiz mironam garām dan-

cojis un piegrūdis tam pie sāniem, tad mirons uzreiz saķēris

puisi, sācis ar to griezties pa istabu un kājas tam gājušas kā

pātagas, lai gan pats bijis sastindzis. Kāznieki lielās izbailēs

aizbēguši, bet mirons ar puisi vienādi dancojuši. Kad puisis

lūdzies, lai to laiž vaļā, mirons kliedzis: «Danco! Danzo!»

Puisis nokusis un pakritis un mirons tam uzķēries uz muguras

—tā viņi ari palikuši uz grīdas guļot. Atsaukuši dakteri. Dak-

teris gribējis nozāģēt mironam rokas, lai puisis tiktu vajā, bet

tiklīdz sākuši miroņa roku zāģēt, puisis no sāpēm sācis kliegt

un asinis sākušas tecēt... Tad ataicinājuši mācītāju. Tas lūdzis

Dievu un svētījis, bet mirons nelaidis puisi vaļā, viņš tikai pa-
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teicis: «Nes mani prom.» Puisis miroņu aiznesis uz kapu baz-

nīciņu. Kad viņš to ielicis atpakaļ zārkā, tad nezin no kurienes

tam saklupuši virsū citi mironi un to saplosījuši gabalu gabalos.

6. Teicēja 90 g. veca A. Vitkovska Kārsava. Latvju

kultūras kr.

Vīnā baznīcā kotru nakti staiguoja nabašnīks. Jis beja tik

bailīgs [briesmīgs], ka nivīns cylvāks navarēja īīt nakti baznīcā.

Vacuoki sovim bārnim stuostīja nu mozom dīnom un jīm beja

/ūti baist apīt aoleik baznīcai. Vīnā mīstinā sēdēja daudz jau-

nīšu, un pluopuoja par tū pašu nabašnīku. Tur beja ari vīna

meita — naboga buorenīte, kurai nabeja baist tuo nabašnīka un

vina teicja: «Ja man, kas īdūtu kaidus lobus lindrakus, es tyu-

len atnastu uz šeni tū nabašnīku!» Cyti meitai suoka klīgt:

«Nes, mes tev treis uzvolkus īdūsim!» Vīns puiss, kurs beja
vīnīgais dāls boguotam zemnīkam, pasacīja: «Un es tyulen pa-

jemšu tevi par sīvu!» Buorenītei tys puika sen jau patyka un

tuopēc vina tvuleņ aizskrēja vīna paša tymsā naktī leidz pašai
baznīcai. It buorenīte un redz, ka boltuos drēbēs staigoj ap-
kuort baznīcai lels veirs, nabašnīks. Meita pīskrēja kluot, pa-

jēmja aiz rūkas tū nabašnīku un atvedja pi sovim draugim. Tū

radzūt, vvsi nūsabeida un aizskrēja pa sovom ustobom. Buore-

nīte otkon pajēmja aiz rūkas nabašnīku un aizvedja leidz baz-

nīcai. Tikkū jei gribēja jau īt uz muojom, nabašnīks jū tik stipri

turēja aiz kokla, ko jei navarēja golvas pakustynuot. Tūreiz

jei vaicuoja: «Kuo tu, mīļais, gribi?» Jis teicja: «Aizej leidz

kolnam, kurs ir tepat aiz baznīcas, un pavaicoj: vai pīdūsi šo-

vam dālam, Zuzanna? Tei ir muna muote, kura mani puor-

luodēja un tad, kad dabuosi atbildi, atnuoc tepat un pasok man,

es tev par tū labi samoksuošu!» Meita tyulen aizskrēja leidz

kolnam un treis reizes pavaicuoja tai, kai runuoja nabašnīks.

Kad teicja catūrtū reizi, izdzierda bolsi: «Lai Dīvs jam pīdūt,

par viņa grākim!» Meita otkon atnuocja pi nabašnīka un tikkū

izstuostīja, veras: nav vairuok juo, bet juo vītā stuov buča, un

tik smoga, ka buorenīte tikkū varēja panest uz sātu. īškā tur

beja naudas maiss un raksts: «Paldīs par gluobšonu!» Tai buo-

renīte palyka boguota, un tys puiss, kurs apsūlēja jū pajemt par

sīvu, izpildīja sovu vuordu un viņi dzeivuoja labi. Bet nabaš-

nīks nu tuo laika vairuok nastaiguoja apkuort baznīcai, un ni-

vīns vairuok par jū narunuoja.

7. V. Zacharska Silajāņu pag. Latvju kultūras kr.

Vīnam zemnīkam aiz cīma beja pastatīta jauna ustobā, bet

tymā ustobā nikas nadzeivuoja, bet lasījuos jauni puiši un spe-
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lēja uz naudas. Pi kuo nabeja ar kū moksuot, tys reitā atdevja

ar maizi, kab nazvnuotu juo radinīkim, muotei vai tāvam. Vīnu
reizi nūmvra ītymā cīmā vīns vacs vecs. Jū paglobuoja kopūs,
kuri beja natuoli aiz cīma.

ītvmā cīmā beja vīns puiss, kurais vysod vysus apspēlēja.
Jū jau vvsi puiši zynuoja un kad jis atguoja un gribēja spēlēt,

tyulen vysi puorstuoja spēlēt un guoja uz sātu. Vīnu reizi naktī

atīt tys puiss uz tū ustobu un veras, ka spēlej daudz puišu.
«Pagaidi,» dūmoj puiss, «es jyusus aizstatīšu šūdin vysu nakti

spēlēt!» ltys puiss pajēmja nū sātas luopstu, nūguoja uz ko-

pim, izroka tū nasen paglobuotu nūmyrušu veci, lyka sev uz

placim un nūnesja pi tuos jaunuos ustobas, kur puiši spēlēja, un

pastatēja uorā pi durovu. Vecs beja steivs un stuovēja kai

dzeivs. Tad puiss īguoja ustobā un suocja ar puišim spēlēt, bet

puiši puorstuoja spēlēt un jau grib īt uz sātu. Izīt vīns puiss

uorā, vērās: stuov nūmyrušais vecs pi durovu. Jis sazabeida,

īguoja atpakaļ ustobā un runoj cytim puišim, ka uorā pi duro-

vom stuov nabašnīks, kuru nasen paglobuoja kopūs. Puiši da-

guoja pi lūga un vērās, ka tī stuov nabašnīks vecs. Jīm baist

īt uz sātu un tai sēdēt nakti gars laiks. Jī dūmoj: paspēlēsim
leidz pušnaktim, bet kad byus pušnaktis, nikas myusu nabaidīs

un mēs nūjīsim uz sātu. Tai puiši suocja spēlēt. Tys puiss,
kurs pastatēja nūmyrušū veci, atspēlēja nu vvsim naudu un vēl

daudz paruodnīku palyka maizē. Divi puiši runoj: «īsim uz

sātu!» Verās pa lugu: stuov tys nabašnīks. Nabašnīks stuov

un suneits uz juo rej, bet jis ar pierstu uz suneiša grozuos.
Puišus vēl leluoka apjēmja baile, jī jau pavvsam vysi puorstuoja
spēlēt, saskrēja vīnā vītā un runoj: «Kai te tikt uz sātu?»

Bet tys puiss staigoj pa ustobu un smejas: «Nu,» runoj tys

puiss. — «īsim ar mani, es nikuo nazabeistūs, nikaidu nū-

myrušū!»

Izīt nu ustobas tys puiss pa prīšku vysu uorā, bet nūmy-

rušais jam runoj tai: «Dzierdi, tu mani izroki nu dūbes un at-

nezi, pastatīji pi durovom par sorgu, tagad nūnes mani atpakaļ

uz kopim, īlīc mani dūbē un aprūc ar zemi!»

Puiss sazabeida, ka nūmyrušais vecs runoj un ar rūkom

ruoda kai dzeivs. Kū darīt? Pajēmja puiss itū veci uz placim,
nūnesja uz kopim un jau grib jū otkon īlikt dūbē, bet vecs jam

runoj: «Tu tagan manis vairuok napaglobuosi, bet es tevi!»

Tvēra vecs puisi aiz kokla, nūmīdzja, lyka tymā dūbē un

aproka ar zemi, bet pats nūguoja — navar zynuot, kur. Bet

uz tū ustobu pi durovom vecs kotru nakti staigoj par sorgu. Tī

tagan nikas nadzeivoj, puiši ari naspēlej, jo tī cīši baida.
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8. 'Karilis Skujiņa no Kārla Mežula Bilskas pagasta.

Reiz mācības meitas vecās Trikātas pils drupās atradušas
miroņa galvu un viena mācības meita to iesviedusi ezerā. Nakti

sapinis pie meitas nācis mironc bez galvas un mācies meitai

virsū, lei atdodot viņam galvu. Meita dabūsi krampus un pēc
pāra dienām lielās mokās nomirusi.

Piezīme. Reiz Kāpuru kalna kapsētā izaruši divi cilvēku galvas

un pārnesuši mājā. Tad miroņi pikti nākuši sapņos, lai tūdaļ nesot galvas

atpakaļ, jo viņiem pašiem galvu vajagot. J. Upītis Gatartā (LP, VII, I,

84, 16).

9. Skolnieks F. Marķevics Nogalē.

Dundagā ir veci brunenieku kapi. Reiz jaunu kapu rokot,

uzrakti veci bruņenieku kauli un pakausti turpat žoga malā.

Tukumā vienās mājās dzīvojusi pārāk droša meita. Tā apņē-

musies atnest naktī bruņenieka galvas kausu. Bet tikko lieku-

sies pēc galvas kausa, te viens mežā sauc: «Neņem manu gal-
vu!» Meita paķērusi galvu un sākusi skriet, ko tik māk, uz

māju. Bet viens balts vīrs drāžas tai pakal un sāk dauzīt logus

un durvis, ka visa māja trīc. Tikai gailu laikā gars meta mieru.

Otrā dienā visi mājas ļaudis aiznesa galvu atpakaļ uz kapiem,

paraka un noskaitīja pātarus. Tad bija miers no gariem.

11. Veļi prasa savas mantas.

1. P. Paulītis Straupē. Jk r. V. LP, VII, I, 81, 6.

Kūlēji reiz lielījās viens par otru, kurš drošāks. Viena

meita teica, ka tā varot, ja vien gribot, tagad pat iet uz kapsētu

un viņu izstaigāt. Citi kūlēji to neticēja. Negribēdama kauna

palikt, tā devās turp. Vārtu kambarim cauri ejot, meita ierau-

dzīja viņā cilvēku, kas palagā bija ietinies. Domādama, ka kads

kūlējs atnācis viņu baidīt, meita norāva tam palagu. Pārnākusi,

viņa smiedamās rādīja palagu kūlējiem un stāstīja, ko vārtu

kambarī redzējusi. Citi kūlēji brīnījās un dievojas, ka neviens

no viņiem tur neesot bijis. Palagu pie uguns apskatījušies, tie

redzēja, ka viss tas bija ar strutām. Bet tūliņ arī pienāca pie

rijas loga mironis un prasīja pēc sava palaga. Meita no bailēm

nezināja, ko darīt, jo mironis kā negāja, tā negāja no loga pro-

jām. Viņa gāja pie mācītāja, no tā padoma lugt, bet mironis

gāja viņai pakal. Tiklīdz gaismiņa iesāka svīst, mironis atstā-

jās un aizgāja uz kapsētu atpakaļ, kur palika_stāvot vārtu kam-

barī. Mācītājs saaicināja deviņus citus mācītājus — lielam laužu

pulkam piedaloties — tie gāja uz kapsētu. Mironis stāvēja pie
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vārtu kambara 'durvim un sagaidīja nācējus. Mācītāji nu sūtīja
meitu, lai tā apsedz mironim norauto palagu. Meita gāja un

darīja pēc mācītāju pavēles. Kad palags bija uzsegts, deva mi-

ronis meitai tādu sitienu, ka dūmi vien apjuka un pats bija acu-

mirklī nozudis; bet no meitas arī tikai atlikusies maza čupiņa
pelnu.

Piezīme. P. Zaravičs rakstījis A. Lerchim no Veismaniem, ka meita

pie vēju kalna kapsētas vārtiem redzējusi mironi stāvam ar segu uz rokas.

Meita paņēmusi segu, bet otrā naktī mirons dauzās aiz durvim, lai atdodot

segu. Segu atdodot, mirons aiznes meitu uz kapsētu. L. P.

2. H. Skujiņa Aumeisteru pagasta.

Vecos laikos kādu nakti visa Aumeisteru baznīca bijusi ap-

gaismota, ērģeles spēlējušas un draudze dziedājusi. Pie baz-

nīcas durvim stāvējis liels vīrs, apsedzies ar baltu palagu. Divas

meitas gājušas gar baznīcu. Viena meita bijusi tāda nerātna un

pārgalvīga. Vina pieskrējusi pie stāvētāja, kas bijis mirons, un

norāvusi tam palagu. Stāvētājs nekā nesacījis. Meitas baznīcā

neiegājušas, bet aizgājušas taisni uz māju. Nebijusi vēl stunda

pagājusi, ka pie mājas durvim, kur meita dzīvojusi, viens klau-

vējis un teicis: «Nāc ārā. Uzsedz man palagu!»

Meita nekā neatbildējusi. Saucējs pēc pusnakts aizgājis.
Nākamā naktī viņš bijis klāt un atkal prasījis palagu. Tas bijis
tas pats mirons, kam meita pie baznīcas durvim palagu norā-

vusi. Kad meita negājusi, tad mirons sācis stipri klauvēt un

kliegt. Meitai bijis loti bail. Arī visi mājas cilvēki bijuši no-

bijušies. Neviens nedrīkstējis ārā iet. Trešā naktī atkal mirons

bijis klāt, klauvējis un teicis: «Nāc ārā! Uzsedz man palagu,
citādi tev jāmirst.»

Nākamā dienā meita aizgājusi pie mācītāja. Viņa tam iz-

stāstījusi, kā noticis un kā mirons nākot un prasot palagu. Mācī-

tājs apsolījies nākt meitai līdz un lūgt Dievu.

Naktī mirons bijis atkal klāt. Mācītājs lūdzis Dievu un sū-

tījis miroņu prom, bet mirons negājis. Mācītājs teicis, ka pa-

lagu aiznesīs uz kapsētu un ieraks kapā. Mirons nebijis ar

mieru, viņš uzstāvējis, lai meita iznāk no istabas un uzsedz tam

palagu. Tad mācītājs ar meitu izgājuši ārā. Aiz durvim stā-

vējis tas pats lielais vīrs, ko meita pie baznīcas durvim redzē-

jusi. Tiklīdz meita tuvojusies mironam, nezin no kurienes sa-

klupuši tai virsū citi mironi un to saplosījuši.

H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Aumeisteru muižas pagraba esot liels akmens, kas siena ie-
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murets. Uz ta akmens stāvot sieviete, apsegusies ar baltu

palagu.

Reiz, vecos laikos, pagrabā gājušas darbinieces pienu kāst.

Viena darbiniece, jauna pārgalvīga meita, pieskrējusi pie stāvē-

tājas un norāvusi tai palagu. Stāvētāja nekā neteikusi, pat
pirkstiņu nepakustinājusi. Naktī pie istabas durvim, kur jaunā
dieniniece gulējusi, viens stipri klauvējis un kliedzis: «Atdod

man palagu!» Meita nelikusies ne zinis. Otrā dienā atkal viens

klauvējies pie durvim. Meitas tēvs izgājis ārā. Aiz durvim

stāvējusi tā pati sieviete, kurai meita palagu norāvusi. Tēvs

ienācis istabā un aizbultējis durvis. Trešā naktī stāvētāja bijusi
atkal pie durvim un saukusi: «Atdod man palagu! Citādi tev

būs slikti. No rīta meita visu izstāstījusi stārastam. Stārasts

paziņojis to lielkungam un tas ataicinājis mācītāju. Kad mācī-

tājs ar meitu un citiem cilvēkiem iegājuši pagrabā, sieviete stā-

vējusi uz akmens. Vina nikni skatījusies uz meitu. Mācītājs
sācis dievvārdus un svētīšanu. Tad dieniniece gribējusi stāvē-

tājai uzklāl norauto palagu, bet tai pašā mirklī vina nelabi ie-

bļāvusies un nu nozvēlusies zemē. Dieniniecei mute bijusi ap-

griezta otrādi. Tā bijusi uz vietas beigta.

4. J. A. Jansons no J. Tilla s, Ijas pagasta.

Senāk, tanīs vietās, kur bijuši nonāvēti cilvēki, pa naktim

nedrīkstējuši staigāt, jo rādījušies spoki. Vienās mājās dzīvojis

puisis un meita. Vienu vakaru meitai bijis jāiet ciemā. Puisis

teicis, lai nenākot pa nakti mājās, kas varot zināt, kā ceļā at-

gadās, naktīs jau visādi mošķi staigājot apkārt. Varot vēl

kāds spoks uzkrist. Bet meita tikai pasmējusies: šis laikam

būšot tas spoks. Nu, ka tā — tā. Puisis vairāk neko neteicis.

Naktī meita nāk mājās, bet tā ērmīgi vien ir ap dūšu. Puiša

brīdinājums neiziet no prāta. Un kā tad: nebijusi vēl ne pus-

ceļā — redz: sēd viens ceļmalā ar baltu palagu aptinies. Meita

nodomājusi, ka tas ir puisis, atnācis vinu biedēt. Piegājusi klāt

un norāvusi spokam palagu: es tevi mācīšu spokoties! Spoks

gan lūdzies, lai atdodot, bet šī tikai smējusies: «Nāc vēl mani

baidīt!»

Pārgājusi mājās, runā ar puisi — viņš nekā nezin, visu laiku

sēdējis istabā. Apskatās vēl labi palagu: tas viscaur asiņains

un pilns strutu. Ko nu? Nu spoks katru vakaru, kad visi aiz-

gājuši gulēt, dauzās pie loga: lai atdodot palagu. Meitai bail

pajagu nest atpakaļ, bet no cita spoks neņem. Beidzot ies pie
mācītāja. Mācītājs gājis meitai līdzi un spoku nomierinājis. Tas

paņēmis palagu un vairs nerādījies. Tanī vietā, kur spoks sē-

dējis, bijis viens cilvēks nosists.
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5. Alvīne Ozola Valmieras apr. Baunu pag. J. A. Jan-

so n a kr.

Viena jaunava nakti gājusi uz avotiņu pēc ūdens. Te —

kur gadījies, kur ne — meitai atpakaļ nākot piesities kāds vīrs,

tērpies sarkanā, asiņotā palagā. Vīrs teicis, vai viņš varot iet

šai līdz. Meita aiz bailēm atļāvusi ar. Nu nonākuši pie mājas,
vīrs grib nākt līdz iekšā, bet meita ātri norāvusi šim asiņaino
palagu un ar visu ieskrējusi mājās, atstādama vīru aizdurvi.

Svešinieks negājis no durvim prom, bet gaidījis, lai atdod palagu.
Nu nesuši palagu visi mājas ļaudis, izņemot minēto meitu, bet

vīrs no citiem neņēmis pretī, lai nākot meita pati. Beidzot ne-

kas neatlicis, kā meitai bijis jāiet ar palagu pašai. Nu vīrs

viņai iesitis pa vienu vaigu, pa otru — un teicis: «Svētdien tevi

guldīs kapā.» Pienākusi svētdiena, un šai svētdienā meita tie-

šām guldīta kapā.

6. V. Akmentiņš no Aleksandra Vasariņa Bērzpils

apkārtne. A. Aizsila kr.

Reiz sarunuojusi vīna meita jauna goda naktī aizīt uz baz-

neicu, lai radzātu sovu meiluokū. Jei ar aizejūt uz bazņeicu,

apejūt treis reizis ap bazņeicu un īraudzējusi bazņeicas prīkšā

uz gaņkom cilvāku ar boltu pologu. Viņa daskrējusi, nūruovuse

pologu un aizguojusi uz muojom. Kod atsaguluse, tod daguojis

pi lūga kaulains cilvāks un prosūt, kam atdūtu pologu. Viņa
davuse pa lūgu, bet jis najēmis, lai nasūte tur, kur pajāmuse.

Meitene nūsabeijusēs, ūtrā dīnā aizguojuse uz muocītuoju.
Muocītuojs viņai teic, lai pajamūt mozu bārnu uz rūkom un lai

ejūt. Viņa pajāmuse bārnu un guojuse un atdavuse jam pologu.

Viņš teic: «Kab tev nabejs navainīga bērna, tad tu gon kū biutu

redzējuse.» Jei nūzabeidusēs un seši godi atgulējusi slima, bet

dzeiva gon palikuse.

7. L. Aizpurve Lubāna. A. Aizsila kr.

Reiz Trikātā dzīvojusi viena pārlieku droša meitene. Tur-

pat bijusi viena baznīca, kurā miroņi staigājuši pa naktim. Tā

arī vienreiz tā solījusies aiziet un noraut vienam mironim palagu.
Vienu nakti tā patiešām aizgājusi un norāvusi vienam mironim

palagu, kas bijis vēl ar strutām. Norāvusi palagu, tā sākusi bēgt,
bet mironis tai sekojis. Bēgusi, bēgusi — līdz nonākusi mājā,

kur to citi jau gaidījuši. Līdz meitene ieskrējusi mājā, mironis

arī bijis klāt un sācis klauvēt pie logiem, lai atdodot tā palagu.

Meitenei nu patiešām palicis bail un tā sacījusi citiem, lai at-

dodot palagu mironim. Mironis tomēr pastāvējis uz savu un
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no citiem palagu neņēmis. Tā nu meitenei nebijis miera ne nakti,

ne dienu, jo mironis arvien prasījis savu palagu. Nekas meite-

nei neatlicies, kā mironim atdot palagu. Vienu reizi tā arī de-

vusi, bet no tās reizes meitene vairs neesot tikusi redzēta.

8. J. BernatsNīcā. K. Lielozola kr.

Vienai meitai atnācis brūtgāns un tā abi aizgājuši pie mā-

cītāja. Uz māju nākot puisis teicis: «Es tevi izbaidīšu.» Meita

nākusi mājā gar kapiem un redzējusi kapu vārtos vienu vīru,

kas bijis apkubinājies ar mēteli. Meita domājusi, ka tas ir tas

pats puisis, un norāvusi vīram mēteli. Meita iegājusi istabā un

redzējusi, ka brūtgāns jau gul, un loti pārbijušies. Pa nakti nā-

cis svešais vīrs un prasījis, lai atdodot vina mēteli. Tā kā mei-

tai nebijis miera, tad gājuši pie mācītāja un likuši aizlūgt Dievu,
bet nekas nelīdzējis. Meita nu uzkārusi to mēteli uz vārtiem,
bet svešais kā nācis, tā nācis. Tad sapulcējušies daudz cil-

vēku, lai uzkubinātu nācējam mēteli atpakaļ, bet nu vīrs pa-
zudis. Meita saņēmusi dūšu un pati uzkārusi mēteli vīram. Vīrs

iesitis meitai ar trīs pirkstiem pa ģīmi un meita nomirusi.

9. J. A. Jansons Nogale.

Talsos, kur tagad ir 3 kapsētas, senāk stāvējis mazs kro-

dziņš. Vienu vakaru tur iegājuši trīs vanderzelli, sākuši dzert,
bet aptrūcis alus. Vanderzelli nu sasolījuši lielu naudu, lai kāds

aizietu uz Talsiem pēc alus. Dienastmeita gājusi ar. Taciņa
vedusi gar pašu kapsētas valni un meita ieraudzījusi uz kapiem
vienu baltu tēlu stāvam. Meita nodomājusi, ka kāds no vander-

zelliem grib viņu izbaidīt, un nosmējušies: «Stāvi, stāvi, kad

es nākšu atpakaļ, tad es noraušu tev kreklu!» Meita nākdama

atpakaļ redz, ka baltais stāv kapos kā stāvējis. Viņa noliek alus

trauku, pārlec pār valni un norauj stāvētājam kreklu. Tad pa-

ķer savu alus trauku un smiedamās pārskrej krogā. Bet vander-

zelli visi sēd pie galda kā sēdējuši un spēlē kārtis. Nu meita

gan nobijusies no tiesas. Apskatījuši kreklu — tas pavisam sa-

trūdējis, kā jau miroņa krekls. Un naktī mirons pie loga klāt,
klaudizina un sauc: «Ann\ Ann\ atdod manu kreklu!» Vander-

zelli izmetuši kreklu pa logu, bet mirons nav ņēmis — meitai

pašai jānes krekls. Nākošā naktī mirons klāt atkal — klaudzina

un sauc: «Ann\ Ann\ atdod manu kreklu!» — Neko darīt. Meita

uzvilkusi kuplu sastērķelētu kleiti un nesusi mironam kreklu.

Mirons tik briesmīgi ķēris pēc sava krekla, ka noplēsis arī mei-

tai piedurkni līdzi. Bet meita no lielām bailēm pati nomirusi.
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10. I. Ozoliņa Ķeipenes pagasta. J. A. Jansona kr.

Vienai bagātai saimniecei nomiris vīrs, kam bijusi zelta kāja.
Vīru aprakuši, bet sieva kādu nakti aizgājusi uz kapsētu un pa-

ņēmusi vīra izelta kāju. Vīrs otru nakti klāt un prasa zelta kāju
atpakaļ, bet sieva aizbildinās, ka nekā nezinot. Paiet diena un

pienāk atkal nakts. Vīrs atnāk otru reizi, bet atkal tas aiziet

tukšā. Nu vīrs ir briesmīgi noskaities. Tas atnāk trešo nakti

un sauc: «Atdod manu zelta kāju! Atdod manu zelta kāju!»
(klusi). Bet tad pēkšņi kliedzis tik stipri, cik var: «Atdod manu

zelta kāju!» Sieva nobijusies un atdevusi šim zelta kāju. No

lielajām bailēm, viņa nosolījusies nekad vairs nerakt no kapa
kādas lietas.

Piezīme. E. Jaunmačus Nogale uzrakstījis teiku (LP, V, 353, 156),

kur mirusī māte prasa no dzīvās meitas savas zelta rokas. P. Š.

11. Baltiņa Meņģeles pag.

Reiz dzīvojusi viena veca sieva ar savu vīru, kam bijusi
dzelzs kāja, pilna ar zelta naudu. Kādreiz vīrs saslimis un arī

nomiris. Sieva viņu pašu paglabājusi, bet kāju ar naudu pa-

turējusi. Vecais vīriņš bez savas ķūzes nemaz nevarējis gulēt,
ik naktis nācis pie sievas un saucis: «Atdod man kūz\ atdod

man ķūz', atdod man ķūzM» Tiklīdz gailis nodziedājis, vecis

pazudis. Vecene vairs ilgāk nevarējusi paciest veča uzbāzību.

Trešā nakti, kad vecis atnācis pēc savas ķūzes, viņa saķērusi

tam pie krūtim un kliegusi: «Še laba ķūze!» No tās reizes vecis

sievai licis mieru.

12. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīgā.

Vienai kurzemniecei parādījusies sapnī viņas mirušās tēva

māsas gars, kas stāstījis, lai viņa atdāvinot savas krāsotās drē-

bes citiem, jo citādi viņai būšot jāmirst. Viņa arī atdāvināiusi

tās drēbes un drīz pēc tam saslimusi. No slimības viņa tomēr

drīz atveseļojusies un domājusi, ka viņa būtu laikam mirusi, ja
nebūtu klausījusi tēva māsas gara padomam.

13. Kārlis Skujiņa Smiltenes pag.

Viens vīrs iegājis Kungu kapsētā un vienam nomirušam

kungam no rokām novilcis cimdus un divus gredzenus. Pēc tam

viņam katru nakti gulies smags maiss uz krūtim, spiedis to un

viņš nevarējis gulēt. Vīrs nopratis, ka tur vainīgi kunga cimdi

un gredzeni. Viņš aizgājis uz kapsētu un uzvilcis tos atkal
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kungam rokas. Viņam nu krūtis nekas vairs nespiedis un viņš
varējis mierīgi gulēt.

14. Gari-Juone no Putānu Buorbolas Daugavpilī.

Vīns kaimiņš sataisīja večerinku un prasīja, lai vysi sasāloša

pi juo. Kaimiņi ari guoja pi viņa. Pa ceļam redz, ka nazkas tī

sēd uz akmiņa ar capuri golvā. Kaimiņi pīīt un soka: «Kas

var nūjemt jam nu golvas capuri?» Kotrs soka: «Man bails.»

Un vīna meita soka: «Man nav bails, es īšu un nūjemšu jam

capuri.» Meita nūjēmja capuri un īt uz večerinku, un tys vei-

rits ari īt leidza. Tys veirīts soka: «Atdūd munu capuri!»
Meita soka: «Še, ej palīc, kur beji.» Tod meita beidās vīna

poša īt, ar jū guoja ari cyti puiši leidza. Viņi tod guoja vvsi

treis. Meita dūd jam rūkā capuri, bet viņš najam — soka: «Līc

man uz golvas.» Meita kai lyka, tai viņš jū aiznesja kas zyn

kur, un tī puiši palyka uz vītas.

15. H. Skujiņa Bilskas pag.

Vienai mātei nomirusi vienīgā meita. Māte briesmīgi rau-

dājusi pēc meitas. Aiz lielām errastībām māte aizmirsusi mei-

tai apsiet prievītas ap kājām, kad to zārkā ielikusi.

Otrā naktī pēc bēru dienas nomirusi meita atnākusi sapnī

pie mātes un teikusi: «Māmī', kādēļ tu man neapsēji prievītas

ap kājām?» Māte iedomājusies gan, ka tiešām prievītas ne-

apsējusi, bet sapnim nepiegriezusi nekādas vērības. Nākamā

naktī meita atkal rādījusies sapnī un prasījusi atkal mātei, kā-

dēļ tā nav viņai prievītas apsējusi. Pēc tam vēl ilgi meita rādī-

jusies sapņos un gaudusies pēc prievītām: Kad māte aizgājusi
uz kapsētu un prievītas ierušinājusi kapa kopiņā, tad meita vairs

nekad sapņos nerādījusies un neprasījusi prievītas.

16. K. Bankers no 74 g. v. Ezerkalnes Dundagas Cepel-

1e j ās. LP, VII, I, 118, 6.

Reiz aiz nabadzības pielikuši mironim zārkā trijnītu palagu.
Mironis nedevis miera, nācis sapnī teikt: citi miroņi viņu sa-

gaidījuši, dziedādami: «Ko tu nāci, trinītiņ', vienkāršiņu pul-

ciņā?» Pēc dabūjuši uzrakt un pārmainīt palagus, tad tikai bijis

miers.

17. K. Bankers Dundagas Cepellejās. LP, VII, I, 118, 7.

Lūšos reiz nomirusi meita. Un mirdama tā noteikusi, lai

viņas sarkano zīdu liekot viņai (kā mironim) galvā. Bet nava
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uzlikuši — bijis žēl. Bet nu ari nav bijis nekāda miera vairs:

vienmēr teikusi sapnī tēvam, mātei un māsai, ka viņus saplosī-

šot, ja neatdošot viņas zīdu. Gājuši pie mācītāja. Mācītājs pa-

mācījis, lai apkaušot vien zīdu turpat uz kapa smiltīs. Darījuši
tā. Nu bijis tūdaļ miers, meita sapnī vairs nerādījusies.

18. J. Siķēns Vecumniekos. Etn. IV, 1894. LP, VII, I, 82, 8.

Viens vīrs noņēmis no nesen apglabātā kapa baltu zīda lenti,
kas bijusi piestiprināta pie kapa vainaga, un domājis: «Lūk, tā

■derēs manai sievai ko pagreznoties!» un aiznesis lenti mājās.
Sievai stāstījis, ka to pircis. Sieva vīram, saprotams, ticējusi
un noglabājusi lenti pašā pūra dibinā. Nākošā naktī vīram pa-

rādījies aplaupītais mironis un atprasījis savu īpašumu, pavēlē-
dams to nonest atpakaļ uz kapu. Vīrs to neievērojis un paņemto
lenti nenesis. Otrā naktī parādījies vīram atkal tas pats un pie-

kodinājis, lai vinu paklausot; ja neklausīšot, būšot slikti. Vīrs

tomēr nepaklausījis. Trešajā naktī tas atrasts nožņaugts ar at-

rasto lenti.

19. J. Siķēns Vecumniekos. Et n. IV, 1894. LP, VII, I, 82, 9.

Viens vīrs noņēmis no kapa puķu podu. Naktī viens grabi-

nājis pie loga — vīrs atmodies un ieraudzījis mirušo ārpusē stā-

vam. Uz jautājumu, ko viņš grib, mironis licis aiznest paņemto

puķu podu atpakaļ. Otrā dienā vīrs nosūtījis savu mazo dēlēnu,

lai podu aiznes un noliek uz kapa. Puika atgriezies ar visu podu
atpakaļ un stāstījis, ka pie kapa stāvējis garš, baltās drēbēs ģēr-

bies cilvēks un teicis, ka pods jāatnesot pašam tēvam. Tēvs

nolicis podu ārpusē pie loga un nenesis uz kapiem. Naktī tas

atmodies atkal, jo viens tāpat grabinājies kā tonakt, un nu re-

dzējis atkal to pašu balto stāvu, kas prasījis pēc puķu poda.
Vīrs saņēmis dūšu un devies ārā, lai atdotu prasīto podu, bet

atpakaļ vairs neienācis. No rīta atrastas viņa miesas saraustī-

tas gabalos un izkaisītas.

20. Dandenis Drustos. Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 83, 10",

Drustu kapos reiz viens norāvis no viena kapa rozi un gājis

uz māju. Bet tikko nokļuvis bēru kambarī, uz reizi durvis aiz-

šāvušās cieti un šis nevarējis pakustēt ne no vietas. Un nevien

tas: vēl sācis aizkaitinātais mironis šo žņaugt, teikdams: «Kam

tu lauzi manu galvu, manu galvu?» Par laimi drīzumā dziedājis

gailis Drustu dedzinātavā, tad vairs nežņaudzis. Rītā nācis tas

cilvēks, kam tas kaps piederējis (mironim radinieks), atradis
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vīreli bēru kambarī stāvam. Vaicājis, kādēļ šis tā stāvot. Tā-

dēļ, ka no viena kapa rozi esot lauzis. Atradējs prasījis: vai

otru reizi vairs tā nedarīšot? Nedarīšot! Un tad ticis vaļā.

21. Skolnieks J. Vīksme no L. Brutanes Lubānā.

Viena māte no Lubānas pagasta Zvidzienas bijusi ielūgta

bērēs, bet viņai nebijis vaļas iet, jo bijis jābrauc uz Rīgu. Brau-

cot uz Dzelzavas staciju, tā iegriezusies Lubānas kapsētā, lai

apskatītu savu piederīgo kapus, [un norāvusi arī kādas puķes].

Ejot caur kapsētas vārtiem, viņa satikusi zārka nesējus, satrū-

kusies un sākušas sāpēt kājas. Izbraukājusi Rīgu, bet kājas kā

sāpējušas, tā sāpējušas. Tikusi mājās un domājusi, ka jāmirst

no sāpēm. Bet vienu dienu viņa iedevusi paziņai dažus naudas

gabalus un puķes, lai nometot uz tā un tā kapa. Jau sāpes pa-

likušas mazākas. Tā tas atkārtojies vairākas reizes un sāpes

arvienu mazinājušās. Beidzot atnesusi pati naudu un puķes uz

kapsētu. Kā nu to nometusi uz tā kapa, tā sāpes pavisam pār-

gājušas.

22. P. Smits no P. Zeltiņas Rīgā.

Reiz vienai Rīgas dienastmeitai, ar vārdu Anna, kāda zīl-

niece iestāstījusi, kā viņa varēšot dabūt patīkamo puisi par vīru.

Zīlniece mācījusi, lai viņa aizejot uz kapsētu un pagrābjot no

deviņiem kapiem pa saujiņai melno zemju. Ar tām zemēm lai

tad viņa aizejot uz to puisi un nemanot, lai lūkojot iebērt kādu

drusku viņa kabatā un kādu dalu lai tāpat izkaisot pa grīdu, tad

viņa to puisi dabūšot. Anna ari aizgājusi uz kapsētu, dabūjusi

tās zemes, kā sacīts, un pārnesuši mājā. Bet tai dienā viņa

nevarējusi aiziet uz savu puisi un paglabājusi kapsētas zemes

pieliekamā kambarī. Meitas kungi tai vakarā bijuši izgājuši un

Anna atradusies viena pati mājā. Naktij sākoties viņa izdzir-

dusi, ka pieliekamā kambarī kaut kas grabinās, it kā tur ko

meklētu. Meitai nu palicis dikti bailes, bet kungi vēl nenākuši

māiā. Te piepēži atvērušās viņas istabas durvis un tanīs pa-

rādījies liels melns kungs ar brillēm uz acim. Anna briesmīgās

bailēs paķērusi dziesmu grāmatu, sākusi dziedāt un lūgt Dievu.

Tai pašā laikā atgriezušies arī kungi mājā un melnais uzreiz

pazudis. Otrā dienā meitai atkal neizdevies aiziet uz savu drau-

gu ar kapsētas smiltim. Pret vakaru viņas kungi atkal izgājuši

un Anna palikusi viena pati mājā. Naktī atkal pieliekamā kam-

barī izcēlies troksnis, it kā tur kāda vista klukstētu un cāli čiep-
stētu. Atvērušās durvis, kurās parādījies vakarējais melnais

kungs un nācis uz meitas pusi. Meita no bailēm sākusi atkal
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lūgt Dievu un melnais kungs novēlies pie viņas zemē un pazudis.
Bet pieliekamā kambarī tomēr troksnis nemitējies. Pēdīgi at-

nākuši arī kungi mājā un aizgājuši gulēt. Pēc kāda brītiņa
kundze saukusi meitu pie sevis un prasījusi: «Kur jums, Anna,

tā vista te klukst?» Meita atbild: «Mums še nekādas vistas

nav.» — «Varbūt apakšā tiem iedzīvotājiem ir kāda vista?» —

«Jā, to es nemāku sacīt.» No rīta kundze teikusi Annai, lai viņa
šodien pasakot apakšas iedzīvotājiem, lai viņi istabā neturot

vistas, viņa visu nakti neesot 'varējusi gulēt. Meita to arī ap-

solījusies izdarīt, bet kā gājusi laukā, tā arī aiznesusi atkal smil-

tis uz kapsētu un pārmetuši tur pār sētu. No tā laika bijis mā-

jās miers un meita par tādām burvībām vairs negribējusi ne

domāt.

23. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīga.

Burtnieku kungs Klēgers bijis loti skops un nenovīdīgs cil-

vēks. Kad viņš nomiris, tad viņa vietā nācis viņa dēls, bet tam

nebijis nekāda miera, jo naktīs allaž nācis pilī tēva gars un tai-

sījis lielu troksni. Jaunais kungs nu griezies pie mācītāja pēc

padoma. Mācītājs sacījis, lai pārdodot visas tēva lietas, tad

viņš varēšot mierīgi kapā gulēt. Dēls arī visu tā izdarījis, un

no tā laika tēva gars pilī vairs nav rādījies.

Piezīme. Ta pati teicēja man stāstīja otru līdzīgu teiku, kur sievai

bijis jāpārdod miruša skopā vīra lietas, lai dabūtu mieru. P. Š.

24. H. Skujiņa Smiltenes pag.

Nomirusi veca saimniece. Viņa dzīva būdama bijusi ātras

dabas. Pēc bērēm saimniece naktīs nākusi uz savu kambari un

staigājusi tur, ka klaudzējis vien, vai arī bīdījusi krēslus, vai ko

meklējusi, ka laukšējis vien._ Visi mājinieki, pa naktim, dzirdē-

juši savādo troksni nomirušās saimnieces kambarī un neviens

tur nedrīkstējis gulēt. Tā tas gājis ilgi. Saimniece ik naktis

nākusi uz savu kambari. Mājinieki no ļaunuma nekā netikuši

vaļā.

Reiz ienākusi veca übadze, kas tur palikusi pa nakti. Üba-

dze dzirdējusi, kā saimniece pa savu kambari naktī darbojas.

Viņa izmācījusi jauno saimnieci, kā lai dara, un tad būšot no

ļaunuma vaļā. Jaunā saimniece arī tā izdarījusi. Viņa sest-

dienas vakara krēslā aizgājusi uz kapsētu, ietinusi dziesmu grā-
matas lapā sidraba naudas gabalu un to iekasījusi nomirušās

saimnieces kapa kopiņā. No tās reizes nomirusi saimniece uz

savu kambari pa naktim vairs nenākusi. Saimniece pēc nāves

staigājusi tādēļ, ka pakalpalicēji laikam neesot kādu viņas vēlē-
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šanos izpildījuši, vai arī nedevuši tai zārka līdzi kadu lietu, ko

vina mirstot novēlējusi.

25. H. Skujiņa Bilskas pag

Vecais saimnieks gulējis uz nāves cisām. Viņš pasaucis
savu dēlu un novēlējis tam visu savu mantu. Beigās vecais

saimnieks sacījis: «Dēls, uz manām bērēm tu nokaun vērsi.»

Vecais saimnieks nomiris. Bet dēls bijis traki skops un

tam vērša bijis bezgala žēl. Viņš uz tēva bērēm nokāvis teļu.
Kad bēru dienā veco saimnieku uz kapsētu aizveduši, tad vērsis

nosprādzis.

26. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Saimniekam nomirusi māte, veca vecenīte. Viņu ielikuši

zārkā un aiznesuši uz pirti. Saimnieks vīkšis bēres. Viņš sa-

licis ēdienus un maizi ap nomirējas zārku, jo toreiz tāds para-

dums bijis. Sak, lai jau māte apskatās, kas viņai debesīs uz

galda būs.

Nāburgos dzīvājis palaidnīgs puisis, kas gājis apkārt zag-

dams un dzerdams. To nakti priekš bēru dienas, puisis aizbrau-

cis uz pirti, kur nomirusi saimnieka māte gulējusi, izzadzis visus

ēdienus un aizvedis. Vienu gaļas šķimbuli viņš iebāzis nomi-

rušai vecenītei mutē, lai cilvēki domā, ka vecenīte pa nakti visu

noēduši.

Bēru rītā saimnieks nācis uz pirti un no brīnumiem palicis
vai mēms: «Tavu traku, māte visu pa nakti apēdusi. Viens ga-

ļas šķimbulis tik mutē palicis.» Saimnieks aizbraucis pie mācī-

tāja un tam visu izstāstījis. Atbraucis mācītājs un svētījis no-

mirēju. Tad mācītājs pavēlējis vecenīti aprakt purā un uzkraut

tai virsū akmeņu kaudzi, jo kapsētā tais laikos pesteļus un bū-

rus nerakuši. Vecenīti aprakuši purā un virsū uzkrāvuši lielu

akmeņu kaudzi.

Pēc kādiem gadiem palaidnīgais puisis palicis slims un gu-

lējis uz nāves cisām. Viņš nevarējis nomirt un ilgi vārdzis.

Puisis sācis Dievu lūgt. Viņš beidzot ataicinājis mācītāju un

izsūdzējis tam grēkus. Kad puisis izsūdzējis grēkus un mācī-

tājs lūdzis Dievu par viņa dvēseli, tad otrā dienā puisis nomiris.

27. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Viena saimniece reiz paņēmusi no žīda uz parada mārciņu
tējas. Žīds pēctam drīz vien nomiris un saimniece nevarējusi
paradu aizmaksāt.
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Reiz saimnieks naktī braucis gar Palsmanes kapsētu. Vi-

ņam pretim no kapsētas izjājis uz balta zirga vecais Šmerla —

tā žīdu saukuši —un sacījis: «Tave saimniece pajēme no mane

viene mārcine tēje. Tu to tēje mārcine aizmaksē manei gas-

pažei.» 2īds atkal aizjājis un pazudis tumsā. Kad saimnieks

aizbraucis mājā, tad prasījis saimniecei, kādēļ viņa neaizmaksā

Šmerlam parādu. Nupat viņš to saticis un žīds viņam licis pa-

rādu aizmaksāt savai sievai. Saimniece no brīnumiem rokas

vien sasitusi.

«Šmeria tak ir miris,» teikusi saimniece. Saimnieks to nav

zinājis. «Nevar būt, jo viņš man jāja pretim pie kapsētas un

teica, lai parādu samaksā,» brīnījies savukārt arī saimnieks.

«Nu, tad viņš bija no miroņiem uzcēlies,» atbildēja saimniece.

Saimniece otrā dienā aizbraukusi uz Smilteni un samaksājusi

parādu žīda sievai.

28. E. Šneiders Alūksnē.

Viens vīrs bijis liels dzērājs un kad nācis mājā, tad solījis sie-

vai piparus. Beidzot sieva nomirusi, un nu vīram bijusi nelaime

klāt. Sieva nākusi katru nakti un prasījusi, lai dodot viņai ta-

gad solītos piparus. Vīrs vairs nevarējis nekā glābties. Cits

neviens tomēr šās sievas nevarējis redzēt. Vienā naktī sieva

atkal klāt un prasa piparu, ja nedošot, tad iešot slikti. Vīrs nu

ir pavisam nelaimīgs, ceļas naktī augšā un iet uz aptieku pēc

pipariem. Aptiekāram viņš izstāsta savu nelaimi. Aptiekārs

prasa, kur tad viņa tagad esot. Te pat jau pie durvim stāvot,

vai tad šis neredzot? Aptiekārs iedevis arī piparus. Nu vīrs

tos atdevis sievai un no tās reizes sieva vairs nekad nav nākusi.

29. Kana v i ņ š no J. Egles Gulbene. Zin. Kom. kr.

LP, VII, I, 84, 15.

Reiz divi ceļinieki, naktī iedami, bijuši aplam nosaluši. Ne

mājas, ne meža pavēņa nebijis tuvumā, kur sasildīties. Te pašu
laiku tiem gadījies gar vecu kapsētu iet. Tur sadabūjuši tādus

sausumus, žagariņus, vienu vecu krustu un nu iešķīluši un ie-

kūruši uguni, sākuši sildīties. Sasildījušies, gribējuši projām iet,

bet nekā: miroņi apstājuši un nelaiduši ne par ko. Par laimi

tam vienam ceļiniekam bijis labs padoms, tas teicis: «Nobērsim

ugunskura pelnus tai vietā atpakaļ, kur krustu ņēmām, būs labi!»

Nobēruši — jā, miroņi apstājušies un šie aizgājuši savu ceļu.

30. V. Zaeharska no 53 g. veca O. Baranovska Silajāņu

pagasta. V. Podis krājuma.

Senejus laikus dzeivuoja uz šuo pasaula vīna derevnī kaids

cvlvāks Odums. Jis beja lels natiklis, nagribēja sev sagatavuot
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molkas, ar kū zīmas laikā izkurenuot sev cepli. Juo ustobā nu

soltuma navarēja nūsēdēt, jis guoja molkys maklātu. Vīnu reizi

šis Odums aizguoja uz kopim, pīlauzja krystu un atnezja uz sātu,

ar kū izkurinuot cepli. Itūs atnastūs krystus Odums salyka

sinčūs, bet pats aizguoja gulātu. Taisni pošuos pusnaktīs klau-

suos Odums, ka juo sinčūs nazkas klīdz: «Itys muns, itys muns!

Muna jau nav!» Tur klīdzja dvēseles, kurus krystus Odums

beja atnesis. Apjēmja Odumu lela baile, pazacēla jis nu sovvs

gultys, salasēja itūs. vysus krystus, un kab nikas naredzeitu,

dreižuok nūnesja uz kopim. Tī jis itūs krvstus pastatēja uz tuos

pat vītvs, a pats dreižuok atskrēja uz sātu. Tai puorguoja tei

nakts un taipat atīt vēl_ nakts, kur ap pusnaktis Odums klau-

suos, ka pi juo ustobys lūga nazkas plēšuos un klīdz: «Tu munu

pajēmi, a tu munu!» Kū darēt? Odums nūsabeida, pazacēla un

mat ap sevim krystu un pats sevī runoj: «Ok, Dīviņ, ratovoj

mani nu nabašnīku, jī mani nūmūcīs, nabyus man nu jūs dzei-

vis.» Cik tī Odums, sādādams uz gultys, nadūmuoja, bet golu -

golā nūguoja vēl uz kopim un tūs krystus pastatēja, kur kurējis

uz kaidys dūbis beja, un īdams uz sātu, puormetja krystu pascei-

dams: «Mvužeigu duseišonu, gulit mīreigi!» Ar itim vuordim

Odums atguoja uz sovu sātu. Nu tuo laika pi Oduma sinčūs un

taipot pi lūga nikas naklīdzja un jis nikod nu kopu krystu na-

ncsja uz molkys, a nu tuos dīnys sagatavuoja molku nu meža.

31. J. Siķēns Vecumniekos. Et n. IV, 1894. LP, VII, I, 117, 5.

Vecmuižas pirmā baznīca atradusies Katrīnas kalnā. Kal-

niņš atrodas upes krastā, tā galā vēl redzamas kapu vietas. Upes
nosaukums man nezināms, tanī vietā pret kapiem to sauc: Kat-

rīnas kroga upe; tālāku atkal pēc tā apgabala, pa kuru tā tek.

Upe esot rakta Kurzemes lielkunga Jēkaba laikā. Senāk gan,

kā domājams, kapsēta ieņēmusi lielāku gabalu, kas tagad sarā-

vies tikai kalniņa virsotnē.

Kad baznīca nespējusi vairs savam nolūkam kalpot, tad pa-

gasts nolēmis celt jaunu, tuvāki pie muižas. Nodoms tapis iz-

darīts, viss bijis gatavs; tikai zvans vēl bijis jāpārved no vecās

vietas uz jauno. Bet tas izrādījies par neiespējamu: jo strād-

nieki cīnījušies, gribēdami to ratos iedabūt, jo tas vēlies baz-

nīcas pagraba dobei tuvāki. Toreizējais mācītājs esot vienā

naktī redzējis sapnī sevi miroņu garu apstātu, kas teikuši, lai

zvanu atstājot kapos, jo tie bez zvana nevarot iztikt un to arī

nedošot projām. Strādniekiem pēc daudz pūliņiem izdevies

zvanu iecelt ratos, bet tiklīdz tie nobraukuši pie upes, tā zvans

izvēlies no ratiem un ieripojis upē skanēdams. Pēc tam daudz

reizes īpaši sestdienas vakaros upes dibinā dzirdētas dobjas

zvana skaņas.
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12. Veļi prasa mieru un cienību.

1. H. Skujiņa Smiltenes pag.

Toreiz es dzīvāju Smiltenē, pie viena māldera par meitu.

Tas jau bija priekš ilgiem gadiem. Bet pa naktim es nevarēju
miera dabūt, jo ap pusnakti viens atgrūda durvis, izsita atslēgu
un tāds švurkstis izskrēja caur istabu. Redzēt gan nekā neva-

rēju. Reiz naktī es gulēju un nebiju vēl aizmigusi. Te uzreiz

pie manas gultas pienāca meitene, sāka mani grūstīt un sacīja:
«Ko tu te guli?» — «Liec mani mierā. Man nāk miegs,» es at-

bildēju. «Celies un pavelc savu gultu. Tavas gultas kāja ir man

taisni uz galvas.» — «Kas tu esi?» es atkal prasīju. Nu meitene

sāka stāstīt, ka viņa esot meitas bērns un kad šī māja vēl nebi-

jusi celta, tad māte viņu dzīvu te aprakusi un tādēļ viņai esot

jāstaigājot. Kad es gultu novilkšot no tās vietas, tad meitene

man likšot mierā. Otrā dienā es aizgāju pie vienas vecas ve-

cenes padomu prasīt. Tā arī mani izmācīja, kā lai daru. Es

norakstīju tēva reizi uz maza papīriņa un paliku to sev zem pa-

galvja. Tad es novilku gultu no vecās vietas un uz grīdas un

durvim uzvilku krustus. No tās dienas es gulēju mierīgi un nekā

vairs ne dzirdēju, ne redzēju.

2. H. Skujiņa Smiltene.

Šķūnī gulējuši siena pļāvēji. Saimnieks gulējis netālu no

durvim un nakts vidū dzirdējis sev zem galvas bērna raudāša-

nu. Izbrīnējies, izklausījies un neticis pie skaidrības, bet bērns

arvien raudājis. Drīz vien viņš aizmidzis, bet pa sapņiem jutis,
ka kāds tam biksta ar pirkstu pie sāniem. Uztrūcies no miega.
Līdzās stāvējis mazs bērns, gadi četri vai pieci vecs, un pavi-

sam kails. Saimnieks pirmā minūtē ne pa jokiem nobijies, bet

tad jautājis, no kurienes tas esot un ko gribot. Bērns stāstījis,
ka esot ārlaulībā dzimis, māte to nogalinājusi, aprakusi gluži
kailu un bez krusta zīmes, taisni tai vietā, kur saimnieks pašlaik

guļot. Lai saimnieks ejot uz citu vietu, viņš gulēdams to spie-
žot. Viņam esot jāpaliekot šķūnī tik ilgi, kamēr māte miršot.

Kad māte būšot nomirusi, tad viņš iešot uz kapsētu un māte

palikšot šķūnī viņa vietā. Pēc vairāk gadiem saimnieks gulējis
atkal šķūnī un'taisni tai pašā vietā, kur pagājušo reizi. Pirmo

notikumu saimnieks bijis jau sen aizmirsis. Bet pusnaktī tam

atkal nebijis miera, kad's to modinājis un dzinis nost no guļas

vietas, teikdams lai iet uz citu vietu un lai negul tam virsū.

Saimnieks pavēris acis, viņam blakus stāvējusi gara liela

sieviete.
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3. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, 111, 28, 16.

Vieniem vecākiem bijis loti nepaklausīgs dēls. Tēvam tas

visur darījis pretim un māti kaitinājis dienu mūžu. Reiz nepa-

klausīgais grūti saslimis un ilgi, ilgi dabūjis uz gultas savārgt.

Beidzot kādu dienu, kad māte nebijusi mājā, slimība saņēmusi

vārguli tik stipri, ka pats paredzējis mūža galu klāt esam. Nu

saucis tēvu, nu aicinājis māti pie gultas un lūdzies, lai piedodot

viņa nedarbus. Tēvs piedevis; bet tā kā māte nebijusi mājā,

tad, zināms, nevarējusi piedot. Gaidījis gan, gaidījis, bet nebi-

jis vairs laika sagaidīt, bijis jānomirst bez mātes piedošanas.

Dēlu paglabājuši. Tomēr mieru tas kapā neatradis, katru nakti

vajadzējis apkārt vazāties citiem par biedēkli. Ļaudis redzējuši

viņu drīzi šur, drīzi tur.

Reiz viens cela-vīrs domājis vēlu braukt gar kapiem. Citi

ļaudis pamācījuši, lai tik vēlu gar tiem kapiem nebraucot, jo
vienam nepaklausīgam dēlam esot nolikts tur katru nakti spo-

koties. Bet cela-vīrs atbildējis, ka viņam neesot no spokiem
bail. Viņš braucis. Pie kapiem tas ieraudzījis baltu vīru. Ceļa-
vīrs droši uzsaucis: «Ja esi labs gars, tad nāc šurp un runā;

ja esi ļauns, tad ej pie deviņiem!» — «Neesmu ļauns gars! man

tik kapā nav miera, jāmaldās tik ilgi, kamēr māte būs piedevusi.
Esi, mīļo cela-vīr, tik labs un izgādā, ka man māte piedotu. Tik

nesaki viņai, ka es esmu tevi sūtījis, citādi tā man nepiedos,

jo esmu par daudz kaitinājis savu māti.» Ceļa-vīrs to apņēmies.
No rīta tas nogājis pie dēla mātes un sacījis: «Piedod! pie-
dod!» — «Kam tad lai piedodu?» māte prasījusi. «Piedod vi-

siem!» cela-vīrs atbildējis. «Labi, piedodu visiem!» māte tei-

kusi. «Nu labi! tad esi piedevusi ir savam dēlam, to tik gri-
bēju.»

Otrā naktī ceļa-vīrs nogājis pie kapiem. Dēls tūlīt iznācis

pretim un pateicies: «Paldies! labo cela-vīr, ka to izdarīji.

Tagad man kapā miers.» Un no tā laika dēls vairs nerādījies.

4. Kārlis Atoele 1865. g. Valkas apkaimē. A. Bīlen-

šte i n a kr. LP, VI, 41, 4, 14.

Viena meita bīsi par saimnieci un viņas vecā māte viņai
klā(t) dzīvāsi. Bet tā meita daudzreiz to māti kūlusi ar žaga-
riņi. Un tas gadījies, ka meita papriekšu nomirusi, nekā tā māte

un nu glabājuši. Bet kā kapu_ beidz aizrakt, tā meitas roka iz-

nāk no kapa un paliek virspusē. Gan nu rakuši otru, trešu reizi,
bet nākusi un nākusi ārā no kapa. Nu gāsi māte pie kapa un

sukāsi meitas roku ar rīkstēm. Kad māte tikdaudz sitienu rokai
bija uzsitusi, cik meita, dzīva būdama, mātei bija situsi, tad roka

iegājusi dibinā un nekad 'vai(rs) nav nākusi ougšā.
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5. H. Deldē Bērzaunē. Et n. IV, 1894. LP, VII, I, 87, 22.

Vienam zemniekam nomira draugs, ko paglabāja zem baz-

nīcas pagrabā, lai to varētu arvienu apskatīt. Bet pēc kāda

laika sāka nomirušajam bārda augt. Vina draugs, to redzēdams,

sarunājās ar nelaika piederīgiem, ka tas gluži nesmuki izskato-

ties, ka miroņam bārda esot, un tādēļ lūdza miroņa piederīgiem

atļauju tam bārdu nodzīt, ko ari atļāva. Minēts draugs paņēmis

mironi, iznesis no pagraba, uzsēdinājis baznīcā uz sola un tam

nodzinis bārdu. Tad to nolicis atkal tai pašā vietā. Bet pēc kā-

da laika tam atkal atauguši bārda, kas bijusi otrreiz jādzen. Ilgi

nepagājis, kad draugam vajadzējis sataisīties mironam pa trešo

lāgu bārdu dzīt, lai tas tā nenoaugtu, ka vairs gandrīz nevarētu

pazīt. Viņš to saņēmis kā agrāki, uzsēdinājis uz sola, tam no-

smērējis muti ar ziepēm un jau ņēmis nazi. Te piepēži tam mi-

ronis apķēries ap kaklu, uzskatījis to dusmīgā ģīmī un sacījis:
«Kā tu iedrošinājies mirušos traucēt? Ja vēl vienreiz mani aiz-

kārsi, tad vairs dzīvs nepaliksi!»

6. K. Bankers no Romāna Dundagas Sīkragu ciema.

LP, VII, I, 88, 23.

Vienā muižā kungam bijusi tāda istaba, kur neviens cilvēks

nav varējis izgulēties. Tādēļ kungs izsolījis lielu maksu tam,

kas to varēšot. Bet lai redzētu, kādi tie cilvēki ir, kas pie viņa

nāk, tad kungs licis papriekš gulēt kādā citā istabā, kur nekas

nav kaitējis un tad no rīta katrreiz vaicājis: kā labi gulējis? Bet

šie visi atteikuši — cits: «Kā Dieva klēpī!» cits: «Kā eņģeļa

klēpī!» —kā nekā. Par tādām atbildēm kungs katrreiz saskai-

ties: <Kas tā par mulka valodu! Kurš cilvēks tad to lai saprot:
kā Dieva klēpī, kā eņģeļa klēpī!» un aiztriecis projām bez kaut-

kā. Bet tad reiz pienācis pie kunga vecs zaldāts. Arī tam kungs

papriekšu licis labā istabā gulēt un rītā vaicājis: «Kā labi gu-

lēji?» — «Kā mātes klēpī!» atteic zaldāts. «Tas prātīgi!» To

katrs cilvēks zin un saprot!» Nu kungs lūdzis, lai zaldāts guļot
arī vēl otrā istabā. Labi! ko tad nu zaldāts par dzīvību bēdā?

Vakarā zaldāts iet istabā, aiztaisa durvis ar lielu šķērsi, liekas

gultā un gaida, kas tur nu būs. Jā, nāks pulkstenis divpadsmit

— uz reizi: kraukš! — šķērša koks pušu un durvis vaļā. lenāk

vecs vīrs ar garu, sirmu bārdu. Zaldāts gul mierīgs un skatās:

ko tad šis nu darīs? Redz: vecais paņem bārdas nazi, saputo

ziepes —
nāks šim klāt un nu tikai dzen bārdu un matus visus

nost — pliku galvu. Zaldāts nesaka neviena vārda: lai tad nu

dzen arī! Bet tiklīdz kā vecais beidzis dzīt un grib iet projām,

tā zaldāts augšā, sagrābj šo un zlaukt! tāpat gar zemi, gultā

iekšā — nodzen šim arī bārdu un matus. Bet nu vecais ceļas
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augšā un sāk runāt: «Daudz paldies tev, ka mani atsvabināji!

Simtu gadu tā esmu staigājis apkārt, bet neviens mani nav

drīkstējis aizkārt. Tas man bija jācieš par mana tēva grēkiem:
bet tagad esmu izcietis. Lai mani godīgi paglabā, tad gulēšu

mierīgi un netraucēšu vairs neviena. Te kabatās man ir nauda,
to tu vari ņemt un tur tilta apakšā, kur sargs stāv klāt, ir pa-

rakts šķirsts nedziļi smiltīs ar zelta un sudraba naudu — tā arī

tev pieder!» To izteicis, vecais kritis gar zemi un bijis paga-
lam. Rītā zaldāts izstāstījis piedzīvojumu. Veco vīru paglabā-

juši godīgi un nu tai istabā varējis gulēt, kas tikai vien gribējis.

Kungs zaldātu bagāti apdāvinājis un atlaidis. Zaldāts nu, zi-

nāms, gribējis arī naudu izrakt, bet bez sarga zinas nevarējis:

neļāvuši briesmīgi ķēmi to darīt. Beidzot gājuši vakara laikā

pa divatiem, tad izrakuši gan.

7. Ņina Gruzna Stukmaņos.

Pie vecām rijām esot bijis bērns aprakts. Naktīs bērns tur

vienmēr raudājis. Reiz rijnieks gājis rijā gulēt. Pēc kāda laika

rijnieks redz: nāk vīrs ar galdiņu un divām svecēm. Vīrs lū-

dzis, lai nodzenot šim bārdu. Rijnieks loti nobijies. Viņš lūdzis,
lai viņam papriekšu nodzen bārdu. Mēžs (spoks) neatlaidies,
un rijnieks nodzinis tam bārdu. Kad bārda bijusi nodzīta, mēžs

teicis: «Māte mani nožņaudza un apraka, un es esmu jau tik

ilgi gulējis, kamēr, lūk, bārda atauguši.» No tā laika mēžs vairs

nav rādījies.

8. Kārlis Bika Gaujienā. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 118, 8.

Reiz Gaujienas kapsētā apglabāta veca māte. Te nezin,

ziemā, kad sasniguši lieli sniegi, kāds cits, nezinādams, pieracis
taisni no mātes kapa pusi priekš jaunrokama kapa. Un kā nu

tas nule raktais mirons paglabāts, tad tūliņ pirmā naktī vecā

māte rādījusies savai meitai sapņos: šai neesot vairs miera du-
sēt — viens gāžoties virsū un smagi spiežot. Meita atrakuši

sniegu_ mātes kapam un nu atradusi, kas noticis. Tūdaļ gājusi

pie mācītāja izsūdzēt: tā un tā. Mācītājs pavēlējis jaunrakto
miroņu pārrakt tālāku no mātes kapa nost un tad māte nežēlo-

jusies vairs meitai pa sapņiem.

9. J. Siķēns Vecumniekos. Etn. IV, 1894. LP, VII, I, 119, 9.

Dažreiz ir dabiskā nāvē mirušie baidījuši dzīvos: ja tie

nav izpildījuši savus pienākumus pret mirušajiem.
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Nomiris saimnieks. Vina dēls aiz priekiem, ka būs par saim-

nieku, aizmirsis apglabājot uzmest parastās trīs saujas smilšu uz

tēva zārka. Te nākošā naktī dēls dzird pie durvim klauvējam.

Ārā izgājušam, tam top uzmesta sauja smilšu uz galvas. Viņš

sabijies atlecas kādus solus atpakaļ. Te uzber otru sauju smil-

šu. Nu viņš izmetas pavisam ārā, gribēdams ieraudzīt smilšu

bērēju, bet te tam seko vēl trešā sauja. Tas iesteidzies istabā,

pasaucis mājiniekus un gājis izmeklēt istabas virsu, jo viņš do-

mājis, ka smiltis no turienes sviestas. Bet visa meklēšana velta;

tikai mīkstās, brūnās smiltis bijušas uz līdzena sniega redzamas.

No kurienes smiltis ņemtas, nebijis saprotams, jo apkārtnē viss

apsnidzis, sasalis un kas viņas bēris bijis vēl neizprotamāki.

Dēls atjēdzies tikai vēlāku, no kā smiltis nākušas.

Piezīme. M. Stārķis Lielvārdē uzrakstījis teiku (LP, V, 64, 13),
kur kungs savā nebēdībā dūris mironim degunā un aicinājis to rītu vakariņās.

Mironis arīl ieradies un iesitis kungam pliķi, kura zīme palikusi kungam visu

mūžu uz vaiga. K. Bramanis Rīgas apkārtnē uzrakstījis teiku (V, 61.6), kur

veli māžojušies vienā pilī, tādēļ ka tā bijusi uz veciem kapiem uzcelta. Viņi

mētājuši viena miroņa galvu, par ko veli stāstījuši, ka tā galva esot viena

pašnāvnieka, kas nepareizi esot svētītos kapos aprakts. Vīrs, kas to no-

klausījies, apracis to galvas kausu vienā purvā, un tad veli vairs tur ne-

māžojušies. P. Š.

10. A. Vaskis Tukuma.

Varbes muižā rokot rijai vecā kapsētā pamatus, uzrakumu

zārkus ar cilvēku kauliem. Par to ziņots vietējam mācītājam.
Mācītājs nepiegriezis tam vērības. Kad rija uztaisīta, kūlēji ne-

varējuši nakti nemaz gulēt, kāda rīboņa un raboņa piedarbā
notikusi. Ziņots atkal mācītājam. Mācītājs atbraucis un riju
iesvētījis. Braucot uz mājām, tā ap pusdienas laiku, mācītājs

prasot kučierim, vai būšot jau vakars. Vēl jau ne palaunags

neesot, atbildot kučieris. Pēc kāda laika mācītājs jautājot atkal,
vai saule jau rietot. Nē, vēl jau tik ja palaunaga laiks, paskaid-

rojot kučieris. «Tad es esmu apgrēkojies,» teicis mācītājs, «man

nevajadzēja atļaut riju vecā kapsētā celt.» No šīs reizes mācī-

tājs neatšķīris vairs gaismu no tumsas un vienu laiku no otra.

11. A. Vaskis Tukuma.

Reiz Dundagā viens puisis lieldienu rītā priekš saules lēkta

gājis uz piegulu apraudzīt zirgus. Puisis ievērojot, ka kapsētā

kadiķos kas kustoties. Piegājis klātāk: jā — kaimiņu saimniece

ar kalponi rokot sivēnu zemē. Par to paziņots mācītājam. Mā-

cītājs atnācis uz kapiem pārliecināties, un tā arī bijis: vēl tīri
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svaigas zemes, kur sivēns ierakts. Mācītājs svētdien baznīcā

saimnieci nolādējis: «Lai tās mājas sadegtu ar zilām ugunim

par tādu piņķošanos — kapu apgānīšanu.» Pārnākdami mājās

baznīcēni jau atraduši nolādētās saimnieces mājas nodegušas,

tā kā akas vinda vien bijusi redzama.

12. Alīda Dragone Palsmane.

Reiz viens puisis gājis no balles nakti uz māju. Pret Lūk-

upi pulkstens rādījis divpadsmit, un puisis tik tagad iedomājies,

ka pa šo ceļu nevajadzējis nākt, jo puisim stāstīts, ka pie Lūk-

upes rādoties spoki. Tā kā tālu bijis ko atpakaļ iet, tad puisis

nodomājis iet vien uz priekšu. Aiz Lūkupes sācies tūliņ biezs

egļu mežs. Mazu gabaliņu pagājis, puisis ieraudzījis mežā mazu

uguntiņu. Tuvāk pieejot, puisis pie uguns ieraudzījis mazu bēr-

nu, kam krūtīs bijusi asa kaula šķembele. Tikko puisis bērnu

ieraudzījis, tūliņ bērns sācis raudāt un lūdzies, lai izvelkot kaulu

no krūtim, kuru māte tam iedūrusi. Puisim palicis bailes, un

promiedams tas vēl reiz paskatījies atpakaļ. Bērnam acīs biju-

šas asaras, bet raudājis tas arvienu klusāki. Kad puisis vairs

nedzirdējis bērna raudas, sacēlusies liela vētra un gāzusi kokus

uz ceļa. Puisis beidzot dabūjis iet atpakal no meža ārā. Pār

Lūkupi ejot vējš gaudojis līdzīgi bērna raudām, un beidzot pui-
sis nožēlojis, ka neklausījis bērna lūgumu.

13. Skolnieks E. Priediņš no 80 g. vecas A. Karuses

Rendas pag.

Vienu vakaru Pļaviņu saimniece ar meitu aizgājušas vēlu

vakarā uz kūti. Atpakaļ nākot, uz taku stāvējis priekšā balts

vīrs. Šīs gājušas ar līkumu, un no citas puses uz māju, bet bal-

tais vīrs tik palēcies un bijis ari tur priekšā. Sievas sākušas

skaitīt lūgšanas un dziedāt garīgas dziesmas, cik nu no galvas

zinājušas. Baltais vīrs tomēr stāvējis, kā stāvējis. Sievas sa-

ņēmušas dūšu un gājušas vīram garām, bet šis sacījis: «Tai

svētdienā, kad mani veda uz kapiem, jūsu mājā bij balle. Uz ka-

piem dziedāja garīgās dziesmas, bet jūsu mājā alus dziesmas.

Šai ziņā jūs par mani nenolūdzāt Dievu, tagad jūs to esat izdarī-

jušas un es uz priekšu likšu jūs mierā.» Baltais vīrs pacēlies

gaisā un pazudis, bet tai vietā, kur viņš stāvējis radies ezers.

14. L. Aizpurve Lubāna. A. Aizs i 1 a kr.

Reiz divas sievietes norunājušas iet viena uz otras bērēm.

Tā viena sieviete dzīvojusi pie otras par īrenīcu. Ne par ilgu
laiku viņa aizgājusi citur dzīvot no savas draudzenes. Reiz tai
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agrākai saimniecei iznākot iet uz Lubānu. Nonākusi līdz Lu-

bānas mācītājmuižai, tā dzirdot, itkā drēbes čaukstētu, bet nekā-

da vēja nebijis. Atskatījusies atpakaļ, bet nekā nevarējusi ie-

raudzīt, tā pat arī citur nekas nebijis saskatāms. Atskatoties

vēl reiz, bet kā neredzot neko, tā neredzot, un drēbju čaukstē-

šana jo projām nemitējoties. Tā nu vina nonākusi līdz tuvējam

veikalam. Sākot arī baznīcas zvans zvanīt. Agrākā saimniece

prasot, kas esot miris. Izdzirdusi, ka mirusi viņas agrākā īre-

nīca, tā tūlīt nopratusi, kas varējis būt par iemeslu drēbju čauk-

stēšanai. : •

13. Sulainis ar mirušo kungu.

1. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 182, 183.

Vecu vecos laikos Strutelē dzīvojis viens kungs, kas bijis
liels burvis. Pat nomiris, šis mierā nelicies, jo katru nakti nācis

Struteles muižā spokoties. Vienu dienu kunga vecais sulainis

apņēmies muižu un ļaudis no spogiem atpestīt. Viņš uztaisījis
sev zārku un licis dzelzs cimdus nokalt. Kad tas bijis padarīts,
tad nonesis zārku miroņu kambarī, blakus kunga zārkam, apvil-
cis dzelzs cimdus un vakarā ielicies zārkā par nomirušu. Pus-

naktī kungs atspēris zārka vāku un iesaucies: «Ans, ko tu te

dari?» — «Esmu nomiris, cienīgs kungs!» — «Parādi man sa-

vas rokas!» — Ansis parāda savas dzelzs rokas —jā — aukstas

kā ledus. «Esi gan nomiris, celies augšā un nāc līdz uz muižu!»

Abi aizgājuši un staigājuši ilgu laiku pa muižu, kamēr tad kungs

pie pils durvim Ansim pavēlējis aizslēgtās durvis atdarīt. Bet

Ansis runājis kungam pretim: «Dzīvojot negāju caur lielajām

durvim, nomirstot citādi nedarīšu; un ja arī ietu, tad jau kun-

gam pieklājas pa priekšu iet.» — «Labi, labi, ka arvienu tāds

pazemīgs biji un vēl esi!» kungs uzteicis Ansi un tad atdarījis

aizslēgtās durvis ar vienu pirkstiņu. Istabās kungs nu visādi

izbuldurējies un beidzot paņēmis šķīvjus, laidis plāna vidū, sku-

binādams arī Ansi, lai sviežot; tomēr, šim sviežot, šķīvji sa-

plīsuši.

Gailos abi divi aizgājuši atkal zārkos. Kungam zārkā iegu-

ļoties, Ansis paķēris zārka vāku, aiztaisījis un nonaglojis, sacī-

dams : «Guliet nu, kungs, mierīgi, jo nebiju vis miris, bet gribēju
tik jūs piekrāpt, lai atpestītu muižu no spogiem.» Kungs gan

trakojis zārkā, tomēr nelīdzējis nekas. Pats zārku attaisījis,
dzīvs cilvēks aiztaisījis — jāguļ.

2. K. Šulcs Zasulaukā. LP, VI, 177, 11, 33.

Viens kungs bijis negodīgs, taisni velna pilns. Tas nomiris

un nelicis savai sievai nekāda miera, mocījis, biedējis katru
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nakti. Te māju puisis liek sev pataisīt bleķa cimdus, zārku un

noliekas kungam pagrabā blakus. Kā nāk pusnakts, kungs ce-

ļas augšā, mans puisis arī. Kungs prasa: «Ansi, vai tu esi

miris?»

«Ja, kungs, esmu miris!»

«Radi man savu roku!»

Kungs ņem roku — ja, auksta un stīva,

Kungs nu saka: «Ansi, nāc man līdz!»

Aiziet līdz istabas durvim, kungs atkal: «Ansi, ej tu pa-

priekšu iekšā!»

Bet Ansis ne un ne. Viņš dzīvs būdams, to neesot darijis,
nomiris ne tik to nedarīšot. Kungiem nepieklājoties papriekšu
iet!

Kungs atkal prasa: «Radi man savu roku!»

Paņem roku rokā — auksta un stīva kā bijusi. Kungs iet

pa priekšu. leiet pie sievas, kungs atkal: «Moci nu, Ansi, tu

manu sievu!»

«Ne, kungs!» šis atsaka, «dzīvs būdams, to neesmu darījis,,

nomiris ne tik!»

Nu kungs ņēmās pats sievu mocīt; Ansis noskatās vien.

Bet drīzi arī staigājamā stunda apkārt — kungs sauc: «Ansi, nu

mums jāiet, ej tu papriekšu!»

«Ne, kungs, oapriekšu gan neiešu. Dzīvs būdams, to neesmu

darijis, nomiris ne tik!»

Kungs prasa atkal rokas. Parauga — auksta un stīva ka

bijusi.

Kungs iet, durvis pašas atdarās. Noiet abi līdz zārkam,

kungs saka, lai Ansis pirmais kāpj zārkā. Ansis atkal stīvējas:

«Nē, kungs, kā jau, dzīvs būdams, jūs apkalpoju, tā arī nomiris

darīšu!»

Ko kungs labi zārkā, Ansis vāku cieti un trīs reizas uzsit uz

vāku, sacīdams: «Āmen! āmen! āmen! Kas miris, lai gul, tam

nebūs apkārt staigāt!»

Kungs vel tikai zārka nosaucies: «Man to bija zināt, ka tu

dzīvs esi, tad tev bija zem manām rokām aukstam palikt!»

Puisis tad pārgājis maja un pateicis visu kunga sievai. Ta

tapusi brīnum līksma un apprecējusi puisi.

3. Ūdrs J aun -Brenguļos. Brīvzemnieka kr. LP, VI,

178, 11, 33, pie z.

Reiz viens ķerniņš bijis velna pilns; viņam pils bijusi aug-

sta, augsta kalnā. Kas tur gribējis uzkāpt, tam vajadzējis ap
kalnu riņķī vien iet, tad tikai ticis klāt. Reiz ķērniņš saslimis

un nomiris. To aiznesuši kapsētas šķūnī. Bet trakais mironis
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nācis pa naktim uz pili un nodīdījis visus kustoņus. Zirgi un go-

vis katru nakti bijuši putās; arī pašai ķērniņienei miera nedevis.
Tad kērniņiene bijusi noskumusi un izstāstījusi savas bēdas

sulainim. Sulainis atteicis, ja šim pusi dodot no visas naudas,
tad gādāšot, ka kērniņš vairs nenākšot. Labi. Sulainis tad no-

kalis sev bruņas un iegulies citā zārkā, ķērniņam blakus. Nakts

vidū kērniņš cēlies augšā un gājis pa durvim ārā, bet sulainis

saucis: «Kungs, kurp iesit?»

Šis prasījis: «Kas tu tads esi? Vai miris esi?»

«Ja, kungs, miris!»

«Nav tiesa!»

«Nākat lukat!»

Kērniņš dagajis, uzlicis roku uz bruņām — ja, auksts.

Nu ķērniņš iegājis lopu kūtī un tamēr plītējis lopus, kamēr

bija putās. Tad gājis uz zirgu stalli — tur tāpat. Bet sulainim

bijis jāaiztaisa ķērniņam durvis. Pēdīgi gājis uz pili, izplītējis
lielmāti (ķērniņieni), un gribējis iet projām. Tad sulainis iemi-

nējies: «Kungs, vai naudas nemaz šoreiz neskaitīsit?»

«Pavisam aizmirsās!» šis atteicis un dagājis pie mūra. Mū-

rī bijis slepens skapis, ko neviens nezinājis. Nu izskaitījis nau-

du, aiztaisījis atkal skapi, ka neviens ne vietas 'vairs nevarējis

manīt, un tad gājis uz kapsētu. Tur šis gribējis, lai sulainis pa-

priekšu guļas zārkā, bet tas neklausījis. Pēdīgi ķērninš iegulējies

zārkā pirmais un nu sulainis ar sērmokla kūju sitis tik briesmīgi

ķērniņu, ka sasitis lupatu lupatās.

Rītā sulainis, slepeno naudas skapi zinādams, izņēmis naudu

un dabūjis lielu tiesu arī sev. Bet ķērniņš nekad vairs nenācis

no kapsētas ārā.

Par gada laiku arī ķērniņiene nomirusi un kad nu mironi

aiznesuši uz kapsētas šķūni, redzējuši, ka tai vietā, kur ķērniņš

bija gulējis, tagad melns krauklis tupējis.

4. Māturu Atis Grāven d ā 1 ē. LP, VI, 178, 11, 33, pie z.

Vienai senai lielmātei, kas dzīvojusi Mežotnes pilī, nomiris

vīrs. Lielskungs jau dzīvodams teicis, ka viņam esot pulka nau-

das; bet mirdams nemaz nepateicis, kur tā paglabāta.

Un lielmātei bijis sulainis Ansis. Tas teicis: «Citādi mēs

nedabūsim par naudu zināt — apģērbiet mani bleķa drānās, aiz-

nesiet un nolieciet mani kapličā, it kā mirušu.»

Labi — aiznesuši. Te nakti lielskungs kājas. Ka ieraudzī-

jis sulaini, prasījis: «Vai tu, Ansi, arī jau nomiri?»

«Ja, mans kungs!»
«Nac man līdz tur, kur man ta pulka naudas!»

Aizgājuši uz pili, tur bijis zemes apakša mazs pagrabiņš ar
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apaļām durvtiņām, tā ka tikai ar mokām cilvēks var ieiet. le-

gājuši tur — lielskungs sacījis: «Ja lielmāte negribētu, ka es te

pa naktim staigāju, tad ātri vien būtu aiztaisījusi manu zārku,

kad iegulos. un ar kreisās kājas papēdi uzcirzdama būtu teikusi:

«Guli nu šo sauli, šo pasauli!» un es — es tad vairs nevarētu

augšām tikt.»

Ta šie tur izrunājušies, nācis pulkstens divpadsmit, gājuši

uz kapliču atpakaļ. Aizgājuši — kungs teicis: «Lieni nu zārkā!»

«Ne, kungs, es arvienu jus esmu guldinājis, guldīšu ari

tagad'»
Šis klausījis un iegulies pirmais zārkā. Bet nu sulainis aiz-

cirtis zārkam vāku, uzspēris ar kreisās kājas papēdi un teicis:

«Guli nu šo sauli, šo pasauli!»
Tad kungs gan dusmīgi iesaucies: «Bij man to zināt — tev

vajadzēja aukstam palikt!» bet augšām vairs neticis.

Rītā gājuši pagrabiņā ņemt naudu ārā un, kas nu par brī-

numiem! Kamēr ņēmuši, pa pili tāda vētra, tāda vētra šņākusi,
ka bail.

5. li. Skujiņa Smiltenes pag.

Lielkungs nomiris un katru nakti tas nācis uz pili pie liel-

mātei un nedevis tai miera. Lielmāte nezinājusi, kas pa naktim

pie viņas nāk un nelaiž tai gulēt. Muižā bijis kučērs un tas bijis

loti uzticams lielmātei. Lielmāte atsaukusi kučēru un sacījusi,
lai tas novaktē, kas tas tāds ir, kas naktīs pa pili staigā. Ja ku-

čērs varēšot novaktēt, tad lielmāte iešot pie viņa par sievu.

Kučērs domājis, ko lai nu viņš dara. Nākamā naktī viņš ietinies

baltā palagā, pietaisījis no koka daudz mazu krustiņu un nostā-

jies aizdurvē pie lielmātes istabas. Kad pulkstens nositis vien-

padsmit, viens nācis pa durvim iekšā. Kučērs prasījis: «Kas tu

tāds esi?»

«Un ko tu te dari?» prasījis nomirušais lielkungs.
Kučērs sacījis, ka viņš sargājot lielmāti, jo tai viens pa

naktim nedodot miera gulēt. Viņš tas esot, kas pa naktim stai-

gājot, sacījis lielkungs. Bet kādēļ tad lielmāte ar viņu nerunā-

jot. Tādēļ vien viņš staigājot, ka viņam esot zem grīdas ap-
rakta zelta nauda un lielmāte to nezinot. Lai viņš pasakot liel-

mātei, kur nauda esot. Beidzot lielkungs prasījis kučēram:

«Kur tad tu dzīvā?»

«Turpat kur tu, kapsēta!»
«Nac un paradi man savu kapu,» sacījis lielkungs.
Abi gājuši uz kapsētu. Kučērs bijis izbailēs, jo tam nebijis

kapa ko rādīt. Kad abi piegājuši pie kapsētas vārtiem, tad ku-

čērs manījis, ka labi nebūs, nometis krustiņu un sācis bēgt. Liel-
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kungs naiv varējis pār krustiņu pāri tikt, kamēr apmetis kūleni.

Kad lielkungs kučēru panācis, tad tas atkal nometis krustiņu un

lielkungam bijis pār to atkal kūlenis jāmet. Kad pulkstens nosi-

tis vienu, tad tik kučērs sprucis no lielkunga vaļā.
Otrā dienā kučērs visu izstāstījis lielmātei. Lielmāte likusi

uzlauzt grīdu, kur arī atradusi daudz zelta naudas. Beidzot ku-

čērs apprecējis lielmāti un abi dzīvājot laimīgi.

6. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Kad vecu vecais Aumeisteru lielkungs nomiris un aprakts,
tad viņš vēl nācis uz pili un gājis tur kā negudrs. Viņš mētājis
traukus un krēslus, kas kā par brīnumu palikuši visi veseli. Pilī

neviens nevarējis pa naktim miera dabūt. Pilī bijis arī vecs su-

lainis un tas nospriedis, ka jātiek no ļaunuma vaļā. Viņš vienu

nakti paņēmis zobenu, saģērbies un aizgājis uz kungu kapsētu.
Bet kapsētā vairs lielkunga nebijis. Kaps bijis vaļā un zārks
tukšs. Lielkungs jau bijis aizgājis.

Sulainis apvilcis ar zobenu ap kapu riņķi, iekāpis kapā, ie-

gūties zārkā un_ gaidījis, ka lielkungs nāks atpakaļ. Kad nelabā

stunda bijusi drīz galā, tad pie kapa pieskrējis lielkungs, bet tā-

lāk par uzvilkto riņķi neticis: «Ho! ho! kas ta' te! Dzīva cil-

vēka smaka! Laid mani iekšā!»

Sulainis nelaidis. Viņš prasījis, kur lielkungs bijis. Bet tas

nestāstījis. «Nu tad kapā ar netiksi!» mierīgi atbildējis sulainis

un gulējis tik zārkā.

Lielkungs laikam manījis, ka labi nebūs, un laikam viņam

ar vajadzējis kapā tikt, jo laiks gājis riņķī. Viņš arī sācis stā-

stīt, ka tas bijis kāzās un tur nožņaudzis brūti un brūtgānu.
Tad sulainis prasījis, kā lai tos varot atdzīvināt, un lielkungs

stāstījis tālāk, lai ejot uz avotiņu un lai ar tā ūdeni apslapinot
3 vietās nožņaugtos, tad tie celšoties augšā.

Sulainis izkāpis no kapa un nostājies malā. Kad lielkungs
gribējis kāpt kapā, sulainis tam nocirtis galvu un tas iegāzies

kapā. Kaps tūliņ aizbiris cieti un sulainis uz viņa uzcirtis ar

zobenu trīs krustus.

Tad sulainis gājis uz kāzu namu. Tur visi dzēruši un līks-

mojuši. Tikai brūtes ar brūtgānu gan nav bijis — tie jau aiz-

gājuši uz klēti gulēt. Sulainis stāstījis, kas par lietu, bet neviens

tam lāgā neticējis. Vīrieši bijuši piedzērušies un tie sākuši smie-

ties un ņirgāties. Bet sievietes gan ticējušas un aizvedušas su-

laini uz klēti, kur jaunais pārš gulējis. Sulainis piedauzījis pie

klēts durvim, bet neviens neatsaucies. Viņš dauzījis atkal un

atkal — tas pats! Nu saukuši vīrus un sākuši lauzt griestus, ļo
pa durvim nevarējuši iekšā tikt: tās bijušas no iekšas aizbulte-
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tas. Kad iekāpuši pa griestiem klēti, tad atraduši, ka brūte ar

brūtgānu ir beigti.
Nu sulainis skrējis uz avotiņu pēc ūdens. Kāznieki vaima-

nājuši un raudājuši. Kad sulainis atnācis ar ūdeni un apslapējis

brūtei ar brūtgānam pieri, krūtis un kājas, tad tie sākuši lēni

kustēties un beidzot cēlušies augšā.
No tas reizes vecu vecais Aumeisteru lielkungs nekad vairs

nenācis no kapa ārā.

Piezīme. Šada teika ir arī starp pasakām sastopama. Sal. IV. sej.

20. pasaku. P. Š.

7. Juris Bokums 1868. g. Durbes Raibinieku Rutkos.

LP, VII, I, 172, la.

Tupiķa laikos, kad mēris un bads valdīja, viens saimnieks

bija iekrājis tūkstošu rubļu un paglabājis, no savējiem slēpdams,

apakš klēts sliekšņa. Bet drīzumā saimnieks nomira, sievai ne-

maz nepateicis, kur paslēptā manta meklējama. Pēc bērēm sie-

va gan izmeklējās pa malu malām — viss velti. Tomēr kapā

mierīgi dusēt nelaiķis nevarēja: ik naktis nāca savu naudu rau-

dzīt, savu saimnieci biedināt. Tā, nabadzīte, no nelaika muk-

dama, skrēja kliegdama pie citiem cilvēkiem, lai glābjot! Un tā

viņš kādas trīs naktis no vietas jau bija nācis pie savas sievas,

gribēdams to naudu parādīt, bet šī katrreiz sabijās un aizmuka.

Te vienreiz pa nokrēslu ienāks vēcs vīrelis un lūdzas nakts mā-

jas. Labi. Saimniece nu iesāka par šādām, tādām lietām ar vī-

reli runāt un izstāsta arī savas bēdas par nomirušo vīru. Vīrelis

atsaka: «Tas nekas, paēdīšu vakariņas, es tev palīdzēšu!» Un

ko viņš dara? Pēc vakariņām aiziet uz klēts nojūmu, nosit no

arkla krietnu lemesi un nostājas namā aiz durvju stendera.
Pulkstens divpadsmitos viens grabinot jau pie nama durvim,
tad ienākot namā, aiztaisot nama durvis un nākot pie istabas

durvim — taisoties jau iet iekšā: bet — kas zin — kā pamanot

vīreli, atņemot atkal roku no durvju kliņģa nost un vaicājot:

«Kas te ir?» Vīrelis atteic: «Es esmu!» Mirons saka: «Dod

man roku!» Tad vīrelis ielika viņam to lemesi rokā, teikdams:

«Še mana -roka!»_ Mirons sagrāba lemesi un raudzīja to salauzt,

saplēst, bet nespēja Beidzot viņš teica vīrelim: «Nāc man pa-

kal!» un aizveda to pie klēts sliekšņa: lai rokot te un ko tur

atronot, to lai valkājot vesels. To teicis, mirons aizgāja. Vīrelis

nu lauza samīto zemi ar lemesi un izlauza no pasliekšna lielu

pulku naudas. Naudas podu ozolā noglabājis, likās gulēt. Rītā
saimniece vaicā: ko laba izdarījis pa nakti? Vīrelis saka: «Aiz-

dzinu nelaiķi atpakaļ ar šo lemesi
— lūk, kā viņš to dzelžu sa-

locījis.» Tas nu tas. Otrā vakarā vīrelis izņēma vienu pimberi,
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sapelējušu, no naudas poda, apvilka ar viņu visapkārt sev riņķi,
sakūra ozolam blakus uguni un sildījās. Te pašā pusnaktī atnāks

nelaiķis, uzsaukdams bargi: «Blēdi, kur tu liki manu naudu?
Nes tūlīt, atdod manai sievai! Ja ne, es tevi saplēsīšu gabalu

gabalos!» Vīrelis aiz nobīļa pielēcās stāvu kā svece un domā-

ja: «Mirons viņu tūlīt grābs,» bet tas aizvilktajam riņķim nejau-
dāja vis pāri tikt. Vēl tur mirons šā, tā draudēja, bet vīrelis ne-

šķitās ne dzirdot. Mirons aizgāja. Trešā vakarā viņš atkal aiz-

vilka ar sapelējušo pimberi riņķi visapkārt. Atnāk mirons: «Vai

atdosi manai sievai naudu jeb neatdosi?» Vīrelis ne vārda ne-

atbild. Tad mirons saka: lai viņš nākot no riņķa ārā un snie-

dzot savu roku — salīgšot mieru. Bet vīrelis nekust ne no

vietas. Nu, kad nu tā — lai tad no visas tās naudas tikai trīs-

desmit dālderus nabagiem atdodot. Labi, vīrelis to apsolās un

tad mirons pazūd. Otrā dienā vīrelis iemeta apsolītos dālderus

nabagu krājamā lādē un tad ar visu citu naudu aizgāja uz citu

pusi. Mirons no tās reizes vairs nerādījās nevienam pašam.

8. J. Simenovs Dole. Brīvzemnieka «Sborņik», 136, 94.

LP, VII, I, 174, 2.

Reiz dzīvojis precējies kungs. Un tas dzīvojis ar velnu uz

vienu roku. Bet viņam bijis kučieris, stalts puika, vārdā Ansis.

Un tā nu dzīvojuši, dzīvojuši pēdīgi kungs nomiris, bet An-

sis ielūkojis sava kunga atraikni. Šī arī gājēja bijusi, tikai to

teikusi: «Labi! bet tad tu ej pagrabā, kur mans nelaika kungs

dus, un izgulies trīs naktis no vietas viņa zārkam blakus. Ja to

izpildīsi, tad apņemšu tevi un iecelšu par kungu.» Labi. Ansis

tūliņ licis varkalim uzkalt skārdes kreklu, uzvilcis mugurā un

novakarā aizgājis uz pagrabu, nolicies nelaiķa kungam blakus

zārkā. Gulējis, gulējis — te ap pusnakti kungs celsies tikai

augšā. Ko Ansis darīs? Cēlies arī augšā.

«Ko, vai tu, Ansi, ari esi nomiris?» kungs vaicājis.

«Ja, esmu arī miris!» Ansis atbild.

«Nu, kad tikai tu nemelo vien?»

«Ja jus, kungs, neticat, aptaustait manu miesu!»

Kungs aptaustījis skārdes kreklu un atradis, ka Anša miesa

patiesi auksta, un nu ticējis gan.

«Kur nu iesim?» runājuši.

Noprātojuši iet kunga pilī. Un abi iegājuši pilī, izdzīvoju-

šies pa visām istabām, izmētājuši visu, salauzuši visu, ko tikai

nogrābuši, un tad aizgājuši atpakaļ uz pagrabu. Bet iegājuši

pagrabā, kungs saka Ansim: «Liecies tu, Ansi, pirmais zārkā!»

Ansis atkratījies: «Nē, kungs, tā es dzīvs būdams esmu sekojis

jums, tā miris sekošu!» Neko darīt — licies kungs pirmais zār-

kā un tad Ansis.
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Otrā naktī tāpat: kungs izceļas no zārka, Ansis arī. Un ta-

gad norunājuši abi divi izstaigāties pa laukiem. Apstaigājuši,

nopostījuši visus laukus un atkal atgriezušies pagrabā atpakaļ.

Pārnākuši un sākuši atkal tiepties, kam piekrīt pirmajam apgul-

ties. Bet Ansis palicis pie tam, kā dzīvē sekojis, tā arī te seko-

šot kungam.

Trešā naktī gluži tāpat: kungs izkāpis no zārka, Ansis iz-

kāpis. Šoreiz vini noprātojuši lopus apstaigāt laidarā, zirgus

zirgu stallī. Turp iedami, kungs ieteicies: «Kas to bija domājis,

ka apakš zirgu staļļa sliekšņa tik daudz naudas un tik viegli

vēl iegujama?»
Nu nogājuši laidara, zirgu stallī, apslanījuši lielu pulku lopu

un zirgu un aizgājuši atpakaļ uz pagrabu.

Pagrabā kungs sacījis: «Ja dzīvs cilvēks pieklauvētu ar

celi pie mana zārka un sacītu: «Dievs Tēvs, Dievs Dēls — dusi

mierā!» tad es nespētu vairs celties. Un to naudu, kas apakš

sliekšņa, tad tas cilvēks varētu iegūt. Bet labi, ka mēs abi esam

miruši — neviens to nedabūs zināt.»

Tad abi atkal tiepušies, kam pirmajam jāiet zārkā: bet An-

sis arvienu tikai turējies: kā viņš dizīvs būdams kungam esot

sekojis, tā arī tagad gribot kalpot tam. (Ansis bijies, ka kungs

vinu nenomāc.) Tiepušies, tiepušies tikām, kamēr gails iedzie-

dājies. Gaija dziesmu padzirdējis, kungs tūliņ klupis zārkā: bet

Ansis ātri pielēcis zārkam klāt, pieklauvējis ar celi, sacīdams:

«Dievs Tēvs, Dievs Dēls — dusi mierā!» Un nu vairs kungs

nespējis piecelties, tikai to vien ātrumā iesaucies: «Bij man to

zināt, ka tu dzīvs, es tevi pīšļos būtu saberzis!»

Pēc tam Ansis pārgājis mājā, apņēmis kunga atraikni, fe-

rausis naudu no zirgu staļļa sliekšņa apakšas un dzīvojis kā

kungs.

Piezīme. Araišos Purgals uzrakstījis, ka kungs pa naktim nācis

savā muižā naudu skaitīt. Cits gluži līdzīgi augšējam variantam. L. P.

9. Ozols Sece. Brīvzemnieka «Sborņik», 138. LP, VII,

I, 175, 4.

Kalps (tapec, ka nelaiķa kunga atraikne lūgusies, lai apmie-
rinot nomirušo «cieto» kungu, kas nedevis ne viņai mieru, ne ci-

tiem cilvēkiem, pat ne muižas lopiem) licis pagatavot alvas cim-

dus un naktī aizgājis uz kapsētu pie kunga kapa. Nogulies pie
kapa —• te ap pusnakti negantnieks augšā, sniedzis kalpam roku

un vaicājis: «Vai tiešām esi miris?» Kalps atsacījis: «Jā, kungs,
esmu miris, gaidu, ko jūs nu pavēlēsit.»

«Tad iesim uz muižu!»

Aizgājuši muiža, izmocījuši tur ļaudis un iegājuši ir zirgu
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stallī. Kungs paņēmis pātagu un strostījis zirgus, bet zirgi ne-

kustējušies ne no vietas, tāpēc ka lopi nejūtot ko mironis sit.

Nu kungs devis pātagu kalpam. Bet tiklīdz kalps iesitis zirgam,

zirgs sācis raustīties steliņģī. Kungs teicis: «Tu jau esi dzīvs!

Kāpēc zirgi baidās no tevis?»

«Nekā, kungs, tas ir tāpēc, ka es dzīvs būdams ikrītu nācu

zirgu stallī un krietni zirgus pēru; viņi ir tagad vēl no manis

bīstas.»

Nu viņi aizgājuši atkal atpakaļ uz kapsētu. Pie zārka kungs

sacījis kalpam: «Liecies tu papriekšu gulēt!»

«Nē, kungs, dzīvs būdams esmu gājis pēc jums gulēt, gribu
ari tagad būt beidzamais.» Neko darīt — kungs licies zārkā.

Bet tikko bijis zārkā, kalps paķēris zārka vāku, uzgrūdis zār-

kam virsū un, krustu aizmetis (pār zārku), teicis: «Guli nu tu,

maita, ar šo sauli!» Kungs tikai to vēl attapis pateikt: «Bij

man to zināt — dzīvs nebūtu palicis!» Un no tā laika mirušais

kungs mitējies muižā rādīties.

Piezīme. Misa gluži tamlīdzīlgs variants, Annas Kalnavederes uz-

rakstīts. L. P.

10. Edvārds Ekis Džūkstē. LP, VII, I, 176, 5.

Vienās mājās nomiris saimnieks, tas bijis velna pilns. Mir-

dams viņš par varu gribējis, lai saimniece iemācītos burt, bet

saimniecei tādas lietas ne prātā. Saimnieks tādēļ gribējis sievai

atdot burvju mākslu, lai varētu vieglāki nomirt un kapā mierīgi
dusēt. Un kad nomiris, tad katru nakti nācis saimnieci mocīt.

Bet tais pašās mājās bijis puisis Ansis, tas gribējis saim-

nieci atpestīt no saimnieka nagiem. Viņš aizgājis pie kalēja un

licis nokalt tādus dzelzs cimdus. Labi. Ansis tad apvilcis cim-

dus, aizgājis pie saimnieka kapa un apgulies. Gulējis, gulējis, te

piepēži, tiklīdz pulkstens sitis divpadsmit, saimnieks jau sācis

kušņāties. Bet Ansis mudīgi uzlēcis kājās — saimniekam pretim.

«Ko? Ansi, vai tu arī esi atnācis jau? Kur tu te gadījies?
— Dod man savu roku!»

Ansis sniedzis roku un šis apčamdījis auksto dzelzs cimdu:

«Jā, esi gan miris! Bet, Ansi, kur nu mēs iesim?»

«To es nezinu, kur nu jāiet!»

«lesim, saimnieci mocīsim!»

«Ne, saimniek, iesim labāk kambarī un plēsīsim baltos

šķīvjus!»

«Labi, Ansi, plēsīsim baltos šķīvjus!»

Un nu pārgājuši mājā, iegājuši kambari — saimnieks ņēmis
vienu šķīvi, otru, trešu, laidis ripeniski uz grīdu, bet ne šķīvji

plīsuši, ne arī kāds troksnis bijis. Tad bijis jāsviež Ansim lai.
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Bet Ansis kuru šķīvi laiž uz grīdu, tas plekt! pa vidu pušu. Nu

saimnieks mudīgi Ansim klāt: «Kāpēc tev plīst — man ne? Rā-

di man savu roku!»

Ansis parada un šis aptausta auksto dzelzs cimdu: «Ja, esi

gan miris! Bet kāpēc tad tev plīst?»

«Es jau, saimniek, nevaru tik viegli izsviest: man rokas sa-

strādātas — nevaru bez trokšņa šķīvi nomest.»

Nu, un ta nu šij pusnaktij bijis diezgan: saimnieks gājis at-

pakaļ zārkā.

Otrā naktī atkal Ansis savā vietā un pusnaktī saimnieks

tāpat no kapa ārā kā vakar aizvakar. leraudzījis Ansi, tas vai-

cā: «Ansi, vai esi miris? Dod man savu roku!»

Labi, pasniedz dzelzs roku — auksta, kas auksta.

«Bet kur nu, Ansi, iesim?»

«To es, saimniek, nezinu, kur nu jāiet!»

«lesim kambari saimnieci mocīt!»

«Ne, saimniek, iesim labāk kambari baltos šķīvjus plēst!»

«Ne, Ansi, tad tu laga nezini, iesim labāk saimnieci mocīt!»

saimnieks tielējies.

«Ne, saimniek, tad jus ne tik nezināt, — iesim labāk baltos

plēst!»

Nu tikām un tikām tur tielējušies, beidzot palikusi Ansim

virsroka un nu gājuši šķīvjus plēst. Saimnieks sviedis pa priek-

šu: kuru šķīvi sviedis, tas nokritis bez trokšņa un palicis vesels.

Tad bijis jāsviež Ansim: bet tas kuru šķīvi laidis, troksnis bez

gala un pa vidu pušu. Saimnieks atkal Ansim virsū: vai tikai

neesot dzīvs? Lai rādot roku! Parādījis — auksta, kas auksta.

«Jā, esi gan miris, bet kā man neplīst!» Te arī jau pusnakts

bijusi klāt un saimniekam bijis jāiet zārkā. Trešo ņakti Ansis

apvilcis strīpu kapam visapkārt un vidū uzgriezis krustu, arī

melnu suni paņēmis līdz. Ap pusnakti saimnieks cilājies, bet

suns sācis ņurdēt un krusts bijis priekšā — neticis vairs no kapa
ārā. Un tā viņš tur guļ vēl šodien.

Piezīme. Gulbenes variantā teikts, ka lielskungs nācis lielmāti bie-

dēt: bungojis bungas un mocījis. Lielmāte gājusi pie mācītāja. Tas pa-

ņēmis savas vissvētākās grāmatas padusē, nosvētījis lielkunga kapu un teicis:

nu gan varot svilpot — augšām netikšot. Bet nekā — cēlies tomēr augšām.

Tad lielmātes sulainis Ansis iegulies zārkā, blakus kunga zārkam par mirušu.

Kad lielskungs naktī ar Ansi atnākuši muižā, lielskungs devis arī Ansim bun-

gas bungot un pats klausījies, kā bungas skanēs. Paklausījies un teicis:

«Ansi, tev bungas neskan kā mirušam, tev skan kā dzīvam!» Bet Ansis

nodievojies: viņš esot un esot miris! Lielkungs ļāvies ieteikties, nedarījis

Ansim nekā. Gailos abi gājuši zārkos atpakaļ un Ansis nu galīgi ieslodzījis

kungu zārkā. L. P.
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11. A. Lerchis-Puškaitis no Listnerienes Vec-Aucē

LP, VII, I, 178, l.

Vienai sievai nomirst vīrs. Kad paglabāts bijis, tad sieva

nemaz miera nedabūjusi pa naktim: vīrs nācis mocīt. Gājusi

pie mācītāja pēc padoma. Tas teicis: «Ej, sieviņ, godīgi uz mā-

jām, es vakarā nobraukšu pie tevim.» Aizbraucis un izprašinā-

jis sievai: kurā vietā vīrs apsēžoties, kad atnākot? Teikusi:

«Galda galā!» Tāpat vaicājis: kurā laikā nākot? «Pusnaktī!»

Labi. Mācītājs tad apsēdies tai vietā, kur maldoņa vīrs mēdzis

sēdēt un gaidījis. Un mācītājam bijusi klāt tāda josta, kas iz-

rakstīta tiem vārdiem, ko Pestītājs pie krusta runājis: kad tādu

jostu uzsviežot virsū kādam nelabam garam, tad gars esot sai-

stīts, ka nekā nevarot darīt. Sēdējis — te ap pusnakti atveras
durvis un ienāk vīrs. lenākot,_ieraugot mācītāju. vietā un pra-

sot: «Ko tu te meklē?» Mācītājs teicis: «Es esmu te lūgts, bet

kas tevi te lūdzis?» To sacījis, uzsviedis kaklā to jostu. Vīrs

palicis tūdaļ kā miets. Mācītājs tad vaicājis: «Nu saki, tu esi

nomiris, ko tu te meklē? Vai tu esi patiesi viņas vīrs?» Viņš

atbildējis: «Esmu! Man kapā nav miera; ja par mani 9 reizes

nolūgsi Dievu, tad tiktu vaļā un nebūtu vairs jārādās.» Mācītājs
tā arī izdarījis.

12. M. Skrupska no vecas māmiņas Nereta. Folk-

Loras kr.

Reiz nomiris viens mācītājs un nedevis savai sievai nemaz

miera, nācis katru nakti viņas mocīt. Reiz kučērs, vārdā Ancis,
teicis uz cienmātes, ka viņš šo atpestīšot. Nu viņš liek nokalt

dzelzs cimdus un tādu pašu uzmaucamo uz deguna un ausim.

Viņš aiziet ap pusnakti uz baznīcu, sēž un grauž akmeni. Te

ienāk mirušais mācītājs un teic: «Anci, ko tu tur dari?»

Ancis atbild: «Cienīgs tevs, graužu akmeņus.»
«ledod man arī!»

Nu mācītājs paņem un grauž, ka uguns vien šķist, bet An-

cim tā neveicas. Mācītājs prasa: «Anci, vai tu tik esi miris?»

Ancis apgalvo, ka esot miris. Mācītājs teic: «Kapec es

tevi neesu redzējis mūsu valstī?»

Ancis atbild: «Ka jau dzīvs būdams, nemaisījos jums zem

kājām, tā arī tagad.»

Nu mācītājs paķer pie vienas auss — saspiež, pie otras, tad

pie deguna, tad pie rokām un apmierinājās.

Tad mācītājs saka: «lesim pie cienmātes!»

Abi aiziet, nu mācītājs atkal skubina: «Nu, Anci, ņem nu

un pamoki!»
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Bet Ancis atbild: «Cienīgs tevs, ka dzīvi būdami, gajat un

darījāt pa priekšu, tā tagad arī miruši.»

Mācītājs nem cienmati mocīt, ka šī sten un vaid vien. Nu

nāk kučēra reiza, bet kučēram cienmāte nemaz nevaid.

«Anci, kapec tev vina nevaid?»

«Cienīgs tevs, ka dzīvs būdams, biju nespēcīgāks, ta arī

miris.»

Nu viņi iet govis un zirgus mocīt. Kad mācītājs ņem, tad

visi lopi vienās putās, bet kučēram nekā.

Jau gailis nodziedājis, nu ies gulēt un aiziet uz kapliču, kur

bija mācītāja zārks, kā arī daudz citu zārku. Mācītājs prasa:

«Anci, kur tu guli?»

«Redziet, cienīgs tevs, tur tam stūrī.»

«Nu labi, ej gulēt!»
Bet Ancis atbild: «Ka dzīvs būdams, gāju pēdējais gulēt,

tā arī tagad.»
Nu mācītājs iegulas zārkā, Ancis paņem vāku, uzliek, un kā

uzlicis, tā ar abām rokām ar kulaku sizdams, teic: «Āmen,
āmen, āmen!»

Nu mācītājs izgrūž pusroku caur zārka vāku un teic: «Ja

es būtu zinājis, ka tu esi dzīvs, tad es tevi būtu pirmā brīdī

nožņaudzis.» •

No tas reizes mācītājs nav nekad vairs nācis cienmati mo-

cīt, un kučērs dabūjis lielu atlīdzību.

13. Kārlis Skujiņa Smiltene.

Nomiris Mēru muižas lielskungs. Pēc lielkunga bērēm liel-

māte pa naktim nevarējusi gulēt. Pēc pulksten 11 kāds staigā-

jis pa pili un tā tas gājis katru nakti līdz rīta gaismai. Liel-

māte, zinādama, ka dārznieks dūšīgs zēns, apsolījusies tam par

sievu, ja viņš uzzināšot un aizdzīšot miera traucētāju.

Dārznieks iztaisījis vairākus mazus koka krustiņus un pa-

licis pilī. Viņš apsedzies ar baltu palagu un nostājies aizdurvē.

Pulkstens vienpadsmitos durvis atvērušās. lenācis mirušais

lielskungs. Viņam bijusi kūja rokā, plats melns mētelis un plat-
male galvā.

«Ko tu te stāvi?» kungs uzbļāvis dārzniekam.

«Atnācu no kapsētas pastaigāties, lielskungs,» tas atbildējis.

«Kad tu nomiri, kur stāv tavs kaps, kā es to nezināju?» brī-

nējies lielskungs. Dārznieks stāstīja, kad viņš nomiris, un ka

viņa kaps esot netālu no lielkunga kapa. Lielskungs pavēlējis,
lai vedot to uz kapsētu un parādot savu kapu. Dārznieks jau-

tājis, ko viņš te staigājot. Lielskungs stāstījis, ka viņš nākot uz

pili katru nakti. Viņam esot loti grūti. Lielmāte neprasot, kā vi-
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ņam vajagot. Būtu prasījusi, viņš izstāstītu un tam nebūtu vairs

jāstaigā. Viņš esot zem grīdas paslēpis lādi ar zelta naudu.

To viņš gribot lielmātei pateikt.
«Un nu tu, puiš, radīsi man savu kapu,» uzsaucis lielskungs.

Dārznieks sācis bēgt, lielskungs dzinies tam pakal Kad

lielskungs bijis jau tuvu, dārznieks nometis krustiņu un liels-

kungs apmetis kūleni. Ja gariem nometot viņu ceļā krustiņu, tad

tie tur krītot un metot kūleni. Tā tas gājis, līdz rītos svīduši

gaisma. Kad gailis dziedājis pirmo reiz, lielskungs pārvērties

par mazu pelēku putniņu un aizlaidies uz kapsētu.
Lielmāte pavēlējusi izņemt no pagrīdes naudas lādi un no-

svinējusi ar drošo dārznieku kāzas. Lielskungs no tā laika pa

pili vairs nestaigājis.

14. H. Skuiina Aumeisteru pag.

Palsmanes lielkungs bijis jau labi sen kamēr nomiris. Pēc

nāves viņš nācis no kapsētas uz muižu. Lielkungs papriekšu

iegājis staļļos, tur viņš jādelējis zirgus. Kad zirgi bijuši izjā-

delēti, tad lielkungs gājis uz pili pie lielmātes. Lielkungs dīdījis
arī lielmāti. Tad viņš piegājis pie mūra, kur tam bijusi nauda

iemūrēta, un to pārskaitījis.
*

Reiz muižas sulainis redzējis, ka lielkungs nāk pār tiltu.

Viņš gājis tam pretim, sagrābis un iesviedis upē sacīdams: «Jē-

zu, palīdzi!»
No upes sākuši sviesties akmeņi un lieli burbuļi cēlušies

no ūdens. Sulainis aizgājis uz muižu un stāstījis, kā bijis.

Kad muri izkaluši, tad tur atraduši daudz naudas. No tas

reizes arī lielkungs vairs nenācis zirgus un lielmāti dīdīt.

15. V. Kaļvāns Ludzes Ezermuižā.

Vīnā muižā dzeivuoja boguots kungs, un pi kunga beja uzti-

ceigs sulaiņs. Kod kungs nūmyra, sulaiņs dyžan rauduoia, bet

kundze prīcuojās, ka tagad viņa palvka pa vaļdiņeicu. Kai vīn

paglobuoja kungu, tai kotru nakti viņš īsuocja staiguot uz muižu,
lai nužņaugt sovu sīvu. Un jei navarēja nikur gluobtīs: kungs

staiguoja kotru nakti uz juos muojom. Oolu golā sulaiņs apsa-

jēmjās kundzi ratavuot nu kunga. Jis izkola sev sudobra va-

sareņi un sudobra četri nogli un vēļ dzelža cvmdu. Sataisēja

sev škierstu, izbedja dūbi uz kopim pi kunga dūbes un gaidēja,
kod kungs leiss nu dūbes uorā. Kai vīn atguoja tvs laiks, kod

kungs leiss uorā, juo dūbe rozaškēlās un škierstu izsvīdja uz

dūbes molas. Kod kungs izleida nu škiersta i īraudzēja sovu

sulaiņi uz dūbes molas, viņš dūmuoja, ka sulaiņs arī nūmyra.
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«A, vasals, draugs, i tu te! Kaida tova rūka solta, taida poša

kai muna,» pasacēja kungs. «Jā, kungs, solta!» atbildēja sulains.

«Nu, kur tagad īsim?» — «Da, īsim uz muižu,» sulains soka.

«Pagaidi kungs! īsim tagad uz kļāvu apsavērsim zyrgus un

gūvs.» Atguoja uz kļāvu, kur stuovēja skaistais zyrgs. «Rauņ

golvu nūst!» soka kungs. «Na, naraušu, kungs, man baiss, rau-

nit poši!» Kungs kai giva zyrgam aiz golvas, tai i atruovja.
Tod pīguoja pi gūvu un teļu, kurūs kungs vysus nūžņaudzja.

Tod kungs viņam teicja: «Redz šū myuru, un šymā myurā ir

aizmyurāta zalta skreiņa. Lauz tū myuri!» Sulaiņs pīguoja kluot

pi myura, dalvka rūkas un soka: «Na, kungs, man na pa spā-

kam, raunīt poši.» Tod kungs kai gfva, tai i izruovja nu myura

zalta skreiņi, kuru atdevja šovam sulaiņam. «Nu tagad īsim uz

kundzes muojom, un nūžņaugsim viņu.» Bet sulaiņs sācēja: «Na,

kungs, myusim jau vairs uz vierszemes navar palikt, īsim uz

kopim.» Atguojuši uz kopim, kungs teicja: «Lem škierstī!» —

«Na, kungs!» atbildēja sulaiņs, «kolpuoju jyusim leidz šam lai-

kam, kolpuošu i tagad.» Un kod kungs paklausīja sova sulaiņa,

atsagulās škierstī, sulaiņs pajēmja ar sudobra vasareiti i aizdzy-

na sudobra noglus un kotru reizi kai syta, vysu laiku sācēja:

«Amin, amin, amin!» Bet pēdējū reiz kai syta, kungs izdzierda,

un aizklīdzja: «Avai, kaids tu i gudrys,» un mīdzja ar placim

uz škiersta vuoku, bet jau navarēja nikuo darīt. Tod sulaiņs
aizrausja sovu un kunga škiersti un pošs atguojis uz muižu, vv-

su pasacēja kundzei. Kundze par juo drūsumu atdevja jam tū iz-

rautū zalta skreineiti.

16. H. Skujiņa no 73. gadi vecas Marijas Aib oliņas

Aumeisteros.

Ka vecu vecais Aumeisteru lielckungs bīš jau nomiris, ta

viņč vē nācis no kapa laukā un pa naktim mocīš lielmāti un dau-

zījies pa pili apkārt. Lielmāte vais nevarēsi nekur no šā pa-

glābties un izsolīsi sulaiņam lielu naudu, jā šis tā padarot, ka

lielckungs nekad vais apakal uz pili nenākot. Nu sulainis ar tā

apņēmies izdarīt un vaktēš, ka lielckungs nāks no kapa akai
laukā.

Nu, bīš jau tā ap pusnakti, ka lielckungs akai iznācis no

kapa un aizlicies uz muižu. Bet nu sulainis apvilcis ap kapu ar

savu zobiņu trīs riņķus apkārt, iegūlies lielkunga zārkā un nu

gaidīš, kas tagadītās notiks, ka lielckungs nāks apakalis un gri-

bēs gulties zārkā iekšā.

Pagāš labs lugs un ta tik vē lielckungs nācis apakal. Bet

nu šis līdz tiem trim riņķiem vie ticis un tālāku ne. Gan nu no

iesākuma lielckungs sācis ar naidu un vēlēš, lei sulainis kapot
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no zārka ārā un laižot šo iekšā, bet tas nekā nelīdzēš un sulainis

nekāpis un nelaidis šā iekšā. Nu lielckungs sācis ar labu, lei tak

laižot šo iekšā. Bet sulainis vē neklausīš. Nu lielckungs sācis

sulainam visādīgus labumus solīt un ka nu tā, ta sulainis prasīš
trīs sieki naudas, ta šis šo laidīšot iekšā. No iesākuma gan

lielckungs negribēš sulainam tikdau naudas dot, bet ka sulainis

neatlaidies, ta skrēš pēc naudas un ar reizi visu atnesis. Nu su-

lainis izrausies no zārka un lielckungs tūlītās zārkā iekšā. Kaps

pats no sevis aizbiris cie, un sulainis ar zobiņu uzsitis uz kapa

trīsdeviņi krusti. Ka sulainis sitis uz kapa krustus, ta lielckungs

apukšā nelabi ieblāvies.

No tās reizas vais lielckungs nekad uz pili nenācis, jo viņč
vais neticis no kapa laukā. Lielmāte sulainam ar skaudīgi sa-

maksāsi un sulainis nu dzīvāš kā ķeneris, jo nu šim naudas bīš

pa pillam.

17. Pamplu Jānis. J. A. Jansonakr.

Netālu no Emburgas atrodas kādas mājas. Šīs mājas sauc

par Smēdēm. Ap pēdējām saistās tāds notikums. Jaunais Smē-

de bijis čakls un nopietns cilvēks. Savu ilggadīgo_puisi Jēkaupu
tas cēlis gaismiņai svīstot. «Celies nu, celies, Jēkaup!» bijuši
vina vārdi. Bet drīz saimnieks saslimis un nomiris. Pēc bērēm

saimnieks tomēr nedevis miera puisim. Viņš pa naktim nācis

mājās, cēlis puisi augšā, vadājis pa laukiem un rīkojis darbus.

«Jēkaup, ej pa priekšu,» viņš teicis. «Jūs gājāt dzīvs būdams pa

priekšu, ejiet arī tagad,» puisis atbildējis. Tā tas atkārtojies
katru nakti. Atveduši arī mācītāju, tomēr nekas nelīdzējis.

Vienu nakti atkal atnācis saimnieks un teicis, lai paņemot
kastīti, kas glabājoties paklētē, un aiznesot uz kapsētu. Māje-

nieki arī paņēmuši minēto kastīti, kurā atraduši dievmaizes, un

nonesuši uz kapsētu. No tā laika saimnieks licis puisi mierā.

Bet vēl tagad Emburgas apkārtnē sastopams izteiciens: «Vadā

kā Smēde Jēkaupiņu.»

18. Erna Brinke no Baliņa Suntažos.

Reiz rijniekam vienam rijā esot, pie viņa ienācis viens no-

salis ceļa gājējs. Puisis pamanījis, ka tas ir velns. Rijnieks pašu
reiz cepis kartupeļus. Velns ari pienācis pie krāsns un teicis:

«Kas ķepis, tas man, bet kas neķepis, tas rijnieku Pēterim.»

Vēl velns teicis, ka esot nosalis, jo viņam neesot ne cimdu, ne

zeķu. Rijnieks teicis, lai precoties, tad būs i cimdi, i zeķes. Nu

velns stāstījis, kā tam izgājis ar precēšanos. Pajēmis jaunu

meitu, tā kā vanags viņam virsū, acis lai izskrāpējusi. Pajēmis
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atraitni — ar to arī slikti izgājis. Tad rijnieks teicis: «Kas tu

par vīrieti, ka nevari nieka sievišķi pievarēt!» Velns sacījis:
«Nu tad, ja tu esi tāds drošinieks, aizej uz muižu, tur tu atradīsi

savas laimes durvis.»

Puisis ari daudz nedomājis un gājis prom. Ceļā vajadzējis

iegriezties krogū. Tur viņam vecs vecītis teicis, lai labāk ne-

ejot uz muižu, jo kas tur gājis, neviens nav atgriezies. Bet pui-
sis nebijis pierunājams.

legājis muižā, tur kādā gaņģī tas ierauga 12 durvis. Vienās

durvīs bijusi atslēga, puisis attaisījis tās un tur bijušas trepes.

Nokāpis un ieraudzījis kādas durvis, iegājis tur iekšā. Istabā

kūrusies uguns, bijuši milti un arī ūdens. Puisis izvārījis putru.

Varējis būt ap 12 naktī, kad ienākuši 12 vīri ar sarkanām ce-

purēm, ienesuši zārku un paši aizgājuši. Puisis padomā, ka

mironis arī jāpaēdina. Paēdinājis, sasildījis un pēc neliela brīža

mironis atmožas un pastāsta, ka šis bijis šīs muižas kungs.

Kungs ievedis puisi kādā istabā, kur atradusies liela kaudze

naudas. Kungs teicis, lai puisis šo naudu pārdala divās vienādās

dalās. $o darbu lai tas padara 3 dienās un naktīs. Kungs izgājis,
un puisis sāka strādāt. Nepagāja ne diena, kad puisis bija naudu

pārdalījis, bet pašās beigās paliek viens gabals pāri. Ko nu?

Bet puisis nav uz mutes kritis, pārcērt naudu vidū pušu. lenāk

kungs un teic, ka nu viņš ir šo atpestījis no velna. Vienu dalu
lai puisis atdod baznīcai, otru nabagiem, bet trešo lai pats pa-

tura sev.

Puisis savu naudu aizved 12 muciņas un dzīvo tagad

laimīgi.

14. Veļi nerro cilvēkus.

1. H. Skujiņa no 73 gadi vecas Marijas Aboliņas

Aumeisteros.

Vienā mājā dzīvāš vecs vecīts par piedzīvelnieku. Vecīts

nomiris un nu mājnieki sprieduši, kur šo likšot. Saimnieks sa-

cīš tā: «Liksim mūsu pašu rijā.»

Bet saimnīca negribēsi, ka vecīti liek rija, un sacīsi: «Man

ir bailes un es vai(r)s neiešu govis slaukt.»

Ta nu ar' vecīti nelikuši vis rija, bet aiznesuši uz klētiņu

un nolikuši tur.

Ka nu saimnīca otrā rītā gāsi uz kūti govis slaukt, ta pati
labākā govs vai(r)s nedevusi ne rasīnas un desminc bīš piepam-

pis kā teciels. Nu tūlī manīši, ka nav labi, un aizgāši pie vienas

tādas gudrākas vecenītes un visu izstāstīši, kā bīš un kā nu

esot. Vecenīte izmācīsi, kā lei darot, un tā ar' izdarīši. Pa-
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priekšu sameklēši ziepes, ar kurām nomirušais vecīts nomaz-

gāts, ar tām trīs reizas apspaidīši govij desminu, ta izslaukuši

govi un pienu salēši govij apakal iekšā un govs palikusi vesela.

2. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīga.

Lielnieku laikos Rīgā kādā namā Miera un Karlīnas ielas

stūrī dzīvojusi viena dzimta, pavisam astoņi cilvēki. Septiņi no

viņiem nomiruši badā, bet astotā, viena jauna meita, pakāru-

sies. No tā laika tanī namā iedzīvotājiem vairs nav miera dzī-

vot. Jauni iedzīvotāji tikai no iesākuma kādu laiku varot palikt»

bet tad iesākoties visāda trokšņošana. Gari par nakti metot

laudim pat smiltis virsū. Naktī bieži rādoties balta sieviete ar

krūzētiem matiem, kas allaž nostājoties vienā vietā.

3. Pēteris Zebeža Gulbenē. LP, VII, I, 98, 13b.

Vecos laikos reiz viens puisis rijā strādājis. Te viens mā-

jinieks ienāk ar ziņu: lai izejot laukā — pie vārtiem viens kungs

gaidot. Izejot — kungs saka: «Tev jānāk līdz, vai gribi, vai

negribi!» Gājis. let, iet — kungs vada šo pa Alūksnes veco

kapsētu, pa ezeru un aizved uz salu, kur atrodas vecās Alūksnes

pils drupas. Aizved, ieved vienā pagrabā, pagrabs pilns ar dār-

gumiem, bet zem galda gul melns suns. Puisim meties bail —

paķēris tikai no putām taisītu pīpi un uz māju projām. Izskrējis

no pagraba, kungs pretim: vai gribot tās putu pīpes dēl lauzties

jeb kauties? Atteicis: lauzties! Bet kā tad kungs sagrābis
puisi, vienā sviedienā aizsviedis pa gaisu atpakaļ uz tām pašām

rijām, kur strādājis. Kungs esot bijis veca zviedra gars jeb
velis.

15. Veļi moka cilvēkus.

1. A. Lerchis-Pušktitis no viena Poņevežas leiša

Džūkstē. LP, VI, 35, 4, 4.

«Senāk nereti nevien ar miroņiem satikušies, bet arī ar šā-

diem, tādiem deiviņiem.»
Es vaicāju: «Kas tie par deiviņiem?»
«Ko nu pateikt kas tie par deiviņiem?» viņš atbildēja. «Se-

nāk nesuši viņiem ēst un tad viņi šo to palīdzējuši, kas jau mā-

cējis ar viņiem apieties.
Tā vienreiz saimnieks nolicis uz teka pie linu lauka ēdienu

deiviņiem un deiviņi par to noplūkuši nākamā naktī viņam visus

linus — pašam nemaz nebijis jāstrādā: deiviņi padarījuši. Bet

to gan saka, ka deiviņiem linos neesot brīv kāpt: jāplūcot no

vienas malas vien, lai neviena stiebriņa nenovāžotu.»
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Talak vaicāju: «Vai šiem deiviņiem nav svētīta kada īpaša
diena?»

«Ne — kur nu īpaša diena — to nezinu; ta gan saka: zir-

giem esot īpaša diena, Jura diena, bet deiviņiem nezinu.»

«Nu, kas tad tai Jura diena labs darīts, vai nezināt?» tā

vaicāju.

«Kas tur darīts, to nezinu; bet zirgs ir tas pats gandrīz, kas

cilvēks, tikai dvēseles viņam nav. Lūk, tādēļ viņam īpaša
diena.»

«Nu, ka tad zirgs nu var but tas pats gandrīz, kas cilvēks?»

vaicāju.

«Kā var? Kā tad atkal nevar būt? Ko jūs bez zirga darītu

un iesāktu? Skat, vai nu viņš ar savu derīgumu nav tikpat
vērts kā cilvēks?»

«Labi, labi!» es atteicu, «bet pastāstiet nu man par miro-

ņiem, ko pirmīt iesākāt!»

«Nu, par miroņiem — tas nu ir tā: viņi daudreiz kā gari
nākuši no kapiem ārā un rādījušies garāmgājējiem. Tā vienreiz

meita gājusi vēlā vakarā uz otrām mājām pie vecas mātes. Bijis

jāiet gar kapiem. Te itin piepēži dzird: «Pagaidi mūs arī!»

Meita atskatās: divi puiši, vai kas, taisās viņai biedros.

Nu, nekas, lai paliek, ies reizē. Aiziet pie mātes, šie vēl neat-

stājas. Meitai palicis tā ērmoti, viņa ātri aizcirtusi durvis, ie-

skriēdama pie mātes. Šie nevarējuši vairs iekļūt istabā, ja ne-

viens nelaiž. Nu māte vaicājusi meitai: «Kas tie tev par

līdznācējiem?»

Tā un tā — meita izteikusi. «A, tad zinu gan, meitiņ, tie ir

miroņi, nelaid viņus iekšā!» Šī nelaidusi arī. Bet drīzi ārā pa-

likušie sākuši virsū plīties: «Kas ir — vai nāksi drīzi laukā, vai
nāksi?»

Māte, to dzirdēdama, pamācījusi meitu: «Saki viņiem, šī-

pus durvim, ka tev papriekšu linu mokas jāizstāsta savai mātei,

ātrāk nevari iet.»

«Kas tas ir: linu mokas?» vaicāju.

«Nu, linu mokas ir tās mokas, kas liniem jāizcieš, kamēr

viņus par kreklu dabū mugurā: liniem jāiesējas zemē, jāizdīgst,

jāizaug, jānobriest, jāiet rijā, jāpanes kulstījums v. t. t.»

Nu, un tā nu šie otrpus durvim gaidīs arī, kamēr linu mokas

pabeigs izstāstīt. Bet kur nu tādas garas mokas tik ātri iz-

stāstīsi? Pienāca pusnakts — vēl stāstīja. Beidzot, kad iedzie-

dājās gailis, tad pabeidza gan; bet tad arī miroņi, līdz ko gaili

izdzirdējuši, bija pazuduši.
Otra reize atkal vienai meitai tadi miroņi piesitušies un aiz-
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gājuši līdz kāzas. Meita nezinādama arvienu vēl dancojusi. Bet

nezin kā dancojot uzminusi šim uz kāju: tūliņ tukšs zābaks

vien palicis tai vietā un neviena vairs.»

2. Anna Brigadiere Kalnamuižā. LP, VII, I, 82, 7.

Kalnamuižā agrāki bijis pavisam sirms ķesteris. Tas bieži

vien gājis uz krogu un, vēlā naktī arvienu atpakaļ nākdams,
mēdzis taisni caur kapsētu pa mazo tecinu iet. Reiz pašā pus-

naktī, atkal pa to vietu iedams, ieraudzījis kapsētas vidū lielu,
baltu stāvu. Tas teicis: «Nu raudzīsi tu man vēl reizi te nākt

cauri un mūsu mieru traucēt!» Ķesteris aiz bailēm laidis lekas

vaļām; bet ķēms pakal. Aizskrējis līdz kapsētas vārtiņiem '—

tie cieti: nevar atraut. Tik, tik vēl jaudājis pār valli pārlēkt.
Pārlēcis un baltais tad notītījis: «Būtu tevi panācis, par pelnu

čupinu tev bij palikt!» un tad piepēži izgaisis. Ķesteris nekad

vairs negājis nakts laikā pa kapsētu.

Piezīme. Emīlija Jurkovska uzrakstījusi teiku (Jkr. IV), kur no-

sista sieva ielauzusi savam dzīvajam vīram vienu ribu (LP, VII, I, 93, 10).
P. Š.

3. Ida Sisene no sava teva Zeltiņu pag.

Cēsu apriņķī vienā ziemā apmetušies būvstrādnieki zināmā

rijā. Saimnieks gan brīdinājis, lai tur neapmetoties, bet šie ne-

klausa, jo bijuši skaitā diezgan daudz. Pirmā naktī viens no

viņiem sācis nelabā balsī kungstēt. Uzdedzinājuši uguni un re-

dzējuši, ka tas bijis līdz pusei novilkts no lāvas zemē. (Viņi
visi gulējuši uz lāvām.) Saimniekam nekā nav teikuši un gājuši
otru nakti atkal turpat gulēt. Noticis tas pats, un strādnieki

vairs nav gribējuši iet tur gulēt. Starp viņiem bijis arī viens

vācietis, un tas nozvērējies iztīrīt riju no spokiem. Trešā naktī

gulējuši atkal, bet vācietis palicis sēžot pie rijas krāsns. Sēdē-

dams viņš drāzis pīlādžu rungu. Blakus viņam bijis apgāzts

pods, un zem tā degoša svece. Te uzreiz ap pusnakti atkal viens

strādnieks sācis kungstēt. Vācietis ātri apgāzis podu, un ap-

gaismojis riju. Pie rijas sienas visi redzējuši kādu cilvēka tēlu.

Vācietis paķēris savu rungu un nu tik sit tam tēlam, ka klatikš

vien. Pēc brītiņa visi redzējuši kādu kamolu aizvēlamies uz

rijas krāsns pusi un ievēlamies rijas bedrē. Tēls no rijas sienas

nozudis. Vācietis piegājis pie bedres un pārvilcis krustu teik-

dams: «Nu šī dvēsele vairs apkārt nestaigās.» No tās reizes

rija bijusi no spokiem atpestīta.
Veci ļaudis stāsta, ka spoks bijusi kada neganta lielmāte,

kas tanī rijā pakārusies.
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4. H. Skujiņa no 73 g. v. Marijas Aboliņas Aumeisteros.

Reiz puiši krogā sadzērušies un nākuši uz māju. Pagaf,

pa ceļam ieiešot meitās. Tā ar izdarīši un iegāši vienā mājā pie
meitām. Tai mājā pašureizi bīsi nomirusi veca māmīna un ielik-

ta klētī. Ka nu puiši gāši prom, ta vienc sacīš: «Pagaf, jāiznes
māmīna ārā, lei vina vē paskatās, kā pa pasauli iet.»

Citi gan puisi atrunāši, lei tā nedarot, bet puisis ne par

ko neatlaidies un gāš tik klētīnā, kur bīsi māmīna nolikta. Šis

izcēlis māmīnu no zārka, iznesis no klētiņas un pieslēš pie

pakša.
Bet otra diena puisis bīš tik beigts, ka vais neticis no vietas

laukā un sanīcis ilgi, kamē pēdīgi ar to pašu nomiris.

5. M. Skrupska no vecas māmiņas Nereta, Folkloras

krātuve.

Bijuši trīs gani, kas ganījuši zosis leišu pusē. Reiz zosis

pārpeld pāri upei Kurzemes pusē. Nu visi panēm laiviņu un

brauks pakal, bet neviens neprot irties. Nu saceļas vējš, apgāž

laiviņu un visi trīs noslīkst. Bet tur, kur viņi bijuši noslīkuši,
neviens nevarējis ne iet, ne ari zirgus ganīt pa naktim.

Tās pašas mājas saiminieka puisim reiz vajadzējis tur uz

upes krasta zirgus ganīt. Saiminieks teicis, lai zirgus dzenot

mājā, bet puisis teicis, ka viņš ganīšot pa nakti. Tad saiminieks

sacījis: «Nu, kad tik tu varētu noganīt!»
Puisis aizgājis, uzkūris lielu uguni un sēdējis. Pēc vien-

padsmitiem viņš redz: no upes nāk trīs zēni. Viņš pazīst: tie

ir tie, kas noslīka. Zēni tieši nāk uz viņu. Piegājuši lūdzoties,
lai nākot viņiem palīdzēt tīklu izvilkt, jo esot daudz ziviu un

viņi nevarot izvilkt. Puisis gan teicis, ka viņam zirgi aiziešot

projām. Viņi sagriezīšot kopā, un apskrien ap zirgiem, ka zirgi
prauslādami vien saskrien kopā. Nu tik viņu visi trīs velk uz

upi, lai nākot, bet puisis turās atspēries. Jau netālīt bijis no

upes un puisis jau domājis: tagad jau viņu ievilkšot upē. Bet

te nodziedājis gailis mājā un šie tūliņ viņu palaiduši vaļā. Viņš

vēl varējis dzirdēt, ka ūdens vien uzšlācis gaisā. Otrā dienā

puisis bijis kā salauzīts.

6. H. Skujioš no 82 g. v. Dāva Veldes Smiltene.

Reiz piedzērušies puiši nākuši no kroga un tur bīš vienc

tāds ēvarģēlīgs puisis un tas zināš, ka vienā mājā bīsi nomirusi

veca vecenīte un ielikta līdz bēru dienai klētīnā. Ka nu puiši

gāš gar klētīnu, ta tas ēvargēlīgais puisis ieskrēš klētīnā, izcēlis

vecenīti no zārka, iznesis laukā un pieslēš pie pakša.
Bet rītīna vais puisis neticis no vietas lauka, sagulēš labu

lugu (laiku) un nomiris.
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7. L. Mindere Vandzene, P. Kun dzina krājuma.

Priekš vairāk gadiem viens vīrs nācis vakarā no Talsiem

mājās. Tuvojoties kapiem, izdzirdējis gluži nedzirdētu troksni.

Vīrs loti sabijies un palicis uz vietas. Laiciņu stāvējis, nav vairs

nekā dzirdējis, devies atkal uz priekšu. Piegājis taisni pie ka-

piem klāt, viņš izdzirdējis atkal briesmīgu troksni, it kā uz ka-

piem lūztu koki un gāztos gar zemi. Vīrs palicis loti uztraukts

un devies žiglos solos uz priekšu. Gabalu gājis izdzirdējis, ka

atpakaļ uz kapiem zvana ar kapa zvaniņu. Atskatījies atpakaļ,

redzējis, ka kādi braucēji no kapiem brauc ārā ar diviem bal-

tiem zirgiem. Ratos sasēdušies daudz cilvēku, kas turējuši rokā

svecītes. Vīrs loti sabijies un devies skriešus pa ceļu projām,
bet braucēji dzinušies viņam pakal. Vīrs no lieliem uztrauku-

miem pārlēcis pāri ceļa grāvim, apsēdies uz ceļa malas un no-

domājis, vai tik tur nespokojas. Laiciņu pasēdējis, gājis atkal

tālāki. Līdz ko uzgājis uz ceļu, braucēji steigušies tam atkal

pakal. Kad braucēji jau bijuši tuvu klāt, vīrs nokritis gar zemi

un paģībis. Pēc kāda laika viņš piecēlies augšā, bet nemanījis

vairs nevienu braucēju. Mājās pārgājis, viņš bijis ilgu laiku

loti slims.

8. A. Vaskis Tukuma.

Kādā ziemas svētku vakarā divas atraitnes, ēdot svētku

maltīti, sarunājušās: «Mēs gan ēdam un svētam svētkus, bet

diez ko mūsu vīriņi dara? Ak, kaut viņi arī būtu pie mums at-

nākuši!» Te atvērušās durvis un ienākuši divi vīrieši, vienam

bijusi viena govs kāja un otram zirga kāja. Tie sēdušies pie

galda un sākuši ēst. Ēduši loti daudz, tā ka noēduši visu maltīti

un vēl prasījuši. Atraitnes nolikušas vēl ēdienu uz galda un

pašas lielās bailēs uzkāpušas istabas augšā un uzvilkušas ari

trepes, lai ienācēji netiktu augšā. Te necik ilgi miroņi sākuši

grābstīties gar sienām un mēģinājuši tikt istabas augšā. Bet kad

tas neizdevies, aizgājuši atpakaļ istabā un saplosījuši šūpulī gu-

lošo jaunākās atraitnes bērnu.

9. Milda Malmeistere Nurmuiža.

Nurmuižas Papīšu ciemā zviedru kara laikos atjājusi viena

zviedriete. Tā iegājusi rijā un apgūlusies krāsns priekšā, sākusi

tur naudu skaitīt. Saimnieks pa to laiku kurinājis krāsni, un

ienākot zviedrietei, paslēpies. Zviedriete aizmieg, zobenu no-

likdama blakus.

Saimnieks klusu pielien tai klat un nocērt galvu. lebāž mi-

roni maisā, aizved Dzegužu dārzā apglabāt. Zirgu aizved Rozes
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mežā — tas vēl tagad reizēm tur zviedzot. Tagad Dregužu dār-

zā spokojas. Tā kāds vīrs reiz apgūlies dārzā un mana, ka kas

velk vinu aiz kājām, bet viņš gulējis tikai tālāk. Tā vilkts trīs

reizes, pēdējo reizi pievilkts līdz ūdeņa malai, un kājas jau mir-

kušas ūdenī. Cits atkal redzējis tur suni, cits zirgu. Arī Papī-

šu īpašniekiem nekas dzīvē neizdodas.

10. J. A. Jansons Nogale.

Viena sieviete iegājusi miroņu pagrabā, durvis aizkritušas

cieti un viņa nav varējusi tikt ārā. Tad viena balss saukusi:

«Ja tu neiesi ārā, tad es tevi tā sitīšu gar sienu, kā pieci gadi
tavas smadzenes varēs pazīt!» — Tad sieva lūgusies, ja neap-

žēlojas par viņu, lai apžēlojas vismaz par tiem, kas zem viņas
sirds. Tad balss atbildējusi: «Tas ir piedots pat debesīs!» Tūliņ

durvis atvērušās un sieva izgājusi ārā.

11. Skolnieks V. Līcis.

Vienai sievai nomiris vīrs. Sieva loti pēc tā raudājusi un

lūgusi Dievu, lai tikai reizi vēl viņu redzētu. Vienu vakaru at-

nācis viņas vīrs un teicis, ka Dievs viņu sūtījis. Sievai šī diena

bijusi loti laimīga un viņa pat aizmirsusi, ka vīrs kādreiz jau
miris. Vēlu nakti sieva laimīga apgūlusies ar vīru. Naktī sie-

vai sapņos rādījušās nelabas lietas un tā uzmodusies redzējusi,
ka vīrs taisās tai kost rīkli pušu. Sieva no bailēm izlēkusi no

gultas un skrējusi no istabas ārā un par redeli uz kūti augšā.
Vīrs skrējis pakaļ un līdīs par redeli uz kūti, bet uz pus redeli

dziedājis gailis, un viņš atkritis atpakaļ. Sieva otrā dienā iz-

līdusi no pažobeles, kur bijusi paslēpusies, un redzējusi, ka vīra

vairs nav, tikai visas durvis bijušas vaļā, jo dziedājis gailis, un

vīrs nav paspējis durvis aiztaisīt. No tā laika arī tai mājā ar-

vien sprāgušas durvis vaļā.

12. A. Gari-Juone mo S. Keibinīka Domopole.

Kai jau parosts, rudiņūs meitas īt uz škvuņim gulātu. Divi

meitines, vīnai septeņpadsmit godu, ūtra jaunuoka, guļ škvunī.

Nazkas atīt pušnaktīs un juos mužinoj, nadūd gulēt: cytuos

naktīs nikas, tikai trešdīnes un pīktdīnes naktīs. Meitines pa-

stuosta cytim, ka nazkas juos pa naktim mužinoj. «Sovvaļnīcas,
varbvut puišus īlaižat,» lomuojas vactāvs, «gulīt ustobā, trešdī-

nes naktī es īšu pats uz škvuni gulātu. Ka nūkeršu kaidu puisi,
tod gon jyus man dabuoset pērīni.» Aizīt vecs uz škyuni un

gul, nūguļ leidz pušnaktim — nazkas izzatrauc uz juo viersā
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un žņaudz. Jis svaidās, svaidās — suoc klīgt un tikkū izza-

raun un pusdzeivs teik ustobā. Nu tuos reizes vairs nivīns na-

guoja uz škyuni gulātu. Tamā škvunī jau pa laikam bīdēja, tur

asūt pasakuoruši un jaunas meitas nūgubējušas bārnus.

13. J. A. Jans o n s Noga1 ē.

Vienai sievai nomiris vīrs. Viņa līki apkopusi un nolikusi

klētī. Vakarā viņai palicis tā bailīgi ap sirdi un viņa dzinusi

suni ārā, lai sargā māju. Bet suns negājis ne par ko no istabas

ārā. Nu sieva nolēmusi visu nakti palikt nomodā. Te ap div-

padsmitiem atvērušās istabas durvis un vīrs nācis viņai virsū.

Bet suns meties nācējam virsū un nu abi sākuši sīvi cīnīties.

Sieva no bailēm izlēkusi pa logu un skrējusi uz kaimiņu mājām.
Kad atnākusi otrā rītā ar kaimiņu laudim, tad atraduši mironi

ar pārkostu rīkli uz sliekšņa guļam. Suns sievu bija izglābis.

16. Veļi nogalina cilvēkus.

1, Kārlis Mačulans no Kr. Bertulāna Lašos. LP, VII,

I, 44, 23.

Vienā pirtī, tiklīdz nakts iestājusies, gājuši miroņi. Reiz ce-

ļinieks apņēmis nakts māju šinī pirtī, zināms, no ķēmiem nekā

nezinādams. Līdz ko satumsis, atgājuši trīs miroņi: lai laižot

iekšā! Ceļinieks, neko ļaunu nedomādams, arī ielaidis. Bet mi-

roņi tūdaļ jautājuši: kā tas drīkstējis viņu pirtī ieiet? Aizbildi-

nājies, ka esot ceļinieks, neko nezinot, kam pirts piederot, gribot
izgulēties. Tad miroņi atteikuši: «Tu šeit esi ienācis pēc savas

nelaimes, bet mūsu laimes — tagad tev jāmirst, lai mums te

vairs nebūtu jāstaiguļo. Dzīvodami mēs trīs vienreiz nepatiesi

pazvērējām un tāpēc velns nosprieda agrāki mūs nelikt mierā,

kamēr katrs būsim pa vienai cilvēka dvēselei rokā dabūjuši.

Divi dvēseles mums jau ir un tava būs trešā.» Otrā rītā nepa-

zīstamo ceļinieku atraduši pirtī nedzīvu un no tā laika pirtī
vairs neviens nebaidījis.

2. J. Simenovs Dole Brīvzemnieka «Sborņik», 143, 98.

LP, VII, I, 35, 8.

Reiz viens labs drošinieks jājis pirtij garām, kur agrāki

kāds pakāries. Un te tikko jājējs bija pārjājis upītei pāri, kaut

kas smags jo smags kā maiss, uzsēdies viņam zirgā. To juz-

dams, jātnieks iesaucies: lai tūliņ otrs jājējs kāpjot no zirga

zemē! Bet tas neklausījies. Nu apgriezis zirgu un skatījies, kas
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tur aiz muguras; bet nekā neieraudzījis — jājis tālāk savu ceļu,
kamēr tad smagais uz vienu reizi pats novēlies no zirga, ne

mazākā ļaunuma nepadarījis.
Otrreiz, ziemu pliksalā, šis pats drošinieks gājis pie viena

krodzinieka strādāt. Aizgājis gan, bet mājā vairs nepārnācis.
Sieva izgaidās vienu nedēju, otru — vīra kā nav, tā nav. Gā-

jusi pati uz krogu raudzīt un nu saklaušinājusi, ka vīra nepa-

visam krogā nebijis. Nu meklēja, nu taujāja — beidzot atrada

tai upītē pie pirts, apakš ledus. Pār upīti tai vietā bijusi plata

laipa un kā gājis pār laipu, tā tā pati ļaunā dvēsele (kārējies),
kas toreiz vina zirgam uzklupusi, nomākusi šoreiz vinu pašu.

Kārējies bija nogrūdis to no laipas un kā tad kritis, izlūzis ledum
cauri un noslīcis.

Piezīme. A. Lerchis-Puškaitis to nepareizi apzīmējis par J. Sproga

teiku. P. Š.

3. Eduards Eķis Džūkstē. LP, VII, I, 34, 6.

Mežinieku Rengās nomirusi sieva. Nolikuši rijā. Te vēlā

vakarā ienāk ceļa gājēji un lūdz kaut kur pārgulēt. Sūtījuši uz

riju, bet par mironi neko neteikuši. Labi. Ceļa gājēji apgulu-
šies — kas ir — ap pusnakti redz: balta sieva — kur gadīju-

sies, kur ne — iziet pa rijas durvim un vēlāk ienāk pa tām

pašām durvim; bet kur iet, kur paliek, to nedabū noredzēt. Rītā

ceļa gājēji uzceļas, apskatās pie dienas gaismas — ierauga mi-

roni šķirstā un nu noprot, kas tas baltais bijis. Bet tā esot

laime bijusi, ka ceļa gājēji nezinājuši, ka mironis turpat rijā,
citādi apkārtstaigule būtu ķibelējusi tos, jo vina bijusi velna pilna
— gājusi dzīvos galināt.

Piezīme 1. Līdzīgu teiku uzrakstījis Mārt. Ziemelāns Ilūkstē,

Tur teikts, ka nomirusī saimniece staigājusi pa savām mājām naktīs apkārU

teikdama: lai sargoties, jo šī visus mājiniekus gribot dabūt pie sevis par

vergiem. Tā arī noticis: vienu rītu kaimiņi atraduši tās mājas iedzīvotājus

nomirušus. L. P.

Piezīme 2. A. Lerchis-Puškaitis ir uzņēmis divas K. Tarziera iz-

domātas teikas par Krūmines meitu Nijoli, ko esot nolaupījis Pikulis Pra-

garā (LP, VII, I, 41, 19 un 20). Tās še, zināms, neesmu uzņēmis. P. Š.

4. Paegļu Mārtiņš Lielvārde. Zin. Kom. kr. LP, VI,

37, 4, 7.

Tas noticis toreiz, kad vel kungu gaitas gājuši. Tur bijusi

aplam droša darbiniece: tā nebijusies ne no kā.

Reiz šī drošiniece gājusi pagraba ar piena traukiem un ie-

raudzījusi sievieti baltā palagā. Šī domājusi: kāda cita darbi-
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niece tīšām nākusi vinu nobaidīt — un tā neko skatījusies, nekā
— norāvusi palagu, aizskrējusi pie citām darbiniecēm un it kā

lielīdamās tītījusi: «E! kā mani gribēja nobaidīt! c! kā gribēja
nobaidīt!»

Bet aplūkojušas palagu tuvāk — kas tad tas — strutains

miroņu palags šai rokā.

Neko darīt — kas paņemts, paņemts — atpakaļ pagrabā

nav nesusi.

Bet nākoša nakti — dzird: viens bungo pie loga un sauc:

«Lai tā meita, kas manu sedzeni noņēma, nāk viņu uzsegt!»

Droša darbiniece dzirdējusi gan, kas nu par nelaimi, bet ne-

likusies dzirdam un tā palicis tai naktī.

Bet otrā naktī dzird: viens bungo jau pie durvim un sauc

atkal tāpat. Šī vel neko. Trešo nakti bungotājs jau pie pašas

gu_ltas_ un nu meita tiešām redzējusi: labi vairs nav, jāiet pie
mācītāja.

Mācītājs atnācis, apsvētījis meitu un tad visi darbinieki, itin

visi gājuši līdz uz pagrabu sedzeni atdot. Meita pati nolikusi

palagu uz to akmeni, kur todien mirone sēdējusi, un kā nu pat-
laban domājusi griezties atpakaļ — noskanējis skaņš pliukškis.

Paskatījušies: meitai galva pagriezta uz muguras pusi un beigta.

Piezīme. To pašu arī stāsta Vec-Saule. Bet tur meita satikusi

balto uz ceļa. L. P.

5. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, VI, 46, 4, 22.

Senāk trīs darbinieces reiz nākušas pavēlā vakarā no mui-

žas rijām pārtiešus pa Berznieku kapiem. (Senāk tur bijis ie-

mīts kājinieku teks.) Un tā tā viena — ne tev, ne man — uz-

situsi tāpat ar spriguli vienam kapam, teikdama: «Kas tev, mai-

ta, nekait gulēt, mūs vārdzina caurām naktim!» (Bērznieku

kapos arī augstmaņus rakuši un tas esot bijis augstmaņu kaps.)
Nu labi —kā to izteikusi, vēl nekas. Pagājuši kādu gabalu,

sitēja sāks brēkt: «Glābiet, glābiet — mani žņaudz nost!» Abas

biedrenes skatās, skatās: neredz itin nekā un nezin arī itin nekā

palīdzēt. Bet pēc tāda brīža, kā tas tur nu gadījies, žņaudzējs

atkal atstājies un domājuši: «Viss pāries, viss būs labi.» To-

mēr, kur nu labi? Otrā vakarā ap to pašu laiku žņaudz atkal

un nu vēl trakāki. Un tikām žņaudzis — nožņaudzis tanī vakarā

to sievu.

6. P. Šmits no P. Zeltiņas Vidzemes Katrīnas draudze.

Muižas mežā bijis pakaries kads cilvēks. To noņēmuši no

koka, aizveduši uz krogu un gaidījuši ārstu apskatīšanai. Ārsts
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ieradies un sacījis, kam ir bailes, tas lai iet projām. Visi ari

aizgājuši, tikai viens saimnieks palicis sacīdams: «Ko nu no tā-

diem niekiem bīsies?» Vakarā viņš aiziet uz māiu un liekas

mierīgi gultā gulēt. Sapnī viņš redz, ka viņam pienāk klāt kāds

melns kungs un saka, lai parakstot kādu papīru. Saimnieks

prasa: «Kas tai papīrā rakstīts?» Kungs saka: «Tur stāv rak-

stīts, ka tev pēc pusgada jāmirst.» Saimnieks gan negrib rak-

stīt, bet kungs tā uzspiežas, ka nevar pretī turēties. Rītā saim-

nieks stāsta savu sapni citiem, bet tie tik smejas, ka viņš tik

esot sasabaidījies no nokārušās cilvēka un tāpēc murgojot tādus

niekus. Visi arī to gadījumu aizmirsuši, negriezdami uz sapni
nekādu vērību. Taisni tanī dienā, kad pagājis pusgads no minē-

tā notikuma, saimnieks palicis vājprātīgs. Viņu aizveduši uz

slimnīcu, kur tas pēc īsa laiciņa nomiris.

7. H. Skujiņa Aumeisteros.

Vienai meitai bijusi nejauka māte. Kad vecene saslimusi,
tad teikusi uz savu meitu: «Kad es nomiršu, tad tu man ap

galvu apsien to lakatiņu,» un vecene meitai rādījusi pavisam

vecu lakatiņu.
Vecene drīz vien nomirusi. Viņu saģērbuši un ielikuši zārkā.

Meita apsējusi vecenei ap galvu gluži jaunu lakatiņu, jo novē-

lētais bijis pagalam vecs un nesmuks.

Bet visas naktis līdz bēru dienai meita nevarējusi pa naktim

lāga gulēt un sūdzēmsies, ka tai izliekoties, ka to kāds ar auk-

stām rokām žņaudzot.

Bēru dienā bērinieki sēdušies ap goda galdu. Viena maza

meitene redzēmsi, ka istabā ienāk nomirusi vecene un nostājas
savai meitai aiz muguras. Agrāk jau bimši arī tādi cilvēki, kas

varējuši redzēt visu, ko mironi dara. Vecene raustījusi sev ap

galvu apsieto lakatiņu un dusmīgi skatīiusies uz savu meitu. Tad

viņa sākusi meitu žņaugt. Meitenei, kas visu redzējusi, palicis

bailes un tā līduši tik savai mātei tuvāk un nekā neēdusi. Māte

meitenei prasīiusi, kas tai esot. Meitene nestāstījusi. Kad ve-

ceni apstāvējuši, tad tā gulējusi zārkā.

Uz kapsētu braucot, meitene izstāstījusi visu savai mātei.

Māte teikusi, lai skatās, vai tagad vecene ir kur redzama. Ne,

meitene tās nekur neredzēiusi. Veceni aprakuši. Kad uz māiu

braukuši, tad nomirušās vecenes meita uzsēdusies uz līka vā-

ģiem. Vecene skrējusi vāģiem no pakaļas, ar rokām pie tiem

turēdamās.

Kad bērnieki iebraukuši mājā, tad nomirusi vecene istabā

nenākusi. Viņa aizgājusi uz kūti. Priekš vakariņām meitas gā-

jušas uz kūti lopus kopt. Nomirušās vecenes meita ar aizgājusi.
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Bet kūtī viņa drīz vien sākusi kliegt. Tai esot tik nelabi, teikusi

vecenes meita, tā vien liekoties, ka to kāds žņaugtu. Meita

nomirušo māti nevarējusi redzēt.

Pēc vakariņu galda atkal vecene stāvējusi aiz muguras sa-

vai meitai un to žņaugusi. Kad meita gājusi gulēt, tad vecene

tai apgulušies līdzās. Meita nedabūjusi visu nakti miera, jo to

pastāvīgi žņaugusi viņas pašas nomirusi māte. Mazā meitene

visu to redzējusi un stāstījusi savai mātei.

Pec trīs dienam vecene savu meitu nožņauguši.

8. H. Skujitia Smiltene.

Pie Launkalna kūtim ap pusnakti bieži vien gadījies redzēt
savādu cilvēku pelēkā mētelī, kas stāvējis uz vienas vietas. Tas

bijis viens būvmanis, kas nosities, kad kūti cēluši — tā stāstī-

juši veci cilvēki. Stāvētāju daudzi redzējuši. Kad viņam kāds

tuvojies, tas uzreiz palicis labu gabalu tālāk un atkal stāvējis.

Priekš ilgiem gadiem muižā dzīvājis jauns dūšīgs muižas

kungs. Viņš dabūjis par stāvētāju zināt un nodomājis to aizbai-

dīt. Muižas kungs licis muižas laudim novaktēt, ka stāvētājs
rādās, un paziņot viņam. Vienā ziemas naktī stāvētāju muižas

ļaudis pamanījuši pie kūtim. Tie paziņojuši par to muižas kun-

gam. Muižas kungs paķēris pielādētu plinti un aizskrējis uz kū-

tim. Stāvētājs laidarā stāvējis. Muižas kungs piegājis stāvē-

tājam labi tuvu un uzsaucis: «Nebēdz!»

Stāvētājs arvienu vēl stāvējis. Kad muižas kungs tam tu-

vojies, stāvētājs palēcis labu gabaliņu tālāk. Muižas kungs skrējis

viņam pakal. Kad tas bijis jau labi tuvu, tad pacēlis plinti un

izšāvis uz stāvētāju...
Tai paša acu mirkli stāvētājs pazudis un muižas kungs no-

kritis zemē un bijis beigts.

9. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Tēvs nomiris un viņam pakal palikuši divi dēli, meita un

sieva. Nomirušo tēvu aiznesuši uz klēti un ik rītus gājuši pie

viņa dievvārdus turēt. Bet naktī tēvs cēlies augšā, ienācis

istabā un gājis pie visām gultām un apskatījis gulētājus. Tad

viņš atkal izgājis no istabas un aizgājis uz klēti. Rītā to at-

raduši atkal zārkā, bet līdz pusei atsegtu.
Tēvu aizseguši, noturējuši dievvārdus un mājinieki atkal

aizgājuši.
Nākošā naktī tēvs atkal nācis uz istabu. Otrā rītā to at-

raduši atkal atsegtu. Tā tas gājis līdz bēru dienai. Pēc bērēm

tēvs vairs nenācis savus palicējus apskatīt.
Divu gadu laika nomirusi visa famīlija.
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10. M. Skrupska no vecas māmiņas Neretā, Folklo-

ras kr.

Vienā mājā nomira saimniece un tika nolikta otrā istabā.

Agrāk gan neesot bijis brīv mironi turēt zem viena jumta ar

dzīvajiem, bet tā kā viņiem nebijis kur viņu nolikt, tad vajdzējis

vien atstāt tai pašā istabā. Pēdējo nakti tika cepti pīrāgi, kā

jau uz bērēm. Citi bija jau izcepti un uz galda salikti. Te viena

meita teic uz otru: «Tu pastāvi augšā, es tikmēr iešu atgulties.»
Nu viņa nolikās gulēt, bet otra palika augšā, jo citi pīrāgi

bija vēl krāsnī. Te viņa sēž un dzird, ka otras durvis nogrāb.
Meita domā: «Kas tur var iet?» Uz reiz durvis atveras un

meita ierauga, ka nāk mirusī saimniece un iet tieši uz pīrāgu
galdu. Meita no lielām bailēm lec par gultu un iekliedzas:

«Suns pie pīrāgiem.»

Lai gan tieši viņa tā negribējusi sacīt, jo viņa gribējusi teikt,
ka saimniece pie pīrāgiem, bet iznācis, ka suns pie pīrāgiem.
Saimniece piegājusi pie galda, pāršķīrusi tos pīrāgus par pusēmf

atstādama ceļu, tad piegājusi pie šūpuļa, pakustinājusi bērnu un

atkal izgājusi. Nu meita uzmodina citus un stāsta, ka te esot

saimniece bijusi. Šie netic. Bet kad ierauga, ka ceļš ir par

pīrāgiem, tad paliek brīnoties, ko tas varot nozīmēt? Kad nu

saimniece bijusi paglabāta, tad drīz vien pēc tam nomiris bērns.

Nu visi sapratuši, ka viņa nākusi savam bērnam ceļu taisīt.

11. H. Skujiļja Bilskas pag.

Reiz viena veca māmiņa, saulei ejot, gājusi uz Līdaciņu

jauno māju. Tur dzīvājusi viņas meita. Māmiņa apraudzījusi
meitu un gājusi atpakaļ uz māju. Kad māmiņa nonākusi pie

Līdaciņu ezeriņiem (patiesībā mārkiem), tad dzirdējusi no meža

balsi, kas viņu saukusi: «Anna, nāc šurp! Anna, nāc šurp!»

Māmiņa nekā neatbildējusi un gājusi steidzīgi vien tālāk.

Kad viņa pārnākusi mājā, tad otrā rītā vairs necēlusies, jo bijusi

grūti slima. Ja māmiņa būtu atsaukusies, tad viņa nomirtu, jo

saucēja bijusi viņas nomirusi meita.

Māmiņa nogulējusi labi ilgi uz gultas. Beidzot tomēr at-

labusi.

12. E. Poriete Lubāna, A. Aizsila kr.

Aiz Lubānas atrodas kanava, ko sauc par Milgrāvi, Patmal-

grāvi, Dzirnavgrāvi, kā nu kurais. Šie trīs nosaukumi ir para-

stākie, visvairāk lieto Patmalgrāvi. — Senāk, tur, kur ir tagad

tilts, bijušas dzirnavas. Stāsta, ka dzirnavnieks nosities. Pēc

tam, kara gados, arī citi cilvēki tur nositušies. Ļaudis runāja,
ka dzirnavnieks tos tur esot ievilinājis.
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13. Ž. Bergmanis Kurzemes vidienā.

Reiz dzīvojis viens zemnieks. Sieva viņam bija sen jau

mirusi. Otrreiz viņš vairs neprecējās, bet turpināja dzīvi tāpat
ar savu vienīgo meitu. Reiz novakarē, lai pabeigtu iesākto ābo-

liņa grābšanu, tēvs ar meitu vēl cītīgi strādājuši. No netālās

kapsētas iznākusi kāda balti ģērbusies sieva un nākusi taisni pie

darbiniekiem. Pienākusi pavisam klāt. Tagad meita pazinusi

nācēju par savu māti un loti nobijusies. Pēc tam baltā sieva

tūliņ nozudusi. Mājās tēvs prasījis, kāpēc esot tik bāla un uz-

traukta. Meita gan kaut ko nomurminājusi, bet tēvs nekā nav

varējis saprast. Pēc tam, kā jau parasts, abi aizgājuši gulēt.
Otrā rītā tēvs atradis meitu jau mirušu. Tad arī viņš atminējis
balto sievu, bet bija jau par vēlu, nekā nevarēja līdzēt.

14. J. A. Jans o n s Noga 1 ē.

Cilvēki, kas dzimuši lielā piektdienā, varot redzēt garus.

Reiz tāda meita kalpojusi pie kungiem par bērnu aukli. Nakti

viņa ieraudzījusi, ka ienāk istabā gara sieviete, zīda drānās, ar

gredzeniem un spožām ķēdēm. Piegājusi pie mazākā bērna gul-

tiņas un uzlikusi tam roku uz krūtim. Tad dusmīgi paskatīju-
sies uz aukli un atkal izgājusi. Bet mazais iekliedzies un no-

miris. Kad meita pastāstījusi redzēto kundzei, tā teikusi, ka

garā sieviete esot viņas vīra māte, jo taisni tāda tā izskatījusies,
kad gulējusi zārkā. — Otra meita, kas gulējusi tanī pašā istabā,
neko nebija redzējusi.

15. A. Gari-Juone no 50 g. v. Apses Kokorevas pag.

Reizi saslvma vīna švaka sīvīte un nūmyra. Aiznesja jū,
apmozguoiuši ar svītu vudini, uz smēdi,_ apsēja ar dvīlim ap

kuojom, krvutim un nūlvka uz golda. Utrā dīnā beja tiergs,

lauds braucja pulkim caur smēdi un dzierdēja, ka smēdē sauc:

«Ļautiņi, mīlī, palaidit mani vaļā, man solts!» Saucīni dzieržūt

stvpruok, īmetja zvrgam ar peicku, lai paskrīn garum. Tamā

smēdē jau pa laikam bīdēja ļaudis. Aizīt jauni un vāci uz smēdi,

lai mvrūni nūlikt grobā un aizvest uz kopim. Vysi redz, ka

dvīls, kurs ap rūkom apsīts, atraisīts, vīns bārns pīmīgts uz

krvutim, a ūtrs nūkrits nu golda zemē. Vīna myrūna vītā pa-

globuoja trejus. Pēc tam vīnmār baidīja cylvākus, kuri braucja

pušnaktīs gar tū smēdi.

16. E. Šnei d c r s no 69 g. v. A. Veid i ņ a Alūksne.

Reiz dzīvojusi viena lielmāte, kas katru lielo piektdienu

braukusi uz kapsētu. Puisim ar zirgu bijis jāpaliek kapsētas
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malā, bet lielmāte iegājusi kapsētā. Vienā piektdienā kāds kungs
lielmāti saticis uz ceļa un prasījis, kur braukšot. Tā atbildējusi,
ka braukšot ar miroņiem pirēties. Gandrīz pie kapsētas sacēlies

liels vējš un sākuši nākt miroņi. Lielmāte izrauta no karietes.

Puišam palicis bail, un tas sācis bēgt. Otrā dienā lielmāte at-

rasta zila, melna nožņaugta uz ceļa.

17. E. Šneiders Alūksnē.

Agrākos laikos viens vīrs bijis loti liels dzērājs. Kad viņš
nācis piedzēries no kroga mājā, tad dauzījis pie kapsētas vār-

tiem un saucis uz miroņiem, lai nākot, šis rādīšot pastardienu.
Vēlāk naktī miroņi vairs vīram nelikuši miera gulēt, nākuši un

prasījuši, lai rādot pastardienu. Nabadziņš vairs nevarējis nekā

glābties. Skaitījis gan lūgšanas, bet neko nelīdzējis. Vienā

naktī miroņi teikuši: ja nākošnakt nerādīšot, tad viņi nožņaug-
šot. Ko nu darīt? Vīrs pavisam nelaimīgs, aizgājis pie mācī-

tāja un lūdzies, lai nākot viņam līdz uz kapsētu un apsvētot

miroņus. Arī ķesteri saucis līdz. let arī visi. Kā tiek tuvu

pie kapsētas, tā saceļas briesmīga vētra. Viesulis izrauj vīru

no vidus un aiznes. Mācītājs ar ķesteri gājuši uz mājām, jo, ko

tad viņi vieni bez vīra kapsētā darīšot? Rītā piederīgie gājuši
vira meklēt. Vīrs atrasts zils nožņaugts pie kapsētas vārtiem.

18. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē, Zin. Kom. kr. LP, VI,

38, 4, 8.

Nezinu pasacīt, kur bijis, kur nebijis tik bargs kungs, kas

savus gājējus nejauki kūlis. Bet šim pašam kungam bijis ie-

radums brāgas katlā sutināties. Un tā vienu svētdienas vakaru

atkal iekāpis katlā. Puiši, kas jau sen viņu neieredzējuši, tagad
itin manīgi uzkrāvuši katlam vāku virsū, sakūruši uguni zem

katla un aizgājuši uz krogu.
Otrā rītā kungs atrasts katlā beigts. Paglabājuši godīgi un

tā palicis. Bet pēc kāda laika kučieris, viens pats savā istabā,

redz: ienāk mirušais kungs un viržas šim arvienu tuvāk. Kučie-

rim paliek ērmoti, sāk skaitīt pātarus. Bet kungs teicis: «Vai

skaiti, vai neskaiti — pagalam jau būsi!»

Nu kučieris sācis dziedāt svētu dziesmu un kā izdziedājis
tos vārdus: «Kur Jēzus vārdu daudzinās, tur elles spēki dre-

bēs!», tad kungs aizvilcies projām.

19. A. Kalniņa Jaun-Piebalga, Folkloras kr.

Lutrinieku Kalna Kuncu kalps klaušu laikos vēli nācis uz

māju. ledams gar pirti, kas atrodas pie kapiem, dzirdējis pirtī



342

peramies un gājis iekša. Prasījis: «Vai man ar ūdens atliks,
kur nomazgāties?»

Te uzreizi palicis viss klusu. Uzrāvis spičku — viss tukšs,

neviena cilvēka. Sabijies, ka šis garus būšot iztraucējis no pēr-

šanās, ātri aizgājis uz māju. Mājā prasījis, vai pirtī kāds esot

bijis pērties. Nē, neviens neesot bijis. Šie jau dienas trīs ka-

mēr nomazgājušies. Kalps to pašu nakti redzējis savu mirušo

krusttēvu. Tas teicis: «Ja manis tai barā nebūtu bijis, tad gan

gari tevi būtu nožņauguši.» Šis esot pierunājis, lai tā nedarot.

17. Velis nobeigts.

1. J. HoManderis Madal i c n a. Zi n. ko m. kr. LP, VI,

426, 112, 32.

D. muižā dzīvojis vienreiz loti bargs kungs: spīdzinājis
darbiniekus uz nebēdu: dažreiz, kad zirgi nespējuši arkla vilkt,
strādniekiem arī arklā bijis jājūdzas un pašiem jāvelk. Bet vien-

reiz, nevarēdami vairs pārestības paciest, zemnieki dusmās

kungu nosituši un aprakuši birzītē.

No tā laika vienmēr pusnaktīs un pusdienās manījuši kungu
ar maisu plecos pa birzīti staigājam: un kuru saticis, tam pie-

dāvājis maisu līdz Saltupju māju rijām aiznest. Zināms, visi no

viņa bēguši. Bet vienam saimniekam bijis varen drošs puisis.
Tas reiz pa birzi staigādams, arī saticis kungu un apņēmies
maisu nest. Nesis, nesis — bet tie brīnumi — arvienu topot

maiss smagāks. Atnesis pie upītes, sviedis maisu zemē un rau-

dzījis, kas tur īsti tik smags ir. Atraisījis — vai tad tevi ne-

laime — izdēdējušas zirgu galvas un kājas vien iekšā. 'Pametis

maisu upītes malā un gājis mājā.
Otra diena aizgājis atkal birze — kungs pretim: vai maisu

esot aiznesis Saltupju rijā?

«Ne, neaiznesu vis!»

«Kapec ne?»

«Tapec, ka par daudz smags bija.»
«Ak ta? Tu manis negribi vairs klausīt, tūliņ tevi no-

žņaugšu!»

Nē, nē, lai nežņaudzot, viņš nesīšot, lai tikai panākot pa-

līgā maisu mugurā uzcelt. Kungs gājis. Bet kā nu cēlis, tā

puisis ātri atcirties atpakaļ un uzgrūdis maisu pašam kaklā.

Kungs ar visu maisu ievēlies upītē. No tās reizes kungu birzē

vairs neredzējuši.

Piezīme. Meževsku Jānis Ozolniekos uzrakstījis teiku (Jkr. IV)

par mirušo tiesnesi, kas aprakts Drīziņu kapos. «Bet kad viņš katru nakti

pie kapiem spokojies, tad zārku no kapiem izrakuši.. . un aprakuši purvā,

nolikdami zārku uz muti. No tā laika vairs nespokojies» (LP, VII, I, 81, 4).

P. S.
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2. Brīvnieku Liesma no Elzbetes Olmanes.

Rumbeniekos Jkr. V. LP, VII, I, 447, 4.

Nabaga sieviņa piemita ar savu bērniņu vecā pirtiņā. Bija

grūti bada laiki: ne par ko un nekur nebija dabūjams kumosiņš

maizes. Māte, nevarēdama izdēdējuša bērniņa bada mokas vairs

panest, nodūra meitenīti un brīnījās, ka asinis netekot. Viņai

uznāca tāds kārums pēc kumosa gaļas, ka tā gribēja meiteni iz-

vārīt un to apēst, bet uguns nebija nekur kur dabūt, jo visā ap-

kārtnē jau nedēļām nebija vairs dūmi kūpējuši. Te ierauga sie-

viņa pa pirts lodziņu uguntiņu uz lauka spīdam, viņa iet tai pa-

kaļ. Pie uguntiņas sēž trīs vīri un sildās. Sieviņa lūdz viņiem:
«Dodiet man lai uguntiņu, ka varu sev ēst izvārīt.» Vīri prasa:
«Kur mēs tev iebērsim?» — «Tepat skotelē,» atbild sieviņa.
«Labi!» saka vīri, «viņa tev nedegs; tikai uz mājām ejot tev

nav brīv atpakaļ skatīties.» Viņi piebēra sieviņai pilnu skoteli

ar sarkanām oglēm, ar kurām tā uz pirti atpakaļ gāja, bet at-

skatījusies viņa nav ne par ko. Pirtī ienākusi, tā negrib savām

acim ticēt: redz baltu, apklātu galdu, uz tā cepešus, baltu maizi,
vīnu un citus gardumus; pie galda sēž arī viņas meitenīte svei-

ka, vesela un priecājas, ka māmiņa pārnākusi. Skotelē ir pār-
vērtušās visas ogles par spožiem dukātiem un viņai pašai gadās

smukas drānas. Ēzdama viņa pārdomā savu likteni, cik ātri un

brīnišķi tas pārvērties. Maz stundas atpakaļ, tai ne maizes ku-

mosiņa, ar ko bērna dzīvību uzturēt, un nu tā bagāta. Dievam

pateikusi, viņa apspriež citur apmesties.
Bet viena meita noklausījusies, kā sieviņa tikusi pie tādas

bagātības, nogājusi uz to pašu pirti, nokāvusi arī savu bērnu,

jo viņai lai bijis bērns, un gājusi uz lauku pēc uguntiņas. Tur

sēdējuši tāpat trīs vīri un sildījušies. Viņa prasījusi: «Dodiet

man lai uguntiņu; gribu izvārīt sev ēst.» — «Kur mēs tev ie-

bērsim?» tie vaicājuši. «Tepat skotelē!» viņa ātri atteikusi.

«Labi!» tie sacījuši, «uguns tev nedegs; bet tev nav brīv atpa-

kaļ skatīties.» Uz pirti iedama, viņa atskatījusies atpakaļ un

redzējusi vīru un lielu suni sev pakaļ nākam. Viņa skrējusi gan,

skrējusi, domādama izbēgt, bet lielais vīrs, kad to panācis, tad

sakampis aiz matiem, nocirtis uz vienu cirtienu viņai galvu un

nometis to sunim, kas viņu apēdis.

Piezīme. Arī Andrievs Niedra savā stāstā «Bārenis un Brūnā»

<VII, I, 441, 4) raksta, ka velis nogalina cilvēku. Meita noslīcinājusi ezerā

savu bērnu, bet viņas kāzu vakarā kāda balss saukusi aiz loga: «Uū!» Brū-

te gājusi skatīties, «bet vairs neatnākusi. Tikai vaiņagu otrā rītā atraduši

lazdā pakārtu pie ezera.» P. Š\

3. H. Skujiņa no 76 g. v. J. Ābeles Aumeisteros.

Saimniekam bisi veca mate un ta bisi vella pillā. Ap siena

laiku saimnieka māte nomirusi. Šo apkopuši un aiznesuši uz
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riju. Pie vakara mājā iebraucis žīds. Žīds paņēmis sveci, aiz-

gāš uz riju un skaitīš pie saimnieka mātes zārka pātarus. Žīds

uzķepināš sveci uz zārka vāka, bet drīz vie pamanīš, ka zārka

vāks sāk cilāties. Žīds pārbijies un skrēš uz istabu un stāstīš,

ka mironc ceļoties augšā. Bet kā žīds ieskrēš istabā, tā mironc

ar jau bīš pie istabas durim klā. Nu saimnīca ar pārbīsies, abi

ar žīdu no istabas laukā un uz klēti prom. Bet tikko šie aiz-

taisīši klēts dūris, tā mironc ar klā un nu sāk aiz durim ālēties

un grauzis dūris kopā. Tikmēr grauzis grauzis, kamēr izgrauzis

tik lielu caurumu, ka jau varēš galvu iebāzt klētī. Bet nu vē

iekšā neticis. Ta mironc paņēmis lielu akminu un gāzis pa du-

rim. Bet žīds ar saimnīcu visu nakti notupēši klētī un nedrīk-

stēši ne deguna izbāzt.

No rītīna saimnieks agri uzcēlies un aizgāš uz pļavu siena

pļaut. Šis nu pļāvis pļāvis un brokastu laiks sen jau bīš pāri.

Saimnieks gaidīš gaidīš, ka nāks saimnīca ar brokastim, bet šās

ne jutin. Nu saimnieks nodomāš, ka laikam kāds nelabums vie

mājā esot, ka saimnīcas ar brokastim nejūtot. Nu saimnieks

gāš uz māju skatīties, kas ta tur īsti ir.

Saimnieks aizgāš uz māju, izmeklējies pa istabu saimnīcas,

bet šās kā nav, tā nav. Nu gāš uz klētīnu — skatās: klēts durīs

izgrauzts lielc caurums, akminc iegāzts durīs un ka gāš iekšā,

tā atradis saimnīcu un žīdu un abi bīš tā pārbīšies, ka vais ne

vārdīna nevarēši izrunāt. Nu pēdīgi saimnīca stāstīsi visu, kā

bīš, un saimnieks tūlī zirgā iekšā un prom pie mācītāja un šim

visu izstāstīš. Mācītāš licis, lei vella pillai saimnieka mātei no-

cērtot galvu, paliekot zem pakaļas un ta lei aprokot purā. Tā

ar izdarīši un nu bīš miers.

4. H. Skaij i o a no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteros.

Gaumalā ir tāda veca aizaugusi tēce, ko sauc par Zīļu grāvi
un viņa tā kā iznāktu Zvārtavas pagasta daļā. Tai grāvī rādo-

ties baideklis, jo te priekš ilgim gadim pakāries vienc zaldāts.

Reiz uz Zīļu grāvi aizgāš vienc saimnieks uz zaķu vakti.

Toreiz bīsi varēn gaiša mēneša nakts. Saimnieks ielīdis krūmā

un vaktēš zaķus. Varēš jau būt tā ap pusnakti, ka saimnieks

uzreiz pamanīš, ka no grāva iznāk balts cilvēks, sit plaukstas
un nāk saimniekam virsū. Saimnieks bīš dūšīgs vīrs un nekā

nebēdāš. Šis nu paķēris plinti un gājis baideklam virsū. Bet

nu baideklis gāzies saimniekam vē ātrāki virsū un saimniekam

bīš gribīšam negribīšam jālaiž lekas vaļā.

Rītīnā saimnieks mājā visim stāstīš, kāds šim pagāšnaktt
bīš štuks ar baidekli. Mājā dzīvāsi veca vecenīte un tā sacīsi,
ka to baidekli varot tik ar sidraba lodi nošaut un ar citādu šim
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nekā nevarot izdarīt. Tai pašai vecenītei bīsi vē no vecim lai-

kim sidraba sākts. Nu saimnieks paņēmis no vecenītes to

sākti, salauzīš un izlēš sidraba lodi.

Vakarā saimnieks aizgāš akai uz Zīļu grāvi un gaidīš, ka

baideklis rādīsies. Kā ta, ap pusnakti akai baideklis rādījies un

gāzies saimniekam virsū. Nu saimnieks nomērīš un gāzis bai-

deklam ar sidraba lodi. Dūmi vie nokūpēši un baideklis uzreiz

pazudis. No tās reizas vais baideklis Zīļu grāvī nekad nerādījies.

5. G. Pols no S. Kalnieka Bauskas apr. Šenberga.

Kurmenes pagastā, netālu no Vērpeļu kapsētas, ir Mēmeles

ūdens kritums jeb tā sauktā krāce Rumba. Agrāk pie šīs krā-

ces svētdienas rītos bijusi dzirdama savāda skaņa, kas loti līdzi-

nājusies maza bērna raudāšanai. Daudz reiz ziņkārīgākie un

drošākie cilvēki meklējuši raudātāju un atraduši mazu kauliņu,
rādītāja pirksta lielumā. Šim kauliņam viens gals bijis vaļējs
un pa to plūdušas putas ārā. Pats kauliņš lēkājis un raudājis.
Tā tas noticis katru svētdienas rītu.

Reiz to pašu esot dzirdējis viens izdienējis karavīrs. No-

klausīdamies sevī prātojis: «Jāizmēģina roka, varbūt ka varēšu

nošaut.» Nekam nekā neteikdams, viņš izgriezis savam mētelim

trīs tīra sudraba pogas, sadauzījis tās apaļas un ielādējis plintē.
Pēc tam kādā svētdienas rītā atkal nogājis upmalā tai pašā
vietā. Nespējis ne lāgā apstāties, kad atkal izdzirdis spoku stipri

ieblaujamies. Tas gājis uz to pusi un atradis minēto kauliņu

lēkājot un kliedzot. Viņš atgājis pietiekošā attālumā atpakaļ un

izšāvis uz bļāvēju. Kauliņa vietā izcēlusies liela papīru kaudze

un izdegusi. Vējš aizpūtis pelnus un tai vietā iestājies klusums.

6. I. Lazdiņa no 75 g. v. M. Lazdiņas Mores pag.

Vienā baznīcā pie miroņa neviens pēc pusnakts nav varējis

palikt. Reiz tomēr viens drošs kurpnieks apņēmies tur palikt,

paņēmis līdz savus amata rīkus, strādājis un dziedājis. Te ap

pusnakti mironis atvēris acis, pēc brītiņa sācis kustināt arī gal-
vu. Tiklīdz kurpnieks to ieraudzījis, tas sitis mironim ar āmuru

un teicis: «Kas nomiris, tam jāguļ.» Mironis tūliņ aiztaisījis acis

un aizmidzis. Visu pārējo laiku kurpnieks pavadījis, lasīdams

grāmatu un dziedādams. No rīta citi prasījuši, ko viņš labu esot

redzējis. Kurpnieks atbildējis: «Mironis sāka kustēties, bet tā

kā mironim nav vairs jāskatās, tad es viņu nositu.»

7. Teicējs Juonis Gaiduls Ozolmuiža.

Senejus laikus, vina cīma dzeivuoja divi buorinītes. Vīnu

vacuokū saucja par Alonu, ūtru jaunuokū par Madaļu. Pi jūs
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Beja moza ustabina un cīši vāca — guozās jau uz suona. Juos

vēļ nabeja precētas. Pi Madaļas suocja staiguot vīns vacs sol-

dots, kurs dīnēja ķēniņam divdesmit pīci godi un beja jau at-

laists uz sātu. Soldots vairuok taisēja zuobokus un tai labi pel-

nēja. Soldots apprecēja Madaļu un suocja dzeivuot vīnā vītā

ar sovu sīvu un juos muosu, Alonu. Madaļa ar sovu veiru gu-

lēja sincēs, bet juos muosa, Alona gulēja ustobā, par tū, ka juo

ustabiņa beja cīši moza un nabeja vītas, kur pastatīt ūtrū gultu.

Tai dzeivuoja Madaļa ar sovu veiru četri godi. Veirs juos

vvsu naudu, kuru pelnēja, puordzēra un vēļ izzoga nu sīvas

vvsas juos drēbes un puordevja par brandīni. Madaļa un Alona

jū daudz reižu lomuoja, bet jis jūs naklausīja. Vīnu raizi nū-

guoja veirs uz pilsātu. Tur puordzēra otkon vvsu naudu, ta nū-

jēmja vēl nu sevis vysas drēbes un zuobokus, arī puordzēra.
Palvka vīnā tvmā vacā mētelī, kurā atguoja nu dīnests. Atīt

jis uz sātu vvsu puordzēris. Sīva ar muosu suocja jam runuot

(jam vuords beja Pīters): «Pīter, Pīter, kū tu dori? Tu puor-

dzēri vvsas sovas drēbes un palyki pavysam plyks.» Pīters

nikuo pretim narunuoja un staiguoja vysu dīnu nulaidiis golvu.
Pēčuok nūguoja uz mežu un tur pasakuora apsē. Jau nakts, bet

Pītera nav sātā. Madaļa dūmuoja, ka kur nabejs otkon dzer.

Utrā dīnā nu cyta cīma guoja vīna buoba uz mežu pēc molkas

un īraudzēja, ka nazkas karinej uz apses. Jei daguoja tyvuok,
vērās un uz reizes pazyna Pīteri. Atīt buoba uz sātu un stuosta

vysim cīmā, kū jei redzēja mežā. Tad nūskrēja uz Madaļu un

runoj jai: «Tovs Pīters mežā pasakuora. Es jū tī redzēju.»

Madaļa kad izdzierda itū, suocja klīgt un rauduot. Jei Pīteri

cīši mīluoja un žāluoja. Nu cīma sasalasīja puiši, pajēmja poli-
cistu un nūguoja uz mežu, kur pasakuorīs Pīters. Policists pa-

statīja sorgus, kab Pīteri nikas nanūzogtu naktī, un suocja taisīt

izmeklēšonu, par kū pasakuora Pīters. Atbraucja izmeklēšonas

tīsnesis, dokturs un policists, pasavēra uz Pītera un lyka izrakt

pūrā dūbi un tur jū paglobuot. Atīt Madaļa un Alona uz sātu

skūmeigas. Jau suocjas nakts, juos nūguoja gulātu. Pazacēļa

lels vējs, skrīn svilpuodams Pīters, sytas lūgūs un klīdz: «Laidit

mani ustobā!» Sazabeida Madaļa ar Alonu un suocja lyugt

Dīvu. Tai itei nakts puorguoja. Uz cytas otkon tys pats. Juos

suocja runuot cīmā sovim sābrim un prasīt, kū juom darīt. Sābri

pazajēmja īt pi jūs gulātu. Gul jī un klausuos. Paceļas lels

vējs, skrīn svilpuodams Pīters, klīdz un sytas durovuos un lū-

gūs un prosuos laist jū ustobā. Vīna vēcina runoj Madaļai:

«Varbyut pi tevis kas nabejs nu Pītera palyka? Par tū jis skrai-

da.» — «Nav nikuo,» atbildēja Madaļa. «Tikai itys vacais mē-

tels, kuru es pajēmu pīminai.» Tūlaik vēcina runoj: «Tu, Ma-

daļa, izdori tai. Pajem itū mēteli, nūnes tur, kur jū paglobuoji,
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izrūc jū nu dubes, pajem ciervi un atciert jam golvu. Nūlīc jū

storp kuojom un caur vādaru puorsit apses mītu. Itū dori nakti.»

Paklausēja Madaļa večiņas, paprosīja sovu sābru paleigā un tai

izdarīja. Nu tuo laika buorinītes dzeivuoja mīrīgi.

8. J. Platinskis Latgale.

Vīns zoldats, atdīnējis sovu dīnasti, guojis uz sovom muo-

jom. Lelā timsā jis daīt pi vīna cīma un pasaprosa uz nakts-

muojom. Saimenīks jū pījam, pabaroj un aizvad gulēt. Zoldats

dūmoj apsavērt ustubu, aizīt aiz skapa — vērās: koruojas pliks
cilvāks. Reitā zoldats soka uz saimenīka: «Kas tis taids par

ciivāku, kas aiz skapa koruojas?» Saimenīks soka: «Itis cilvāks

tī koruojas jau vairuok godu. Cik juo nagloboj, jis vis turpat

koruojas. Es tevi praseitum, varbiut ka tu vareitum jū paglo-
buot. Es tev dūtum lobu moksu.» Zoldats padūmova pats sevī

i soka: «Es jū jamūs paglobuot.» Jis pajēme tū cilvāku, aizvede

uz vīnu upi, īsvīde nu tilta iudinī sacīdams: «Laidīs dibinā!»

Brauc muojā, vērās: plikais kai korovīs, tai koruojas. Zoldats

lik tū cilvāku rotūs, dabrauc pi meža molas, izrūk dūbi i apglo-

boj. Brauc muojā, vērās: kai korovīs, tai i koruojas. Zoldats

brauc otkon da meža molai un izrūk dūbi. Tod pajām ciervi,

nūcārt tam plikajam golvu, īlīk kuoju storpā, īdzan āpsis mītu

un dasīn ar kuorklu. Atbrauc da saimenīkam, īt vārtās: plikuo
cilvāka vairuok nava. Saimenīks beja cīši prīcīgs un deve zol-

datam zirgu, rotus un naudu. Zoldats brauc uz sovom muojom

tin ībrauc lelā mežā. Jis atsaver atpakaļ, redz: plikais cilvāks

atskrīn pēc juo pakal, sāstas juo rotūs i brauc reizē ar jū. Par

mozu šaltini vērās otkon: pēc juo vēl atskrīn plikais cilvāks

bez golvas un sāstas juo rotūs. Zoldatam tīk baist, ka nazina,

kū i darīt. Dabrauc pi vīnas muojas, tis plikais ar golvu soka

īt vidā. Zoldats īt pa prīšku, a plikais jam pakal, veras: aiz

golda sēd divpadsmit laupītuoju. Plikais soka uz zoldata: «Ej

nes jīm tū bez golvas i svīd uz golda!» Kai zoldats svīž jū uz

golda, laupītuoji aizbāg. Plikais soka: «Ej pogrobā pi zalta

gubas i jem, cik vari iznest. Tev lels paldīs, ka tu mani nūliki

pi vītas. Brauc iz sātu un dzeivoj laimīgi!» Plikais tiuleu iz-

gaisa, a zoldats sāda zirgā, aizbrauca sovuos muojuos i tagad
dzeivoj par kungu.

Piezīme. Šī teika ir stipri saīsināta, atmetot nenozīmīgus sīkumus.

P. S.

18. Pērkons nospeŗ veli.

I. P. Lodziņš Sērpilī. LP, VII, I. 453. 7.

Reiz viena mate sūtījusi savus divi dēlus. 15 g. vecus, uz
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Elkšņu silu pēc kuramiem. Mežā puikas saķildojušies un atta-

pīgākais otru nonāvējis. Mājās nelaimīgais atzinis savu grēka
darbu un dikti bēdājies — raudājis. Māte vaicājusi: «Kas tev

par nelaimi?» Šis ne vārda atteikt. Vēlāk tad izteicis mātei,

ari citiem cilvēkkiem, ko padarījis, un tā tas nācis valdības au-

sīs. Valdība nevarējusi slepkavību pamest nesodītu: likusi šo

pērt ar dzelzs rīksti. Bet puika sodu neizcietīs, nomiris turpat.

Nosodīto aprakuši ārpus kapsētas žoga un nokauto atkal turpat

ceļmalā, kur atraduši nedzīvu. Nokautā kapa malā, priedē ie-

cirtuši krustu, ko vēl tagad redzot. Bet no tā laika nokautais

sācis ceļiniekus biedēt ap pusnaktim. Reiz vienam braucējam

pat iesēdies ratos blakus un stāstījis savu likteni: šam esot loti

grūti, esot jāsargājot velnam naudas šķirsts tur netālu no Sēr-

pils pils drupām, krūmos (12 verstis no nokautā kapa vietas).
Bet Pērkons šo ienīstot: kur vien šis uzturoties, tur Pērkons

sperot un gribot nomaitāt, tādēļ šam jābēgot, jāslapstoties. Tā

runādams, tas piepēži nozudis un diezin kur palicis. Citiem at-

kal stāstījis, ka nevien naudās šķirsts sargājams, bet vēl citi

šādi, tādi darbi darāmi.

2. Juris Upītis Gatartiešu Mīlakšos. Brīvzemnieka

kr. LP, VII, I, 453, 8.

Vienam mežsargam uznācis salds miegs mežā. Nolicies pie
ozola un aizmidzis. Tad parādījies daiļš jauneklis, saucis viņu

par brāli un teicis, lai ceļoties tūdaļ augšā, jo cik šā mūžs virs

zemes dzīvot bijis nolikts, tik esot nodzīvojis, tagad esot pienā-
cis mirstamais laiks: tūdaliņ nākšot Pērkons šo nospert, un

šķīstīt. Bet kad ozola stuburs līdz ar šā miesām sadegšot, lai

mežsargs viņa pelnus aprokot zemē. Mežsargs no sapņa uzlēcis,
Pērkons spēris, ozols nodedzis un viņš pelnus apracis kapsētā.

3. Audzen i c k s Audzes pag. «Balss» 1887. g. nr. 21. LP,

VII, I, 498, 9.

Audzes pagastā_ īpaši piemin 1821. g. bargo vasaru, kurā

pērkons kā šautin šāvās. Viens saimnieks, meklēdams patversmi

pērkona laikā, palīdis zem apgāztas laivas. Te uz reizi sarkans

kamols ieritinājies laivas otrā galā un saimnieku bargi skubinājis
atstāt laivu, jo viņu, sarkano kamolu, tūliņ speršot. Tikko

saimnieks paguvis izķeparāties no laivas, te ari šī bijusi lupatās

sasperta. Še klāt vecīši vēl piemin, ka tādi uguns kamoli esot

nomākto dvēseles, kurām neesot ne miera, nedz vietas, un no

pērkona topot briesmīgi vajātas.
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19. Labvēlīgie veļi.

1. J. Siķēns Vecumniekos. Et n. IV, 1894. LP, VII, I, 116, 2.

Vecmuižas Lindes lielceļa malā, netālu no Lindes robežām,
lauku vidū, atradies vēl necik sen atpakaļ kāds uzkalniņš, no-

saukts Lazdu kalniņš. Tas bijis apaudzis krūmiem un netapis
apstrādāts. Šis nu bijis izdaudzināts par tādu, kur nauda, vai

citi kādi dārgumi aprakti. Gandrīz katru rītu varējuši uziet kādu

jaunu bedri, ko mantas meklētāji pa nakti bijuši izrakuši. Vienu

rītu N. māju puiši uzaicinājuši viens otru uz nākošu nakti sev

talkā Lazdu kalniņā naudu rakt; jo nakti tiem kāds sapnī parā-

dījies un noteicis vietu un laiku, kurā jāķeroties pie darba. Bet

pusdienas laikā guļot, vienam puisim parādījies sapnī kāds viņa

nesen miris radinieks, loti godīgs cilvēks, un teicis, lai naudas

rakt neejot. Puisis paklausījis savam radiniekam un negājis.
Bet nākošā naktī tiem parādījies atkal kāds, kas pieteicis, lai

visādā ziņā ejot: ja neiešot, tad paglabātā manta vairs nebūšot

atrodama. Pusdienā parādījusies tam pašam puisim nomirusī

māte, arī tā teikusi, lai neejot. Bet mantas kārība uzvarējusi un

abi puiši aizgājuši. Naktī uznācis bargs pērkona laiks un abi

puiši rītā atrasti nedzīvi kalniņā: pērkons bija nospēris. Gari

bijuši visu zinātāji, tie spējuši nolūkoties citu garu darbībā un

tā palīdzēt dzīvajiem ar padomiem.

2. J. Siķēns Vecumniekos. Et n. IV. 1894. LP, VII, I, 117, 3.

Reiz nomirusi nabadzīga sieviņa, atstādama trīs bārenīšus:

vienu puikcli un divi meitenes. Vecākai meitenei bijuši deviņi

gadi, puika bijis vēl jaunāks un otra meitene pavisam jauniņa,
kas par mātes nomiršanu neko nesapratusi. Vienā dienā maza-

jiem bāriņiem pietrūcis uztura. Te nu vecākā meitene sūtījusi

jaunāko, lai ejot uz māti, kas atradusies vēl rijā, un lai prasot,

ko pusdienai vārīt. Meitene atnākusi un teikusi: lai miltu putru

vārot, maisiņš ar miltiem esot drēbju skapī zem drēbēm. Un

patiesi, milti atradušies minētā vietā. Kad jautājuši, kur meitene

māti redzējusi, tā atbildējusi*. «Es piegāju pie rijas lodziņa un

prasīju, ko vārīt.» Māte iekšā atbildējusi, kā augšā teikts.

3. Liepsalu Jēkabs Koknesē. Etn. 111,1893. LP, VII, I, 117,4.

Bernām piedzimstot, Dievs noveļot katram savu īpašību un

amatu, kādam tam dzīvojot jābūt.

Vienai mātei bijuši trīs deli, kas visi mazi nomiruši. Mate

pec viņiem gauži bēdājusies. Te viņai kādā naktī rādījušies
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sapnī viņas trīs dēli un sacījuši, ka šos Dievs esot apžēlojis mū-

žīgi; jo šeit laicīgi dzīvojot šie tikai būtot par ļaundariem. Ve-

cākais sacījis, ka šis būtu par zagli, vidējais dzērājs un jaunā-

kais slepkava. Kad.māte rītā uzmodusies, tad no tās reizes viņa

pēc saviem bērniem nekad vairs neraudājusi.

Piezl/m c. To pašu dzirdēju arī kroņa Talsiniekos. L. P.

4. H. Skujiņa no Emmas Briedēs Aumeisteros.

Vienai mātei bīsi viena pati meitīna. Tā bīsi jau septiņi

gadi veca, ka nomirusi. Māte briesmīgi meitīnu žēlosi un vie-

nādi pēc tās raudāsi. Vienu vakaru aka māte bēdāsies pēc sa-

vas meitīnas un sacīsi pati pie sevis: «Ka tak es vē(l) reizi savu

meitīnu dabūtu redzēt, ka tak viņa vē reizi ar mani runātos!»

Bet nu māte ar to nakti sapinis redzēsi, ka pienāk viņas
meitīna un viņai visa priekšiņa pavisam slapa un rokā tai krū-

zīte un pavisam pillā. Māte skrēsi pretī un prasīsi: «Vai, vai

meitī', cik tu esi slapa!»
«Man rokā ir asaru krūzīte,» sacīsi meitīna, «un tā jau ir

pavisam pillā un jau nāk pāri un līst man virsū. Tu vai neraudi

pēc manis. Ja tu vē raudāsi, ta man visai būs jāguļ vienā sla-

pumā un ta man būs dikti grūti.»
Māte nu apsolīsi, ka viņa vai neraudās. Pēc tam vai māte

neraudāsi ar pēc savas meitīnas. Ta nu pēc kāda laika aka

meitīna mātei radīsies un nu bīsi pavisam sausa. Nu vina mātei

stāstīsi, ka viņai esot labi tagadin, lei tik māte pēc šās vai ne-

kad neraudot.

Mate vai neraudāsi pec savas meitīnas un ši ar vai neradī-

sies mātei.

Piezīme. Ta ir laikam Skolas-maizes (I, 15) «Asaru krūzīte», kas

pārgājusi tautas mutē, bet gan jau ar papildinājumu par sausajām drēbēm.

P. Š.

5. J. Hollanderis Madaliņas dr. Zin. Kom. kr. LP,

VI, 36, 4, 5.

Vienai mātei reiz nomiris bērns un viņai tā bērna dikti bijis
žēl: vienmēr raudājusi. Bet vienreiz bērns parādījies mātei

sapnī: lai naktī pulksten divpadsmitos aizejot uz baznīcu. Labi,
šī aizgājusi. legājusi baznīcā, redzot: daudz laužu tur — citi

sausi, citi slapji; un starp tiem slapjajiem arī viņas bērns bijis.
Māte brīnījusies: kā šis slapjš? Bet bērns pienācis klāt: «Redzi,

māmiņa, cik man grūti slapjam staigāt; un tas viss tikai no ta-

vām asarām — tas slapjums, neraudi nu vairs, citādi man būs

vēl grūtāki.»
Mate pārgājusi un neraudājusi vairs.

Piezīme. Tadu teiku esmu arī Rauna dzirdējis. P. Š.
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6. Anna Lomane Aizkraukles pag.

Viena mate gulējusi uz mirstamās gultas, un viņas mazā

meitenīte stāvējusi tur klāt un raudājusi: Kas viņai matiņus
būšot izsukāt, kad māte nomiršot? Māte teikusi, lai neraudot,
kad šī nomiršot, lai ejot aiz sētas nomaļā vietā, gan tad viņa iz-

sukāšot.

Labi, kad māte nomirusi, meitenīte aizgājusi norunātā vietā,

un vienmēr māte izsukājusi viņas matus. Mājas ļaudis brīnīju-

šies, kas viņai matus sukājot. Bet viņa teikusi, ka māte, un vai-

rāk nekā. Vienu dienu, kad meitenīte atkal gājusi, lai māte iz-

sukā matus, viņai bijušas ļoti saltas rokas. Meitenīte iesauku-

sies: «Vai, māmiņ, cik tev saltas rokas!»

Māte šoreiz nekā nedarījusi. Kādā citā reizē mātei bijusi
slikta smaka, meitenīte iesaukusies: «Māmiņ, cik tev nejauka
smaka.»

Māte šoreiz iesitusi meitenei ar roku un nozudusi. No tās

reizes viņa nav nekad nākusi meitenītei matus sukāt. Gan mei-

tenīte nogājusi tai vietā un raudājusi, bet viss par velti.

7. H. Skujiņa Smiltenes pag.

Vienai saimniecei, atraiknei, nomirusi vienīgā meita. Saim-

niece pēc meitas traki raudājusi. Reiz nomirusi meita parādī-

jusies saimniecei sapņos un teikusi: «Mammiņ', neraudi pēc ma-

nis, man ir tad tik grūti.»

Saimniece negriezusi nekādu vērību uz redzēto sapni. Viņa

tāpat meitu žēlojusi. Drīz vien atkal meita parādījusies saimnie-

cei sapņos un atkal teikusi: «Mammiņ', neraudi, man tad ir tik

grūti.»

Pēc tam vairs saimniece neraudājusi pēc nomirušās meitas.

Pēc kāda laika saimniece atkal meitu redzējusi sapņos un tā vi-

ņai teikusi: «Ka tu zinātu, cik man tagad labi iet. Kad tu rau-

dāji, tad man bija tik grūti. Tu vairs nekad pēc manis neraudi,

ja gribi, lai man labi iet.»

No tas reizes saimniece nekad vairs pec meitas neraudājusi.

8. M. Skrupska no vecas māmiņas Neretā, Folkloras

krātuve.

Vienai sievai bija tāds vīrs, briesmīgs dzērājs. Kad tik viņš

pamanīja, ka sievai ir bijis kāds rubulis, tūliņ viņš nelicis mierā,

lai dodot viņam nodzert. Vienu dienu viņš skaldījis malku, un

strādājot atcerējies, ka sievai ir vēl nauda. Viņa to taupījusi,

jo viņai bijušas divi meitiņas, viena piecu gadu, otra tik kādi
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pāri mēneši kā piedzimusi. Viņa iziet pēc malkas un kā nolie-

cas ņemt, ta vīrs liek ar cirvja zobiem pa galvu. Sieva bijusi

beigta uz vietas. Nu viņš nobīstas, ko ātrās dusmās ir pastrā-

dājis, bet līdzēt nevar, paņem un ienes mironi istabā. Nu sūta

meiteni, lai aiziet pēc māsas pakal, kas netālu dzīvojusi. Kamēr

māsa atnāk, tikmēr viņš jau mironi apģērbis, matus pārkemmē-

jis pāri par to rēti un uzlicis vēl aubīti galvā. Nu atnāk māsa,

noraudas — domā: būs pārrāvusies, un tā paglabā. Bet nu sie-

va sāk nākt katru vakaru, pieiet pie šūpuļa, paņem bērnu, pa-

ēdina un atkal iziet. Vienu vakaru vīrs noskatās, otru vakaru

viņam paliek baile. Viņš aiziet pie mācītāja un izstāsta, bet mā-

cītājs teic: «Ej nu, vai tas var būt?»

Bet vīrs teic, ka katru vakaru nākot. Nu mācītājs saka:

«Labi, paliec tu šeit, es iešu.» Nu mācītājs aiziet nosēžas un

gaida — jā gan, istabas durvis atveras, māte ienāk, pieiet pie

šūpuļa izņem bērnu un ēdina. Mācītājs arī ļauj, bet kad viņa

bērnu atkal nolika un taisījās iet projām, mācītājs ar atšķirtu bī-

beli nostājās priekšā un teic: «Ja tu esi labs gars, tad atbildi,

ko es tevim jautāšu. Kāpēc tu te staigā?» Sieva atbildēja: «Es

esmu nelaikā mirusi, jo mans vīrs man iecirta ar cirvi galvā.

Ja neticat, tad paskataities!»

Un viņa noņēmusi aubi no galvas, mācītājs pacēlis matus

un ieraudzījis tur visus cirvja zobus. Tad mācītājs paziņojis val-

dībai. Nu izrakuši mironi un atraduši sievu nogalinātu. Tūliņ
uzlikuši vīram dzelžus uz rokām un uz katorgu projām.

9. S. Haze Talsos T. Dzintarkalna krājuma.

Veli katru gadu veļu laikā sapulcējoties zemes apakšā un

apspriežot, kas pagājušā gadā darīts un kas nākamā gadā da-

rāms. Viņi arvien pārrunājot par saviem piederīgiem, kas vēl

dzīvi. Dažreiz veļu laikā viņi izklīstot pa druvām, sētām, ēkām

un visiem kaktiem, pat gultas cisas izoškerējot un naudas podus
pārraugot. To veli darot, lai izzinātu, vai viņu piederīgie labi

dzīvo. Tā ložņādami, veli smalki noklausoties, ko ļaudis runā.

Mīļiem piederīgiem viņi arī iečukstot labus padomus ausīs. Ve-

cās drēbēs veli negribot apkārt staigāt, kādēļ viņiem vajagot
dot labu apģērbu.

Reiz viens vīrs esot ticis aprakts vecos svārkos. Veļu lai-

kā citi veli to sūtījuši pasaulē apskatīties, bet vīrs turējies pretī
— esot kauns tādā apģērbā staigāt. Reiz nu viņš parādījies sa-

vam dēlam sapnī un aicinājis to, lai atnākot uz kapsētu izrunā-

ties. Dēls arī aizgājis uz kapsētu, nolicis galvu pie kapa kopiņas

un klausījies. Tēvs viņam sīki jo sīki izstāstījis, kāds laiks bū-

šot nākamā gadā, kur un kad katra labība jāsējot v. t. t. No tā
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laika dels ta gājis katru rudeni kapsēta klausīties, un pec teva

padomiem strādājot, palicis drīz bagāts vīrs.

Reiz tai zemē uznācis bada gads, visiem trūcis maizes, tikai

šim ne. Ļaudis brīnījušies, kādēļ šim maize ir, bet citiem nav.

Sākuši taujāt vina sievai, un tā izstāstījusi, ka viņas vīrs katru

rudeni veļu laikā ejot pie tēva kapa padomu klausīties. No tā

nu šie zinot, kas katru reizi jādara. Jaunās zinas laudim loti pa-

tikušas. Tūliņ rudenī veļu laikā sanākusi pilna kapsēta laužu,
visi nogulušies gar zemi, nolikuši ausis pie kapiem un klausīju-

šies, ko veli runā.

Nākošā gadā nomiris viens no tiem, kas gājuši uz kapsētu
klausīties. Šo nu atkal par nelaimi apģērbuši pavecās drēbēs.

Kad pienācis veļu laiks, tad citi veli šo atkal sūtījuši, lai ejot pa-

saulē apskatīties. Šis atbildējis: «Kā lai es eju ciemā radoties,
ka man vecas drēbes mugurā?»

Citi veli sacījuši: «Visi radi tagad gul, kas nu gan tevi naktī

saredzēs?»

«Neguļ vis,» šis atteicis, «paskataities tik augša, ir sanākusi

pilna kapsēta veļu noklausīties.»

To dzirdēdami, veli tūliņ dusmās uzskrējuši augšā un no-

nāvējuši visus ļaudis, kas atnākuši uz kapsētu. Lai nu uzpriekšu
cilvēki atkal slepeni nenoklausītos, ko veli runā, tad viņi no-

sprieduši likt sargus pie kapsētas vārtiem. Tādēļ kapsētās daž-

reiz redz spokus, kas nav nekas cits, kā veļu sargi.

Piezīme. Līdzīgu teiku ir uzrakstījis arī Ķeviešu Andrejs Koknese

<LP, V, 52, 9, 1). P. Š.

10. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīgā.

Viena Rīgas daktera pieņemamā istabā ienākusi viena ma-

za meitenīte, ģērbusies rozā kleitiņā, un lūgusi citiem slimnie-

kiem, lai laižot viņu papriekšu pie daktera, jo viņas māte esot uz

miršanu slima. Slimnieki arī bijuši ar mieru un meitenīte iegā-

jusi pie daktera. Tur viņa raudādama izteikusi savu lūgumu un

uzdevusi mātes adresi. Dakteris arī apsolījies aiziet, kad būšot

apskatījis citus slimniekus. Pēc tam meitenīte aizgājusi.
Dakteris arī atnācis īstā laikā pie slimās mātes un sniedzis

viņai savu palīdzību. Slimniece brīnīdamies vaicājusi: «Kas

jums, daktera kungs, teica, ka es esmu slima?» Dakteris atbild:

«Mani aicināja jūsu meitenīte, kas bija ģērbusies rozā kleitiņā.»

Mate izsaucas: «Viņa taču ir mirusi un gul jau kapa.»

11. A. Mednis Limbažos, Folkloras kr.

Vienam vīram nomirusi sieva. Bet tomēr katru sestdienas

vakaru viņa bērni tikuši nomazgāti un māja apkopta. Vīrs nav
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varējis saprast, kas to dara. Sācis vaktēt un redzējis, ka mirusī

sieva visu apdara un tad izlien ārā pa zara caurumu, kas bijis

mājas sienā. Citi mācījuši, lai caurumu aizbāž ar pīlādža rungu»

Vīrs to darījis un sieva nu nenākusi vairs.

12. V. Zacharska no St. Suša Makašānu pag.

Sen senejūs laikus, kod laužu uz ituo pasaula beja pavy-

sam moz, vīnā derevnī pi leluo meža dzeivuoja vīns vecs, ku-

rijis beja par gonu pi vīna muižvnīka. Pi ituo veča beja poši
lobī lūpi: jis zynuoja, kai jūs dzonuot un pa kaidim plavim. Pi

veča beja vīna meita un cīši skaista. Vīnu reizi tymā pusī vīns

svešs kēneņč izguoja karot, salasēja sovu voisku, Dzeivuotuoji
tuos pusis cīši nūsabeida un salasējās bjāgt. Meita veča nūskrē-

ja uz teiruma pasceit šovam tāvam o taidys nalaimis, bet pa

ceļu jū sagiva tuo kēneņa karaveiry un sajēmja pienā. Cik tī

uz tuos vītvs beja plēšonys, bet tuo kēnena voisku rozsyta, jī
suoka bjāgt un skaistā veča meitu ar zūbynu nūkova. Myusu

dzeivuotuoji nūskrēja meklēt veča meitu un atroda uz kolna na-

dzeivu. Tīpat vvsi lauds, kuri atroda nadzeivū meitu, jū paglo-

buoja. Pats vecs gauži rauduoja, un kai palaidja meitu dūbī, jis

pyrmis nūsvīdja dūbī treis saivys zemis uz meitys un pascēja
vuordus: «Kurijis grib, kab pi juo byutu lūpi lobi, kod vis pi
ituos dūbis vysod lai nūsvīž treis saivvs zemis.» Vysi veču žā-

luoja un taipat mīļuoja juo nūkautū meitu. Vysod īdami pi dūbis

nūkautys rneitys, svīdja zemi. Tai puorguoja daudz godu, uz

ituos vītvs sazataisējās lels kolns, kuram īdevja vuordu Meitu

kolns.

13. A. Bīlenšteina kr. no Araiš i c m. LP, VI, 43, 4, 18.

Vecos laikos reiz bijis bagāts, bet aplam sīksts muižnieks.

Viņš arvienu teicis, lai viņa naudu zārkā liekot — radiem atstāt

ne! Kad nu nomiris, tad ielikuši visu viņa naudu zārkā pašam

blakus, un paglabājuši baznīcas pagrabā. Bet liktens nolēmis

sīkstulim miera nedabūt zārkā: viņam bija jāstāv pie drēbkam-

bara stūra un sava līdzņemtā nauda jāsargā.
Tā viņš tad tur nu dienu, mūžu dirnēja un nereti daudz lau-

žu izbiedēja: bet pēc ļaudis aprada ar viņu, kad redzēja, ka ne-

kā nedara.

Bet reiz vienu vakaru zvanis ar kadu viru dzēruši baznīcas

krogā un vīrs aplam lielījies: viņam esot droša dūša.

Zvanis teicis: «Ja tik drošsirdīgs esi, aizej, atnes to tupiķi,

kas pie drēbkambara stūra stāv — dabūsi 5 dālderus!»
Labi — virs aizgājis un teicis uz tupiķi: «Tupi uz pleciem!»
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Tupiķis uztupies un šis atnesis uz krogu, nolicis uz galda pie
durvim. Tur tad nu tupikis sācis rāpāties un dzērājiem bijuši
lieli smiekli. Beidzot zvanis solījis vīram otrus 5 dālderus, lai

nesot tupiķi atpakaļ.

Labi. Vīrs teicis uz tupiķi: «Kāp plecos!» Tupiķis uzkāpis
un nu nesis atpakaļ. Šurp nesot vīram nasta likusies tik viegla
kā spalva: bet tagad, pa stedeles durvim nesot, jau bijusi tik

smaga kā puspūrs rudzu: pusceļā kā pūrs un galā kā četri pūri
rudzu. Nonesis tur — vīrs teicis: «Tupi zemē!» Bet tupiķis at-

teicis: «Netupēšu vis zemē, kam tu mani krogā nesi, dzērājos

nievāji! Ja izdarīsi to, ko tev pavēlēšu, tad paliksi dzīvs, ja ne

— tev jāmirst.»
Vīrs solījies: «Ja, es izdarīšu!»

Nu tupiķis ievedis vīru baznīcas pagrabā, pie sava zārka,
teikdams: «Ņem un velc skolā! ja aizvilksi —

nauda piederēs

tev!» Un zārkam bijuši sudraba klambari. Ņēmis aiz viena

klambara un rāvis, bet citi mironi turējuši atpakaļ. Beidzot, kad

ar lielām mokām taču ierāvis skolā, citi mironi atkāpušies, teik-

dami: «Rau, kaut tavas acis izsprāgtu! — nu ir tavā tiesā.»

Vīrs nu grābis naudu laukā; bet tupiķis vēl teicis: «Ja vēl

kāds no maniem radiem dzīvs, tad trešo dalu atdod viņam — tās

divas paturi pats.»
Tad tikai viens nabaga kurpnieķelis atradies, kas vel tupi-

ķim rada bijis. Tas dabūjis trešo daļu un palicis bagāts cilvēks.

Bet tupiķi no ta laika vairs nekad neredzējuši pie baznīcas

stāvam.

20. Veļu dzīve viņā saulē.

1. H. Skujiņa Bilskas pag.

Reiz dzīvojusi skopa saimniece, kas nevienam laba nedarī-

jusi. Pat nabadziņu viņa nepaēdinājusi. Saimniece nomirusi.

Pēc saimnieces nāves pa naktim viens staigājis pa kāpostu dār-

zu un grauzis kāpostus, ka brīkšķējis vien. Kad dienā gājuši

kāpostu dārzā skatīties, tad visi kāposti bijuši veseli.

Reiz mājas puisis naktī nācis no meitām. Kāpostu dārzā

viens ēdis kāpostus. Puisis kliedzis: «Ej, kas tu esi?»

«Es jau esmu Trīniņa,» no kāpostu dārza atskanējusi nomi-

rušās saimnieces balss.

Puisis prasījis saimniecei, kādēļ viņa kāpostus ēdot. Saim-

niece stāstījusi, ka tai debesīs maizes galdiņš esot gluži_tukšs,

tikai viens liepu lūku ritenīts uz viņa esot, ko tā, dzīva būdama,

reiz kalpa sievai iedevusi. Viņai neesot nekā ko est un tadel

viņa pa naktim nākot kāpostus ēst. Tad puisis vel saimniecei
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prasījis, kads šim tas maizes galdiņš esot. Saimniece atbildējusi,
ka viņam esot bagāts galdiņš.

«Nu tad ņem pusi no mana galdiņa,» teicis puisis.
No tas reizes saimniece nekad vairs nenākusi kāpostus

grauzt. i

2. A. Migla v a Rīga, A. Bērzkalnes krājuma.

Reiz dzīvoja skops puisis, kas bija sakrājis daudz naudas,
bet tomēr mērdējās badā un arī nabagiem nekā neatmeta. Viņš
reiz nomiris un aizgājis viņā dzīvē un izsaucies: «Kur mans

naudas pods!» Viņš aizgāja pēc tā. Tie kas tur bija, ielika nau-

du sietā, no kura izkrita tikai viens vērdiņš, ko no pārskatīša-
nās viņš bija kādam nabagam iedevis.

3. J. Ziemelis ar O. Ķirst c i nu Misā. LP, VII, I, 97, 13a.

Viens amatnieks gāja caur birzi un satika jaunkungu. Tas

vaicāja: «Kur iesi?» «lešu darbu meklēt.» «Nu nāc pie manis

uz veselu gadu strādāt.» «Kāpēc ne!» amatnieks atteica un aiz-

gāja līdz. Mājā jaunskungs lika apakš liela katla uguni kurt un

pats aizgāja kāzās. Amatnieks kūra, kūra — te uz reizi dzird

katlā lūdzamies, lai nekurot uguni. Tās bija cilvēku dvēseles,

kas tur lūdzās. Tad amatnieks vaicāja: «Ko tad lai daru? Man

jau jaunskungs lika kurt!» Dvēseles sacīja: «Tas jaunskungs

ir velns — viņš ir mūsu kungs. Un tu par savu darbu prasi vi-

ņam no katla šīs savirušās putas ar kausiņu nosmalstīt!» Labi,

pārnāk jaunskungs, amatnieks prasa putas pasmalstīt. Lai smal-

stot! šis atsaka un vairāk neko. Nu amatnieks smēla, smēla

putas un tikai lēja maišelī. Tikmēr smalstīja — izsmalstīja katlu

gluži tukšu un tā projām uz mājām. Bet ceļā no sasmalstītām

putām radās pulka cilvēku ap viņu. Nezināja amatnieks, ko ie-

sākt ar šiem cilvēkiem, pārdeva labāk Dievam tos par 3 dukā-

tiem. Dabūja dukātus, dabūja arī pamācību līdz, lai visus du-

kātus nekad nemainot reizē, tikai pa vienam, tad izmainītā nau-

da atkal būšot makā atpakaļ — nekad neizsīkšot.

Piezīme. Sal. IV sējuma 10. un V sējuma 7. pasaku. P. Š.

4. H. Skujiņa Smiltene.

Reiz bīš vienc tāds saimnieks un tas ne Dievam ticēš, ne

ar baznīcā gāš. Bet nu vienu svētdienas rītu saimnieks atkritis

atmiegā un pa sapinim šis nu bīš ellē un tur nu tā redzēš. Tur

nu ellē bīš dau cilvēku un visi tādi bēdīgi vie staigāši un tie, kas

Dievam neticēši, tie staigāši ar mellām mutēm, un tās meitas,
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kas savus bērnus nomušīšas, tās akai bērnus nesušas zobos un

tā staigāšas riņķī. Ka nu saimnieks pamodies, ta bīš varēn no-

bijies un tūlī jūdzis zirgu un braucis uz baznīcu. No tās reizas

saimnieks sācis Dievam ticēt un katru svētdienu braucis uz

baznīcu.

5. Teicēja 90 g. v. A. Vitkovska Kārsava. Latvju

kultūras kr.

Vīns cylvāks saslvmuoja un jau gulēja pi pašas nuoves.

Daguoja pi juo sīva un suoka lasīt beibeli. Jis izklausēja un

suoka klīgt: «Ej lobuok izcep saldonus blīnus, nakai lasi beibeli!

Zyni, ka šudin svātā dīnā taipat vysi mozī bārni palyka par eņ-

ģelim!» Sīva paklausēja un aizguoja cept blīnus. Cikom jei
cepja, veirs nūmyra. Sīva pajēmja un nūlyka pi juo škiersta

tūs blīnus. Kad tys cvlvāks guoja pi Dīva tīšas, jis nesja zam

paduses tuos blīnus. Svātais Pīters stuovādams durovuos teic-

ja: «Tu navarēsi īt īškā paradizē, jo tu vēl esi lels grēcinīks!»

Cylvāks ar blīnim jam atbildēja: «Es tū zynu, bet īlaid mani

tikai drusku pazavērt, kū dora mozī eņģelīši!» Pīters jū īlaidja

drusciņu pazavērt, bet tys cylvāks suoka klīgt: «Bērniņi, nuo-

cīt šur, es jyusim pa blīnam īdūšu!» Engeli atskrēja pi juo un

jis kotram suoka dalīt blīnus. Svātais Pīters, tū radzādams,

atskrēja pi Dīva un izstuostēja vysu. Bet Dīvs atbildēja: «Lai

jis tur dzeivoj, es vysus grākus jam pīdūdu, jo jis tūmār ir ar

lobu sirdi un, laikam, byus lobs školotuojs munim bārnim!» Tai

tys cylvāks palyka par svātu veiru un dzeivuoja paradīzē par

dzīduošonas školotuoju eņģelim. Tuopēc vysi eņģeli dzīd lūti

skaisti, jo cylvāks beja apduovynuots ar dzīduošonas duovanom.

III. Ēni jeb māži.

Līdz ar velniem un veļiem dažādu tautu māņos un mītos

tiek daudzināti arī ēni, kas lūko cilvēkus baidīt un mocīt. Sa-

runas valodā mēs saucam ēnus arī par māžiem, mošķiem, ēr-

miem un ķēmiem, bet rakstu valodā ir mums ieviesies no vācu

valodas aizņemtais vārds «spoks» (vidus-lejas vācu spok).

Rakstnieki gan parasti pieskaita ēnus velniem jeb veļiem, bet

zinātnē mums šie jēdzieni ir jāšķir, lai arī gluži nepārkāpjamas

robežas viņu starpā nav, jo visas pārdabīgās būtnes tiek domā-

tas lielākā jeb mazākā mērā līdzīgas. Liela loma tautas ticība

jau no vissenākiem laikiem ir piederējusi veļu kultam, bet šis



358

veļu kults nav palicis negrozīts un līdz ar kultūru ir stipri vien

attīstījies. Tā p. p. pie ķīniešiem par pēdējiem div gadu tūksto-

šiem dvēseļu kults ir stipri vien paplašinājies, ko mēs labi varam

novērot, salīdzinot tagadējo kultu ar Konfūcija laiku kultu. Lī-

dzīgu parādību varam meklēt arī pie Eiropas tautām, bet šeit

veļu kultam stājās ceļā kristīgā ticība. Ir zināms, ka sevišķi

svētais Augustīns ir apkarojis senču dvēseļu dievināšanu. Arī

austrumos budisms, sludinādams dvēseļu ceļošanu, ir devis veļu
kultam pavisam citādu virzienu. Budismam atkal stāv tuvu

seno irāniešu duālisms, kas savas saknes ir laidis arī latviešu
teikās (sal. ievads 77.-79. 1. p. un XIII s. teikas 116.—215. 1. p.).
Kristīgā ticība visu ļaunumu piešķīra Velnam un viņa apakšnie-

kiem, bet austrumu tradicijas meklē sakarus starp cilvēku un

dzīvnieku dvēselēm. Šos apstākļus mēs nekādā ziņā nevaram

aizmirst, ja mēs mūsu tagadējās tradicijās gribam meklēt seno

latviešu uzskatus no pagānisma laikiem. Ja veli un ēni stāv it

kā zem velnu valdības, tad tur mums gan būs jāmeklē kristīgās
ticības ietekme. Ja turpreti ēni stipri līdzinās veļiem, tad tur

sava loma piederēs arī paplašinātam veļu kultam. Tāpat kri-

stīgo ticību, kā arī šo paplašināto veļu kultu mēs esam manto-

juši no rietumu Eiropas. Kultūra, neizņemot arī tautas ticību,
ir visas cilvēces kopu īpašums, kādēļ nav jādomā, ka senie lat-

vieši būtu stāvējuši ārpus Eiropas kultūras, jeb ka visu savu

kultūru viņi vieni paši būtu radījuši.

1. Ēni māžojas.

1. T. Klemenss, «Spoku stāsti», 1873, 12.

Ērbērģa muižas klēts skrīveri bija uzlūdzis viens saimnieks

uz pašiem veciem Miķeļiem, lai laikus atnākot pie šā, tad varē-

šot iet pirti, un, kā tas vecos laikos bija modē, pēc tam notu-

rēšot krietnas vakariņas un nodzeršoties paša darīto alu. Skrī-

vēris labprāt izpildīja šo draudzīgo lūgšanu un noliktā laikā

bija klāt. Papriekšu gāja ar citiem kopā pirtī, nopērās un tad

pārnāca uz istabu, noturēja ar saimi vakara pātarus un līdz vē-

lam vakaram ēda un dzēra kā godā. Kad skrīveris jau gribēja

mājās iet, tad saimnieks to lūdza, lai paliekot pie viņa par nakti,

tādēļ ka uz tās stigas, kur tam bija jāiet, bijis dziļš grāvis, kas

gan pašu laiku bijis sauss, bet kur naktī spokojot un ļaudis bai-

dot. Skrīveris, būdams drošsirdīgs cilvēks, iesāka pilnā kaklā

smieties un sacīja, ka no tādiem niekiem nebīstoties, un arī ne-

ticot, ka spoki varot rādīties. Tad atvadījās no saimnieka un

saimnieces, pateikdamies par visu labu, un gāja dziedādams

savu ceļu. Līdiz grāvim nonākušam, tam neviļot iešaujas prātā,
ko saimnieks stāstījis, bet ne par ko nebēdādams, tas runā pats
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par seviļ «Spoki, ķēmi, ir tik nieki un aplama mānu ticība. Kad
tādi tiešām pasaulē rādītos, tad vēlētos jel kādu ar savām acim

redzēt.» Un lūk! uz otra grāvja krasta stāv bāls vīrs, miroņa
drēbēs apģērbts, un draud ar pirkstu. Skrīveri pārņēmušas
briesmīgas bailes, tas trīcējis kā apses lapiņa un nu, krustu pār-

metis, tas skrējis projām ar lielu riņķi bez ceļa uz savām mājām,
kur apaļas septiņas nedēļas nogulējis slims un muldējis par

spoku.

2. T. Klemenss, «.Spoku stāsti», 1873, 11.

Neliels puika būdams, biju Mārtiņu vakarā viesībās uzlūgts,
kur tērzēja un jokoja līdz pulksten vienpadsmitiem. Nakts bija
tumša un tādēļ saimnieks un saimniece viesus laipni uzaicināja,
lai pārguļot turpat un nebraucot mājās, jo nakts neesot cilvēka

■draugs. Viesi ar pateicību pieņēma labsirdīgo lūgšanu un palika

par nakti. Tādēļ ka dzīvojamā ēkā nebija tik daudz rūmes, sep-

tiņas gultas uztaisīja rijā. Tur nonākuši viesi pļāpāja vēl labu

laiciņu gultās gulēdami, kamēr svece beidza degt un apdzisa.
Es biju apgulies pie sava radinieka, kas pēc kāda brītiņa man

jautāja: «Zēn*, vai redzi ko?» — «Jā,» es atsacīju, «redzu, ka

no zemes pamazām sāk celties it kā migla, uzkāpj līdz griestiem
un tad atkal tāpat lēnām sašļūk un pazūd.» Citi viesi arī vēl

nebija aizmiguši, redzēja to pašu, un runāja, ka bāli gaišais stabs,

kas augdams ceļoties un, mazāks palikdams, pazūdot, gandrīz
kā cilvēks izskatoties. Tā šis spoks rādījās trīs reizes, gailis

pirmo reiz dziedāja un nu nekas vairs nebija redzams, bet mēs

pārbijušies tik pret rīta pusi iemigām. Kas tas bija?

3. T. Klemenss, «Spoku stāsti», 1873, 13.

Ancis, braukdams no Jaunjelgavas, gulēja viens pats lielā

Susejas kroga istabā uz galda. Mēness spīdēja gaiši. Uz reiz

dzird Ancis, ka durvis, kas bija aizšautas, atdarās un redz, no-

modā būdams, ka ienāk bāls kungs ar zilu fraku, spodrām po-

gām, sarkanu vesti, dzeltenām biksēm un gariem zābakiem.

Staigādams ar lieliem soliem pa kroga istabu runā: «Kad varēšu

vienreiz mierīgi dusēt?» Tad kungs izgājis stedelē un uzkāpis
pa trepēm uz bēliņģi. Ančam palicis ļoti bail, tas aizdedzis savu

svecīti un gājis skatīties, vai durvis vaļā, bet tās bijušas aizbul-

tētas. Viņš nu uzmodinājis krodzinieku un stāstījis tam, ko bija

redzējis un dzirdējis. Šis tikai nospļāvies un sacījis, lai nebīsto-

ties, tas spoks allaž staigājot kroga istabā un runājot tos pašus

vārdus, bet neko ļaunu nedarot. Tagad jau esot pāri par pus-
nakti un nu vairs nerādīšoties. Ancis pēc laba laiciņa apgulies
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un līdz gaismai krietni nosnaudies, brauca savu ceļu, bet otru

reiz vairs neņēma naktskortēli pieminētā krogā.

4. T. Klemenss, «Spoku stāsti», 1873, 3.

Vectēvs Rode bija priekš daudz gadiem atpakaļ Vidzemē

par muižas kungu. Pie staltas muižas bija liels ābolu un ogu

dārzs, dārzā dīķis un pie dīķa pirts un vašūzis (mazgājamais
nams). ījāba dienā bija sievas no pagasta sanākušas muižas ve-

šu mazgāt, kā to vecos laikos, kad vēl bija klaušu darbi, mēdza

darīt. Pēc pusdienas, uz vakara pusi, gājis Rode uz mazgājamo

namu, gribēdams redzēt, vai sievas pareizi strādā. Caur dārzu

ejot. tas ierauga vienu bērniņu krekliņā starp ērkšķiem tekājam.

Bīdamies, ka kāda sieviņa bērniņu līdz ņēmusi un atstājusi to

bez uzraudzīšanas dārzā, kur tas varētu dīķī iekrist un noslīkt,

viņš grib to noķert un ienest mazgājamā namā, bet velti: bēr-

niņš tekāja kā spalviņa caur ērkšķiem, kamēr beidzot pazuda.
Nosvīdis un sabijies Rode ienācis pie mazgātājām un jautājis:

kurai sieviņai gan tas bērniņš piederot? Sievas nospļāvās un sa-

cīja: «Pfui, kungs, lieciet jel to bērniņu mierā, tas jau daudz,
daudz gadu raudādams dārzā spoko, it īpaši tad, kad sievas no

pagasta sadzen kungu drēbes velēt, varbūt tam žēl, ka mums

jāstrādā par velti.»

5. T. Klemenss, «Spoku sta s t i», 1873, 8.

Vecais Sunāksts ķesteris gulējis viens pats vecā ķestera

mājā, tagad tur jaunā dzīvojamā ēka ir uzcelta citā vietā. Saime

esot gājusi rijā gulēt, lai varētu laikā piecelties labību kult. Un

tā nu šis viens pats atlicis, aizslēdzis un aizbultējis durvis, gājis

pie miera. Ap pusnakti atmodies no salda miega — mēness spī-

dējis gaiši caur logu — kad ieraudzījis pie durvju stenderes, kur

bijusi liela strūgu nagla iesista, jaunu nepazīstamu meiteni pa-

kārtu. No uzskatās bijusi meitene bāla, apģērbta ar īsu nobālē-

jušu katūna kleitiņu, zeķes nošļukušas un vecas kurpītes kājās*

Ķesteris brīnojies, kā gan skuķis ienācis, un kādēļ še pakāries;
bet drošs vīrs būdams, tas pacēlies no gultas un gājis pakāru-

šos meiteni aptaustīt, vai nevarētu ātrumā to vēl glābt. Piegājis
atron tik drēbes uz naglas pakārtas, no meitenes ne smakas.

let atkal gulēt: bet tikko noliekas gultā, redz atkal, ka meitene

karājas. Otru reizi ceļas un aptausta — nekas, kā tik drānas.

Gribot tās no naglas noņemt, ķesterim piepēži uznāk nepazīsta-

mas bailes, saltums iet par kauliem, un nu skrien, cik spēdams,

uz riju saimi saukt. Puiši attecējuši ar vēja lukturi un pārmek-

lējuši visus kaktiņus, bet meitene nekur nebijusi atronama. Uz

naglas pie stenderes karājušies tik dažādi apģērbi.
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6. T. Klemenss, «Spoku stāsti», 1873, 17.

Tuvu pie Saukas kroņa meža dzīvoja varen liels medinieks,
kas līda slepeni mežos un šāva tur briežus, stirnas un medņus.
Kaut gan meža sargi to vaktēja, tomēr aizliegtā medīšana viņam
vienmēr laimīgi izdevās. Vienā vakarā, kad jau bija tumsa, tas

pēc sava ieraduma gāja atkal mežā, gribēdams paguldīt kādu

briedi, stirnu vai medni. Ir zvēri un putniņi par nakti dus, tādēļ
tas lielā biezā mežā iegājis, sakāra uguni, lai varētu nogaidīt

gaismiņu austam, kad zvēri un putni ir kājās un meklē savu ba-

rību, un tad tos arī vieglāki var nošaut. Uguns liesmas cēlās

gaisā un dzirksteles sprakstēja un šādā gaismā medinieks gribē-

ja iedzert krietnu šņabi un ko uzkost. Tikko bija apsēdies un

izņēmis buteli no savas mednieka kules, viņš ierauga sārta otrā

pusē tādu pašu vīru un ar tādu pašu cepuri un apģērbu, kā pats

mednieks sēžam un buteli rokās turam, it kā redzētu sevi pašu

spieģelī. Mediniekam no bailēm izkrīt butele no rokām, un tā-

pat arī pretī sēdētājam izkrīt butele. Trīcēdams viņš ņem plin-
ti rokās, un arī vīrs aiz sārta paņem plinti.

«Kas tu tads esi?» jautajā medinieks.

«Kas tu tāds esi?» atskanēja atbalss no meža.

«Es esmu Rušiņš,» sacīja medinieks.

«Es esmu Rušiņš,» atskanēja arī atbalss.

«Atkāpies no manis, nešķīstais! es tevi šaušu.» Atkal tie

paši vārdi atskanēja arī no meža. Tagad medinieks, baiļu pār-
ņemts, palika kā apstulbis, mati tam slējās stāvu un saltums

gāja par kauliem. Te uz reiz izdzirda, ka meža malā kādās

māiās —
varbūt versti tālumā — dziedāja gailis un spoks pie-

pēži pazuda. Mediniekam nu vairs nestāvēja prātā brieži, stir-

nas un medņi, bet ātriem soliem viņš gāja mājās, kur veselu

pusgadu sagulēja slims un pēc tā laika, nekad vairs negāja uz

aizliegtu jakti.

7. V. Krasovska Jēkab miestā. Latvju kultūras kr.

Reiz divi mednieki sarunājušies iet medņus šaut Saukas me-

ža Šaušu purvā. Noteikuši zināmu vietu, kur satikties. Bet va-

karā viens no šiem nonācis pirmais. Nonācis, sakūris lielu

ugunskuru un gaida savu biedru. Te uzreiz purvā kā iesvelpjas.
Šis, domādams, ka šā biedrs svelpj, atbildējis ar tādu pašu svil-

pienu. Bet no purva izlīdis viens svešs cilvēks, pats melns, mel-

nās drēbēs. Sācis sildīties pie ugunskura, bet ne vārda nebilst.

Mednieks brīnījies, brīnījies, līdz beidzot laidis vaļā bēgt. At-

skrējis mājās palicis slims — tīri mēms. Ilgu laiku saslimojis.
Bet biedrs, kā vēlāk dabūjuši zināt, toreiz bijis aizmaldījies.
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8. T. Klemenss, «Spoku stāsti,» 1873, 7.

Leišos veda pašos ziemas svētkos puisis un meita pie katoļu

mācītāja bērniņu krustīt. Sniegs putināja, un laiks bija auksts,

tādēļ bērniņu ietina labi silti drānās. Nobraukušie pie mācītāja,

lūdz, lai bērniņu krustot, atsvabina to no drānām un —
brīnums

— nav vairs bērniņa, bet tai vietā kazlēniņš, kas iesāk bļaut:

«Mē, mē!»

Mācītājs, kūmus rādams, saka, ka lopiņu nevarot krustīt, lai

braucot uz mājām. Ko bija darīt? Kazlēniņu atkal ietinuši auti-

ņos, kūmi brauc atpakaļ. Pusceļā stāv krodziņš, kur divi ceļi
iet krustām, tur kūmi apstājas un ieiet, gribēdami notikušo brī-

numu arī laudim rādīt. Atsaista kazlēniņu — un redzi — nav

vairs kazlēns, bet bērniņš.

Krodzinieks un kroga viesi sāk kūmus izsmiet, un nu tie at-

kal dodas pa citu ceļu pie mācītāja. Šo notikumu izstāstīdami,
attin bērniņu — un lūk — ne bērniņš, ne kazlēniņš, bet bērna

lielumā ledus gabaliņš. Kas nu par ērmiem? Mācītājs vēl nik-

nāks tapis, saka: «Nedzīvu lietu pavisam nevaru krustīt, jūs gan

gribat mani par nerru turēt, cita ārā, bezgoda cilvēki!» Kūmi

atkal ledus gabaliņu ietinuši, brauc mājās, un pie krodziņa uz

krustceļa apturējuši, grib rādīt ledus gabaliņu laudim, attin au-

tiņus un lūk — nav ledus, bet bērniņš. «Vai te nav Dieva

sods?» saka kūmi. «Laikam uz ceļa nelabais mums šo stiķi pa-

darījis, ko nu darīt?» Te piestājas vecs pūšļotājs un labdaris,

padomu dodams, lai braucot pie mācītāja ar riņķi pavisam pa

citu ceļu, bet lai papriekšu noliekot vērdiņu uz krustceļa un tad

lai braukdami neskatoties atpakaļ. Kūmi izpildīja pūšļotāja pa-

domu un nobrauca trešo reiz pie mācītāja. Dievodamies stāstī-

dami tam, kas noticis, iztina bērniņu — un raugi, brīnums par

brīnumu — bērniņa vietā atradās rudzu vīšķītis. Mācītājs ie-

sākot gan bija ļoti dusmīgs, bet garu pīpi smēķēdams, pārdo-

māja pamatīgi visu notikumu un ņēmās rudzu vīšķīti krustīt par

Stepiņu, un tik ko bija to ar ūdeni aplējis, ar svētu elju aptrai-

pījis un krusta zīmi taisījis, te vīšķītis palika par bērniņu. Kūmi

sirsnīgas pateicības un dāvanas nodevuši, priecīgi brauca pro-

jām. Kaut gan braucot bērniņš brīžam kā kazlēns bļāva, brī-

žam kā ledus pavasaras laikā krakšķēja un arī tā dzirdams bija,

it kā rudzus pļautu, tomēr pie krodziņa uz krustceļa piebraukuši

un drānas attinuši, redzēja, ka bērniņš mierīgi gulēja. Bērnu no-

saukuši par Stepiņu Vīšķīti. Vai tas vecumu piedzīvojis, to īsti

nezinu.

9. V. Zacharska no 67 g. v. P. Rozlovska Rozentavas pag.

Vina cīma dzeivuoja vīns zemnīks. Jam beja sīva Zuzana.

Jī dzeivoja cīši labi, bet bārnu jīm nabeja. Daudz reižu jī lvudz-
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ja Dīvu, kab jis dūtut jīm bārnu. Varbvut, Dīvs izklausīja jūs
lvugšonu, juo sīva palyka grvuta un radīja dālu. Trešā dīnā

dāls suoka runuot un praseit, kab jū dreižuok nastu uz baznīcu

un nūkristeitu. Muote ar tāvu nūsabreinuoja, ka taids mozs

bārns, treis dīnas vacs, runoj. Reitā zemnīks dabuoja kristāvu

un kristamuoti, kuri nūnesja bārnu uz baznīcu nūkristeit. At-

nezja bārnu uz bazneicu, bāzneickungs pajēmja svēteitū vudeni

un gribēja jau kristeit. Kristamuote iztyna bārnu un vērās, ka

tī nav bārna, bet pagala molkas. Bāzneickungs pasavērās, ka

atnezja pagali kristeit, vēl izlomuoja jūs, ka taisa taidu apsmīkli.

Kristāvs un kristamuote nūsabreinuoja, atnas itū pagali uz sātu,
iztvna un vērās: tīna pagala, bet bārns. Cvtā dīnā bārns ot-

kon runoj: «Nesit mani kristeit!» Otkon nūnas bārnu uz baz-

neicu. Otkon bāzneickungs grib kristeit, iztvna, vērās: kvuls
mīžu. Otkon bāzneickungs nakrista. Atnas itū kvuli uz sātu,

iztyn — vērās: bārns. Trešā dīnā bārns otkon runoj: «Nesit

mani kristeit!» Nūnas otkon uz baznīcu un izstuosta bazneic-

kungam vvsu. Jau bāzneickungs sasalasēja kristeit un pasacīja
izteit bārnu. Iztyna bārnu un vērās — blise, bet bāzneickungs

suoka kristeit un devja jam vuordu «Blise». Kad nūkristīja

baznīckungs blisi, nū blises tyulen palyka bārns, kurs suoka

augt na dīnom, bet stundem. Dreiži izauga lels brvutgons. Pēc

tuo dreiži suocjās leli vaidi, un itys bryutgons nūguoja uz vai-

dim, pasyta vysus ķēniņus un pats palyka par stypru ķēniņu

un tagad dzeivoj, madu ar brandīņi dzer, dūmuodams, ka

yudeņs.

10. Pēteris Ozoliņš Gulbenē. LP, VII, I, 144, 4.

Viens cilvēks gājis pilsētā pa ielu. Te piesities viens kungs

un vedinājis līdz nākt. Gājis. Kungs ievedis to skaistā namā.

levedis, apvilcis riņķi ap galdu, piebēris pilnu riņķi naudas, aiz-

dedzis divi zelta lukturus un teicis, ka ap pusnakti nākšot viens

me
I
ns kungs ar rībienu un troksni, bet lai šis Dieva vien nepie-

saucot — ja nepiesaukšot, tad visu to naudu atdošot. Labi. Jā,

un tā pašā pusnaktī ienācis liels, melns kungs — viss palicis,

tumšs, mūri vien sākuši brikšķēt, virsū gāzties. Tad tas cilvēks

sagrābis ar vienu roku to naudu, ar otru to vienu zelta lukturi

un izbailēs piesaucis Dievu. Kā piesaucis Dievu, viss tūliņ ap-

klusis un tik vien telpas atlicis, kur pats stāvējis — citur visur

gadījies mūris un šis nekādi laukā tikt. Sācis kliegt. Tad meita,

ūdeni nesdama, izdzirdusi mūrī skanam un sasaukusi cilvēkus.

Izlauzuši ar vergām mūri, izlaiduši šo laukā. Bet šis nu atradis,

ka nauda, ko ar vienu roku bij saķēris, palikusi par akmeņiem

un zelta lukturis, ko ar otru roku saķēris, palicis par sakārni.
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11. A. Lerchis-Puškaitis no Elīzes Gedules Džūkstē.

LP, VII i 131. 5.

Reiz viens vīrs aizslēdz durvis, taisās gulēt iet. Kā nu labi

noģērbies, jau vienu kāju gultā iecēlis, te dzird vienu pa aiz-

slēgtām durvim ienākam. Tūdaļ arī pienāk sveša sieviete pie

gultas un skatās šim virsū. Šis skatās arī viņai virsū un nevar

ne vārda izteikt. Beidzot sieviete saķers šim kājas īkšķi un

žņaudz. Nu vīrs, paķēris garo pīpi, taisās šai sist. Tūdaļ sievie-

te mūk no istabas ārā, apgāž vēl ūdens spamni un šis ar pīpi

pakal. Izskrējusi pa durvim. Nu raudzīs, vai durvis vēl aizslēg-
tas. Parauga: ir aizslēgtas. Skatīsies apgāzto ūdens spanni,

izlijušo ūdeni — nav spannis ne apgāzts, ne arī ūdens izlijis. Te

otrā naktī ienāk atkal pa aizslēgtām durvim sirms vīrs un iecērt

šim krietnu pliķi par to, ka vakar sievieti ar pīpi trenkājis. le-

cērt — tūdaļ pazūd.

12. A. Lerchis-Puškaitis no Elizes Gedules Džūkstē.

LP, VII, I, 128, 12b.

«Es toreiz biju vēl jauna meitene un kalpoju Elejas pilī pie

grāfiem. Vienu dienu grāfene ar grāfu aizbrauca un man ar

otru, vecāku meitu, pa to laiku bija darba kungu guļamā istabā,

kur darbojāmies cauru diensvidu. Patlaban diensvidus beidzās,

muižā zvanīja un mēs taisni tai brīdī bijām izgājušas otrā istabā.

Tiklīdz sāka zvanīt, mani pārņēma maigs miegs, aizmigu, tā sa-

kot, uz vietas stāvēdama. Kā es nu esot aizmigusi, otra meita

tūdaļ ieraudzījusi aiz manis melnu sievieti. Tā skatījusies meitai

tik cieši virsū, ka šī izbailēs iesaukusies: «Ko tu te gribi?» Pēc

šiem vārdiem melnā atgriezusies un gājusi guļamā istabā iekšā,
bet meita pakaļ. Kāpēc gājusi pakal, to pati nezinājusi. legājusi

guļamā istabā, tur pārvērtusies melnā sieviete kunga gultā par

lupatu vīkstoli. Meita vīkstoli čamdījusi, te mazs, mazs sunītis,

vīkstolī ietinies, sagrābis meitai pirkstu un kodis tā īsti, lai sa-

jūt, vajā nelaidis. Meita ar visu sunīti esot pieskrējusi man klāt,
saukusi un modinājusi, bet uzmodināt mani nevarējusi. Nu spru-

kās mukuši ar visu sunīti un vīkstoli pa trepēm zemē pie citām

meitām. Noskrējusi zemē, vīkstolis ar sunīti pazudis. Nu nāku-

šas atpakaļ visas pie manis, bet es, dzirdēdama šīs pa trepēm

augšā nākam, pati nu atmodos un nekā nezināju, kas ar meitu

bija noticies.»

13. Jūlius Egle Gulbenē. Zi n. Ko m. kr. LP, VII, I, 978.

Viens cilvēks, caur A. mežiņu jādams, ieraudzījis loti lielu

pulku sieviešu, kas tuvāki vien nākušas un jau ķērušās zirgam

pie iemauktiem. Jājējs to redzēdams, sitis ar pātagu, bet tas
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neko nepalīdzējis. Pēdīgi sācis plūkt sievietēm matus. Bet

mati ar visu galu pilnām saujām vien nākuši laukā. Tā viņš tur

«plūcies līdz gailu laikam, tad sievietes pazudušas. Rītā gājis
skaitīties izplūktās matu saujas: nebijuši mati, bijušas sūnas ar

maziem brūklāju krūmiņiem, kuriem lieli gabali zemes plūcot bija
izraustīti līdz.

14. Ziediņš Spriestiņā. Et n. IV. 1894. LP. VII, I, 978, 3.

Reiz ganiem ganot nozudušas govis. Lai gan visur izmek-

lējušies, tomēr govis bijušas kā zemē iekritušas. Pēdīgi viens

gans uzgājis vēl līdz tam laikam nezinātu alu, pie kuras ieejas
stāvējusi skaista meitiņa un lūgusi, lai ieejot, jo še esot pazudu-
šās govis, bet gans baidījies ieiet. Lai gan vēlāk noslēpumaino
alu pūlējušies atrast, bet viss bijis velti.

15. Fr. Pārupis Santeniekos Kurz. LP, VII, I, 946, 11.

Pie Plāņu muižas 'ielā upes līča siena šķūņa spokojies. Reiz
siena laikā vīrs zirgus pa nakti ganīdams, iegājis šķūnī uz strēķa

nogulties. Nebijis vēl aizmidzis, te kas, pa durvim ienākdams,

prasījis: «Vai tu jau guli?» Vīrs domādams, ka meža sargs esot,

kam tā pļava jāsargā, atteicis: «Vēl jau neesmu ne aizmidzis!»

un kāpis tūliņ zemē, izmeklējies, izsaucies, bet kā nebijis, tā ne-

bijis neviena paša. Nogājis pie zirgiem un nolicies atkal gulēt;
bet tik ko bijis aizmidzis, te kāds pienācis pie viņa un saucis:

«Neguli uz ceļa!» Vīrs, manīdams, ka nav labi, cēlies augšā un

negājis vairs gulēt.

16. Upei c m v Mil d a. Zi n. X o tn. kr. LP, VI, 185, 6.

Reiz viens Vec-Drustu saimnieks nācis pavēlu gar to egļu

mežiņu, kas starp Drustu Silniekiem un Rudiņiem. (Šinī mežiņā

vienmēr mokši esot rādījušies.) Te saradušies mazi bērni un sa-

ķērušies šim pie svārku stūriem, ka ne no vietas vairs pakustēt.

Gan viņš bērniem sitis ar kāju, gan metis krustu, gan ačgārni

skaitījis tēvreizi, bet ne un ne — mazie vēl jo vairāk radušies.

Samocījies līdz gaismiņai: tad iedziedājies kautkur gailis un nu

mazie saskrējuši krūmos atpakaļ.

Cits atkal tai pašā mežiņā redzējis melnu tēviņu ar melnu

zirgu braucam, bet ratos gulējusi sieviete ar aizgrieztu rīkli. Ci-

tā reizē atkal Rudiņu gana puikam viesulis no mežiņa dzinies

pakal. Viesulis atdzinies līdz Rudiņu upei un tad ķērkdams,

šņākdams aizlobis uz mežiņu atpakaļ.
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17. Jānis Biezais Jaun-Gulbene.

Reiz, nakti viens celnieks braucis caur Jaun-Gulbenes Kļa-

viņu purviņu, kas atrodas netālu no Ušuru ezera. Celnieks brau-

cis, braucis — uzreiz viņam priekšā parādījies balts vīrs sirmu

bārdu. Celnieks prasījis, ko šis gribot. Vīrs teicis, lai nonāvē-

jot čūsku ķēniņu un atnesot kronīti, kas tam galvā, tad dabūšot

podu zelta naudas. Celnieks bijis ar mieru. Vīrs iedevis celnie-
kam ugunīgu zobenu un teicis, lai ejot Lielajā purvā, tur cauras

priedes iedobumā dzīvojot čūsku ķēniņš. Celnieks paņēmis

ugunīgo zobenu un gājis purvā uz cauro priedi. Čūsku ķēniņš

gulējis uz priedes saknēm. Celnieks pašlaik gribējis tam nocirst

galvu. Te tas atmodies, pacēlis galvu un griezīgi iesvilpies. Tai

pašā acumirklī celnieks nocirtis viņam galvu, uzdūris to uz zo-

bena un skrējis atpakaļ uz purviņu pie baltā vīra. Baltais vīrs

noņēmis kronīti no čūsku ķēniņa galvas, bet celniekam iedevis

podu zelta naudas. Tad viņš paņēmis zobenu, iesviedis purviņā

un teicis: «Nu guli atkal simtu tūkstošu gadu!» To teicis bal-

tais vīrs pazudis, bet celnieks laimīgi braucis tālāk.

18. Frīida Jakobsone Cesvaine.

Starp Cesvaini un Bučausku atrodas Balvānu birzs. Ļaudis

stāsta, ka tur spoki rādoties. Tā reiz Cesvainē strādājis galdr

nieks, kam māja bijusi aiz Bučauskas. Vienu dienu tas gribējis
iet uz māju, bet pienācis vakars. Citi gan sacījuši, lai neejot
vakara laikā: Balvānu birzī spoki rādīšoties. Tomēr galdnieks

neklausījis un aizgājis. Tikko ticis pie Balvānu birzs, tā piesities

kāds ceļa biedrs un prasījis galdniekam, uz kurieni viņš iešot.

Galdnieks atteicis skaidri un gaiši: uz māju iešot. Tā gājuši
kādu gabalu abi kopā un tad svešais no galdnieka nošķīries. Nu

galdniekam bijis jāiet vienam pašam caur tumšo silu. Viņš gā-

jis, gājis — redzot: liela mūra siena stāvot priekšā. Galdnieks

stipri pārbijies un sācis skaitīt tēvareizi. Tikko beidzis skaitīt,
tā mūra siena pazudusi viņam no priekšas. Bet galdnieks atra-

dies tanī pašā vietā, kur viņam piesities svešais cilvēks.

19. H. Skujiņa Smiltene.

Tas noticis tepat Smiltenes pagasta Zvāgarā. Vecu vece-

nīti kratīš drudzis. Šī nu iznākusi no istabas un nezi kur gri-
bēsi iet, ka uz celiņa šo uzreiz sācis akai drudzis kratīt un šī jau

ar bīsi pagalam švaka, ne nu vairs apakal uz istabu, ne nu vairs

uz priekšu tikt un vecenīte turpat uz celīna nogulusies un gai-
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dīsi, ka drudzis mitēsies šo kratīt. Bīsi jauka vasaras diena un

pats pusdienas laiks. Un tikmēr tikmēr, kamēr vecenīte ņēmusi
un iesnaudusies. Bet nu uzreiz pie šās pienācis varēn smalks

mellc kungs un tā uzkliedzis: «Ko te guli uz celīna, kā sile!»

Vecenīte pārbijušies, uztrūkusies kājas un uz istabu prom.
No tās pašas reizas jau drudzis ar vairs vecenīti nekratīš.

20. H. Skuj i n a no 58 g. v. Marijas Puii o a s Smiltenē.

Tas bīš Liepīnas silīnā (Smiltenes pagastā) ap pašu pusdie-

nas laiku. Vienc tēvīc un mātīte braukuši cau silīnu. Kā nu šie

tikuši pret krustcelim, tā pa to ceļu, kas nāk no Līdaciņas Sa-

liņas (māja Smiltenes pagastā), iznākušas div mazas meitenītes

un nākušas tik braucējim klā. Kā tikušas pie vāģim, tā uzreiz

palīdušas apukš vāģim. «Vai Die'!» iekliegušies mātīte, «pieturi

zirgu. Nu tie bērnīni būs pagalam!» Tēvīc arī pieturēš zirgu.
Abi izkāpuši un skatīšies, vai bērni nav sabraukti un kur tie pa-

likuši. No bērniem vais ne vēsts! Nu, kas ta tie gan citi bī, kā

ēni vie bī?

21. H. Skujiņa no 76 g. v. J. Ābeles Aumeisteros.

Saimnieks braucis pa pašu pusnakti no Valkas tirga. Kā nu

šis pabraucis gar Birzuli un Pētera tiltīnam pāri, tā uzreiz dzir-

dēš, ka šim no pakaļas brauc kungi un zvārguli vie skan. Saim-

nieks nogriezis ceļmalā un gaidīš, lei kungi pabrauc garēm. Bet

kā šis nogriezis ceļmalā, tā ar vais ne zvārguli skanēši, ne kungi
braukuši. Nu, kas ta tur cits nu bī, kā ēni vie braukāja!

22. H. Skujiņa no 58 g. v. Marijas Pujiņas Smiltenē.

Tas jau patiesība ar vie bī, ka Liepīnas silīnā (Smiltenes

pagastā) ēnus daudzināja. Un tas, lūk, man pašai gadījās. Uz

rudenc pusi es aizgāju sēņot uz silīnu. Bī pats pusdienas laiks.

Necik tālu no vecām grants bedrēm es uzreiz dzirdēju, ka man

vienc skrien no pakaļas: «Čap, čap, čap!» pieskrien pavisam
klā un paraun pie brunčiem. Nu es paskatījos apakal. Neviena

nav! Ka atnāču mājā, ta stāstīju citim ar, kā man gadījās, un

visi to vie sacīja: «Kas ta nu cits bī, kā ēnc vie bī!»

23. H. Skujiņa no 58 g. v. Marijas Pujiņas Smiltene.

Par Liepīnas silīnu (Smiltenes pagasta) jau no laika gala

stāsta, ka tur rādoties ēni. Reiz vienc vīrs pa pašu pusnakti
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gāš gar Liepīnas dziedamo kambari (saiešanas nams Smiltenes

pagasta Liepiņu mājā). Uzreiz vīrs pamanīš, ka no Liepīnas
silīna izskrien plika mātīte ar vaļā matiem un drāžas vīram vir-

sū. Šis nu sācis bēgt, cik vie mācēš. Labu gabalīnu ēnc šim

dzinies no pakaļas. Vīrs aizskrēš labu gabalu un pēdīgi nokritis

Antužas (māja Smiltenes pagastā) sētstarpa galā zemē un vais

nevarēš paskriet. Nu jau ēnc ar bīš pazudis un vais nedzinies

pakaļā.

24. K. Bi ka Gauji c .n a.

Tas bija vairāk varbūt kā četradesmit gadu atpakaļ ne visai

tālu no mūsu novada, ka man vecmāte stāstīja, kad R. pagastā

bija noticis šāds atgadījums, par ko runājuši visi ļaudis. N. mā-

jas kalpu sieva bija aizgājusi uz otru māju palīgā labības pļaut,

ņemdama arī līdz savu pieci gadi veco meitiņu. Bērns nu paliek

meža malā pie drēbēm rotaļājoties, kamēr pļāvēji virzās arvienu

uz priekšu ar saviem bariem. Te tikai uz vakara laiku ievēro,
ka bērna vairs nav meža malā. Māte nu domā, ka meitenīte

jau būs «aizgājusi uz māju ar ganiem, bet izmeklējoties atrod, ka

cerības ir bijušas veltas. Ko tad nu? Māte sasit tik rokas. Dod

ar uz muižu zināt par pazudušo bērnu. Muižas kungs ar labprā-

tīgi nāk palīgā ar puišiem, piķieriem un suņiem. Izmeklējas trīs

dienas no vietas pa visiem mežu mežiem, bet velti! Tikušas arī

gan izsūtītas ziņas apkārtnē, bet pazudušais bērns bijis kā akā

iekritis. Meklējot mežā ne visai tālu no tās vietas, kur pazudis,
kādas staignas pura vietas malā atraduši maza bērna pēdiņas
un turpat klāt arī saplūktu puķu saujiņu. Tā ka turpat arī at-

rastas lāča pēdas, tad visi domājuši, ka nu lācis bērna jaunai

dzīvibiņai galu darījis. Māte nobēdājusies un, žēli raudādama,

teikusi, kaut gan lācis būtu jel zīmi atstājis no viņas meitiņas.
Tikai vēl pēc divām nedēļām atbrauc no labi tālas puses vīri,
kas nodod muižā pazudušo meitiņu, kas atkal laimīgi tikusi at-

rasta. Atbraukušie ļaudis arī izstāstījuši, kā meitene atrasta.

Gani ganīdami redzējuši, ka parādījusies mežmalā kāda meitiņa,
bet tikko gājuši tuvumā, tā tūlīt bēgusi atkal mežā iekšā. Tikai

tad, kad skrējuši kādi no tuvumā strādājošiem ļaudim, tad ar

lielām mokām tikko saķēruši. No iesākuma meitene nemaz ne-

pratusi runāt, jeb labāki sacīt, nevarējusi iesākt lāgā runāt. Kad

prasījuši, ko šī mežā laba darījusi un ko ēdusi, tad atbildējusi,

ka mežā lasījusi un ēdusi odziņas. Muižas pārvaldnieki ar no

iesākuma nedevuši nekāda krietna ēdiena ēst, tik vien kādu ma-

zumu miltu jeb zupas tumi. Visi visvairāk brīnījušies, kā gan

meitene tikusi par upi pāri, tad tā šā stāstījusi: «Tikko es gribē-

ju iet ūdenī, tā tūlīt pienāca pie manis divi vīrieši ar gariem, bal-
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tiem svārkiem; viens paņēma mani pie vienas, otrs pie otras

rokas un pārnesamam pāri.» — «Nu kur viņi paši tad pēc tam

palika?» tika jautāts_ meitenei. «Es nezinu, kur tad viņi pēc tam

tūlīt bija pazuduši, tāpat kā pie manis neredzot bija pienākuši.»

25. Celmiņu Mārtiņš Lubānas Nagliņos, M. Celmiņa kr.

Kundzastē spokojoties pie tilta. Tur senāk miroņus vedot,

lējuši brandvīnu zemē un paši dzēruši; miroņi teikuši ardievas

Ergalai, jo tur bijusi robeža. Stāstītāja Gailu māte pati redzē-

jusi reiz te spokojoties: raibs vien palicis ap acim, un pa ūdeni

kārklos liels troksnis sacēlies, ūdens vien plīkšķējis; citādi vēja

nemaz nebijis, bijis ap vakara laiku. Gailu māte sākusi skaitīt

tēvareizi; troksnis pamazām nozudis.

Gaiļu mātes vīra māte arī redzējusi Kundzastē spokojoties:
spoks nomaucis skrituli, izraudams tapu. Tā paņēmusi abus

bērnus, kas līdzi bijuši, baidīdamās, ka spoks tos nepaņem, iet

pēc skrituļa atpakaļ, bet no spoka vairs ne vēsts. Viņa teikusi

uz to: «Skroder, skroderi» jo izskatījies pēc pazīstamā skro-

dera Lepečkas, bet tas nemaz neklausījies, tikai, garām iedams,
norāvis pakaļas skrituļam tapu, un skritulis nomucis.

Rudžu Andris redzējis arī tur spokojoties: mazs puika, ar

lielu cepuri, kas izskatījies pēc viņu gana Miķeļa, te iet. Rudžu
Andris sauc: «Miķel, Miķel, iesim reizā!» bet puika no ceļa

nost, mežā iekšā pa sānu ceļu, izputējis kā pelavas. Rudžu An-

dris noiet mājā, un redzi, Miķelis gana cūkas, nav nemaz tur

bijis.

Brongā, uz Roznieku ceļa, arī spokojoties: acis apmājot,
sākot cilvēks maldīties, tā kā no meža nemaz nevarot iziet, lai

gan kārtīgs ceļš tur iet.

26. A. Vas k i s Tuku m a.

Mārcienas pagastā Daugu Jēcītis Stradu Vītolam būvējis

māju. Vienā agrā rītā ejot uz darbu, tas gribējis iziet taisni,

bet nevarējis pāri tikt Pilskalna upei. Te gadījies kadsvecis ar

sarkanu ģīmi, saķēris Daugu ap viduci un pārnesis pāri. Par

savādo notikumu tas pastāstījis arī citiem strādniekiem. Gājuši

skatīties, kā tad tas īsti pāri ticis, jo bijis uzsnidzis jauns snie-

dziņš un varējis labi pēdas pazīt. Bet par brīnumu pie upes

abās pusēs bijušas tikai Daugu Jēča pēdas. Bet ka Daugu Jecis

būtu pārbridis upi pats, nevarējis būt, jo bijis pavisam sauss.

No Mārcienas pils līdz Apšuriņķiem vedot slepenas paze-

mes ejas.
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27. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteros.

Reiz es pa pašu dienas vidu braucu cau Milnu silu Aumei-

steru pagastā. Man bī jauna ķēvīte un tā viegli veda. Kā nu

es tiku Milnu silā, tā ķēvīte paliek gausāka un sāk smagi vilkt

un metās putās. Nu es sacīju tā pati pie sevis: «Uja, ķēvīt', tu

jau mani viegli vedi, kur nu es tik smagra vienā rāvienā pali-

ku?» Bet nekā, ķēvīte smagrāki vie velk un putas gāžās ar gā-

šanos. Nu es paskatījos apakalis un redzu: divi puikas sēd pa-

kaļā un ņirgājas. Nu man palika tik nelabi un es uzšāvu ķēvī-

tei ar pātagu. Bet ķēvīte tāpat smagri velk un nemaz netaisās

uz skriešanu. Tā nu es pabraucu labu gabalīnu un drīz jau bī

sila mala, ka pati pie sevis nosacīju: «Vai Dievī, kā es mājā

tikšu!» Uzreiz ķēvīte sāka viegli vilkt un pati no sevis sāka

rikšos tecēt. Paskatījos apakal: ne vairs puiku, abi kā ūdenī

iekrituši.

28. H. Skujiņa Bilskas pag.

Reiz vienam rentniekam Liepiņu šiliņā (Smiltenes pagastā)
bijušas briesmas. Viņš saulei ejot nācis no pļavas. Kad bijis pie

Ezeriņiem Oieli linu mārki), tad no Līdaciņas Kapu kalniņa puses

uzreiz no meža izskrējuši trīs vīri un, četrrāpus nometušies,

skrējuši graudniekam virsū. Graudnieks sācis kliegt un bēgt.
Kad viņš ieskrējis mājā, tad bijis tā nokusis, ka ne elpas neva-

rējis atņemt.

29. P. Abu 1 s Svarc m v i ž a Rīga.

Viens laivinieks dzīvojis Ķeizara dārza apkārtnē. Ap pus-
nakti pieklauvē kāds pie viņa durvim un aicina, lai pārcel viņu
uz Švarca muižu. Laivinieks negrib braukt, bet liela alga top

solīta, tā kā beidzot tas iziet laukā, kur redz: smalks kungs, ar

gardibeni galvā, stāv viņa priekšā un iespiež tam tūliņ zelta nau-

du rokā. Pa braukšanas laiku laivinieks drusciņ palūkojas uz

savu kungu, kas tam izliekas pavisam briesmīgs, tā ka viņam
top it nelabi ap sirdi. Beidzot mērķis ir sasniegts un te nu stin-

grā balsī kungs teic, lai laivinieks paliekot savā laivā un to ne-

atstājot, jo tas varbūt drīz atkal atnākšot. Tomēr, ziņkārīgs

būdams, tas gājis kungam pakal, kas nu pazudis Švarca muižas

rijā. Pie rijas piegājis laivinieks pa kādu spraugu varējis tur

ieskatīties. Tur tas redz skaistu, lielu istabu, ar spieģeļiem,

kroņlukturiem un daudz smalki kungi tur atrodas, bet tikai kun-

gi, kas griežas trakā dancī, pa starpām alu dzerdami. Cik ilgi
tie tā bija trakojuši, laivinieks nezin, bet piepēži gailis iedziedā-

jies un uz reizi viss palicis tumšs un kluss. Aiz uztraukuma

tas nogulējis vairāk mēnešu slims.
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30. H. Skujiņa Bilskas pag.

Bānūža muižā (Bilskas pagastā) esot veca rija, ko saucot

par Slepkavu riju. Slepkavu rijā neviens nevarot pa nakti gulēt,

jo gulētāju mokot žņaudzējs. Reiz viens vecis saderējis ar sa-

vu draugu uz pusstopu šņabja, ka viņš Slepkavu rijā pārgulēs

pa nakti. Vakarā vecis aizgājis uz riju un nogūlies uz kula. Kad

vecis gribējis aizmigt, tam mācies virsū žņaudzējs, to vāļājis un

žņaudzis. Kad vecis atvēris acis, žņaudzējs stāvējis viņam bļa-

kus. Tas bijis liels, balts vīrs un rokā tam bijis garš dūcis.

Žņaudzējs teicis: «Ej uz māju, neguli te!» Vecis izgājis no rijas
un apgūlies pie rijas lodziņa. Bet tiklīdz vecis taisījies iemigt,

žņaudzējs bijis atkal klāt, sācis gulētāju žņaugt un pavēlējis, lai

iet uz māju. Vecis aizgājis labu gabalu no rijas un apgūlies uz

grāvmalas. Bet arī te žņaudzējs bijis klāt, vajājis gulētāju un

pavēlējis, lai iet uz māju. Beidzot večam arī bijis jāiet uz māju.

Viņš derības pazaudējis, jo nevarējis pārgulēt pa nakti rijā. Kad

vecis pārnācis mājā, pulkstens bijis pāri pusnaktij.

31. Skolnieks J. Jegeris Apē.

Reiz viens skrodelis vakarā nācis no darba mājā. Viņam

vajadzējis iet caur biezu mežu. Laiks samācies un palicis stipri

tumšs, tā kā ceļu varējis sataustīt tikai ar kājām un gaismu
manīt caur koku galotnēm. Viņš uzgājis uz kāda laukumiņa un

redzējis: vienā un otrā pusē laukumiņam cilvēki. Viņš domājis:

būs kādi zirgu zagli, jo tanī apkārtnē bija daudz saimniekiem

zirgi pazuduši. Skrodelis mēdzis nēsāt līdzi revolveri. Gribē-

jis šaut, bet baidījies, ka nenošaun godīgu cilvēku, viņš pagājis
klusām garām. legājis klētī gulēt, bet nevarējis aizmigt: viens

spiedis rīkli ciet. Uzrāvis špickā uguni, bet neredz nekā. Licies

atkal gulēt, aizmidzis un redzējis sapnī, ka būtu šāvis tos cilvē-

kus, tad būtu nošāvis pats sevi.

32. K. Corbiks no 78 g. v. Mārtiņa Jukuma Jaunsaules

pagasta.

Vec-Saules pagastā Bibuku mājās_ atrodas 200 g. veca rija.
Neviens nevarējis šai rijā nakti pavadīt, jo šeit rādījušies spoki.

Visi, kas tur nakti iekšā atradušies, mocīti un plēsti aiz matiem.

Reiz viens vecs vecītis aizgājis uz riju gulēt. Ap pusnakti sācis

kāds vecīti aiz kājām raut. Vecītis nesacījis nekā: kas būs, tas

būs. Kad vecītis bijis aizrauts līdz krāsns mutei, piepēži iedzie-

dājies gailis. Līdz ko gailis beidzis dziedāt, pazudis arī spoks

un tā palicis vecītis neaizkārts.
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33. J. Atteka no 78 g. v. I. Lank a v a s Nīca.

Vienreiz bijis tāds dzērājs vīrs. Vakariem nākot mājā no

kroga, viņš pašā mājā nekad nenācis, bet palicis līdz rītam gulēt

turpat pie mājas aploka. Vienu vakaru vīrs atkal apgulies, bet

līdz bijis labi aizmidzis, tā rindām vien lēkuši viņam pāri tādi

mazi vīriņi. Vīrs dikti izbijies un skrējis mājā un no tā laika

vairs nevienu reizi nepalicis pļavā gulēt.

34. J. Vīksne no K. Kalnes Nīca.

Vizulis gājis pa Skaras mežu uz mājām. Mežā ieejot, viņam
nācis līdzi gar ceļa otru malu kāds cilvēks, kas bijis ar vieniem

lupatiem ģērbies. Kad viņš bijis atnācis pie Penkoku kapiem,

tad tūliņ noplīsušais cilvēks pazudis. Vizulis redzējis: tikko no-

plīsušais pārlēcis pār kapa žogu, tā tūliņ pazudis. Viņam palicis

bail un viņš taisījies, kā tiek no kapiem prom.

Reiz Reķis braucis vilnu kārst. Viņš braucis pa Cukura me-

žu pie Gēderta. Viņš dzirdējis, ka viņa priekšā kaut kas ska-

nējis, un redzējis, ka ugunis metušās. Pats Rekis dzīvoja Pai-

pas ciemā. Visi ciema iedzīvotāji sakot, ka tur spokojot.

35. H. Sk uji o a no 58 g. v. Marijas Puji ņ a s Smiltene.

Pa pašu dienvidu meita gāsi no Smiltenes uz māju. Kā šī

iegāsi Bilckas priedēs, tā no vecām grants bedrēm, kas pašā

ceļa malā, iznācis mellc cilvēks un šim uz rokas bīš pavisam

pliks bērnc un šis varēn vēkšis. Mellais cilvēks gāš pa vienu

ceļmalu un meita akai gāsi pa otru un mellais cilvēks meitai lī-

dzās vie turējies. Mellais cilvēks pagāš gabaliņu, ta sviedis bēr-

nu sev pār plecu, turēš aiz kājām cie un bērnam galva karāsies

pār muguru. Kā mellais cilvēks ticis pie Kluča tilta (Bilskas pa-

gastā), tā uzreiz pazudis. Meita varēn pārbīsies un kā tikusi

mājā, tā uz vietas likusies vietā un sagulēsi ilgi slima.

36. Andrejs Vaskis no Mārcienas.

Mārcienas pilskungs, vecais Strandzijs, licis vecam Reinim

apsargāt mantas kambari pilī. Vienā naktī Reiņa sieva redzot,

ka mantas kambarī degot svece. Cēlusi vīru augšā un rādījusi.

Domājusi, ka zagli esot ielauzušies pie mantām. Gājuši raudzīt.

Tuvojoties mantas kambarim, no tā izskrējis kāds melns vīrs,

saceļot tādu troksni, ka visa pils nodrebējusi. Durvis bijušas
aizslēgtas un nekādas pazīmes no zagļiem nebijušas.

37. K. Vieglais no A. Bodnieka Krapes pag.

Agrākos laikos uz viena kalna, ceļa mala, atradies ozols.

Naktīs, kad muižas kalps, kas jājis paziņot saimniekiem, ka jāie-



373

rodas klausās, jāja šim ozolam garām. Jājot gar šo ozolu, pie

viņa piestājusies viena melna jaunava uz melna zirga un jājusi

viņam kādu gabaliņu līdza. Arī citiem garāmgājējiem šinī pašā
vietā rādījies spoks. Ja cilvēks gājis kājām, tad arī spoks gājis

kājām, ja cilvēks braucis, arī spoks braucis, ja cilvēks jājis, arī

spoks jājis v. t. I.

38. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteros.

Reiz Koikeles muižā, kas tagad atrodas Igaunijas robežās,
dzīvāsi varēn smuka istabas meita. Koiķeles lielckungs ar mei-

tu sadzīvāš bērnu un ka bērnc jau bīš paaudzies, ta meita iz-

precēta uz Jaunēniešiem Gaujienas pagastā. Bet lielckungs bēr-

na meitai līdza nedevis, bet atstāš muižā.

Meita nodzīvāsi Jaunēniešos jau labu lugu, ka šai atlaista

ziņa, ka bērnc esot slims, lei ietot šā aplūkāt. Nu meita satai-

sīsies un aizgāsi ar. Bērnc bīš slims, gulēš rijā uz plika beņķa

un vaidēš. Māte aplūkāsi bērnu, izraudāsies un lūgusies lielkun-

gu, lei dodot šai bērnu uz māju, bet lielckungs nedevis un meitai

bīš jāiet vie vienai pašai uz māju.
Bīš jau labi pie vakara, ka meita iznākusi no Koikeles. Sau-

līte jau bīsi nogāsi, ka viņa iegāsi silā. Ka nu šī pa silu pagāsi
labu gabaliņu, ta šai nākuši div jauni kungi pretī un kā tikuši

pie šās, tā vienc prasīš: «Kur tu tik vēlu biji?»
Meita stāstīsi, kur šī bīsi. Bet nu uzreiz šī pamanīsi, ka

abim jaunkungim tādas kā lopa kājas. Nu šī pārbijušies un ie-

kliegušies: «Vai Dievī!»

Ka šī ta iekliegušies, ta abi jaunkungi uz rāviena pazuduši.

39. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Reiz viens vecs vīrs krēslā gājis gar Palsmanes mācītāja

muižas birzi. Birzī viņam piesitušās divas baltas preilenes un

aicinājušas, lai nākot šām līdz, iešot uz Stapariņiem (māja Au-

meisteru pagastā) kāzas. Vecais vīrs brīnījies: ne jau Stapari-

ņos kāzu esot, ne ar šis iešot. Viņš gājis tik tālāk savu ceļu.
Kad vecais vīrs bijis pagājies labu gabaliņu, tad atskatījies. Viņ§

vairs neredzējis nevienas preilenes, tās bijušas, kā ūdenī ie-

kritušas.

41. H. Skujiņa Bilskas pag.

Tai vietā, kur tagad ir Rībene (māja Bilskas pagasta), ve-

cos laikos bijis liels sils. Sila mala, uz kalniņa, netālu no taga-

dējās mājas, naktīs bieži vien gadījies redzēt trīs plikas preile-
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nes, kas dancojušas. Kad silu nocirtuši, arī vēl tad dancotājas

rādījušās. Tās dancojušas tā ap pusnakti, retu reizi arī dienas

vidos. No dancotājām visiem bijis bailes un tādēļ neviens lab-

prāt pa naktim caur silu nebraucis.

41. Maiga Streņģe Nīca, K. Lielozola kr.

Vienā ciemā pie vecas vecmāmiņas vakariem savācās no

tā ciema daudz jaunekļu un jaunavu. Starp tām jaunavām atra-

dās kādas trīs skaistules, par kurām neviens nezināja, kur viņas
dzīvo. Kad pulkstenis sita divpadsmit, tad tās trīs jaunavas
nozuda.

Vienu vakaru, kad jaunavas atkal bija ieradušās, kāds pui-

sis, gribēdams tās meitas nosebināt, sagriezis pulksteni par

stundu vēlāk. Kad atkal pulkstens sitis divpadsmit, tās trīs jau-

navas nozuda.

Kādu dienu tas puisis gāja gar upes krastu un ūdenī redzēja

trīs asins riņķus. Nu tās trīs jaunavas nebija vairs nekad

redzamas.

42. M. Malmeistere Nurmuiža.

Nespējnieks Stange bijis par naktssargu pie Nurmuižas baz-

nīcas. Vienu vakaru viņš sēdējis pie baznīcas uz beņķa un drusku

iesnaudies. Ap 12. lēns troksnis viņam iesities ausīs un viņš
redz: pie baznīcas piebrauc karīte. Gājis skatīties: no karītes

izkāpj četri kungi un ieiet baznīcā: kučērs paliek ārpusē. Kungi

noiet līdz altārim, attaisa lūku un nokāpj pagrabā. Pēc kādas

stundas sargs redz, ka tie iznāk no baznīcas, iesēžas atkal karītē

un lēnā gaitā brauc uz Talsu pusi. Pats Stange kļuvis slims

no bailēm.

43. J. Luters Ota ņ k c pie Nīcas. K. Lielozola kr.

Viena sieva pa vasaru lasījusi mežā ogas. Pie viņas pienā-
cis melns jaunskungs un teicis: «Sieva, vai tev nav bail?» Sie-

va atteikusi: «Ko es baidīšos, mēs jau esam četri: es, Dievs

tēvs, Dievs dēls un Dievs svētais gars.» Jaunskungs gājis prom.

Sieva gribējusi redzēt, kur viņš aiziet, un pagriezusi galvu uz

to pusi, kur aizgājis. No tā laika sievai palikusi šķība galva.

44. Ņina Gruzna Stukmaņos.

Reiz viens pliks virs nācis no Ramulu ezera. Plikais iegājis

viena skrodera priekšnamā un uzrāpies uz paspārni. Skroderis
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istaba šuvis._ Pārējie mājnieki bijuši aizgājuši uz deramo dienu.

Skroderis mēneša gaismā pliko ieraudzījis un paņēmis cirvi. Te

uz reizi, plikais nokrīt no paspārnes, ka paukš vien. Skroderis

tam_ sviedis ar cirvi, bet plikais tūliņ pazudis: dūmi vien no-

kūpējuši.

45. Talsos T. Dzinterkalna krājuma.

Viens zemnieks, no kroga mājā ejot, saticis uz lielceļa brau-

cēju. Ratos sēdējis kāds kungs, uz buka kučērs. lejūgti bijuši
divi melni zirgi. Kad braucējs viņam bijis piebraucis pavisam

tuvu, tad kungs uzaicinājis zemnieku braukt līdzi. Zemniekam

tas bijis pa prātam. Viņš uzsēdies kučēram blakus uz buka, un

nu viņi sākuši braukt tik ātri, ka galva reibuši. Bet zemniekam,

vajadzējis no lielceļa nogriezties pa taku uz mājām. Viņš lūdzis

apturēt zirgus, pēc kam arī nokāpis. Viens acu mirklis, braucēji
bijuši no acim pazuduši. Te viņš sācis manīt, ka viņam no sē-

dēšanas visa miesa kā ar adatām sadurta. Nu viņš arī tikai re-

dzējis, ka viņam drēbes bijušas sarautas, un pie viņām karājušās

skujas. Tā tad viņš bijis sēdējis un braucis uz skujām, kuras
kāds spoks bijis pārtaisījis par ratiem.

46. A. Vaskis Tukuma.

Tukuma apkārtnē Ozolmuižas kalpu mājās stipri spokoju-

mos, sevišķi istabas augšā. Tur bieži redzēta pelēka sieva stai-

gājam. Vakaros un nakti bijusi bieži dzirdama kāpšana pa ista-

bas augšas trepēm, lejā un augšā, lejā un augšā. Kad gājuši

skatīties, nekas nebijis redzams. Istabā šad tad redzēts garš pe-

lēks vīrs. Reizēm tas sēdējis gultas galā labi ilgi, bet tad piepēži
nozudis. Kāda sieva vakarā gājusi istabas augšā un atstājusi

augšienes durvis vaļā. Te uzreiz durvis ar lielu sparu aizcirtu-

šās ciet, kaut gan caurvēja tur nemaz nebijis. Ka sieva iedegusi

uguni, tā garām viņai paskrējusi kā ēna un kaktā kautkas no-

žvākstējis. Kad sieva atgriezusies istabā, tā bijusi viscaur

slapja no lielām bailēm.

47. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Aumeisteru muižas lielās kūtīs nevarot neviens cilvēks gu-

lēt, jo to mokot žņaudzējs.

Reiz muižas modernieks gulējis kūtī dienas vidu. Tiklīdz

viņš aizmidzis, tam mākušies virsū vērši un sākuši to badīt.

Kad modernieks pamodies, tad bijis pa murgiem līdz puskutij
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aizķepurojies. Viņš aizgājis atpakaļ un atkal apgūlies salmos.

Bet tiklīdz aizmidzis, tam mācies virsū tāds vecs sirms_ kungs

un sācis to žņaugt. «Ak, tu nebaidies vis no maniem vēršiem,

nu tagad es tev rādīšu,» teicis žņaudzējs. Kad modernieks pa-

modies, tad tam vairs pat krekla vīlītē nebijis sausuma. No

tās reizes modernieks nekad vairs kūtī negulējis.

48. Skolnieks A. Jurkis Nīca. K. Lielozola kr.

Reiz Miķelis Brūns gājis pa nakti gar Sapatu riju. Tad bi-

jusi ne visai tumša nakts, un viņš redzējis, ka no rijas iznāk

viens vīrs un nogulas pie žoga. Brūns jautājis: kas tu tāds esi?

Vīrs neatbildējis, bet tik piecēlies un iegājis rijā. No rīta Brūns

gājis skatīt, bet pēdu nebijis, lai gan tur bijusi uzrakta zeme.

49. A. Lerchis-Puškaitis Džūkste -Pienavā. LP, I,

148, 124.

Vienam saimniekam gadījies naktī pār upes tiltu braukt.

Līdz pusei tiltam pārbraucis, zirgs piepēži apstājies un sācis

spraušlot, rēgoties. Saimnieks skatījies, skatījies, bet nekā ie-

raudzīt. Beidzot tam iekritis prātā caur loka riņķi skatīties. Pa-

skatās tur —jā— uz tilta guļ balta sieviete. Bet līdz ko šī ma-

na, ka saimnieks caur riņķi skatās, tā acumirklī pļunkt! upe

iekšā.

Piezīme. Skolniece E. Poriete Lubāna uzrakstījusi A. Aizsilam

teiku, kur ap veco Lubānas baznīcu esot «balti tēli rindām slīdējuši.» P. S.

50. H. Skujioa Aumeisteru pag.

Aumeisteru muižas pagraba priekšā ap pusnakti stāvot liela

sieviete baltā palagā un klanoties. Viņa neviena cilvēka tuvu-

mā nelaižot. Ja kāds cilvēks gribot tai tuvāku pieiet, tad sie-

viete palecoties gabaliņu tālāk un atkal klanoties.

51. No kāda L. Bērziņa skolnieka Limbažos.

Sestā verstē no Limbažiem uz Pāles pusi atrodas pašā ceļ-
mala mazs uzkalniņš, iežogots ar krūmiem un Sotaga mežu. Ve-

cie ļaudis stāsta, ka tur reiz kāds cilvēks naktī saticis spoku.
Pēc izskata spoks bijis sieviete, baltās drēbēs. Šī baltā sieviete

stājusies viņam ceļā, ķērusies ap kaklu un taisījusies viņu no-

žņaugt. Šim vīram bijis pie_ rokas maisiņš, ar kuru tas iesitis

spokam un tā no tā atsvabinājies.
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52. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteros.

Gruncalas (Gundzales) pagasta Pakalniešu mājas robežā ir

div tādi mazi purini. Vienu sauc Apsīšu purinu un otru akai par

Skrodelu purinu. Te nu pa pašu pusnakti un pa pusdienas laiku

ar rādoties balts vīrs. Viņč skraidot no viena purina uz otru

un akai apakaiis.

53. H. Skujiņa Smiltenes pag.

Reiz tumšā rudens naktī vairāki muižas graudnieki brauku-

ši no Valmieras. Kad braucēji bijuši jau drīz pret kapsētas vār-

tiem, tad ieraudzījuši pie kapsētas šķūņa baltu vīru, kas klanījies
un plātījis rokas. Braucēji tā nobijušies, ka nedrīkstējuši gar

šķūni braukt un nogriezuši zirgus uz tīruma. Baltais vīrs pali-
cis stāvot pie kapsētas, klanījies un plātījis rokas.

54. H. Skujiņa Bilskas pag.

Pie Antuža (Smiltenes pagastā) gubenīša nakts vidū stāvē-

jis liels vīrietis, apsedzies ar baltu palagu. Baltais vīrietis stā-

vējis pie gubenīša durvim un cilvēkiem tas neaizticis. Kad kāds

gribējis stāvētājam tuvāk pieiet, tad tas uzreiz pazudis.

55. A. Aizsils no Ainas Brakas Meiranos.

Netālu no Visagala kapiem agrāk bija Visagala skola. Skola

atradās nepilnu versti no kapiem. Kad skola vēl bijusi jauna, tad

vairākus gadus vienu reizi ziemā, kādā tumšā naktī, iegājis balts

tēls skolēnu guļamās istabās. Pastaigājies pa guļamām istabām,

pēc tam aizgājis.

56. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteros.

Saimnieks braucis uz Valku. Pa pašu pusnakti šim gadī-
jies braukt pa Zuldīnas silu. Saimnieks pa silu braukdams tā

kā drusku piesnaudies un uzreiz jutis, ka zirgs apstājas. Nu šis

ar uztrūcies no snaudiena un pavēris acis. Zirgs stāvējis un au-

sījies. Nu saimnieks ar sācis skatīties. Bīš dikti tumšs laiks un

nemaz ar redzēt, ka vai acī dur. Saimnieks skatījies, ko skatī-

jies un uzreiz pamanīš gluži pliku mātīti un tā gāsi pa ceia malu

un nākusi taisni virsū.

«Dievs, stāvi man klā!» iekliedzies saimnieks, jo šim bīš

skaudīgi bailes. Kā nu saimnieks tā iekliedzies, tā plikā mātīte

uzreiz pazudusi.

57. H. Skujiņa Smiltenes pag.

Reiz viens rentnieks nācis no pļavas ap saules iešanu. Kad

nonācis pie mēra kapiem Liepiņu šiliņa (Smiltenes pag.), no ka-
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piem iznākuši divi zaldāti, nostājušies rentniekam abos sānos

un gājuši līdza. Rentnieks sācis skriet. Zaldāti to labu vēl ga-

baliņu pavadījuši un beidzot pazuduši mežā.

58. Z. Cukure Limbažos.

Vecmuižas mežā ir maza maza upīte, no visām pusēm ie-

slēgta ar skuju kokiem, tā kā pat pusdienas laikā tur ir loti

tumšs. Viņa iztek no purva, tādēļ arī viņas ūdens loti duļķains.
Visu šo īpašību dēl viņu sauc par Melnurgu. Nakti neviens ce-

ļinieks neesot varējis mierīgi aizbraukt šai upei garām. Gandrīz

katrs braucējs esot redzējis, kādu parādību. Reiz manai vecmā-

tei no godībām mājā braucot parādījies mazs mazs cilvēciņš.

Galvā viņam bijusi cepure, kas līdzinājusies lietus sargam, bet

kājās loti mazi zābaciņi. Viņa esot noskaitījusi tēva reizi un tad

parādība pazudusi. Citi atkal esot redzējuši baltu dāmu stāvot

uz tilta, kas tūlīt, tikko taisījušies viņu aizkārt, iegāzušies ūdenī.

59. H. Skujiņa B lomu pag.

Divas meitas gājušas deramās dienas nakti pulksten div-

padsmitos no Blomu kroga uz māju. Uz raktā ceļa pamanījušas
tādu savādu cilvēku ar baltu micīti galvā. Savādais cilvēks

palēcies kā varde gabaliņu un atkal apstājies. Gājējas bijušas

labi tuvu. Arī savādais cilvēks taisījis mazākus lēcienus. Bei-

dzot gājējas manījušas, ka labi nebūs, un noskaitījušas tēva reizi.

Savādais cilvēks uzreiz pazudis, kā zemē ielīdis.

60. H. Skujiņa Aumeisteros.

Ilgus gadus atpakaļ Aumeisteru Zaķu muižā slimojusi ilgi

un grūti viena kalpa sieva. Naktī sieva redzējusi, nomodā bū-

dama, ka pa durvim ienāk gari gari cilvēki, pienāk pie viņas

gultas un skatās uz to. Tie esot bijuši mironi no Romiešu kap-
sētas. Romiešu kapsēta ir akmeņa laikmeta kapu kalns Zaķu

muižā, Aumeisteru pagastā. Sieva palikusi arvienu slimāka un

pa naktim sācis nākt arī vecs vecs vecis ar garu sirmu bārdu

un kūju rokā. Vecis aizlīdis aiz skapja un tur klaudzinājis ar kū-

ju pret grīdu. Sieva beidzot atlabusi. Kad tā palikusi veselāka,
tad arī gari to vairs neapciemojuši.

61. H. Skujiņa no 58 g. v. Marijas P v j i ņ a s Smiltene.

Liepiņas sihna (Smiltenes pagasta) ir vecas grants bedres

un par tām veci cilvēki stāstās redzēši braucam lepnus mellus
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kungus, spīdīga karite un div meilim priekša. Kungi braukājot

pa grants bedrēm pa pašu pusnakti un pa dienvidu ar.

62. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīga.

Reiz divi draugi sākuši runāt par visādām brīnišķīgām lie-

tām. Viens ticējis brīnumiem, otrs ne. Tad pirmais izsaucies:

«Šonakt pusnaktī tu pat nevarēsi pa to pašu ceļu uz māju aiziet,

pa kuru esi atnācis.» Otrs apgalvojis, ka varēšot, un tā abi no-

derējuši. Pusnaktij tuvojoties, pēdējais sācis iet uz māju, un no-

nākot līdz kādam sānu ceļam, viņam licies, it kā kāds sacītu:

«Neej pa to ceļu, par ko noderēji!» Viņš nu ari sācis šaubīties,

aizgājis pa sānu ceļu un, mājā nonākot, licies mierīgi gulēt. Pēc

kāda brītiņa viņš dzird kādu pie loga dauzāmies un saucam:

«Kāpēc tu negāji pa to ceļu, par ko tu saderēji?» Noturēdams

to par savu draugu, viņš nav nekā atbildējis un gulējis tik tā-

lāku. Rītu viņš prasījis draugam, kā viņam neesot bijis bailes

nākt pie viņa loga dauzīties. Bet draugs atbildējis, ka viņš ne-

kur neesot bijis. Tad nu viņš sapratis, ka tai ceļā viņam būtu

tiešām kas slikts gadījies.

63. Skolniece E. Kurme Strenčos.

Mans vecais tēvs stāstīja šādu notikumu. Viņa tēva tēvs

braucis uz Rīgu ar liniem. Agrāk, kad braukuši uz Rīgu, tad ņē-

muši siļķes asti līdz, lai uz ceļa nenotiktu kāds sliktums. Viņi

braukuši garā rindā. Vecā tēva-tēva tēvs bijis pats pēdējais.

•Gar ceļmalu bijušas ūdens paņčkas. No vienas ūdens paņčkas
kails vīrietis izstiepis galvu. Kailais vīrietis nevarējis no ūdens

ārā tikt. Viņš teicis, ja neviens cilvēks viņam nepalīdzēšot, tad

viņam uz mūžu jāguļot šai paņčkā. Kailais vīrietis lūdzis, lai pa-

līdzot viņam, ja vairāk ne, tad ar pātagas galiņu. Tad viņš bū-

šot glābts. Vecā tēva-tēva tēvam palicis bail. Viņš uzsitis zir-

gam ar pātagu, piebraucis citiem vīriem klāt un izstāstījis no-

tikumu. Viņa biedri nosprieduši, ka ja šis būtu aizticis, tad pats

būtu palicis kailā vietā un pēdējais būtu atpestīts.

64. H. Skujiņa Bilskas pag.

Bānūža muižā vēl tagad esot šķūnis, ko saucot par Meitu

šķūni. Šķūnī neviens nevarot pa nakti gulēt, jo ap pusnakti šķū-
nī rādoties visādi ķēmi un nedodot miera. Šķūnī dažreiz raudot

un vaimanājot. Tas esot tādēļ, ka šķūnī vecos vergu laikos pa

naktim sadzinuši klaušinieces — meitas, kuras muižā gaitās gā-
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jušas. Naktī uz šķūni braucis meitās pats lielkungs un tam bi-

juši līdz tādi savādi melni kungi. Lielkungs ar melniem kun-

giem meitas visādi mocījuši un nerrojuši. Vēl tagad zem šķūņa

grīdas esot atrodami cilvēku kauli.

65. H. Skujiņa Bilskas pag.

Reiz muižas bērni ganījuši cūkas pie Bānūža muižas (Bil-
skas pagastā) lielām rijām. Bērni spēlējuši trīpātarus (bērnu

rotaļu) un viens puika iegājis rijā un gribējis salmos noslēpties.

Rijā bijuši pērngadējie salmi un salmu malā izrakta bedre. Kad

puika piegājis pie salmiem, tam nezin kas ienācis prātā un tas

trīs reizes iespļāvis bedrē. Bet tūliņ no bedres izstiepies tāds

garš un melns, kā cilvēks, ar tik garu degunu, kā slotas kāts.

Deguns bijis tik melns kā sodrēji. Puika briesmīgi pārbijies un

kliegdams aizskrējis pie citiem bērniem.

66. V. Akmentiņš Lubānas pag. Zvidzienas apkārtnē.

Tas bijis klaušu laikos. Viena sieviete braukusi no Lubā-

nas, bet te piepēži viens vīrietis—kur gadījies kur ne — sēstoties

vāģos un gribot, lai paved. Ak, Dieviņ tētīt, ko nu darīt! Bei-

dzot sadomājusi skaitīt lūgšanu. Noskaitot vienu reizi, nekā*

Noskaitot otru reizi, vēl sēdot nepazīstamais vīrietis vāģos. Kā

noskaitījusi trešo reizi, tā tas pazudis.

67. E. Poriete Lubānā, A. Aizsila kr.

Netālu no Lubānas atrodas liels mežs, ko sauc par Kalpu
silu. Priekš kādiem 100 gadiem, tagadējais Kalpu sils izdedzis.

Lubānas lielskungs dzinis ļaudis mežu sēt. Darbs bijis grūts,

atpūtas maz un vagārs loti bargs. Daudzi cilvēki saslimuši, daži

pat miruši no pārliecīgi grūtā darba un vagāra un kunga sma-

gām nūjām. Pēc beigtā darba ļaudis jauno mežu nosaukuši par

Kalpu silu. Pusdienas laikā tur nevarot iet ogot, jo ogotājus
baidot spoki.

#8. J. A. Jansons Vandzene.

Nakti gājis kāds vīrs no Kulpju mājām pa ceļu un ieraudzī-

jis, ka viens iet pa priekšu ar uguni. Vīrs nu iten priecīgs stei-

dzies pirmo panākt, lai nebūtu gar kapiem jāiet vienam. Bet pie

kapiem vīrs ar uguni pazudis kā akā un Kulpju vīrs visu atliku-

šo ceļa gabalu noskrējis skriešus no bailēm.
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69. H. Krastiņa Rīga, A. Bērzkalnes kr.

Reļz nabaga sieviņa gāja mežā malkas lasīt. Ar savu nastu

mājā_ nākot, vina ieraudzīja pie kādas sētas slimu kaķīti guļam

un želi ņaudam._ Nabaga sieviņa līdzcietīgi ietina kaķīti priekš-
autā un nesa mājā. Viņas abi bērni tecēja viņai pretī un, ierau-

dzīdami kaķīti, loti priecājās un gribēja ņemt viņu rokās, bet

māte nedeva vis bērniem kaķīti, baidīdamās, ka nemoca. Mājā
kaķīti nolika uz mīkstām drānām un deva tam pienu lakt. Kad

kaķītis atžirga, tad tas pazuda. Bērni nu bija noskumuši un

gribēja kaķīti atkal uzmeklēt.

Pēc kāda laika nabaga sieviņa atkal devās mežā un, kad ar

nastu atpakaļ nākdama, piegāja pie tās vietas, kur kaķītis bija

gulējis, tad tur stāvēja kāda lepna kundze, sauca nabaga sievi-

ņas vārdu un pasvieda tai piecas adāmās adatas. Sieviņa neva-

rēja saprast, ko tāda nieka dāvana lai nozīmē. Vakarā viņa no-

lika tās piecas adatas uz galda.

Otrā rītā piecēlusies, viņa ieraudzīja pāri jaunu zeķu bla-

kus adatām. Nākošā vakarā atkal nolika adatas uz galda un no

rīta tur atkal stāvēja pāris jaunu zeķu. Tagad viņa saprata, ka

tā bija alga par slimā kaķīša žēlošanu. Katru nakti adatas at-

radās uz galda, katru rītu bija tur pāris jaunu zeķu. Zeķes viņa

pārdeva un dzīvoja ar saviem bērniem bez raizēm.

70. V. Akmentiņš no 73 g. v. A. Akmentiņas.

Tilti, saukti par tālajiem, pēc vecu laužu nostāstiem, bijuši

uz Rīgu braucot, kādas 30—40 verstis no pašas Rīgas pilsētas.

Vienam ceļa vīram, tālajos tiltos braucot, piepēži zirgs apstā-

jies, negājis tālāk, un mazs puika —kur gadījies, kur ne — skrē-

jis līdzi un raudājis. Braucējam sameties bailes un tas nezinājis,
ko darīt. Beidzot sācis skaitīt lūgšanu. Jā, tiklīdz noskaitījis lūg-

šanu, tā puika pazudis un zirgs atkal soļojis uz priekšu.

71. H. Skujiņa Aumeisteros.

Ilgus, ilgus gadus atpakaļ gājusi viena vecenīte sēņot Pu-

buļa priedēs. Bijis tā ap pusdienas laiku. Te dzirdējusi tuvuma,

ka kāds žēli, žēli raudājis. Skatījusies sēņotāja visapkārt, bet

raudātāja neredzējusi. Gājusi uz to pusi, no kurienes nākusi rau-

dāšana. Pagājusi mazu gabaliņu un ieraudzījusi zem lielas

priedes sēdam divus gluži kailus bērniņus, gadi divi vecus, saju-

kušiem matiņiem un raudam. Abi bērniņi bijuši puiseniņi. Sēņo-

tāja gājusi vien tuvāk, bet kad bijusi vairs tikai dažus soļus no

raudātājiem, tie uzreiz pazuduši, it kā zemē ielīduši. Pec tam
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vel ilgus gadus sēņotajās tai vieta dzirdējušas raudātājus rau-

dam, bet redzēt gan neviens viņus neesot redzējis.

72. K. Bika Gauji c n a.

Kurpnieks Vīgants gājis Sikšņu muižas daļā caur mežu, var-

būt tā ap Augstbiržu māju aukstā ziemas laikā. Pulkstens va-

rēja būt tā ap divpadsmit pašā pusnaktī. Te viņš uzreiz izdzird

mežā mazu bērnu raudam ar smalku balsiņu. Šis tik noteicis:

«Ko tu, zvērs, tur vari pieraudāt!» kā uz reiz bērns sācis raudāt

pašam zem kājām. Gan šis spārdījis ar kājām, bet kā nepalicis,
tā nepalicis mierā. Šis nu noskaitījis tēva reizi un metis krustu

priekšā, un tik devies prom. Iznākušam jau meža malā tuvējās

mājās gailis sācis dziedāt un arī bērna raudāšana palikusi mierā.

73. H. Skujiņa no 76 g. v. J. Ābeles Aumeisteros.

Uz Icēna kalna (Aumeisteru pagastā) aug tāda zemzaraina

priede un zem tās raudot raudātāš. Ja nu kādam gadoties iet

gar kalnu vai nu pa pašu pusnakti, vai dienas vidu, ta viemē

raudātāju dzirdot.

74. fi. Skujiņa Bilskas pag.

Vagu silā (Bilskas pagastā) vecos laikos mitis kāds raudā-

tājs, kas pa naktim silā žēli, žēli raudājis. Vienam vecam vīram

gadījies naktī caur Vagu silu iet un raudātājs atkal raudājis.

Vīrs zinājis, kas par lietu, un sācis dziedāt šo peršiņu:

«Ko tu raudi, nabadziņš,

Jo tavs Pestītājs vēl dzīvo,

Kas tev karsti, karsti mīļo.
Kas priekš tevis nomirs bija,

Priekš tev' dzīvo mūžīgi.»

Kad dziesmiņa bijusi nodziedāta, tad raudātājs apklusis. No

tā laika viņš neticis vairs Vagu silā dzirdēts.

75. M. Garkolneno 76 g. v. IvasStaleidzanasAtašienē.

Vīnā vītā saiminīks iztaisīja krūgu. Nu Jauna gods leidz

treju ķēniņu dīnai tvmā laikā vīnu nakti krūgā īguoja divi leli,

leli cylvāki. Krūdzinīks nūsabeida, bet lelī cvlvāki soka: «Na-

sabeistit, mes taidi paši cylvāki, kai jyus!» Lelī cylvāki papra-

sīja krūdzinīka īdūt jīm vīnu spaini brandīna un kukuli maizes.

Krūdzinīks atnesja spaini brandīna un kukuli maizes un īdevja

jīm. «Idūdit ūtru trauku!» prasīja lelī cylvāki. Krūdzinīks da-
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buoja ūtra trauka un padevja jīm. Lelī cvlvāki puorlēja spaini
brandīna pa pusei, lvka pi_ mutes, izdzēra, uzkūdja pa pus ku-

kuļam maizes un soka krīīdzinīkam: «Palaid myusus pa duro-

vom!» Krūdzinīks nūsabeida un syuta sovu kolpu, bet lelī cvl-
vāki soka: «Na, tev pašam juopalaiž!» Krūdzinīks treisēdams

attaisīja durovas un palaidja lelūs cylvākus uorā. Aiz durovom

uz teiruma beja leli pulki vysvysaidu zvēru un kukaiņu. Lelī

cvlvāki soka krūdzinīkam: «Tu sovu krūgu pastatīji uz myusu

ceļa, pa kuru mums juodzonoj vysi itī zvēru un kukaiņu pulki.

Tuodēl leidz reit vokoram, kad mes dzeisim otkon šovus pulkus,

ka ceļš byutu teirs, cytaidi mes tevi saplēssim!» Aizpleikšinuoja
ar puotogu vīns lelais cvlvāks un vvsi zvēri un kukaini ar pa-

šim gonim pazuda. Utrā reitā krūdzinīks izalasīja nu krūga ar

vysu sovu saimi un montu, bet muojas naizjaucja. Trešā reitā

krūdzinīks atguoja pasavārtu sovas muojas, bet juos jau nabeja:

vysas bolkas beja izsvaidītas kur kura pa teirumu. Krūdzinīks

salasīja bolkas, pastatīja muoju cytā vītā un dzeivuoja laimīgi.

2. Ēni nogalina cilvēkus.

t. Stud. Vītols Kursīšu Sūbru Vītolos. LP, VII, I, 136, 1.

Vienu svētvakaru zvana dēls ar ķestera dēlu kurinājuši baz-

nīcas drēbju kambarī krāsni. Šiem paliekot garš laiks — ko nu

darīs 9 Sāks kārtis cirst. Cērtot, cērtot — esot jau ap pusnakti
— ienākot viens kungs, nosēžoties šiem blakus un sākot, vadzi,

arī līdzi cirst. Bet šis — par brīnumiem — arvienu virmot. Uz

vienu reizi ķestera dēlam nokrītot viena kārts zemē. Kā šis lie-

coties šo uzcelt, ieraugot svešajam vērša kāju. Domājis: labi

vairs nav! Teicis: būšot iziet drusku laukā. Kā izticis laukā,

tā tūliņ prom uz mājām. Rītā nogājis uz baznīcu: no zvaņa dēla

vairs ne zīmes — smadzenes bijušas iztraipītas gar sienām.

2. Trīna Saulīte Rikterē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 73, 21.

Vienā pirtī ap pulksten desmitiem katru nakti dega maza

uguntiņa. Drošs puisis paņēmās nosargāt dedzinātāju un pra-

sīja par to rubli. Labi, aizgāja uz pirti, ielīda krāsnī un gaidīja,

laipnāk uguntiņas dedzinātājs. Ap pulksten desmitiem arī ierau-

dzīja divi baltus vīrus pirtī ienākam. Tie aizdedzināja sveci, ap-

klāja galdu un sāka grāmatas lasīt. Vispēdīgi viens no viņiem
sacīja uz otru: «Ko ar to darīsim, kas pirts krāsnī gul?» Pui-

sim krāsnī metās nelabi ap sirdi, kad to dzirdēja. Drīzi abi vīri

izvilka viņu no krāsns laukā, piekāra viņam to naudas rubli

kaklā un palaida uz istabu. Kalnā uznācis, viņš vairs nevarēja
neviena vārda izrunāt. Pēc necik ilga laika puisis nomira.
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3. Skolnieks Kārlis Priedīts no 60 g. v. M. Lazdinas

Jaunlaicenē.

Divi vecīši vakarā braukuši mājā no tirga, vini izbraukuši

no meža vienu dzirnavu tuvumā Alūksnes apkārtnē. Mežā bi-

jusi dzirdama balss, kas kautko žēli saukusi. Vecīši redzējuši,
ka no dzirnavām iznāk puisis, paskatās uz upi un saka: «Ak,
tu velns, kāds tumšs ūdens, tur jau var noslīkt!» Balss sākusi

žēli vaidēt un izklausījusies kā mirēja vaidieni. Puisis meties

ūdenī un sācis peldēt, bet upes vidū nogrimis. Līdz ko viņš pa-

zudis zem ūdens, tūlīt arī vaidēšana mežā apklususi, tikai vecīši

redzējuši, ka liels melns putns izlaidies no meža, pāri tai vietai,
kur puisis noslīcis.

4. L. Grīnberge m o 45 g. v. J. Indriksones Nogalē.

Viens saimnieks, kas tirgojies ar lopiem, gājis nakti pulksten
divos uz stalli zirgus kopt. Zirgiem aptrūkuši milti, saimnieks

aizgājis uz klēti pēc miltiem. Te uzreiz viena balss uzprasījusi
saimniekam: «Cik ir pulkstens?» Saimnieks neko neatbild, ņem

tik savus miltus un iet kopties. Kad viņš nācis atpakaļ atkal

viens saucis aiz klēts: «Cik ir pulkstens?» Saimnieks izskatījies
— nevienu nav redzējis un gājis atkal pie miera. Otrā nedēlā
saimnieks ar savu mazo dēlēnu braukuši mājā no pilsētas. Ti-

kuši jau pie mājām. Te uzreiz no pažobeles izlēcis melns vīrs

un uzsaucis: «Ne sola tālāk! Kāpēc tu man vinu nakt neteici,

cik ir pulkstens, nu tev ir jāmirst!» Saimnieks pasmējies un gri-

bējis braukt tālāk, bet turpat uz vietas izdzisis. Kad nobijies

zēns ieskrējis istabā, pulkstens bijis patlaban atkal divi pēc

pusnakts.

5. Skolnieks N. Melkis Strenčos.

Omuļu pagastā, Stalu muižā atrodas rija. Šī rija esot kādi

deviņi simti gadu veca. Šīs rijas jumts ir apaudzis ar puspēdu
garām sūnām. Rijnieks, kas beidzamo reizi kurinājis riju, pie-

teicis, lai Jāņu naktī neviens neejot šai rijā gulēt. Tomēr ra-

dies viens pārdrošnieks, kas iegājis. Otrā rītā viņu atraduši

beigtu. Par to ļaudis sadusmojušies un gribējuši riju nodedzināt.

Pielaiduši rijai uguni no visiem četriem rijas stūriem. Bet tavu

brīnumu — rija nav degusi.

6. Skolotāja Irma Vizbule no Zalgales

Kautkur meža ganības bijis liels līks bērzs. Pie berza neva-

rēja ne gulēt, ne stāvēt, jo nācis viens kungs un dzinis no bērza
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prom. Viens pārdrošs puisis to neticējis, gribējis pats pārlieci-
nāties un vienu vakaru aizgājis pieguļniekiem līdzi. Viņš paņē-

mis savu maisiņu un aizgājis pie bērza gulēt. ledams prom,

pieteicis citiem puišiem, lai turas tepat tuvumā un lai uzklausās,
ja viņš sauktupalīgā.

_

Citi puiši nolikuši savus maisiņus netālu

no berza un sākuši spēlēt kārtis, kā arī gaidījuši palīgā saucie-

nu. Pārdrošais puisis pie bērza gandrīz jau iemidzis. Te viens

jaunskungs klāt: jai iet ārā no viņa vietas. Puisis atver acis:

neviena nav. «Būs kāds no puišiem,» puisis nodomā un gul
tālāk. Te atkal jaunskungs klāt: lai trešo reizi vairs negaidot,
lai ejot prom. Puisis apgriežas uz otriem sāniem un gul. Nav

vēl labi aizmidzis, jaunskungs klāt, saķer pie kājām un vēlk pa
bērzu augšā. Puisis turas pretī, cik spēka, bet nevar noturēties

ne arī pabļaut. Tikai putu pilna mute un drusku var pakunkstēt.
Citi puiši gan dzird, bet domā, ka pārdrošais tikai jokojas, bet

iet tomēr skatīties. Aizgājuši pie bērza, redz, ka pārdrošais jau
bērzam līdz pusei un, acis pārgriezis, spārdās un raustās. Četri

puiši saķēruši pārdrošo pie rokas un vilkuši atpakaļ. Ar lielām

pūlēm atņēmuši pārdrošnieku no neredzamā spēka. Aiznesuši

mājās, bet pārdrošais teicis: «Nav labi, ka ir pārdrošs.» Drīzā

laikā pārdrošais puisis nomiris.

7. H. Skujiņa Smiltenē.

Reiz akai vienam ceļa gājējam tā gadījies. Šis pa pašu pus-

nakti gāš no darba uz māju. Šis nu gāš, gāš un uzreiz pamanīš,

ka šim pa priekšu iet skaudīgi lielc vīrs un nes uz pleca milzīgu

baļķi. Ceļa gājēš tūlī manīš, ka nav labi, bet nesacīš ne puš-

plēsta vārdīna, tik lūdzis Dievu un skaitīš tēva reizi. Ka nu

ceļa gājējam bīš no lielceļa jāgriežas uz kāju celīna, ta lielais

vīrs uzreiz sviedis baļķi zemē un tas līdz pusei pats sadzinies

zemē un ta lielais vīrs kliedzis: «Jā tu būtu vienu pašu vār-

diņu uz manis sacīš, ta es tevi tāpat ietriektu zemē, kā to baļķi.»
Un lielais vīrs gāzis ar kulaku pa baļķa galu un tas ka nemeties

iedzinies zemē. Pēc tam lielais vīrs uzreiz pazudis.

8. H. Skujiga, Smiltenē.

Reiz akai tāpat vienc vīrs pa nakti gāš pa ceļu. Gāš, gāš
un neviena neredzēš, bet uzreiz —

kur gadījies, kur ne —
otris

vīrs un ar iet pa otru pusi ceļam. Vīram sametušās bailes, šis

sācis lūgt Dievu un skaitīt tēva reizi, bet uz svešā nesacīš ne

vārdīna. Bet nu nāburgu mājā dziedāš gailis. Svešais tik ie-

kliedzies: «Ka tu būtu uz mani vārdīnu sacīš, ta te vairs ne-

stāvētu.» Ka nu svešais tā izkliedzis, ta uzreiz pazudis.
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3. Ēni dzīvnieku izskatā.

1. M. P. Lo dzi o š Jaun-Sēr p i 1 ī. LP, VII, I, 983, 1.

Pa Sērpils Krievu purvu — netālu no Krieviņu mājām —

reiz iegadījies naktsvidū muižas rijniekam Jonāsam iet. Tikko

bijis tuvāk turienes lielajam akmenim, te Krievu purvā sācis

briesmīgi šņākt un šalkt, pēc viesuļa troksnis izlicies. Rijnieks
bailēs izsteidzies uz ceļa — troksnis apklusis; bet nu pamanījis

lielu, melnu suni pa priekšu tekam. Sagrābis akmeni un metis

sunam, bet akmens sunam netrāpījis, rūkdams nācis atpakaļ un

trāpījis pašam sviedējam pa roku: roka dikti aizsāpējusies. Pēc

tam suns tūlīt pārvērties atkal par viesuli un šņākdams ieskrējis

purvā atpakaļ. Bet roka rijniekam visu mūžu sasāpējusi.

2. A. Lerchis-Puškaitis no J. Sējas Lesteniekos.

LP, VII, I, 983, 2.

Reiz malējs, ap pusnakti, no Lestenes vējenēm nākdams,
redz pie Lestenes Pūpju kapiem lielu, melnu suni gadāmies. Tas

bijis ziemu, pēdu laikā. Suns šim tuvu pie papēžiem. Vīrs bailēs

gan labina melno, met no kulītes gan maizes kumosiņus, atliku-

šo galu zemē, bet suns apož, apož, dodas atkal virsū. Nu vīrs

sācis kliegt. Par laimi tai brīdī tuvējās mājās viens bija iznācis

laukā, izdzirdējis šo kliedzam. Tūliņ ieskrējis atpakaļ istabā, pa-

cēlis citus un nu skrējuši glābt kliedzēju: kas par klizmu šim

tur nakts vidū? Bet suns tai pašā brīdī pazudis. Malēju ieve-

duši iekšā. Rītā gājuši skatīties, vai neredzēs pa pēdām, uz kuru

pusi suns aizskrējis? Izskatījušies, izmeklējušies — ne suņa, ne

pēdu, nekā — tikai maizes kumosiņi, gaļas gabaliņi stāv kā va-

kar izmētāti.

3. Zalaiska.lns Rāmuļu Kesos. Zin. Kom. kr. LP, VII,

I, 983, 3.

Reiz Kēsu mājas saimniekam ap pašu pusnakti iznācis jāt
gar Raunu mājai piederīgu, vecu, sagāztu siena šķūni, kas atro-

das ezera malā. Atliekas vēl tagad redzamas. Jā, un kā jājis

gar šķūni, tā izskrējis no turienes pamazs melns suns ar loti
lielu galvu. Viņš nemaz nerējis, bet ķēries vien šim pie kājām,
lūkodams zirgam mugurā tikt. Šis savilcis kājas zirgam uz mu-

guras un sācis jāt, cik vien zirgs jaudājis, bet tad piepēži suns

pārvērties par kaķi un vienā lēcienā uzlēcis zirgam mugurā aiz

jātnieka. Nu vairs zirgs nemaz nevarējis paskriet, tikai maz

vien vilcies uz priekšu un tomēr zirgs bijis gluži slapjš, ka kūpē-

jis vien. Pats jātnieks gluži bijis pārbijies, ka nevarējis ne lo-
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cekla kustināt. Tā viņš mazu gabalu, kur citreiz nevajadzējis

ne 5 minūšu laika, jājis varbūt vairāk par pusstundu. Tiklīdz

pārjājis pār Raunu mājas robežu, kaķis nozudis un zirgs atkal

sācis rikšot.

4. Skolniece A. Celms Strenčos.

Reiz divām meitām izgadījies pa nakti nākt no Valmieras uz

Strenčiem. Līdz divpadsmitai stundai viņas nākušas itin mie-

rīgi. Ap pulksten divpadsmitiem tikušām līdz Krāču silam, kas

atrodas netālu no Strenčiem, viņām sācis mazs sunītis skriet

līdz. Šis sunītis skrējis viņām gandrīz līdz mājām līdz. Pa to

laiku meitas nav drīkstējušas pat ne runāt. Pie Mežstrenču kar-

tupeļu bedrēm saimniece, gaidīdama meitu klaigājusi un rīdījusi

ar suņiem. No tā arī mazais sunītis nozudis.

5. Skolnieks V. Līcis Rendas pag.

Dzīvojis viens vīrs Suseklis ar savu dēlu Jāni tuvu pie ka-

piem. Reiz, kad Suseklis piedzēries nācis mājā, divi suni skrē-

juši līdz no krogus līdz kapsētai. Kad tēvs pārnācis mājā un

stāstījis par to savam dēlam, tas gājis tūliņ suņus ķert. Pie kap-
sētas vārtiem Jānis redzējis suņus sēžam un sevī jau nopriecā-
jies, ka tiks pie diviem suņiem, kurus pats Dievs vīnam sūtījis.
Tikko Jānis gribējis suņus saķert, zeme atvērusies un viņš iekri-

tis iekšā. Tēvs no rīta gājis dēlu meklēt, bet atradis tikai zā-

baku, kas bijis aizķēries un tāpēc palicis ārpusē. Suseklis no

bēdām gājis uz māju raudādams, apsēdies ceļmalā un palicis no

bēdām par akmeni, ko vēl tagad rāda Rendas pagastā.

6. A. Lerchis-Puškaitis no R. BergmanaKuķeniekos.

LP, VII, I, 131, 3.

Vecais Irlavas Rumba nācis no vēžošanas mājā tā ap pus-

nakti un ieraudzījis, ka tam papriekšu tek mazs šunelis. Neko.

Bet pie klēts paspārnes šunelis sācis malkas šķilas mētāt un šis

nu sprucis istabā citus sacelt. Iznākuši citi — ne šuneļa vairs,

ne šķilu mētātāja.

7. A. Lerchis-Puškaitis no Elīzes Gedules Džūkstē.

LP, VII, I, 131, 4.

«Kad es vēl priekš kādiem 30 gadiem biju Elejas pilī par

saimnieci, tad viena pavasara naktī, gaišam mēnesim spīdot,

tāpat atvēru durvis, skatījos dārzā, cik tur viss zaļoja, ziedoja,
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smaržoja. Te tuvējie ceri nokustējās — skatīšos, kas tur ir.

Parādās suna galva ceru apakšā; bet tai pašā brīdī neizlien vis

suns — izlien lācēns, vidēja auguma, skrien man garām pa gran-

ēto gaņģi un cērt kājas tik dikti pie zemes, itkā kalts zirgs pilnā

skrējienā tur skrietu — tā man atskanēja. Pakavi nožvakstēja

vēl aiz ceriem un tad viss apklusa.»

8. H. Skujiņa no 76 g. v. J. Ābeles Aumeisteros.

Vīrs braucis gar Aumeisteru kungu kapsētu un bīsi pati

pusnakts. Kā nu šis ticis pretī kapsētai, tā no kapsētas iznācis

balts sunīc ar mellu krāgu (melnu spalvu ap kaklu) un sācis vie

zirgam tīties pa kājām un tā labu gabaliņu, kamē pēdīgi uzreiz

pazudis.

9. Kārlis Skujiņa Lielvircavas pagasta.

Vienam vīram iznācis nakti iet gar Lielvircavas kapsētu.

Baznīcas zvans trīs reizas ieskanējies un no kapsētas izskrējis
melns suns un skrējis vīram pa priekšu līdz pašai mājai. Pie

mājas suns pazudis.

10. J. Vik s ne Nīcā. K. Lielozola kr.

Priedes Miķelis bijis pie viena saimnieka par puisi. Saim-
nieks ar puisi kādu dienu taisījuši ap savu māju skaistu parku.
Saimnieks teicis puisim, kad viņš nomiršot, lai tad viņu šai parkā
vākā. Puisim rudeni bijis jāiet dienestā. Pēc dienesta puisis

aizgājis pie saimnieka ciemā. Saimniece sākusi puisim teikt, ka

saimnieks jau miris. Viņi abi reiz pa nakti braukuši un viņiem
blakus skrējis kaut kas līdzīgs sunim vai kumeļam. Viņi brau-

kuši no kalna lejā. Zirgs stipri skrējis, saimnieks izkritis no ra-

tiem un nosities. Kad paskatījusies uz celmali, tad tur nebijis
vairāk nekas redzams, tas kustonis bijis pazudis.

11. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteros.

Milnu silā man reiz tā gadīiās. Es gāju cau silu pa pašu
dienvida laiku. Kā nu iegāju silā, tā man pa kājām sāka mai-

sīties tāds mellc, ne kaķis, ne sunc, un pa kājām vie. Nu es

vairs ne uz priekšu, ne apakal. Bet kā piesaucu Dieva vārdu,
tā rāvienā pazuda.

12. K. Bika Dūrēniešos. Zin. Kom. kr.. LP, VII, I, 126, 9.

Viens durenietis stāstīja šādas vella regas. Viņš — pats
pagasta vecākais — Kazainis, braucis rudens naktī no dzima
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vārn uz māju. Mēness spoži spīdējis, bijusi pusnakts. Te gar

Lejas draudzes (Aahof) kapsētu braukdams, ierauga: no kapsē-

tas izskrien tāds melns kustonis kā vilks un, lielu līkumu mez-

dams, dodas uz ceļu braucējam virsū. Šis arī nemaz nebaidī-

jies, lai skrien! Bet melnais zvērs palicis arvienu mazāks: jau

kā suns. Beidzot pietecējis tā 2—3 asis zirga priekšā un palicis

kaķa lielumā. Te tikai vien šis savādais kaķis nogulsies uz ceļa,
lai nu brauc pāri, ja patīk. Kazainis domājis: «Kur nu tādam

virsū braukt!» labāk krāvis ķēma kaķim ar kreiso roku pa mu-

guru. Tas līdzējis: nebēdnis, zibens ātrumā veldamies, aizdie-

dzies uz kapsētas birzes pusi. Un tik ko ieskrējis mežā, viss

mežs iešnācies, iekrācies, itkā pa aukas laiku — pēc atkal pie-

pēži apklusis.

13. Štalfoergu Rute Pienavas pag.

Mežjunkuros dzīvojusi veca sieviņa Čiepiņa. Mežjunkuru

bērni gājuši Tukumā skolā. Vienu rudens vakaru saimniece

sacījusi, lai Čiepiņa aizvedot bērniem maizi. Līdz Tukumam bi-

jušas kādas trīs jūdzes. Čiepiņa aizbraukusi, nodevusi maizi un

braukusi atpakaļ. Bijis jābrauc garām Miglenes silam, kurā, kā

ļaudis stāsta, bijuši spoki. Pulkstens bijis taisni divpadsmit, te

no sila iznākusi liela pelēka aita un, nelabi blēdama, pinusies

zirgam pa kājām. Čiepiņa gribējusi aitu noķert, bet lai kā iz-

mocās, nevarējusi. Aita pārlēkusi pāri grāvim, skatījusies atpa-
kaļ un blējusi, it kā līdz aicinādama. Čiepiņa nu gribējusi braukt

tālāk, bet aita atgriežas un atkal pinusies zirgam pa kājām.
Čiepiņa sākusi aitu sist ar pātagu, bet pātaga ķērusies vilnā un

aita to vilkusi grāvī. Nu tikai Čiepiņa atskārtusi, ka nav vairs

labi, sākusi mest krustus un skaitīt pātarus. Aita tomēr projām

nav gājusi. Par laimi no Jelgavas braucis žīds ar pulksteņiem,
kas tālu skanējuši. Aita sabijusies un aizbēgusi. Čiepiņa pār-
braukusi mājās tīri slapja no bailēm.

14. H. Skiij i ņ a Bils ka s pa g.

Reiz viens puisis naktī gājis caur Liepiņu šiliņu (Smiltenes

pagastā). Kad bijis uz krustceļiem, tad — kur gadījies, kur ne

— parādījies balts liels auns un, nejauki brēkdams, skrējis pa

priekšu. Šiliņa malā auns uzreiz pazudis, kā zemē ielīdis.

15. Runtulu Vilis Vilcē. Jk r. IV. LP, VII, I, 269, 1,

Citreiz Uzkuru un Runtulu pieguļnieki ganījuši pie Kesas
(pļava, pūrvietu 10 liela, ar valli aptaisīta) zirgus. Puiši noli-

kušies gulēt un meitai vajadzējis zirgus uzskatīt, ka tie neietu
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labībā. Tā ap pusnakti meita uz reizi ierauga pieci baltas aitas

mēnesnīcā gar Ķešas malu staigājot. Meitai palicis bail, vina pa-

modinājusi puišus un tad gājuši dīvainās aitas apskatīties. Bet

tavu brīnumu! aitu vietā tikai redzējuši pieci baltus akmeņus.

Pieguļnieki vietu apzīmējuši un saulei lecot vēl reiz gājuši akme-

ņus aplūkot, bet no tiem nebijis vairs ne vēsts — tikai viesulis

pārskrējis tiem šņākdams pār galvu un Ķešā izzudis.

16. A. Vas k i s Tuku m ā.

Lestenē pie Unguru tilta bieži spokojumos. Reiz vienam

braucējam no tilta apakšas pretī iztecējusi liela aita atņirgtiem
zobiem un ielēkusi ratos. Braucējs aitu izgrūdis un aizbēdzis.

Citu reizi vienam ejot dienvidū pa ceļu, uz tilta parādījies melns

āzis, kas ielecis upē un pazudis.

17. J. A. Jansons no 41 g. v. M. Zēberga Vandzenes

Plūdumos.

Braucot pa zemes ceļu uz Rīgu, ceļa vīri reiz Garā jūdzē,

kur sākas lielie meži, ieraudzījuši skrējām vienu aitu bez galvas.

Ap to vietu jau vienmēr spokojies, tomēr ceļa vīri saņēmuši
dūšu un gājuši aitu sist. Situši, situši, bet aitai sitieni neko ne-

kaitējuši —tā ieskrējusi mežā. Ceļa vīri nu sašāvuši dūšīgi sa-

viem zirgiem un steigušies prom.

18. Naudīšnieks Naudītē. «Balss» 1888. g. jir. 40. LP, VII,

I, 982, 1.

Reiz Liel-Branku ļaudis, dienasvidū sienu žāvēdami, Zagļu

ezera pļavā, tuvu pie Valles meža, izdzirdējuši Vallē jēru brē-

cam. Viņi domājuši, ka ganiem mežā kāds jērs būšot nošķīries

no aitu pulka un apmaldījies, tālab gājuši meklēt. Patiesi arī

atraduši Vallē baltu jēru, ko pārdzinuši mājā. Bet jērs tūlīt atkal

gadījies Vallē un tur ik dienasvidos brēcis. Ļaudis nopratuši,
ka tas tikai spoks, un vairs nav drīkstējuši iet meklēt.

19. Naudīšnieks Grauzde n i c ko s. «Balss» 1889., nr. 21.

LP, VII, I, 986, 2.

Grauzdēs muižkungs rudens naktī gājis pa Alksnāju medī-

dams. Mucekļa malā izlēcis no biezokņa stirnu āzis. Šis šāvis,
bet āzis acumirklī pazudis muceklī. Domājis: būs aizšāvis āzi

un devies tam pakal, bet velti: āzis bijis un bijis pazudis. Pats

muižkungs tikai ar mokām izrāpies no mucekla un nu redzējis,
ka bijis sašāvis pats savus lielus. Nopratis, ka stirnu āzis bijis

spoks.
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20. Naudīšnieks Grauz deniekos. «Balss» 1889., nr. 21.

LP, VII, I, 987, 3.

Reiz Grauzdēs muižā iebraukušas divi vareni lepnas karītes,

aizjūgtas melniem zirgiem. Pats kungs nebijis mājā. Svešie

kungi, melnos mēteļos tērpušies, vaicājuši sulainiem pēc muiž-

kunga jeb junkura. Junkurs iegājis pie svešniekiem, tie pavē-

lējuši viņam tūlīt sūtīt darbinieku uz Alksnāju stigu izcirst. Dar-

binieki to drīzi padarījuši. Svešie kungi iegājuši Alksnājā un

divi no tiem šāvušies. Junkurs, gribēdams redzēt, ko melnie

kungi Alksnājā darīs, paslēpies biezoknī un redzējis, ka viens

kungs kritis pēc šāviena. Citi to paņēmuši un aizbraukuši. Kas

šie melnie kungi bijuši, neviens nezinājis, bet Alksnājā no tā

laika spokojoties. Pieguļnieki pusnaktīs redzējuši, ka tur divi

āži badoties un, ka balta freilene raudādama, rokas lauzīdama,
tur ēnojoties.

Piezīme. Fr. Bīnemaņa «Livl. Sagenbuch» (70, 82, 4) ziņo, ka reiz

pie Staburaga avota trīs vīri tikai drusku nodzērās un tūdaļ cieši aizmiga, tā

ka tik tik varēja vēlāk no tam atžilbt. Reiz zvejnieki redzējuši tur no klints

kazu nolecam un Daugavas viļņos pazūdam. L. P.

21. L. D. Kandava T. Dzintar ka ,1 n a krājuma.

Kandavas pagastā Līgas ciema Druka mājās dzīvojusi viena

meita, kas jaungada vakarā sadomājusi uzzīlēt savu nākamo

precinieku. To varot izdarīt ap pulksten divpadsmitiem naktī

gluži vienam pašam pie spieģela ar div svecēm sēdot. Jaungada
vakarā meita nosēdusies pie galda, aizdedzinājusi divas sveces,

nolikusi priekšā spiegeli un atvērtu bībeli. Vienā reizē bijis jā-

skatās spiegelī un jālasa bībelē. Bet mājas puisis arī gribējis
redzēt meitas precinieku, uzlīdis paslepeni uz krāsns un tā tad

meita vairs nav bijusi viena pati istabā. Meita klusi sēdot dzir-

dējusi, it kā kāds skrāpētos gar sienu un gluži nejauši paskatī-

jusies atpakaļ. No sienas izlēcis melns buks ar loti lieliem ra-

giem. Meita bailēs iekliegušies un gribējusi ieskriet sānu istabā,

bet buks ar vienu lēcienu jau bijis priekšā. Tad meita gribējusi
izskriet pa otrām durvim ārā, bet melnais buks atkal aizlēcis

priekšā. Mājinieki, izdzirduši kliedzienus, saskrējuši iekšā un

atraduši meitu jau bez samanās zemē guļot. Meita no bailēm

palikusi slima un pēc dažām dienām nomirusi.

22. J. A. Jansons no M. Zeberga Vandzene.

Kāds vīrs, nakti gar kapiem iedams, ieraudzījis pie koka

zemē gulām nosalušu bučiņu. Vīrs noteicis zem sevis: «Buciņš,

nabadziņš, nosalis!» Te uzreiz buciņš pagriezis galvu un atbļā-
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vis jēlā balsī: «Ja, buciņš, nabadziņš, nosalis!» Virs nu nobijies

un steidzies prom, ko nagi vien nes.

23. J. A. Jansons Vandzene.

Zaļās ceturtdienas naktī viens vīrs izgājis uz stirnu medī-

bām. leraudzījis arī divi stirnāžus uz lauka ēdam. Bet tikko pie-
licis bisi uz šaušanu, te ieraudzījis priekšā pestītāja tēlu. Vīrs tā

nobijies, ka tik tik varējis mājās pāriet.

24. H. Skujiņa no 73 g. v. Marijas Āboliņas Aumeisteros.

Ganu meitene ganīsi Plāņu pagasta Māržīnas purā govis.
Uzreiz šī pamanīsi, ka šās govim nāk virsū tādas vie lielas go-

vis, baurodamas un zemes kārpīdamas. Meitene pārbijsies un

aizskrēsi uz māju. Nu atskrēsi saimnīca ar uz ganim skatīties,

bet nu vais nekā nebīš, ko redzēt. Lielās govis jau sen bīšas

pazudušas.

25. Anna Brigadiere Kalnamuižniekos. LP, VII, I, 982, 1.

Mana krustmāte stāstīja: «Man reiz nozuda govs — pārdzen
vakarā lopus — trūkst. Kur nu pa nakti meklēsi? Otrā dienā

diensvidus laikā lieku iejūgt zirgu, braukšu uz kaimiņiem lūkot,

vai tur nava pieklīdusi. lebraucu netālu priedītēs — skatos:

mana govs stāv tur un raugās platām acim. lesaucos: «Ak tu,

pagāne, tevis dēl man vajadzēja tādu gabalu braukt!» un situ tai

drusku ar pātagu. Bet ko jūs varat domāt? Sāk man to roku —■

rāda uz labo roku — vilkt pār ratu malu un viens sit un sit ne-

mitēdamies. Man jau roka tīri zila, es nu sāku skaitīt pātarus,

mest krustu un tad atlaidās. Paskatos pēc: govs ne redzēt, ne

dzirdēt. Pārbraucu mājās — mana govs kūtī. Roka man vēl ilgi

no tā sitiena sasāpēja.

26. Skolnieks Andrejs Ritenis no 70 g. v. Jēkaba Ri-

teņa Nīca.

Vienu sestdienas vakaru Miķelis Ratenieks ar dēlu iebrauca

mežā un nozāgāja priedi. Līdz priedi apstrādāt, uznāca tumsa.

Viņš, sakrāvis vezumu, brauca mājās. Mazu gabaliņu pabraucis,

viņš izdzirda pulkstiena skanēšanu un tūliņ bulla maurošanu.

Viņš domāja, ka tas ir Dūkupja bullis. Tūliņ arī pienāca liels

bullis, bet pulkstiena vairs nebija. Bullis plēsa zemi un mauroja

kā nelabais. Ratenieks stāvēja otrā pusē vezumam ar cirvi ro-
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kā un gaidīja, ka bullis viņam skries virsū. Bet bullis izmauro-

jies mierīgi aizgāja. No rīta Ratenieks aizgāja uz to vietu, lai

redzētu bulla plēsumu, bet no plēsuma ne pēdas, ne zīmes, ko

redzēt.

27. V. Romyslovs Rēzekne. St. Cunska «Latvīšu

tautas posokas,» nr. 3.

Dzeivuoja vīns zemnīks, sauce jū par Ķilpuku. Jis beja cīši

nabogs, bet Dīvs zyn car kū, vysod staiguoja pīdzēris. Atguoja

zīmas svātki. Vysi lauds gatavējuos gūdīgi un prīcīgi puorvest
svātdīnes. Gatavējuos i Kilpuks, bet juo pyulēšonuos beja cy-
taida: jam vajadzēja kai vairuok brandvisniņa un cvtu taidu

dzērīņu. Naudas beja moz un jis nūsprīde puordūt pādejū gū-

tiņu, kura pi juo vēl beja klāvā. Bet uz Ķilpuka nalaimes, zam

pašim svātkim jei nūspruoga. Ilgi dūmuoja Kilpuks, kai palei-
dzēt sovai nalaimei un golā izgudruoja. Ķilpuks nūvylka gūvi
aiz rejas i tur nūplēse jai uodu. Car šū jis guoduoja labi nūsa-

pelnīt. Jis dūmuoja izlītuot natikvīn gūvis uodu, bet un pašu
maitu. Natuoli nu rejas, pi pašas meža molas, pametis maitu,

Kilpuks pats īleida rejā un suoka gaidīt kaidu zvēru, kuri atītu

pi maitas. Nūsuovis viņus jis dūmuoja sajemt tupat naudu, kaidu

moksuoja gūvs. Bet pyrmuo nakti Kilpukam nanūsadeve. Nu

vokora, izstatējis blisi nalelā šķierbiņā, jis gon uzmanīgi vērēs,
bet pēčuok jam tyka solts, sasaruove, sasatyna drēbēs, un dreiži

reja suoka grūzītīs jam pret acim. Pasamūda tik reitā. kad beja

jau gaisma. Utrā naktī jis labi izdzēre, ka byut stypruokam un

drūšuokam, bet nūtyka tys pat. Reitā leluos bāduos skraidēja

viertīs sovas maitas un tei beja jau pruovi saraustīta. Kilpuks

luodēja sevi nu dusmem. Atguoja pādejuo nakts pret zīmas

svātkim. Lela bāda apjēme Kilpuku. Tagad Ķilpuks pajēme lei-

dza ar sevi vvsu brandaveinu un skrūzi ola, kas pi juo vēl beja,
ka dzert bez puorstuošonas, sildētīs un naaizmigt. Ap_ pušnak-

tim, kad Kilpuks dzēre un vīnumār skatējuos šķierbiņā, jis pa-

pamanēja nazkaidus zvērus, kuri plēse gūvis maitu. Kilpuks gri-

bēja saut, bet pamanēja jau ūtrkuort tik, pēčuok vēl vairuok un,

galīgi, jam moti sasacēle golvā, kad jis īraudzēja milzīgu dau-

dzumu vvsaidu zvēru, kuri plyukuoja maitu un plēsēs sovā

storpā. Nu bailēm Kilpuks izsuove un lelas brīsmes apjēme jū:

tyuleņ pēc suovīņa saraustīta gūvs pasacēle un spruka skrīt

uz jū. Daskrējuse da lūdziņam jei navarēja tikt vvdā. Nu bai-

lēm Kilpuks atbāga uz durovom, un šimā pat breidī sabrekšēja
durovas nu gūvis rogim un jei īskrēja rejā. Kilpuks izkuope uz

uordim, gūvs pēc juo, jis svīdēs grīstu lūdziņā un tyka uz rejas

jumta. Gūvs ari laida pēc juo, bet šimā šaltī aizdzīduoja gaili

un jei īsasprīde lūdziņā, pasakuordama grīstūs.
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Zīmas svātku reitā Kilpuks pasamūda dziļā snīgā pi rejas
pakša. Vvss pi juo suopēja, a golva beja tik grvuta, ka jis nikuo

navarēja saprast. Ilgu laiku pēčuok, staiguodams pa laudim,

stuostēja Kilpuks, kas ar jū beja nūticis zam zīmas svātkim svā-

tajā naktī car napruotīgom medībom dēl sovas dzieršonas, bet

navarēja izskaidruot, voi tys pasaruodēja taisnībā, voi dzāruoju

sapnā

A lauds un tagad vel stuosta, ka tvma sakritušaja dzaruoja

Ķilpuka rejā vvs karinej grīstūs nūspruogušas gūvis maita.

28. Skolnieks R. Tupesis Nīca.

Divi puiši gājuši pie meitu. Vini gājuši gar Nīcas baznīcas

krogu un bijuši dikti noguruši. Vini domājuši: kaut jel būtu kāds

zirgs pajāt. Vini piegājuši pie kroga un redzējuši vienu mellu,

apaļu zirgu stedelē piesietu. Viņi domājuši, ka tur kāds krogā

dzer un tas tā zirgs. Viņi piegāja pie zirga un glaudīja. Zirgs
ieliecis muguru, lai sēd virsū. Bet viņi nedrīkstējuši zirgam sē-

dēt virsū, jo citādi rāsies, kam tas zirgs pieder. Viņi ieraudzī-

juši, ka zirgam nav aušu. Kad puiši izteikuši, ka nav aušu, tad

zirgs atkal ielieca muguru, lai sēd virsū. Viņi gāja skatīties, kas

krogā tur ir, bet neviena tur nebija, kā tik krodzinieks. Viņi pa-

teica krodziniekam un prasīja, kam tas mellais, apaļais zirgs
bez ausim, kas stedelē piesiets. Viņi nu kopā ar krodzinieku

gāja skatīt zirgu. Kad viņi netālu bija piegājuši, zirgs norāvās,

aizskrēja uz sudmalām un pazuda. Zirgam skrejot spīdēja zelta

pakavi. Zirgs aiz sudmalām pazuda bez vēsts.

29. Skolnieks Andrejs Ritenis no 50 g. vecas Annas

Dru 11 es.

Reiz vecais Māmins gājis sestdienas vakarā upē malku

zagt. No upes iznācis balts zirgs un saucis: «Neņem to mal-
ku!» Māmins pasviedis malku un skrējis mājā, cik tik varē-

dams. No tā laika viņš nemaz vairs negāja zagt.

30. J. A. Jans o n s Noga 1 c.

Par Nogales Amulu kapu paleju dzirdēts šāds nostāsts. Gā-

jušas tur novakarē trīs māsas staigāt. Te uzreiz no krūmiem

iznācis zirgs un tam pie astes piesiets maiss, kas visu laiku

žvadzējis un džinkstējis. Zirgs lēni pārgājis pār ceļu un nozudis

kapu palejā. Tā staigājam šis spoks redzēts vairākas reizes.

31. ii. Skujiņa no 66 g. v. J. Birģela Aumeisteros.

Reiz brauču pa pašu pusnakti cau Vecpodes silīnu (Au-

meisteru pagastā) un kā tiku silīnā iekšā, tā man pa priekšu
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sāka skriet mella cūka. Es nu ar pielaižu zirgam un kliedzu:

«Uš, maita! Ko vazājies zirgam pa kājām!» Nu cūka tūlī no-

sitās sāņus un sāka akai man skriet no pakaļas un tā līdz pašai
silīna malai un ta uzreiz pazuda.

32. H. Skujiņa no 66 g. v. J. Birģela Aumeisteros.

Tas man akai pašam gadījās Vecpodes silīnā. (Aumeisteru

pagastā). lemu, iemu pa pašu pusnakti cau silīnu un uzreiz

redzu: priekšā vēsais bars mellu cūku un iet pa brikšņim, ka

šmurkst vie! Es nu ar vais ne uz priekšu, ne apakal, bet cūkas

tik nāk man virsū. Nu, sāku skaitīt tēva reizi un ka biju izskai-

tīš, ta uzreiz ar visas cūkas pazuda.

33. P. Šmi t s no P. Zeltiņas Rīga.

Kurzemē bijis viens tilts, par kuru ļaudis runājuši, ka tur

spoki rādoties. Reiz par šo tiltu gadījies braukt mācītājam. Tas

tur redzējis vienu smalki ģērbušos kungu, paņēmis cepuri un

devis labu dienu. Gabaliņu pabraukušiem, kučērs ievaicājies:
«Ko jūs tur mācītāja kungs, uz tilta sveicinājāt?» Mācītājs at-

bildējis: «Vai tad tu tur to kungu neredzēji?» Kučērs sacījis:

«Nē, kunga es neviena neredzēju, tur tik bija viena liela melna

cūka.» Tad mācītājs licis apturēt zirgus, izkāpis no ratiem un

sacījis kučēram, lai viņu pagaidot. Kučērs gaidījis ilgu laiku un

baidījies, ka mācītāja vairs nejūt. Pēdīgi mācītājs arī atnācis,

bet bijis pavisam nosvīdis un noguris. Bet no tā laika spoki uz

tilta vairs nav rādījušies.

34. Skolniece E. Vidauska Strenčos.

Rencēnu Maispilkalnā rādoties ērmi. Reiz viena sieviete

braukusi uz Aiča dzirnavām vilnu kārst. Ceļš vedis pār Mais-

pilkalnu. Braucēja ieraudzījusi, ka pie viena bērza nekustēda-

mās stāvējusi viena sieviete kreklā. Braucēja sabijusies. Viņa

iesitusi zirgam ar pātagu, lai tikai ātrāk tiktu projām. Dzirnavās

nobraukusi, tā stāstījusi par redzēto citiem cilvēkiem. Otrā nak-

tī sievietei nācis braukt uz māju. Sievietei, kā par laimi, gadījies

līdzbraucējs. Līdz ko viņi nobraukuši līdz kalnam, tā ieraudzī-

juši atkal to pašu sievieti. Uzbraukuši augstāk kalnā. Te — kur

bijusi, kur ne — melna cūka gāzusies uz vāģu priekšējo ratu.

Zirgs bijis vienās putās, jo nevarējis pavilkt. Kad gaisma svī-

duši un iedziedājies gailis, tad vējš vien nošņācies, kad cūka

nozudusi.
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35. H. Skui i o a Smi 11 en c.

Reiz vienai vecenei pašā pusnaktī gadījies tā. Šī gāsi sevis

pēc no istabas un kā vērusi āra dūris, tā pamanīsi, ka uz sliekš-

ņa tup zaķis. Nu vecene palikusi varēn priecīga, paķērusi no

kakta slotu un gāzusi zaķam cik jaudas. Bet kā šī gāzusi zaķam,

tā pati dabūsi nezin no kurienas tādu belzienu, ka uz vietas bīsi

uz pakaļas zemē un ilgi rīstīsies, kamēr atdabūsi elpu. Bet za-

ķis uz vietas pazudis.

36. H. Skujiņa no 76 g. v. J. Ābeles Aumeisteros.

Vecis gāš uz māju gar Aumeisteru kungu kapsētu. Kā_ nu

šis ticis pretī kapsētai, tā uzreiz uz ceļa uzlēcis zaķis un sācis

večam pa priekšu levārot. Vecis sācis zaķi ķert. Bet zaķis uz-

reiz pazudis. Vecis gāš rītīnā skatīties: paša (veča) pēdas gan

bīš, bet no zaķa pēdām ne vēsts.

37. H. Skujiņa no 76 g. v. J. Ābeces Aumeisteros.

Reiz div saimnieki pa nakti braukuši uz Smilteni. Kā nu šie

tikuši Rībenes silā (Bilskas pagastā), tā tas saimnieks, kas no

pakaļas braucis, uzreiz dzirdēš, ka šim no pakaļas vienc skrien:

čakst! čakst! Saimnieks paskatījies apakal un redzēš, ka šim

pie pašas vāģu pakaļas daskrēš balts zaķis. Saimnieks zaķam,

plinkš! ar pātagu! Bet zaķis tūlī no ceļa no, pārlēcis pār grāvi,

atstupies un raudāš, kā bērnc.

38. J. A. Jans o n s Noga 1 c.

Viens vīrs no Silenes-Sniķeriem aizgājis vienā rudens va-

karā uz zaķu medībām. Stāvējis pie Silenes Kalēju lielā akmens

un ieraudzījis, ka vesels bars zaķu nāk šim taisni klāt. Vīrs nu

it priecīgs šāvis tik tai bara vidū. Bet zaķi neviens ne krituši,
ne bēguši, satupušies tik uz pakaļkājām un skatījušies. Tad vīrs

.nobaidījies un bēdzis pats no jocīgajiem zaķiem.

39. J. A. Jans o n s Noga 1 c.

_

Zorģis gājis uz zaķiem. Jā, ierauga vienu turpat krūmā.

Izšāvis un zaķis nokritis ar. Bet līdz nu mednieks liecies celt

zaķi augšā, ta zaķis kājās un projām. Šāvis otrreiz, atkal zaķis

pakrīt, bet līdz ko ņemsi rokā, tā prom atkal. Un tā vairāk rei-

žu. Medniekam bise vairs netikusi lādēt, skrējis tāpat zaķi ķert.

Beigās pazaudējis i zaķi, i bisi, i cepuri.
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40. A. Vas k i s Tuku m a.

Eiliķis Milzkalnes nespējnieku patversmē, stāsta: «Bij va-

saras svētku sestdiena. Mēs, mājas ļaudis, bijām izpērušies pirtī

un noskaitījuši pātarus, tik mana brāļa Anša nevarējām nekur

atrast. Beidzot to es atradu istabas augšā, pažobelē. Puikam

bij jāiet uz pirti nomazgāties, bet tā kā bij jau labi vēls, es gāju
tam līdzi, lai nebūtu tam bail, jo pirts bija diezgan tālu no mājas
aiz ābeļdārza. Anšelis izģērbies sāka pērties, bet es paliku

priekšnamā pie pirts durvim stāvot. Pa pirts lodziņu spīdēja
mēnesis. Te es redzu, ka pirts kaktā ir pelēks kaķis ar sarkanu

galvu. leskatoties tuvāk, redzu, ka nemaz tam galvas nav, bet

ar asinim notašķīts sarkans kakls. Sāku saukt: Šķic ārā, šķic

ārā! Te no pirts izskrien arī brālis un kliedz, ka tas neesot

kaķis. Puika paķēra drēbes un sāka skriet uz māju. Ejot prom

no pirts, es vēl atvēru durvis un tajā ieskatījos. Visa pirts bija

sarkana kā ar uguni. Arī man tagad sametās lielas bailes un es

muku, ko kājas nes, uz māju.» Kas kādreiz mošķus pārspējot,

tam tie vairs nerādoties. Kādreiz vēlāk šis gulējis kūtsaugšā
salmos. Ap pusnakti šim apkārt sākušas lēkāt kā ēnas un pūst

virsū aukstu gaisu. Šim mati stāvus cēlušies un visa veļa bijusi

slapja no baiļu sviedriem. Bet tad šis saņēmis dūšu, izvilcis no

kabatas nazi, piecēlies kājās un kliedzis, ka lai tik šim nākot

mošķi klāt, visus noduršot. Uzreizes visi mošķi pazuduši un

vairs nemaz nebijis bail. No tās reizes šim neesot nekādi mošķi

rādījušies.

41. H. Skujiņa Bilskas pag.

Vienā skolā bijuši ermi. Reiz vakarā klases istabā iedrāzies

tāds kā kaķis un gluži pelēks. Viņš skrējis pa gaisu un nositis

lampu, kas pie griestiem karājusies. Kad skolas bērni izbailēs

sākuši kliegt un ieskrējis skolotājs, tad pelēkais kaķis nebijis
vairs nekur redzams.

42. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, I,

164. 149.

Jociņam bija jānes pašā jaungada naktī kunga ziņas uz otru

muižu, otrpus ezera. Jociņš iet, prātīgi turēdamies pa plīno

ledu, un nebūt nepamana. Ka sieis vilks tam pakal nāk. Uz reizi

tas taču paskatās ātpakal: bet nu vilks, nemaz nekozdams, no-

sviež vīreli uz ledu, valsta un mīca, ka ne pablaut nevar. Bei-

dzot Jociņš sāk tomēr saukt pēc palīdzības: bet uz katru sau-

cienu vēl pienāk viens vilks klāt. Vilki velk Jociņu šlūteniski,

vel riteniski. Te nabadziņam iešaujas prātā krustu mest un, to

darot, vilki acumirklī nozūd.
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43. Skolnieks Andrejs Ritenis no 50 g. vecās Annas

DrU 11 es, Nīca.

Vienreiz vecais Māmins un Embūtnieks gājuši peldēt pret
Dunča kalvu. Te viņiem parādās maza, smuka, spīdīga pīle un

ved viņus uz priekšu. Netālu no viņu vietām, kur viņi peldēja,

bija tāds dziļums, no kura vairs laukā nevar tikt. Bet pīle taisni

veda uz to vietu. Kad pīle bija nopeldējusi uz to vietu, kur at-

rodas dzelme, viņa uz reizi pazuda.

4. Ēns dzīvnieka veidā, kas acim redzot aug.

1. T. Klemenss, «Spoku stāsti», 1873, 16.

Mežasargs Strautiņš bija uzticīgs savā amatā, tas nevien

dienā, bet arī naktī sargāja savu meža novadu, lai tur nenotiktu

nekāda skāde. Kā to jau daudzreiz bija darījis, tas kādā vēlā

vakarā ar plinti uz pleciem gāja uz jaunu ataugu, kur audzināja

mežu, lūkot, vai pieguļnieki negana zirgus aizliegtā vietā. Še

nu ierauga baltu zirģeli, bet pieguļnieka nekur neatron. Ko bija

darīt? Tas atpin zirgu un kāp tam mugurā, gribēdams to uz

mājām jāt. Bet brīnums! — zirdziņš arvien paliek lielāks un

skrien tik ātri, ka mežasargam vējš vien gar ausim šņāc, un

beidzot paliek tik liels, ka sniedzas jau pāri par augstāko koku

galotnēm.

Nolēkt no zirga nu vairs nevarēja. Domādams, ka nāve tā

jeb tā, tas savās briesmīgās bailēs ar drebošu balsi stostīdamies

izsauc: «Dievs tēvs! glāb mani!» Viņš nu redz, ka zirgs pa'iek
mazāks, un vēl sauc: «Dievs dēls! atpestī mani no nešķīstā ga-

ra!» Zirgs nu paliek vēl mazāks un neskrien vairs tik ātri. Nu

saņemas vēl trešo reizi un saka: «Dievs svētais gars! apgaismo

manu prātu!» Un ko domājiet? Mežasargs Strautiņš stāv tai

pašā vietā, kur kāpis zirgam mugurā, bet baltais zirdziņš ir

pazudis.

Strautiņš nu ar steigšanos aizskrēja mājās. Citādi viņš gan

palika vesels, tik no tā laika sāka tam — varbūt no lielām bai-

lēm — vēders augt, it kā pie grūsnējas ķēves. Kad tā arvien

vēl paliks resnāks, kas zin, vai neplīsīs.

2. A. Lerchis-Puškaitis Džūkste-Pienava. LP. I. 166, 152.

Viens saimnieks iet uz tirgu jaunu zirgu pirkt: bet to neno-

pērk. Naktī viņam iegadās caur kapsētu uz māju iet, kur ierau-

ga baltu zirgu pie krusta piesietu. Viņš atraisa zirgu un ved uz

māju. No rīta saimnieks domā jauno zirgu iejāt. Bet līdz ko
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mugurā, tā zirgs iespraušļojās un aiziet kā vējš pa kalnu kal-

niem. Nu nabadziņš tūdaļ nopratis, kas par zirgu un tādēļ aiz-

metis krustu. To darot zirgs acumirklī pazudis un saimnieks

atradies uz tās pašas kapsētas, kur baltiņu paņēmis.

3. Līdaku Jēkabs Liel-lecavniekos. LP, V, 157, 46, 45.

Viens dzērājs, vēlu naktī mājā iedams, vēlējies: «Kaut ga-
dītos zirgs!»_ Te — kur bijis, kur ne — zirgs uz ceļa priekšā.
Lēcis mugurā. Bet tai pašā acumirklī zirgs aizgājis pa purviem,

pa grāvjiem, ka nokūpējis vien. Gan vīrs devis ar savu nūju pa

galvu, ka tīri bail meties, bet zirgs to nemaz nejutis. Te pašu
laiku gadījies stāvs upes krasts. Tagad vīrs sprucis zirgam ze-

mē, zirgs viens pats ieskrējis upē, tītīdams: «Redzēji, kā tev

gāja, redzēji kā tev gāja — tikko nenoslīki!» Vīrs atbildējis:

«Redzēji, kā sadevu pa galvu! redzēji, kā sadevu pa galvu!»

4. A. Lerchis-Puškaitis Džukste-Pienava. LP, I, 148, 125.

Viens vīrs ieraudzījis ceļmalā melnu aunu un iecēlis to ra-

tos. Bet kas par brīnumiem! Zirgs nespējis vairs aunu pavilkt,

cik smags. Vīrs palīdzējis ratus vilkt, bet kā negājis, tā negājis.
To redzot tas nogriezis pīlādža rungu un sācis aunu velēt. Auns

tūlīt palicis par cilvēku un smējies: «Tata vilka, ka vilka!»

Vīrs dusmās sācis smējēju velēt: bet nedabūjis ne labi iesist, ka

smējējs pazudis, ka ne jausmas.

5. A. Vaskis Tukuma.

Uz Kandavas gada tirgu braukuši divi žīdi un atraduši uz

ceļa sasietu melnu aunu. Žīdi aunu iesvieduši ratos un noprie-

cājušies vien par atradumu, jo domājuši, ka tas izkritis kādam

tirdziniekam. Bet auns sācis ratos augt un audzis arvien lielāks,
tā ka drīz aizņēmis visus ratus. Vecākais sācis saukt: «Mīle

Dievine, ta bucene neskīste, bucen, spuc ārē, bucen, spuc ārē!»

Bet auns vēršoties vēl lielāks. Tad vecais žīds teicis otram žī-

dam: «Cipen, piesauc tu jaunē Dieve, man tā Jēzine netīk pie-
saukt.» Līdz ko jaunais žīds iesaucies «mīļais Jēzin,» tā auns no

ratiem ārā un no tilta upē iekšā. Vecais žīds tik nosaucis pakal:

«Žēl, ka ādeles nevarēju novilkt!» Kādu citu reizi kāds vīrs

ieraudzījis uz ceļa mazu sabozušos kazlēnu, paņēmis to un pa-

licis zem mēteļa. Tiekot pie upītes, vīrs sācis balsī kazlēnu

žēlot, ka tas esot salijis slapjš. Piepēži kazlēns sācis mēdīties:

«Le, le, le, kazlēns slapjš, kazlēns šaņjs!» izskrējis no azotes un

ielēcis upītē.
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6, E. Krokums Talsos T. Dzintarkalna krājumā.

Reiz pusdienas laikā braucis kāds žīds pa meža ceļu, kur

grāvmalā ieraudzījis vienu paklīdušu jēru blējam. Viņš noķēris

to jēru un ielicis savos ratos. Tālāki braucot viņš pamana, ka

zirgs vairs nevar ratus pavilkt. Žīds savu zirgu pēris gan šā,

gan tā, bet nekas nelīdzējis. Žīds no bailēm piesaucis Mozu,

Abrāmu un Izāku, bet zirgs kā neiet, tā neiet. Pēdīgi viņš pie-
saucis Dieva vārdu un metis krustu priekšā. Tad jērs palicis par

melnu smagu kamolu, novēlies no ratiem un ieritējis grāvī. Žīds
drebēdams uzcirtis zirgam un aizbraucis.

7. J. A. Jansons Nogale.

Viens žīds nosolījies nekad nepiesaukt Jēzu. Reiz vakarā

žīds braucis un ieraudzījis pļavā ganāmies aunu. Žīds iecēlis

aunu ratos un domājis priecīgi braukt tālāk. Bet zirgs nekust

ne no vietas. Nu žīds apskatās — auns jau palicis tik liels, ka

visi rati pilni. Žīds nevarējis aunu nekā no ratiem izvelt un bailēs

iesaucies: «O, Jēsi!» — Tad auns pārvērties par lielu vīru un

smiedamies atskrējis atpakaļ.

8. A. Mednis Limbažos, Folkloras krātuvē.

Bijusi tirgus diena. Vienam nabaga vīram nebijis nekā ko

vest, bet braucis vien. leraudzījis ceļa malā mazu auneli. leņē-
mis to ratos sev priekšā. Bet auns sācis augt, un pieauguši pa-

mazām pilni rati ar kaudzi. Vīram palicis dikti bail. Pie upes
gāzis ārā. Auns stipri nosmējies un nogājis dibenā, kā norūcis

vien.

9. J. A. Jansons Vandzene.

Viena sieva gājusi no Akupjiem uz Vandzeni. Ceļmalā ie-

raudzījusi mazu auniņu guļam, paņēmusi zem vilndrānas un žē-

lojusi: «Ak tu auninš, nabadziņš nosalis!» Bet tas zem vilndrā-

nas mēdījies pretī: «Jā, auniņš ir nosals, jā!» Sieva zem drā-

nas nu ieraudzījusi lielu ragaini, nometusi to zemē un steigusies

prom.

10. J. All ek a no 42 g. v. M. Duka te s Nīcā.

Vienreiz pa ceļu braukusi viena sieva. Braucot viņai līdz

skrējis tāds mazs nolijis sunītis. Sievai sunīša iežēlojies un tā

paņēmusi to klēpī. Bet sunītis klēpī palicis arvien lielāks un

lielāks. Beidzot tas bijis jau tik liels, kā sievai klēpī vairs ne-
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bijis rūmes, bet no klēpja izsviest arī vairs nevarējusi. Tad

sieva ņēmusi skaitīt dažādus pātarus un tad sunītis arī pazudis
no klēpja.

11. L. Vīksna Talsos T. Dzintarkalna krājuma.

Vecos laikos ļaudis runājuši, ka Vilkumuižas rijā, Talsu

tuvuma, esot spoki mituši. Bieži vien tur dzirdējuši tā kā kaķi
Baudām. Bet nu reiz starp darbiniekiem atradies dūšīgs vīrs,
Didžis vārdā, kas apņēmies spoku noķert. Vienu nakti Didžis

tikmēr skraidījis un grābstījies pa riju, kamēr arī noķēris vienu

spalvainu kustoni. Citi darbinieki nu uztaisījuši uguni un re-

dzējuši, ka šis tura runci pie astes. Viens darbinieks nu saņē-

mis runci rokās, noglaudījis viņu un tas tūliņ sācis malt. «Tas

jau laikam pelēs atnācis, nebūs īstais spoks, gaidīšu vēl,» Didžis

nosaka. Kā nu visi paliek atkal mierā, tā vīram rokās sāk run-

cis lielāks augt. Vīrs pārbijies grib krustu mest, tēva reizi skai-

tīt un palīgā saukt, bet nevar vairs ne runāt, ne roku pacelt.
Beidzot ar lielām mokām viņš iesaucas: «Glāb!» Nu pieskrien
citi strādnieki, aizdedzina uguni un atsvabina viņu no runča.

Runcis noveļas un paliek uz vietas ciets un smags kā akmens.

Didžis paņem pātagu un sāk runci sist, bet no sitieniem darbi-

nieki jūt sāpes uz savas miesas. Šie tik sakož zobus un Didžis

sit atkal. Te pēkšņi visiem top zaļš un sarkans gar acim un kā

caur miglu redz lielu garu čūsku, kas lēnām aiziet tālumā un

beidzot izzūd. No tā laika Vilkumuižas rijā spoki vairs neesot

redzēti.

Atstāstījusi astoņdesmit pieci gadi veca Jūlija Freimane,
kas šo stāstu dzirdējusi bērnu dienās no savas vecmātes.

12. J. A. Jans o n s Noga 1 c.

Viena meita gājusi novakarē gar kapsētu. Tai pie kājām

atradies melns kaķis. Viņa paņēmusi kaķi rokās paglaudīt. Bet

kaķis tik sācis augt arvienu lielāks un acis tam spīdējušas kā

ogles. Nu meita nometusi kaķi un skrējusi uz māju, bet kaķis

pārvērties par lielu melnu vīru un skrējis tai pakal.

13. E. Grīnfogele Talsos T. Dzintarkalna krājuma.

Kāds pazīstams man stāstīja, ka 1922. gada vasaras svētku

sestdienas naktī vina māte ar divām sievietēm nākušas no lau-

kiem atpakaļ uz Talsiem. Pie Villām viņām izskrējis uz ceļa
kustonim līdzīgs melnums, kas vēlies viņām papriekšu, augdams

ar katru brīdi lielāks. Melnais mākonis izaudzis tik liels, ka jau
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aizņēmis visu ceļu, bet nonākot pie kapiem, piepeži pazudis.

Neviena no viņām neesot redzējusi, kur viņš palicis. Visas viņas

loti sabijušās un nevarējušas saprast, kas tas tads varētu but.

Otrā dienā viena no sievietēm saslimusi.

14. H. Skujiņa Smiltenes pag.

Ne vienu vien reizi gadījās naktī caur šiliņu iet, bet neka

netiku redzējis. Bet, lūk, gadījās nelabā stundā iet un traki ar

toreiz bija. Biju jau atnācis līdz krusta ceļiem, ka uzreiz ma-

nīju, ka pa kāju starpu tinas tāds savāds dunčkuls. Atraisasno

manis, pavēlas gabaliņu uz priekšu un atkal tinas pa kājām.

Paķēru akmeni un sviedu. Bet nezin kur akmens palika, i krītot

nedzirdēju. Bet nu vēl trakāki sāka melnais dunčkuls uzmākties.

Auga vien lielāks un tinās pa kājām. Apstājos — dunčkuls ar

stāv. Bet tiklīdz sāku atkal iet, tas atkal kājās iekšā. Nejauši
ienāca' prātā tēva reize, noskaitīju to un dunčkuls acumirklī

pazuda.

Piezīme. I grupas ceturta nodala redzam, ka arī velni parādās

šādu dzīvnieku veidā. P. Š.

5. Ēni dažādos veidos.

1. Teodors Klemenss, «Spoku stāsti,» 1873, 1.

Leišos pie Birzes miestiņa stāv atlikuši mūri no sagruvušas
vecas pils, kas bruņinieku laikos tikusi no ķieģeļiem mūrēta un

kara laikos izpostīta. Grāfs Tišķēvičs lika kādu pus versti tālāk

uz ezera krasta sev jaunu pili būvēt un bija ar vienu Vāczemes

meistaru tā nolīcis, lai tas nolaužot vecos mūrus un ņemot tos

ķieģeļus līdz ar jauniem pie jaunas pils taisīšanas. Gan meista-

ram nepatika ārdīt apsūnojušos mūrus, jo šie bija, gadu simte-

ņus stāvēdami, it kā no viena gabala lieti. Darbs bija loti grūts
un pavisam neveicās, bet ko bija darīt, līgumu vaijadzēja izpil-
dīt. Kādus desmit tūkstošus vecu ķieģeļu sagādājis, viņš iesāka

mūrēt jauno pili, bet — ko domājat — katru nakti bija tie mūri

sadragati,_kas taisīti no veciem ķieģeļiem, turpretī jauno ķieģeļu
mūri stāvēja neaizkārti. Grāfs nu nolika tur sargus, domādams,
ka kāds mūrnieka zellis, vai arī pats meistars to tīši darījis, lai

nebūtu Jāplēš vecie mūri. Sargi sēdēja pie mūriem, savas pīpī-
tes smēķēdami. Uz reļz pašā pusnaktī viņi ierauga briesmīgu
ķemu ar garu degošu ķēdi ap kaklu nākam no vecās pils uz jau-
no pils vietu. Saprotams, ka sargi ļoti nobijušies un krustu pār-
metuši, skrēja, cik uz mājām; citi sargi, kas bija no-

likti nākošas naktīs, atkal tāpat redzēja to briesmīgo ķēmu vie-
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nās ugunīs, un izbijušies bēga klupdami projām, tā ka beidzot

neviens cilvēks vairs neiedrošinājās nakts laikā pie jaunās pils

mūriem tuvoties, vai arī pie vecā mūra plēšanas rokas pielikt.

Ko nu bija darīt? Vaijadzēja vecos mūrus par pieminu atstāt

un mūrēt tik jaunos ķieģeļus, un no tā brīža, darbs gāja čakli

uz priekšu, un košā jaunā pils stāv vēl šo baltu dienu uz ezera

krasta.

2. V). Zacharska no J. Filša Rēzeknes apkārtne.

Latvju kultūras kr.

Vīnā cīmā dzeivuoja vīns zemnīks. Sadūmuoja jis pastatīt

sev jaunu ustobu: pajēmja struodnīkus un ustobā dreiži beja

gotova. Suoka struodnīki kluot jumtu. Dīnu struodnīki struo-

doj, bet naktī gul tvmā pat ustobā. Reizi jī dzierd — nazkas

struodoj uz jumta. Struodnīki izguoja uorā vārtūs, bet nikuo na-

var redzeit. Jī pastuostīja šovam zemnīkam, ka nazkas naktī

struodoj uz jumta. Zemnīks ari nūguoja gulātu ar struodnīkim

jaunā ustobā un dzierd, ka nazkas struodoj uz jumta. Izguoja

pats zemnīks uorā pasavārtu, kas struodoj, bet naredz nikuo.

Reitā struodnīki otkon nūstruoduoja dīnu un vokorā aizzeimēja,
leidz kurai vītai jī nūstruoduoja. Nūīt struodnīki gulātu — klau-

suos: otkon uz jumta struodoj, bet nivīns naguoja uorā vārtūs.

Reitā izīt struodnīki uz dorba un redz, ka kai jī aizzeimēja, tai

ir. Dorbu pabeidzia, ustobā gotova, un struodnīki nūguoja uz

sovu sātu. Zemnīks ar sovu saimi īguoja ustobā dzeivuot. Dzei-

voj zemnīks, bet nav jam mīra: naktī atīt nazkas un struodoj

uz jumta. Vīnu reizi zemnīks salasīja tolku un izstuostīja, ka

juo ustobā nazkas bīdynoj, navar naktī guleit. Vīna jauna meita

runoj: «Es nikuo nasabeistu! Es jū izdzeišu, tū našķeistū go-

ru!» — «Labi!» pasacīja zemnīks. Jau taisuos vokors. Meita

pajēmja nu sovas sātas svēteita yudena, atnezja uz jaunū ustobu

pi zemnīka, pajēmja ar svēteitu vudeni apkristīja vvsu ustobu un

guluos guleit. Gul meita un klausuos — nazkas pajēmja skrūzi

ar vudini un suoka līt pa ustobu. Meita suoka klīgt: «Vai tu

puorstuosi? Kad es pīsacelšu, tad tu nu manis dabuosi pērītiu!»
Nikas meitai naatbildēja, bet svīdja ar skrūzi uz juos gultu. Tyu-
len meita aizdadzvnuoja guni, un redz, ka nav nikuo. Pasēdēja,

parunuoja, otkon apdzēsja guni un lvkuos gulēt. Napaguoja
minūtes pīcas, nazkas tvēra meitu aiz kuoju un suoka vilkt pa
ustobu. Cik tī beja ustobā laužu satvēra meitu un ar lelu spāku

atruovja. Utrā naktī, kad vysi nūguoja gulātu, zemnīks īrau-

dzēja, ka nu pacepļa izleida nazkaids malns zvērs. Suoka zem-

nīks sorguot. Verās zemnīks, otkon izguoja nu pacepļa malns

zvērs. Zemnīks gribēja ar pagāju jū nūsist, bet natyka kluot.

Klausuos zemnīks, ka nu pacepļa nazkas runoj kai cvlvāks: «Es
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te dzeivuoju uz ituos vītas daudz svmtu godu un manis nikas

nasyta, bet tu gribi mani nūsist ar pagaļu!» Reitā zemnīks sa-

dūmuoja, ka vajag ustobu puornest cytā vītā. Tai zemnīks pa-

darīja un puornesja ustobu uz cytu vītu. Nu tuos reizes nikas

zemnīka nabīdēja un jis tagad tur dzeivoj un stuosta taidas

puosokas.

3. Skolniece E. Vidauska Strenčos.

Ēveles kapsētu mūrējot, bijis tā. Sētu mūrēt gribējuši kā

krievi, tā latvieši. Beidzot darbs kritis krieviem, jo tie ņēmušies

lētāki. Bet to, ko krievi pa dienu uzmūrējuši, to latvieši aiz

skaudības pa nakti nojaukuši. Krievi pēc kārtas sētu sākuši uz-

raudzīt, katrs savu nakti. Līdz ko pulkstens nācis divpadsmit,

tā pa uzmūrēto sētu nācis melns kaķis, nelabā balsī bļaudams.

Sargs no bailēm aizbēdzis. Latvieši atkal nojaukuši sētu. Tā

krievi darba nevarējuši veikt un tas bijis jāiesāk latviešiem.

Krievi darījuši tāpat, kā latvieši. Cits nekas neatlicies, kā arī

latviešiem uztaisītā sēta bijusi jāsargā. Atkal ap divpadsmitiem

bļaudams nācis melnais kaķis. Sargs laidis kājām vaļu. No

rīta sēta bijusi galīgi nojaukta. Tas pats atkārtojies katru nakti.

Beidzot viens drošāks latvietis nav bēdzis. Viņš apbruņojies ar

rungu un gaidījis, kamēr kaķis nāks. Drīz viņš arī nācis. Sargs

pārmetis krustu un laidis kaķam ar rungu pa galvu. Kaķis no-

vēlies. Sargs piecēlies, lai apskatītu nosisto kaķi, bet tā tur nav

bijis. No tā laika kaķis vairs nav rādījies, un latvieši sētu

uzmūrējuši.

4. Prof. A. Becenbergers, Kuršu kapu Preiļos. Ma-

ga zi n d. 1 c 11. lit. Ge s. 18. B. «D i c Spra c h c der

preu s s. Le 11 c n». LP, VII, I, 424, 2.

Mana (zvejnieks Egliens stāstījis) taitis ar mamu gāja nu

Preiļu pie Nidas (uz Nidas) baznicā zaļo cetrudienu, ir is pusceļa
kad tapa, tad viņims dvi tapa tā trūdn'(melancholisch) ir tā dīvini,
taka (tā kā) muziķ, ir viņi dvi apsistājās ir raudzījās is tā puikā

gaise ir is dangus (is dangus m den fiimmel, lit. dangās) ir viņi

paredzēja kadu magu žvirtes jūdzi (mazu ceturtdaļas jūdzi) us

ties dvi Bulevjķa dižies kalnis (teika stāsta, ka te daudz cilvēku

esot aprakti un agrāki tur viens laupītājs mitis) — te lēkāja dvi

sparnis viens prieš (pret) otra, nu viena_ kalna us otra. Ir tādu

bridi mes dvi trudni raudzijamies raudēdami, ir uz reižu gāje
mūsu acims jo maģumā, ir mēs tādu labu brīdi raudzijamies, kal

(kamēr) viņi dvi belēkadami prapole (pazuda).
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5. A. Lerchis-Puškaitis no mag. Freiberga Lībagu

pag. LP, VII, I, 125, 5.

Tas noticis gadu 90 atpakaļ, tā Skrūzmanis vecais stā-

stījis. Ļaudis gulēja pieguļā. Viens pieguļnieks pamožas un

dzird, ka šņāc un alkšņiem galotnes līgot līgojas. Modina citus.

Tie izceļas — redz: netālu no viņiem tā kā liels siena tupezis
veļas garam un alkšņi un kadiķi noliecas gar zemi, kur šis virsū
veļas.

6. A. Lerchis-Puškaitis no J. Lēruma Džūkstē. LP,

VII, I, 125, 6.

«Man ne no kādiem ķēmiem bail nav, es varētu nakts vidū

kapos izgulēties; bet vienreiz taču man — ak tu, spitālis! —

kur ērmoti bija. Es dzīvoju tolaik Vilcinos. Un tā vienu vakaru

izdzenu zirgus aplokā — ieiešu vāgūzī, atgulos uz šo roku un

smēķēju savu pīpi. Uz vienu reizi nočākst tikai pa vāgūža grī-
du, kā kad sieviete kartūna svārkos staigātu. Nekas! es smēķēju

savu pīpi, lai čākst par mani, ja patīk, desmit reiz. Bet nu šis

ar to vien neliksies mierā, kāps pa lūka trepēm krips, krips,

krips! uz augšu. Uzkāpj, un jums vajadzēja dzirdēt! domāju: to

augšu apgāzīs. Bet es vēl neko, smēķēju savu pīpi, lai gāž. Pa-

iet atkal tāds brīdis — nieki nebūs — gāzīsies, žvāks! šis pa

trepēm zemē un nu mani sāk jau mākt drusku bailes: pāriet tādi

tirpuli pa kauliem. Te uz reizi — bija gaišs mēnesis to nakti —

redzu: melns muskuls veļas paveldamies pa vāgūža durvim. Nu

es saprotu, kas darāms, un trijos lēcienos biju istabā. Tā nebiju

savu mūžu skrējis, kā no tā vella.»

6. Fricis; Pin n i s Stureniekos. Zin. Kom. kr. LP, VII,

I, 125, 7.

Stūreniekos viena vecsaimniece bijusi ar vellu labos prātos.
Un šī pati ar savu kaimiņieni nevarējusi nemaz satikt — ķirci-

nājusi to uz postu: tad vina apbūrusi kaimiņienei lopus, ka neēd,

tad, ka maz piena dod; jeb arī uzsūtījusi (citiem kaimiņu laudim
lai) vella garus, kas baida. Tā vienreiz Galeņu māju meita gā-
jusi govis slaukt. legājusi kūtī — redz: melns kamols veļas no

vienas govs tesmeņa pie otras; beidzot pārvēlas slieksnim pāri

un aizripo uz gatves galu. Nu meita tecējusi pakaļ noskatīties,
kur īsti melnais vēlējies aizvelsies. Aiztecējusi gatvē — ierauga,
ka no kamola radusies vecā nelaiķa Melgrāviene. Tirpuli vien

nogājuši meitai pa kauliem un tā, ko vien māk — atpakaļ uz

istabu.
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Citām reizēm vella gari atkal esot braukuši ar žagaru ve-

zumiem gar logiem, ka žagari rūtēs dūrušies. Izejot ārā skatī-

ties: neesot nekā.

Tā atkal vienu vakaru esot viens plēsies pa skursteni. Do-

mājuši, ka visu skursteni sagāzīs. Ejot skatīties — ieraugot trīs

naglas — pamatīgas naglas bijušas iesistas — tas viss; paši

trokšņotāji, kur palikuši, kur ne.

Atkal cita reize redzēta maza uguntiņa no Galenu abelu
dārza uz Melgrāvju pusi lidinājāmies.

8. Cenas Mārtiņš Saleniekos. Jkr. 11. LP, VII, I, 126, 8.

Viens vējdzirnavu melderis gribējis šaut spokus, bet nav

zinājis, ar ko tos var nošaut. Te viņam viena vecenīte teikusi,
lai taisot lodi no dzīvsudraba un no tādu ratu tapas, uz kuriem
vesti deviņi līķi. Melderis uztaisījis tādu lodi un pašā pusnaktī

nogājis uz mežu, kur allažiņ mēdzis spokot. Šoreiz tur vēlušies

siena guba. Melderis šāvis gubā un tā sašķīdusi lupatu lupatās
un uzskrējusi uz debesim. Debesīs, kur viņa uzskrējusi, parādī-

jies spožs, sarkans blāķis. Melderis nogājis mājās. Bijis varens

vējš. Viņš gājis dzirnavās un sācis malt labību. Izbēris maisu,

bet maiss tam aptinies ap rokām un melderis to nesis zemē.

Kāds melnums viņam pavēlies garām un teicis: «Nelaid vaļā,
nelaid vaļā!» Melderim ejot gar ķemmēm (riteņa zobiem), maiss

ieskrējis ķemmēs un ierāvis meldera rokas līdz, kas tūliņ no-

maitās. Melderis palicis loti slims un kādreiz, piedzēries daudz

brandvīna, nomiris.

9. K. Graudiņš Jaunjelgavas aipkaimē. «Austrums»,

1893. LP, VII, I, 127, 10.

Reiz viens vecs Seces mežkungs aizgājis uz medņiem uz

rostu. Mežsargs viņu pavadījis. Abi izklausījušies visu vakaru,

bet medņa neviena nevar sadzirdēt. Nogājis pie tā sauktās med-

ņu būdas, kas uztaisīta mežā, kur mediniekiem medņu rojas
laikā pa nakti mist. Mežkungs pavēlējis mežsargam, lai nogrie-
žot liepas un sāpinot kančuku. Mežkungs bijis loti pikts un mež-

sargs jau sācis baidīties par savu ādu. Kad plene bijusi patai-
sīta, kungs paņēmis to un aizgājis drusku tālāku projām, sācis

lēnām šurp un turp solot un svilpot. Te uz reizi pie mežkunga

pievelies melns muskuls, ko tas nu sācis krietni mizot. Pie tam

viņš teicis: «Es jau tik reti nāku uz medņiem un tomēr neviena

nava! Es tevi mācīšu!» Melnais muskuls pēc tam aizvēlies pro-

jām un rītā, redzi, bijis medņu kā biezs — turpat, kur vakarā

neviena nemanījuši.
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10. Treimaou Jānis Berznieku Dzenos. Jkr. 11. LP,

VII, I, 992, 1.

Naktī viens braucis uz Jelgavu un kad piebraucis pie Velnu

bedres, tad zirgs negājis un negājis vairs uz priekšu; gan sitis,

gan pēris zirgu, bet nekā negājis: krākdams, sprauslādams brī-

žam uz vienu, brīžam uz otru grāvi lēcis. Nu noņēmis cepuri

un sācis pātarus skaitīt; te uz reizi kautkas liels, plats, pelēks
kā palags iegāzies grāvī un tagad zirgs gājis uz priekšu.

11. A. Mednis Limbažos, Folkloras krātuvē.

Reiz viens Liepiņš gājis pie savas vecās brūtes jūrmalas

pusē caur lielu mežu, ap aston verstis garu. Tur bijuši daudz

pakārti un nokauti cilvēki. Nākamo svētdienu viņam vajadzējis
būt kāzām un nu aizgājis vēl pie vecās atvadīties. Dažas verstis

pagājušam, viņam sācis raibs kaķis skriet pa priekšu. Liepiņš

neko — iet tik uz priekšu un kaķis pēc laika izput. Nu varējis

jau redzēt mežam galu. Te izvēlies no meža pāri pa grāvi balts

vīstoklis un sācis velties pa priekšu. Liepiņām sameties traki

bail, gribējis griezties atpakaļ, bet nav varējis. Vīstoklis bijis

mazs bērns, tas pacēlis rokas pret Liepiņu itkā lūgdams. Liepiņš

gājis atkal uz priekšu. Vīstoklis vēlies pa priekšu un meža bei-

gās ievēlies mārkā netālu no ceļmalas. Vecā brūte bijusi loti

bēdīga par to, ka nu Liepiņš viņu atstāj. Otru rītu ejot Liepiņām

uz mājām, viņam pa priekšu skrējis mazs putniņš un cilvēka

balsī dziedājis: «Tev ilgu mūžu nedzīvot — jo daudz tu meitas

krāpis.» Liepiņš apprecējies gan, bet pēc pāris gadiem nomiris.

12. A. Vas k i s Tuku m a.

Smārdes pagastā Ileiču purvā bieži redzēti spoki. Kādā
dienvidū Gučs redzējis pa purvu, tādā vietā, kur cilvēks nevarot

iet, brienot sarkanās drēbēs sieviete. Šai purvā noslīcis arī

saimnieks Galējs ar visu zirgu. Reiz braukuši šai vietā garām
vairāki zemnieki. Viens zemnieks teicis uz citiem: «Lūk, šī ir

tā vieta, kur Galējs noslīcis.» Te piepēži zirgs saslējies kājas
un izskrējis no ilksim, apgriezies riņķī un galvu paslēpis kama-

nās. Tikai lielām pūlēm varējuši zirgu nomierināt. Citu reizi,

braucot naktī no kristībām redzētas purvā pie ceļa divas sveces

degam. Zirgi to redzēdami sākuši krākt un slieties kājās un ar

lielām pūlēm tik izdevies padzīt uz priekšu. Meža tur nebijis un

vilks arī nevarējis būt. Bet ko tikuši spoku vietai garām, tad

zirgi tā skrējuši, kā kad tos trenktu pats nelabais.

13. No kadaL. Bērziņa skolnieka Limbažos.

Jāņu kalniņš atrodas netālu no Arciema muižas. Tur ir

grantsbedres un retas priedes. Ļaudis stāsta, ka tur spokojoties.
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Reiz vakarā nākusi viena sieviete gar Jāņu kalniņu, viņai uz

ceļa netālu parādījies balts vīrs. Viņa nemaz neesot uz viņu

skatījusies, bet gājusi uz priekšu, lai gan sirds no bailēm strauji

pukstējusi. Pie tilta baltais vīrs palicis par lielu melnu gubu.
Sieviete neesot vairs drīkstējusi garām iet. Līdz ko sieviete

gribējusi iet par gabalu apkārt melnajam kūlenim, tad viņš tūliņ,

vēlies uz viņas pusi. Sieviete tā nobijusies, ka mājā pārnākusi

tūliņ saslimusi. Kādu citu reizi pa to pašu vietu atkal gājis ga-

rām kāds vīrs. Viņam skrējis virsū liels balts zirgs.

14. A. Miezere Sauka. Latvju kultūras kr.

Neretā pie Kišku kapiem arvienu nakts laikā izlicies, ka

jābrauc pa salmu klājienu. Kādā naktī braucis nelaiķis Neretas

mācītājs. Viņiem ar vedēju gar Kišku kapiem braucot, arī izli-

cies, it kā viņi brauktu pa salmu klājienu. Kad bijuši jau kapiem

garām, tad mācītāja vedējs vaicājis: «Cienīgstēvs, ko tas nozī-

mē?» Tad mācītājs atbildējis: «Dabā vēl daudz kas noslēpts,

ko mēs neizprotam.»

15. A. Lerchis-Puškaitis Džūkste -Pienava. LP, I
r

147, 122.

Divi meža sargi, vēlu mājā nākdami, izšķiras pie krusta

ceļa: vienam jāiet pa mežu, otram pa klajumu. Līdz ko nu tas

viens mežā labi iegājis, te saceļas viesulis uņ piecērt šo pie
koka. Viesulis tagad aprimst: bet nu lēna vēsmiņa nones no

koka pelēku kamolu un iesviež meža sargam klēpī. Kamols sāk

nejauki spiest; meža sargs bailēs aizmet krustu un, re, kamols

paliek par pelnu čupiņu.

16. Skolniece Marianna Trapane no 65 g. v. mami v a s

Jaunlaicenes Trapanos.

Bijusi skaidra rudens diena. No tuvējās skolas gājuši skol-

nieki gar Palpiru ezeru, kur senāk karojuši krievi ar zviedriem.

Ejot viņi no ezera vidus ieraudzījuši veļoties divas mucas, kas

bijušas savienotas ar ķēdi, un vēlušās viena par otru. Pievēlu-

šās pie krasta un tad atkal lēnām vēlušās atpakaļ un nozudušas

ezera vidū. Skolnieki sabijušies, aizskrējuši uz māju un otrā

dienā izstāstījuši skolotājam un citiem skolniekiem.

17. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Viena sieviņa braukusi no Alkšņupiem uz Aumeisteru ka-

piem. Silā viņa pamanījusi, ka pa ceļu veļas tāda melna un liela,
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ka siena guba. Māneklis velies, velies un beidzot ievēlies meža

un pazudis pie paegļu krūma.

18. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Māte ar meitu nākušas naktī no Mārču mājas, kur tās biju-
šas sērst pie saimnieces. Kad gājējas bijušas netālu no Aumei-

steru kungu kapiem, tad ieskatījušās, ka viņām pa priekšu veļas
tāds kā pelēks kūlenis. Kad kūlenis aizvēlies līdz kungu kapiem,

tad pārvēlies pār sētu un pazudis.

19. H. Skujiņa Bilskas pag.

Vecos laikos viena māja nebijusi gluži tīra, bijusi laikam

piepestelota. Pa māju dauzījušies ērmi. Reiz ap pusdienas laiku

noticis tāds gadījums. Meita nesusi no ķēķa istabā kāpostu bļo-
du. Uzreiz — kur gadījusies, kur ne — meitai skrējusi virsū

tāda kā pelēka guba un taisni krūtīs iekšā. Guba izsituši meitai

kāpostu bļodu no rokām un acu mirklī pazudusi.

Kad saskrējuši citi cilvēki, tad no ērma vairs nebijis ne

vēsts.

20. tī. Skujiņa no 80 g. v. Annas Putrales Aumeisteros.

Toreiz es vē biju jauna un dzīvāju Gaujienas muižā par lopu

meitu. Reiz nu dzīnām govis ganos un lopim nāca līdza vienc

kārtinieks (klaušu vīrs) un modernieks. Kā nu mēs izdzinām lo-

pus no kūts un bijām tādu gabalīnu padzinuši, ta uzreiz no ve-

cās Gaujienas kapsētas izvēlās liela mella guba, nāca tik tūiāku

un šņākdama, krākdama lopos iekšā un nu jaucās uz riņķi vie.

Nu es kliedzu pillā kaklā: «Jēzus Kristus vā(r)dā, Dievs palīdzi,

Dievs palīdzi!» Ka nu es tā sāku kliegt, ta mellā guba uzreiz

pacēlās augšā un šņākdama krākdama aizvēlās.

21. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Reiz, labi pavēlu vakarā, viena sieviņa gājusi gar Kapu

ieleju (senču kapenes Aumeisteru pagasta Zaķu muižā). Viņai
sācis tīties pa kājām melns liels kamols. Sieviņa manījusi, ka

nav labi, un sākusi tēva reizi skaitīt. Kamols novēlies no ceļa un

ievēlies Kapu ielejā.

22. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteros.

Viksnes grava (Gaujas pļava Zvārtavas pagasta) biš sa-

pļauts mežkunga siens un vakarā mātītes norunāšas, ka jāejot
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siens zagt. Nu div mātītes, māte ar meitu, sataisīšās un aizgā-
šas. Šās un piesēšas nestas un gribēšas jau iet prom, ka viena

uzreiz pamanīsi baidekli meža malā, un šis nācis mātītēm virsū.

Baidēklis bīš balts, liels, garš un nācis locīdamies virsū. Mātītes

tā pārbīšās, ka ne krusta nemetušas, aizdiegušas uz māju.

23. H. Skujiņa Smiltenes pag.

Kas gan, caur Liepiņu šiliņu (Smiltenes pag.) ejot, nav re-

dzējis visādus māžus un ērmus ? Lūk, man gadījās reiz tā. Gāju

rudens naktī caur silinu un biju šiliņa vidū, te dzirdu: dzied gai-
lis. Gāju tik uz priekšu. Beidzot manu, ka man pa priekšu veļas
tāds kā kamols un pavisam melns. Pavēlas gabaliņu, apstājas

un dzied kā gailis. Ak, tavu briesmu! Paņēmu no ceļa malas

akmeni un lēnām gāju uz priekšu. Bet melnais kamols veļas

uz priekšu un dzied kā gailis. Kad kamols novēlās līdz apariņai,
tad ievēlās tanī un pazuda.

24. M. Malmeistere Nurmuiža.

Klaušu laikos Nurmuižas pilī meitām bijis jāiet piena spaiņi

berzt. Cilvēki stāstījuši, ka kukņā spokojas. Gadījusies viena

dūšīga meita. Tā kādā rītā agri aiziet uz kukņu, noliekusies pie

oglēm pūst uguni. Bet pagriezusies redz melnu muckuli ar spīdī-

gām acim blakus. «Ko tu te sēdi?» tā uzklieguši un paķērusi

spaini met to spokam. Spainis izšķīst un spoks pa zemi ārā —

apaļš muckulis, bez kājām, aizvēlies rūkdams.

Pēc kāda gada Stange sēdējis atkal uz beņķa pie baznīcas.

Viņam sācis miegs nākt, tādēļ viņš savā nodabā pastaigājās uz

Jaunmuižas pusi. Te viņš redz, ka zem Jaunmuižas kalna, grāvī

kautkas liels melns kustas. Piegājis tuvāk, redz melnu muckuli

ar spīdīgām acim. Izbijies viņš steidzies cik jaudas atpakaļ uz

baznīcu. Nosēdies pie baznīcas, ielaidies snaudienā. Te viņš no

kāda trokšņa atkal uzmostas un staigā uz priekšu un atpakaļ gar

baznīcu. Bet viens viņam uzlec uz muguras. Stange nokrīt pie

zemes, grib ar nūju nosist smagumu no muguras, bet trāpa pats

sev pa kājām. Pēc tam dabūjis nogulēt slims vairāk kā gadu.

25. H. Skujiņa no 84 g. v. Ja ņ a Liepiņa, saukta Kamb v-

raJaņa, Bilskas pag. Lejasūzīnas.

Reiz mātītes pa pašu nakts mellumu aizgāšas uz Raibača
tīrumu (māja Bilskas pag.) ābulīnu plēst. Ka šās bīš jau nestas

pieplēsušas un gāš uz māju, ta uzreiz sacēlies tāds veisonc, ka

šās uz riņķi vie griezis un mātītes vais ne no vietas netikušas
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no. Nu veisonc tikme mātītes grozīs un plukaš, kame izšķiedis
visas nestas un mātītēm bīš jāiet ar tukšim nagim uz māju.

26. H. Skujiņa Bilskas pag.

Pie Rustupa tilta (uz ceļa starp Vilku un Lobērģu muižu)

rādoties ermi. Reiz viens vīrs braucis vasaras rīta krēslā pa

ceļu. Kad braucējs bijis jau pie Rustupa tilta, tad uzreiz ierau-

dzījis, ka zirgam pa priekšu veļas tāda balta, liela, kā siena

guba. Braucējs uzšāvis zirgam un lēkšos laidis uz priekšu. Pie

Rustupa tilta baltā guba ievēhtsies upītē un uzreiz pazudusi.

27. P. Šraits no P. Zeltiņas Riga.

Lielnieku laikos divi zēni aizgājuši no Rīgas uz leišiem

maizes meklēt. Tur vienā mājā prasījuši saimniekam naktsmāju.

Saimnieks tos aizvedis uz šķūni, kur tad zēni apgulušies sienā.

Kad nu viens pamodies, tad viņš ar roku jutis, ka tam blakus

gul kas spalvains. Viņš pasaucis otram zēnam, kas arī satau-

stījis to pašu spalvaino. Tad abi klusām izlīduši no šķūņa ārā

un skatījušies pa kādu šķirbu iekšā. Tur nu viņi redzējuši, ka

pa šķūni staigā kas melns, ne zvērs ne cilvēks, kā ar rokām

ko meklēdams. Abi zēni nu aizskrējuši uz istabu un pārgulējuši
tur. No rīta viņi izstāstījuši saimniekam, ko viņi pagājušā naktī

šķūnī esot redzējuši. Saimnieks nav ticējis un aizgājis nākošu

nakti pats uz šķūni gulēt. Bet drīz vien arī viņš sataustījis, ka

spalvainais viņam blakus nogulies. Saimnieks nu arī pats no

bailēm aizskrējis uz istabu un vairs nav šaubījies par zēnu pie-

dzīvojumu.

28. Kārlis Skujiņa no L. Šveicares Lielvircavas

pagastā.

Bērni nākuši vēlu vakarā no skolas gar Lielvircavas mui-

žas rijām. Pa rijas durvju šķirbām bērni redzējuši, ka rijā kuras

gaiša uguns. Bērni klauvējušies un lūguši rijnieku, lai laiž iekšā

sasildīties. Kādu laiku rijā bijis kluss, tad bērni ieraudzījuši lielu

sarkanu un spalvainu roku, kas cēlusies pie durvju krampja.
Bērniem palicis bail un tie aizbēguši. Bērni rijnieku atraduši

mājā. Visi muižas ļaudis apgalvojuši, ka rijā neviena neesot

bijis un bērniem neviens neticējis, ko tie stāstījuši.

29. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Vecos laikos vienā aumeisteriešu mājā, pa pusdienas laiku

pa nama pavilām viens arvienu bāzis spalvainu ķepu. Ķepu visi

redzējuši. Reiz saimniece paķērusi ķipītī vārītu ūdeni un uzlē-
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jusi spalvainai ķepai. Bet tūliņ arī pati no sāpēm sākusi kliegt,

jo bijusi noplaucējusi sev kāju. Reiz atkal puisis sitis spalvai-
nai ķepai ar kūju, bet pats dabūjis tādu belzienu, ka trīs dienas

staigājis gluži greizs, kā tītava.

30. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Vecos laikos Vārtiņu mājā noticis tā. Šuvēja bijusi mājā un

tā vēlu nostrādājusi. Ap pusnakti pie durvim viens lēni pieklau-

vējis un durvis drusku pavērušās. Šuvēja gājusi pretim. Vina

nebijusi vairs tālu no durvim, ka pamanījusi uz klinka mazu

rociņu, kas tūliņ pazudusi. Nācēja nekur vairs nebijis. Šuvēja

nobijusies un kliegdama skrējusi atpakaļ. No tās reizes viņa

vairs nekad tik vēlu nestrādājusi.

31. Kārlis Skujiņa no 63 g. v. M. Blodz i ņ a s.

Gājējiem naktī gar Mālpils kapsētu esot rādījusies kapsētā

uguns un pa priekšu gājusi maza uguntiņa. Pie kapsētas esot

vēl citādi spoki redzēti.

32. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Reiz puiši gājuši meitās. Bijusi tumša nakts rudens pusē.
Uzreiz pamanījuši purvā mazu uguntiņu. Puiši gājuši uguntiņai

klāt, jo domājuši, ka tur nauda kaltējas. Kad puiši gājuši ugun-

tiņai tuvāk, tā atkal palēkusies gabaliņu tālāk. Puiši gājuši ilgi

uguntiņai pakal, kamēr iegājuši dziļi purvā un sākuši stigt. Bet

uguntiņa staigoņā arvienu vēl mirdzējusi.

33. H. Skujiņa Bilskas pag.

Uz Puņģa (Vijciema pagastā) tīruma staigājusi pa naktim

maza uguntiņa. Viņa dažreiz gājusi pa zemi, dažreiz atkal kādu
asi no zemes. Uguntiņa tuvumā neviena nelaidusi. Kad kāds tai

tuvojies, tad viņa vai nu aizgājusi labu gabalu tālāk, vai arī pa-

cēlusies labi augstu gaisā, dažreiz pat pāri koku galiem. Lai

gan daudz cilvēki gribējuši tai pieiet klāt, tomēr tas nevienam

neizdevies. Reiz pat gribējuši uz uguntiņu šaut ar plinti, bet at-

kal pārlikuši un nešāvuši, jo baidījušies, ka uguntiņa neatsviež

skrotis atpakaļ un tās netrāpa pašu šāvēju.

34. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Tas jau ir ilgus gadus atpakaļ. Toreiz mēs dzīvājām pie

Zvāgara, Smiltenes pagastā. Reiz sestdienas vakarā nācām no

pirts un redzam: rijas ģēvelē uguns deg. «Uja, nu jau rija deg!»

iekliedzās mīlā māte.
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Ne, rija vis nedega, bet ta bija tada savada uguntiņa. īsi

priekš pusnakts vina nodzisa.

35. H. Skujiņa Bilskas pag.

Laivas purvā Vecbilskas (sauktas arī par Vilku muižu)

muižas robežās naktīs spīdot maza zilgana uguntiņa. Vina spī-

dot te vienā vietā, pēc laiciņa atkal pārlecot gabalu tālāk un at-

kal spīdot. Visi cilvēki baidoties viņai tuvumā iet. Kas viņa

tāda esot un kādēļ spīdot, neviens nezinot.

36. Skolnieks Andrejs Ritenis no 50 g. vecas Annas

Drul 1 c s Nīcā.

Vienu vakaru vecais Slamsts gāja mājās gar Mežamuižu.

Kad bijis pretī Mežamuižai, viņš redzējis, ka pie viena koka deg

uguns ar zilu liesmu. Rokā viņam bija nūjiņa. Viņš to salauza

un uzlika ugunij krustu virsū. Viņš domājis no rīta noiet un

rakt, kas gan tur būšot. Bet pa nakti viņam nedod mieru. Kāds

viņam teic, lai iet noņemt to krustu, ko viņš uzlicis ugunij.
Slamsts dabūja iet un noņemt krustu no uguns.

37. A. Gari-Juone Domopole.

Vīnu reizi vīns veirs guoja caur reju un dzierd, ka vvdā tur

spēlej. Jis pasavēra pa caurumu īškā un īraudzēja, ka tur speid

guntiņa un kas ta tur doncoj. Kai tikai jis pasavēra jam nazkas

izdvura vīnu aci.

38. Ņina Gruzna Stukmaņos.

Reiz puiši aizgājuši uz krogu. Viens puisis atnācis agrāk uz

māju un gājis Vecbebru rijā gulēt. Rijas durvis bijušas ciet. Pui-

sis nodomājis, ka rijnieks iekšā, un teicis: «Attaisi!» Uz reizi

vētējamā mašīna sākusi griezties. Puisis sabijies un sācis skai-

tīt: «Tēvs, Dēls un Sv. Gars! Mēs esam trīs un tu vari iet

uz elli!» Kaut kas norībējis, noputējuši pelni un durvis atsprā-

gušas vaļā. Puisis iegājis rijā, bet neviena neatradis.

39. A. Aizs i 1 s Rušu n a.

Netālu no Rušūnas pa ceļam uz Katigradi ceļmalā ir veca

mājiņa. Tagad to neviens neapdzīvo. Tur arvien vēl radoties

spoki. Reiz garām gājis Rušūnas stacijas priekšnieks, arī tam

sākuši pretī skriet ķieģeli, akmeņi un citas drumslas. Tomēr mā-

jiņā neko neatraduši. Tagad visi no šīs mājiņas izvairās, jo tur

nelabais mājojot.
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40. A. Vas k i s Tukum ā.

Smārdes pagasta Spindeja rijā arī spokojumos. Reiz saim-

nieks, aizkūris rijas krāsni, sildījies. Te kāds grūžot to no krāsns

nost. Saimnieks nost negājis. Tad kampts pie kājām un sviests

krāsnī, pie kam dots tāds pliķis pa dibenu, ka pirkstu iespiedumi

uz dibena bijuši redzami visu mūžu. Pēc šī notikuma saimnieks

drīz miris.

41. Skolnieks J. Bana z i s no 73 g. v. M. Banazes Nīcā.

K. Lielozola kr.

Mielavu Timlīru saimnieks bijis savu māju īpašnieks. Viņš
pārbraucis no Liepājas un taisni iebraucis sētā un neviens tūliņ

viņu nesagaidījis. Bet tad viņam kāds saucis: «Mielav, Mielav,

tev te nav savas mājas!» un pajēmis zirgu pie galvas un vedis

projām. Mielavs sēd iekšā un brauc projām cauri upē iekšā.

Tajā vietā, kur tas vedējs viņu ievedis, aplam neaizsalstot. Šī

vieta ir Auzes apakšā un tur tas vedējs viņu ievedis ar visu zirgu
un ratiem. Tad tūliņ vedējs pazudis. Mielavam noslīcis zirgs.
Nu tikai viņam kā nagla no acu nogaise, kā viņu no māju izve-

duši. Tad viņš pārgājis mājās bez zirga.

42. J. Atteka no K. Attekas Nīca.

Vienu vasaras vakaru nākuši mājā puiši un dažas meitas

no dziedāšanas mēģinājuma. Bijis gaišs vakars, redzēt varējuši
skaidri. Rokās sadevušies, tie visi gājuši, un piegājuši pie Mel-
taka. Tie tāpat visi iebriduši līdz ceļiem ūdenī, lai gan loti labi

varējuši atšķirt ūdeni no zemes, bet nezin kāpēc iebriduši.

43. J. A. Jans o n s Noga1 c.

Viens vecs vīrs braucis naktī no Vandzenes sudmalām uz

māju. Braucot gar kapsētu, viņš ieraudzījis vienu baltu tēlu

kapsētā stāvam un zvanam. Vīrs sacirtis zirgiem, bet tie neiet

ne no vietas. Līdz nu sāktu zirgi iet, te izkrīt no ratiem kliju
maiss. Vīrs saņēmis dūšu un kāpis maisam pakal. Līdz ko maiss

ratos, zirgi neiet atkal. Kad beidzot zirgi iet, kliju maiss izveļas.
Un tā vīrs samocījies līdz rītam, kamēr ticis mājās.

44. V. Akmentiņš no 94 g. v. Annas Porietes.

A. Aizs i 1 a kr.

Nevickis gājis no kroga uz mājām. Pa Osu (uz Pededzes

krasta augošu ozolu klajumu sauc par Osu) ejot tas jūt, ka

viens neredzams cilvēks uzliek viņam uz muguras putraimu
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maisu. Maiss bijis tik smags, ka tikko tikko varējis panest. Pat-

reiz bijis jau pie mājas, bet kā mēģinājis maisu noņemt no mu-

guras, tā maiss pazudis.

45. J. Luters no A. Vērnieces Otaņķe pie Nīcas.

K. Lielozola kr.

Miķelis Priede gājis no Vīksnēm pa nakti mājā. Pie Sēr-

mokšla tiltiņaviņš apsēdies un drusku atpūties. Viens viņu sa-

ķēris pie kājām un vilcis Sērmokšla tiltiņa grāvī. Viņš cēlies

augšā un nevarējis piecelties. Viņš manījis, ka viņam viens esot

uz muguras. Viņš sācis skaitīt pātarus. Kad iesācis skaitīt pā-

tarus, tad viss smagums no muguras novēlies. Viņš bijis dikti

nosvīdis. Viņš piecēlies un gājis mājā.

46. J. Luters Otankē pie Nīcas. K. Lielozola kr.

Divi vīri gājuši pa mežu. Kad bijuši izgājuši no meža, tad

palicis jau tumšs. Drīz paliek tik tumšs, ka nevar vairs redzēt,
kur iet. Vīri aplikās gulēt uz kāda kalniņa. Viens gulējis ar

pliku galvu. Guļot viņi bij izdzirduši ķēdes žvakstam un viņiem

palicis bail Piecēlušies un redzējuši, ka no gaisa nonākušas

ķēdes un izskatījušas pēc kārtavām. Tad nākusi kāda balss no

debesim: «Kuru ķersim?» «To pašu ar to pliko galvu,» atbil-

dējusi otra balss. Vīri sabijušies un mukuši prom.

47. A. Vaskis Tukuma.

Piķa mežā Akmens kalnos (Pūres pagastā) grava pret rī-

tiem divas ogotājas uzgājušas priekš pāris desmit gadiem dzelzs

durvis. Vēlāk ar citiem mājas laudim gājušas vietu izpētīt tu-

vāk, bet nevarējumu vairs to vietu atrast, jo vietu neiezī-

mējušas.

48. Andrejs Vaskis peckada Reina Kazaiņa nostāsta.

Reinis Kazainis pieguļā pie Mārcienas Plēkšēnīcas ezeriņa
ganījis zirgus. Bijis jau tā ap pusnakti. Citi pieguļnieki bijuši

nomiguši. Šis vēl negulējis un uztaisījis pīpi. Te dzirdot, ka no

Zirgu dārza puses nākot tāda kā šņākoņa. Skatoties —
braucot

melns divzirgu pajūgs, iekšā sēdot divi melni kungi. Šim tirpas
vien pa kauliem pārskrienot. Paķēris uguns pagali un vicinājis

pret braucējiem, lai virsū neuzskrietu. Pajūgs nodrāzies šim

garām un sagriežoties lielam viesulim, ieskrējis ezeriņā un

pazudis.



416

49. Skolnieks K. Cukurs Talsos, P. Kuindziņa kr.

Uz Munēju kapiem priedē karājušies sedli un kas braucis

garām, tam krituši ragavās. Kad braucot par Cēlēju upi pāri.
tad sedli paliekot par tēlu un lēcot upē iekšā un pazūdot.

6. Ēni neredzami.

1. P. E. Zalealē. «Balss» 1888. g. nr. 40. LP, VII, I, 371, 2.

Par Zalgales baznīcas būvi veci ļaudis stāsta šā. lesākumā

gribējuši baznīcu celt kalnā starp J. un G. mājām, tajā vietā, kur

J. māju jaukā kapsēta atrodas. Saveduši arī vajadzīgos akme-

ņus un citu materiālu un sākuši baznīcu mūrēt. Bet ko pa dienu

uzmūrējuši, tas pa nakti pa gaisu aiznests tur, kur tagad baznīca

stāv. Te trešajā dienā pēc baznīcas būves sākuma lepna kariete

piebraukusi ar astoņiem zirgiem pie kalna. No karietes izkāpis

loti grezni tērpies kungs un sacījis uz mūrniekiem: «Man ir

sapnī parādījies un piekodināts, lai daru jums zināmu, ka vajaga
celt baznīcu tur, kur jūsu šeit mūrētais mūris pa nakti aizcelts!»

Pēc tam kungs pazudis. Bet arī jaunajā vietā baznīcas būve ne-

maz neveikusies un pa dienu uzceltais mūris bijis pa nakti še un

te izgrauts. Te kungs atkal parādījies un sacījis, ka baznīcu va-

rēšot netraucēti celt, ja mūrī iemūrēšot kādu jaunavu, jo baznīca

prasot upurus. Neko darīt, iemūrējuši arī.

Piezīme. E. Ķauķis ir piesūtījis līdzīgu teiku no Litenas par velnu,

kas kavējis pili celt (LP, VII, I, 370, 1). Darba kavētāji gan parasti nere-

dzami spēki, kas vēl aizrāda kur baznīca ceļama, ko par velnu gan ne-

stāstītu. Sal. vēl 5. nodaļas trīs pirmās teikas. P. Š.

2. L—t i s Jumurdā, «Balss» 1889. nr. 23. LP. VII, I, 371, 3.

Pie lielceļa, kas ved no Ērgļiem uz Vec-Piebalgu, pretim
Jumurdas muižai, liela sila malā, atrodas mazs uzkalniņš, uz

kura kādas 4 vecas liepas un 1 ozols. Šie koki stāv uz šā kal-

niņa gareni apaļā riņķī. Šo kalniņu sauc par Baznīcas kalniņu

jeb par Baznīcas vietu. Vecos laikos šie koki bijuši iestādīti

minētā vietā tai nodomā, ka tur baznīca taisāma, arī materiāls

jau pievests. Bet kad iesākuši baznīcu celt, tad ko pa dienu

uzcēluši, tas pa nakti nojaukts. Kad trešā dienā strādnieki bijuši

atkal jo agri pie darba un līdz saules lēktai jau izlabojuši labu

dalu nopostītā darba, tad pēc saules lēktas tie ieraudzījuši sev

melnu putnu pāri skrejot, kas kliedzis cilvēka balsī: «Ērgļu,

Ērgļu baznīca!» To izdzirdējuši, strādnieki likuši darba rikus

pie malas, kamēr materiālu aizveduši uz to vietu, kur melnais

putns rādījis. Tur tad netraucēti varējuši baznīcu celt.



Latviešu pasakas un teikas XIV — 27 417

3. Liepsalu Jēkabs no Graudiņu Paula Madliena.

Et n. IV. 1894. LP, VII, I, 371, 4.

Par Madlienas baznīcu (Vidzemē) laužu mutē uzglabājusies
šāda teika. Kad viņa iesākta mūrēt, tad viņas meistaram bijusi

diezgan liela nelaime, jo cik pa dienu uzmūrējuši, tik pa nakti

sagruvuši. Tā pagājis liels laiks — darbs kā negājis, tā negājis
uz priekšu. Baznīcas meistars gribējis jau no mūrēšanas pavi-
sam atstāties, te kādu nakti parādījies tam sapnī vīrs, sacīdams:

«Nākošā rītā to sievieti, kas te pirmā gar baznīcu nāks garām,

saņemiet un iemūrējiet mūrā, tad tūlīt jūsu darbs labi veiksies.»

Rītā meistars izstāstījis sapni saviem strādniekiem un visi arī

bijuši ar mieru pagatavot mūrā alu un tanī ielikt sievieti, kas

pirmā šai dienā ies garām. Tā arī noticis. Strādnieki tūlīt no

rīta izmūrējuši alu līdz zemei mūra sienā. Šinī dienā stipri lijis

lietus, tā ka baznīcai garām tekoša upīte bijusi tik dikti pār-

plūdusi, ka gandrīz nebijis iespējams pāri tikt; tomēr ap pusdie-

nas laiku nākusi kāda sieviete, pārbridusi pār upīti un gājusi gar

baznīcu. Šī sieviete bijusi paša meistara sieva. Nu meistars gan

negribējis izpildīt, ko apņēmies, bet tas neko nelīdzējis, jo strād-

nieki uz to cieši pastāvējuši, ka vajaga to pagatavotā alā iemū-

rēt. Beidzot arī meistars vedis savu sievu pastaigāt pa mūra

virsu, lai tā tur apskatītos. Sieva, ieraudzījusi alu, prasījusi vī-

ram: «Kam šis caurums?» Vīrs atbildējis: tā tāda velve, kur

arī pēc baznīcas pagatavošanas varēšot izložņāt visu mūra sie-

nas iekšpusi — un sacījis sievai, lai tā arī ielienot un apskato-
ties! Sieva, neko Jauna nedomādama, arī ielīdusi alā. Strād-

nieki tūlīt sākuši aizmūrēt alas caurumu, nemaz neklausīdamies,
ka sieva lūdzas, lai taču to laižot laukā. Nu gājuši darbi ātri uz

priekšu un baznīca drīz uzmūrēta. Mūrnieka sievas vārds bijis

Madliene un tādēļ arī baznīcu nosaukuši par Madlienu. Pēc baz-

nīcas pagatavošanas drīzā laikā arī nozudis baznīcas meistars

līdz ar visām baznīcas atslēgām. Par kādu laiku to atraduši

baznīcas tornī badā nomirušu. Atslēgas tas bijis izmetis pa tor-

ņa lodziņu zemē.

Piezīme. Līdzīgu teiku isuma uzrakstījis arī skolotājs V. Ozoliņš

L. P. krājumam. P. Š.

4. P. ŠmitsnoP. Zeltiņas Rīga.

Reiz vienā vietā celta baznīca, bet cik par dienu uzmūrē-

juši, tik par nakti atkal bijis nojaukts. Tad nu griezušies pie
viena gudra cilvēka pēc padoma, ko tur lai darot. Gudrais cil-

vēks teicis, ka citādi baznīcas nevarēšot uzcelt, kamēr tur ne-

būšot iemūrēts kāds cilvēks.
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Nu sākuši meklēt tādu cilvēku, kas ļautos sevi iemūrēties-

Beidzot par lielu naudu ari atraduši vienu viru, kas savai dzim-

tai par labu uzņēmies to izdarīt. Kad nu to vīru iemūrējuši, tad

arī to baznīcu varējuši uzcelt.

5. Anšmits Alojā «Balss», 1888. g. nr. 33. LP, VII, I, 373. 7.

Alojas baznīcu gribējuši celt Karogu silā, netālu no Salacas

upes, kur vēl tagad redzams mazs kalniņš, kas izcēlies no iesāk-

tiem baznīcas mūriem. Bet ko pa dienu uzmūrējuši, tas pa nakti

izjucis. Redzēdami, ka tur baznīcai nava vietas — atmetuši do-

mas baznīcu te celt. Citas vietas nezinādami, iekritis prātā vie-

tu šā meklēt. Aizjūguši vērsi ratos, ielikuši baļķi vezumā un pa-

laiduši vērsi vaļām, prātodami: tur, kur vērsis apstāšoties, tur

būšot baznīcai īstā vieta. Vērsis apstājies tur, kur tagadējā

Alojas baznīca. Še nu sākuši strādāt; bet atkal tā pati liksta:

ko pa dienu uzmūrējuši, tas pa nakti noplēsts. Prātojuši, ka jā-

ziedojot cilvēka dvēsele. Sasaukuši visus iedzīvotājus un tiem

vaicājuši: «Kurš grib glabāt baznīcas atslēgas?» Tad kāds vī-

rietis, Aleksis vārdā, teicis, ka viņš gribot. Šo vīrieti piedzir-

dījuši un dzīvu iemūrējuši baznīcas mūrī. Pēc tam varējuši
baznīcu netraucēti celt — vairs naktim nenojaukts.

Cita teika stāsta, ka baznīcu gribējuši celt uz Ungurpils
mazās upītes kraujas. Kādu paaugstinājumu minētās upītes malā

Jaungaranažas mājas robežās vēl tagad sauc par Baznīcas kal-

nu. Kādus 10 gadus atpakaļ veca māmuliņa stāstīja, ka senākos

laikos šai kalnā ap pusnakti bērni brēkuši un bijis redzams, ka

lejā, upītē, cilvēki ar gariem matiem mazgājušies.

6. Kārlis Bika Gaujienā. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 373, 8,

Kad Gaujienas pili cēluši, tad darbi nemaz nesekmējušies
iesākumā: ko pa dienu uzcēluši, tas pa nakti nojaukts. Tad viens

devis padomu, ka jaunceļamā mūrī jāiemūrējot dzīvs cilvēks.

Un tas gadījies, ka Jānis ar Grietiņu (brālis ar māsu), nākdami
no Dārtas muižas (Gaujienas lopu muižiņas) darbiem, arī pienā-
kuši šo brīnuma darbu, ceļamo mūri, apskatīties. Tad tūliņ Jā-

nis ar Grietiņu saķerti, piedzirdīti un iemūrēti pils mūrī. Trīs

dienas nelaimīgie dobji sakunkstējuši spostā, tad nobeigušies —

palicis klusu.

7. G. Vierhuff m Sitz: Ber. d. Ri g. Alt. Ge s. 1876; Fr.

Bienemann «L iv 1. Sagenbuch», 108, 139. LP, VII, I, 373, 9.

Pie Slavekas mājas, Branta muižas tuvuma, Smiltenes drau-

dzē, atrodas Kravantu kalns, zemu kalnu virknē, dumbrāja vidu.
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Še sen gadus atpakaļ, gribējuši celt baznīcu. Bet ko pa dienu

uzcēluši, to velns pa nakti nojaucis. Beidzot tur iesprauduši
zelta krustu. Krusts sācis iet, kamēr apstājies vajadzīgā vietā.
Še tad uzcēluši Smiltenes baznīcu un nu velns vairs nav ārdījis
nost.

Piezīme. To teiku arī es esmu dzirdējis, bet par velnu tur nav

runa. P. Š.

8. J. v. Sive r s, Smi 11 c n (R ig a 1872.); Fr. Bienemann,

«L iv 1. Sagenbuch», 108, 140. LP, VII, I, 374, 10.

Jau bija saradušies strādnieki no visas apkārtnes (Smiltenes

baznīcai) būves materiālu pievest. Akmeņus lauzuši apkaimes
laukos, pļavās, šūnu akmeņus Raunā; no māla pagatavojuši ari

kārniņus: bedrēs iejāvuši mūrējamos kaļķus — visi priekšdarbi
veikušies brangi; bet kad sākuši pašus mūrus celt, tad ko dienu

uzcēluši, tas līdz saules lēktai nojaucies. Izgājušas baumas, ka

velns, ceļamo darbu traucēdams, negribot kristīgai ticībai ļaut

izplatīties._ Nelīdzējis itin nekas, kaļķi kopā neturējušies. Bet

drīzi tomēr izdibinājuši pretspēku. Lai uzmeklējot šķīstu jau-
navu, kas, dzīvību Dievam atdodama, ļautos iemūrēties bajnīcas

mūrī, tad ļaunais ceļamo darbu nespēšot aizkavēt. Beidzot uz-

dabujuši dievbijīgu jaunavu, kas ellei par spīti apņēmusies dzī-

vību ziedot. Garīdzniekiem un ļaužu pulkam dziedot, tad arī zie-

dojuši to tai pārliecībā, ka Dievam tāds darbs tīkams.

Piezīme. Arī šo teiku esmu dzirdējis, bet atkal neminot velna

Meitene, ko iemūrējuši, apsolījusies glabāt baznīcas atslēgas. Trīs dienas

vēl dzirdējusi mūrī meiteni raudam. P. Š.

9. G. Alūksnē. «Balss» 1888. g. .nr. 23. LP, VII, I, 374, 11.

Šo muižu vāciski nosauc par Marienburgu (Marijas pili).
Par Vācu nosaukuma cēloni ir šāda teika. Kad Alūksnes pili

sākuši celt, tad biezie mūri arvienu sabrukuši un darbs nemaz

nesekmējies. No tam strādnieki nopratuši, ka še cilvēka upuris

vajadzīgs. Viņi iemūrējuši dzīvu meitu pils sienā. Mūru cel-

šana tūliņ sākusi veikties. Pili tad iesaukuši iemūrētās meitas

vārdā par Marijas pili. Vecie ļaudis vēl zina stāstīt par pils vīna

pagrabiem, naudas šķirstiem, kas glabājoties apakšzemes telpās

lielu suņu apsargātas. Daudzi mēģinājuši suņiem dārgumus at-

ņemt, bet velti.

Piezīme. Šo teiku ir stipri sagrozījis Krēsliņu Jānis savās «Tei-

kās», prātodams gan par «virsaiti», gan par «dzelzs vīriem» jeb «dzelzinie-

kiem» (domāti ir bruņinieki). Meitene bijusi bārenīte, ko «skaistuma dēl no-

sauca dievmātes vārdā par Mariju.» Krēsliņa teiku ir tomēr uzņēmis arī

A. L. P. (VIL I, 374, 12). P. Š.
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10. Skoliiece E. Stuce Strenčos.

Trikātas pagastā, netālu no Vecstaldota mājas, vienā birzs

malā stāv liels akmens. Pie šī akmens vecie cilvēki esot ne-

suši kādus upurus. Staldota mājā būvēta kūts, un saimnieks

gribējis, lai akmeni ņem kūtij pamatam, bet neviens strādnieks

nav uzdrošinājies akmeni aiztikt, jo baidījušies, ka nenotiek

kāda nelaime. Beidzot saimnieks pavēlējis kalpam akmeni sa-

skaldīt. Kalps jau sācis akmeni skaldīt, bet sieva viņu tā sabai-

dījusi, ka kalps aiz lielām bailēm nomiris. No tā laika akmeni

neviens nav vairs aizticis.

7. Ēni trokšņo.

1. A. Lerchis-Puškaitis Džukste-Pienava. LP, I, 146, 118.

Reiz darbinieki gulējuši rijā un sapļāpājuši līdz pusnaktij.

Tagad norunājuši valodas nobeigt, lai iemigtu; bet ne domas

gulēt: klonā sāk kaki ņaudēt, skaidri uz postu. Visi pieceļas,
sadedzina ugunis un iet raudzīt, nekā ieraudzīt. Pasmejas un

liekas atkal pie miera. Necik ilgi — ņaud atkal. Nu izmeklē

malu maliņas — kā nekā, tā nekā. Tagad visi apņemas nemaz

neklausīties uz trokšņotājiem un ja arī desmitreiz ņaudētu. Ap-

ņemas gan, bet taču neizdarīja: jo domā aizmigt, jo miegs ne

prātā. Beidzot viens vecīgs vīrs apķer: «Skatīsimies caur

durvju šķirbu, varbūt ka tad piedarbā ko ieraugam!»

Jā, paskatās: piedarba durvis vaļā un seši runči mēnesnīca

tik vienādā rakstā kuļ, ka šiem īsti ko paskatīties. Un spriguļu
sitieni citādi neklaukšķ, kā: ņau, ņau, ņau! Tīri brīnumi, ko nu

darīt? Beidzot darbinieki norunā vērt durvis uz rāvienu vaļa

un tad raudzīt kūlējus noķert. Bet kas to dos — kā ver, ta

visi nozūd ne čiku ne grabu.

2. Elvira Priediņa Rendas pag.

Rendas pagastā pie Bērzu mājām ir bijusi veca pirts, tagad
tas jau sen vairs nav un no viņas palicis uzkalniņš un viens

liels akmens. Netālu no akmens atrodas neliela graviņa. Šīs vie-

tas vel tagad pie ļaudim, apkārtējās mājās, stāv nelabā slavā,
bieži vien tur redzot spokus.

Veca pirtiņa dzīvojis kunga laikos kalējs. Reiz kungs sa-

dusmojies uz kalēju, padzinis viņu no pirtiņas un viņa vieta

ielicis pirtiņā_ dzīvot divus vecīšus. Vecīši bijuši laimīgi, ka nu

tiks paši sava kaktiņā, jo kungs bija sacījis, lai viņi te dzīvojot,
kamēr nomiršot Vakarā vecīši iegājuši laimīgi gulēt, bet caur

snaudienu dzirdējuši smēdē kaļam. Vīrs domājis: «Kas tad tur
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nu varot kalt? Ne vairs laktu ne āmuru — man tik skan ausīs.»

Arī sieva domājusi tāpat. Otrā vakarā kalšana turpinājusies,
vecīši sarunājušies un gājuši bijušā smēdē skatīties, bet līdz ko

vini durvis attaisījuši, kalšana mitējusies. Vini nav arī ieraudzī-

juši nevienu cilvēku. Apmierināti gājuši abi atpakaļ, bet līdz ko

durvis aizvēruši aiz sevis, kalšana atkal sākusies. Vecīši sabi-

jušies un gājuši pie kunga. Kungs licis atsaukt kalēju uz muižu,

bet tas par kalšanu nekā nezinājis. Kungs tam nav ticējis un ve-

dis kalēju uz pirtiņu, lai viņš parādot, pa kādu caurumu tiekot

smēdē. Ejot uz smēdi, kalējam netālu no pirtiņas aizķērušies
kāja un viņš pakritis. No kritiena smagi nodunējusi zeme, ra-

dusies neliela graviņa un kalējs bijis beigts. Pirtiņā tomēr ne-

viens nav varējis dzīvot: kā metusies tumsa, tā kalšana sāku-

sies un turpinājusies līdz gaismas ausmai. Beidzot kungs devis

pavēli pirtiņu noārdīt, kokus sadedzināt un akmeņus izkaisīt

mežā. Otrā rītā, par brīnumu, uzkalniņa galā atradies liels ak-

mens, kas arvien stāvējis tai pašā vietā, lai to likuši kur lik-

dami. Naktīs uz šī akmeņa varējuši arvien dzirdēt kaļam. Šo

teiku zin viss pagasts, un labprāt apiet šai vietai ar līkumu un

tāpat akmeni arī neviens neaiztiek, kaut gan tagad kalšanu

vairs nedzird.

3. Kārlis Bi ka Gaujienā. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 440, 2.

Kurpnieks Vīgants, iedams pusnaktī pa Sikšņu muižas dalu

caur mežu, tā ap Augstbiržu māju, aukstā ziemas laikā izdzir-

dējis smalkā balsiņā mazu bērnu raudam. Šis noteicis: «Ko tu,

velis, tur vari pieraudāt?» Tā uz reizi bērns sācis raudāt pa-

šam zem kājām. Gan spārdījis kājām, bet raud un raud tikpat.
Aizmetis krustu, skaitījis tēva reizi un steidzies no meža āra.

Atnācis pie Augstbiržiem, dziedājis gailis un tad raudātājs

apklusis.

4. V. Akmentiņš Lubānas pag. Zvidzienas apkārtne.

A. Aizsila kr.

Divis meitis sagudruojušas jaunagods vokora mozguot

kraklus un pret cepli kaltēt. Kad biušut sausi, tod briugons da-

īšūt un nūjemšūt.

Tiko jās bijušas uzkuorušas kraklus kaltēt, tai vusa zeme

suokuse riukt un vusi kači skrējuši jam acīs. Tikai tod, kad

bruoli daskrējuši, kraklus sasvieduši gunie, tod viss apklusis.

S. J. Luters no O. Vīksnes Otaņkē pie Nīcas.

K. Lielozola kr.

Otaņķe Anika namelī gulējis slims vecs vīriņš. Pa naktim

viņš nevarējis gulēt. Viņu rāvuši dažādi gari no gultas ara. Viņš
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lūdzis savu kaimiņu Rasinu, lai nākot pa naktim pie vina stāvēt

klāt. Kaimiņš gājis arī. Nākošā naktī kaimiņš paņēmis bībeli,

iededzinājis uguni, un pie vecā klāt sēdot, lasījis. Pusnaktij nā-

kot, ienākuši namā atkal spoki, bet nedrīkstējuši iekšā nākt.

Kādu laiku izdauzījušies pa namu, spoki apklusuši un pazuduši.
Tā tas turpinājies katru nakti. Pēc kādām trim četrām dienām

vīriņš nomiris. No tā laika varējuši gulēt, kas tik gribējuši. Ne-

viens vairs nenācis no gultas raut ārā.

6. H. Skujiņa Bilskas pag.

Mārdziņas purvā (Vijciema pagastā) pa naktim dzirdējuši

dziedātāju. Tas maldījies pa purvu un dziedājis ik naktis līdz

pirmiem gaiļiem. Pēc gaiļiem dziedātājs apklusis. Kad kādam

cilvēkam naktī gadījies caur purvu iet, tas dikti maldījies un

nevarējis no purva ārā tikt. Dziedātājs neesot nevienam rādī-

jies. Viņš turpat tuvumā bijis un dziedājis, bet redzēt to neviens

nav varējis. Kad nodziedājis gailis, tad arī maldītais tūliņ ticis

no purva ārā.

7. H. Skujiņa Bilskas pag.

Vienā Aumeisteru ezerā esot rūcējs, kas tur pa naktim

rūcot. Rūcējs ālējoties līdz tam laikam, kamēr kāds cilvēks

ezerā noslīkstot. Kad kāds esot ezerā noslīcis, tad rūcējs uz

labu laiku apklusot.

8. J. Luters Otarjke pie Nīcas. K. Lielozola kr.

Grobiņā pie ārsta Grota kunga kalpojušas divas meitas:

Otīlija Stāmere un Marija Freimane. Vienu reizi ārsts ar savu

kundzi un meitu izbraukuši viesos. Meitas divas vien palikušas

mājā. Vakarā meitas palikušas ilgāku laiku vakarot. Ap pus-

nakts laiku meitas izdzirdējušas, ka pa istabām kaut kas stai-

gājot. Meitas domājušas, ka ielauzušies zagli, tāpēc ka kungu

nav mājā, un zagli droši var iet. Meitām palicis bail un viņas
nedrīkstējušas nekur iet. Zagli staigājuši apmērām stundu pa

istabām un pēc tam troksnis noklusis. No rīta meitas apskatī-

jušas visas malas un nekur nekas nebijis ņemts. Meitas domā-

jušas, ka tie ir spoki bijuši.

9. Ciemīite Stendē, T. Dzintarkalna krājuma.

Stendes pagastā netālu no stacijas par vienu saimnieku

ērbēgi ticis stāstīts, ka tur rādoties spoki. Tur nometušies uz

dzīvi viens vecs vīrs ar savu sievu, kas stāstījuši, ka pa naktim

varot dzirdēt, ka kas pa istabu staigājot un mētājot pa galdu
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nažus un karotes. Dažreiz atkal kāds raujot deķi no gultas nost

un ceļot spilvenus augšā; bet kad uzrājoties, tad paliekot kādu

laiku miera. Citureiz dzirdējuši tur tādu troksni, kā zirga
sprauslošanu. Tagad tas ērbēgis jau ir noplēsts.

10. Ida Sisene no A. Liepiņas Nereta.

Viens lauku puisis saderējis izgulēt visu vasaru klētiņā, kur

neviens neesot varējis gulēt. Pirmo nakti uzmodies no briesmī-

ga trokšņa. Uz klētsaugšas ticis spiegts, kliegts, grūzts, rauts.

Viņam jau sametušās drusku bailes, bet vēl neko. Te uzreiz

jutis, ka uz kājām sācis velties kas smags, un vēlies arvienu

augstāk uz krūtim. Viņš svīdis aukstus baiļu sviedrus. Spēki arī

jzuduši. Bet tad saņēmies un meties no gultas ārā. Tad palicis
viss klusu, un viņš nodomājis, ka sapņojis. Otru nakti gājis at-

kal gulēt klētiņā. Ap pusnakti atkal kāds sācis briesmīgi trokš-

ņot un kautkas atkal vēlies no kājām uz krūtim. Viņam sācis

pietrūkt spēka, un viņš jutis, ka smagums viņu tūlīt nospiedīs.
Bet vēl saņēmis pēdējos spēkus un izmeties no gultas. Šoreiz

vairs nav palicis klētiņā, bet aizgājis pie meitām.

Piezīme. K. Corbiks no 78 g. v. M. Jukuma Jaunsaules pagastā

uzrakstījis teiku, kur kādā Gariņkrogū pīkst. 12. naktī «staigāts ar zāba-

kiem» un «rullēts ar veļas ruļļiem.» P. Š.

11. A. Vaskis Tukuma.

Zemītes pagastā Oreņču Aistaraušos spokošanās dēl pēc

pasaules kara vienā istabā neviens nevarējis gulēt. Pētersons

Tukumā, Vecmoku ielā 22, stāsta, ka arī šis tur nevarējis gulēt,

kaut gan spokiem neticējis, un no tiem nebaidījies. Reiz šis šo

māju saimniekam lūdzis atļaut tur pārgulēt, jo gribējis pārlie-
cināties par baumām. Blakus sev nolicis revolveri un elek-

trisko lampiņu. Bet līdz ko taisījies iemigt, dzirdot, ka kas at-

slēdzot zāles durvis un ienākot guļamistabā. Šis piepēži uzlēcis

un uzspiedis uguni, bet neviena nebijis. Arī durvis visas bijušas

noslēgtas. Nospļāvies un gulējis atkal. Bet pēc brītiņa dzirdot

kādu staigājam pa zāli, tad atslēdzam durvis un pieskrienam

pie šā. Šis palicis kā sastindzis. Tad kāds sācis čamdīt kājas

un pa tām rāpties uz augšu un elsot it kā suns vai kaķis tas

būtu. Šis lielās šausmās ieskrējis pie saimnieka un teicis, ka

nevarot tur gulēt. Vē! abi ar saimnieku pārmeklējuši istabas,

bet nekā tajās neatraduši.

12. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteros.

Sikšņu muižas vecā rija bīsi visādīgi piepestelota. Kā vie

kāds rijā pa nakti gulēš, tā tas nedabuš ne acu aiztaisīt, jo ap
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pusnakti pa riju gāš, kā vienc pats ņudziens. Te pie reizas bīš

tā, kā ka kaki skaudīgi plēstos. Bet ka gulētāš cēlies augšā un

apskatījies, ta nekā neredzēš un no kaķim ne vēsts. Bet kā

nu šis akai nolicies pie miera, tā akai tāds pats tairis un no

miera ne domas. Un tā tas gāš katru nakti līdz gaiļiem. Pēc

gaiļiem viss palicis klusu un vais ne Čaku, ne grabu.

13. A. Vaskis Tukumā.

Smārdes pagastā Kalnbičula rijā senāk spokojumos
1

Reiz

rijā gulējis mironis. Kad vien gājuši rijā — mironis gulējis uz.

mutes, bet uz zārka malas tupējis krauklis, kas cilvēkiem nākot,
izlaidies pa rijas lodziņu ārā. Naktīs rijā bieži dzirdēts kuļam

ar spriguļiem, zirgu skriešana un pātagas cirtieni — arī spēlē-

šana bijusi dzirdama. Reiz vecais Bičulis svētdien' pusdienas

laikā aizkūris rijas krāsni. Pēc krāsns iekuršanas apgūlies uz

malkas pagalēm. Te viens raustot pie kājām. Bičulis savilcis

kājas un gulējis tālāk. Te atkal kāds raujot pie kājām un sau-

cot: «Fj nost!» Bet Bečulis guļot tālāk. Tad rāvējs rāvis tik

stipri, ka Bičuli aizsviedis rijas vidū uz klona. Bičulis tad izbi-

jies no tiesas un meties pa rijas lodziņu ārā. Izstāstījis notikumu

arī brālim. Brālis tik smējies vien un teicis, ka nieki vien esot.

Mājas puiši, kādi pieci cilvēki, nolēmuši iet nakti pārgulēt rijā,
lai pierādītu, ka_ spoku tur nav. Aizgājuši gulēt. Te necik ilgi

dzird, ka no krāsns spēlējot: čikā, čikā! Laikam kāds baidot.

Gājuši meklēt spēlētāju, bet tādu nevarējuši atrast. Saņēmuši

grābekļus un dakšas, likušies atkal gulēt. Bet ne cik ilgi, ka at-

kal spēlējot: bukā, bukā! Tā nebijis rijā miera gulēt un nākuši

atpakaļ uz māju.

14. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Aumeisteru pils neesot gluži tīra no eimiem. Pa naktim,
bieži vien, klaudzot durvis, smejoties un dažreiz arī dlziedot.

Kad gailis dziedot, tad pilī viss esot atkal klusu un mierīgi.

15. P. Šmits no Valtenberģcs.

Veca sieviņa dzirdējusi ganos no kādām bedrēm tādas kā

mūzikas skaņas. Kad viņa piegājusi klāt, tad no vienas bedres

izcēlies liels troksnis. Pēc visa tā iestājies atkal klusums un

nekas nebijis redzams.

16. H. Skujiņa no 84 g. v. Jāņa Liepiņa, saukta X a tu-

fa ur a Jāņa, Bilskas pag. Lejasūsīnās.

Par tam vecam Smiltenes rijam gan stāstīja, ka tur špoki
radoties. Tur, re', stāstīja ta, ka vecais Bandava uz balta zirga
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pašā pusnaktī_ jājot uz riju un ta akai uzreizi pazūdot. Nu ta sā-

koties tāda kā sunu riešana un kaku ņaudēšana un trāpījies ar,

ka vīrs izrauts no piedarba laukā, gabalīnu panests un nosviests

zemē.

17. H. Skujiua Bilskas pag.

Ja kādam gadījies iet ap pusdienas laiku vai pusnakti gar

Āža purvu (Ķengu muižas robežās), tad tas redzējis dancotājus.

Dancotāji bijuši pavisam trīs.

18. Skolniece E Smerka Strenčos.

Strenču silā atrodas purvs, ko sauc par Lūķa purvu. Par

viņu stāsta daudz teiku. Viena ir šāda. Reiz viens vīrs vēlu gā-

jis uz māju. Pie Lūka purva dzirdējis dziedam un spēlējam.

Gājējs domājis, ka kāds braucot pretim, bet nekā. Te pacēlušies

no zemes balti un melni ķēmi. Vīrs palicis stāvam un skaitījis
lūgšanas. Arī tās nelīdzējušas: ķēmi kā dancojuši, tā dancojuši.
Kad pulkstens bijis viens, ķēmi pamazām sākuši zust, un vīrs

varējis iet uz māju.

19. J. A. Jans o n s Noga 1 ē.

Nogales Krūkļu mājās ērbēģis uzbūvēts uz veciem kapiem.
Sveši cilvēki tur nevar dzīvot un gulēt, tad vienmēr redz kādas

parādības — visbiežāk divi meitenes, kas ienāk pa durvim, aiz-

dejo līdz logam un tad pazūd.

20. Aina Zommere Priedainē.

Buļļu galā netālu no jūrmalas meža vidū atradās viena pļa-

va, iesaukta par Piķīti. Pļava visapkārt ieslēgta ar cieši saau-

gušām priedēm un eglītēm. Agrāk tur bijusi laupītāju nometne,

un tur izdarīts daudz noziegumu. Zaļumnieki no šās vietas iz-

vairās, īpaši naktīs, tad izliekas, ka dzirdētu gan cilvēku ko-

mandas, gan vaimanas, gan arī stiprus kliedzienus.

8. Ēni nogalināti.

1. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 145, 117.

Vienās sudmalās divi malēji sarunājas tā: viens mals pa

dienu, otrs pa nakti. Nakts malējs vakarā aizslēdz visas durvis

no iekšpuses un nu tik mal. Te ap pusnakti izlien no dzirnu

akmeņu apakšas kāds vīrs bez galvas un tuntulojas šim gar
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kājām. Malējs pasper ar kāju bezgalvi un neliekas ne redzot.

Ķēms turpat nozūd. Otrā naktī izlien no dzirnavu akmeņu apak-
šas vīrs ar galvu; tik galva ērmoti zemāka par kamiešiem. Ma-

lējs pasper ar kāju, ķēms nozūd. Trešā naktī izlien no dzirnavu

apakšas vīrs ar galvu uz krūtim un tik garām ausim, kā labs

slotas kāts. Tagad malējs aptura akmeņus un steidzas pie die-

nas malēja iekšā.

Nākošu nakti nu ies dienas malējs malt. Šis aizslēdz visas

durvis, ka ne pelīte iekšā tikt un tad tik mal. Bet ap pusnakti
izlien no dzirnavu akmeņu apakšas liels melns suns un skatās

zvērošām acim uz malēju. Šis pasper ar kāju, suns nozūd. Otrā

naktī tāds pats. Tomēr šoreiz tas nesper vis ar kāju, bet stei-

dzas otru malēju modināt. Kā iet otru modināt, tā suns durvim

priekšā un nelaiž. Nekā darīt — jāpaliek.

Trešā naktī malējs tā vairs plikām rokām neiet: panēm

pīlādžu nūju līdz. Ap pusnakti izlien liels vīrs no dzirnavu ak-

meņu apakšas un grasās malējam virsū brukt. Bet malējs kā

sper ar pīlādža rungu, tā lielais vīrs krīt kaklu lauzdams, ku-

kurīšus mezdams. Tomēr sudmalas acumirklī apstājas, jo res-

nais velbomis pārlūzis trijās vietās no vīra kritiena.

2. J. Zi 1 manis Peterniekos pie Jel g. A. Bīlenšteina

kr. LP, VI, 172, 11, 28.

Reiz medinieks gājis lielā mežā medņus šaut. Aizgājis ie-

rastā vietā, vēl bijis par agru, un tādēļ būdas priekšā sakūris

uguni un sildījies. Te piegadījies viens jaunskungs plānā, plānā

kamzolītī un arī sildījies. Medinieks vaicājis: kas viņš tāds

esot? Vai labs gars, vai ļauns? Jaunskungs nekā neatbildējis.

Vaicājis ir otrreiz, vēl neatbildējis. Tad medinieks pakampis

savu flinti un šāvis spogu jaunkungu. Izšāvis, apskatījies - kas

ir — jaunkunga vietā atradis vecu ratu asi gar zemi nokritušu.

Nu gaidījis gaismu, nošāvis vienu medni un steidzies mājā ci-

tiem stāstīt, ko piedtzīvojis. Atnākuši citi, meklējuši, meklējuši
ratu asi, bet nav dabūjuši vairs — kur palikusi, kur ne?

3. H. Skujiņa Bilskas pag.

Mežsargs naktī gājis pār Rustupa tiltu. Kad viņš bijis pie

tilta, tad uzreiz sacēlies tāds savāds, kā rūciens, kā spurciens,

un mežsargam priekš acim griezies vesels pelēks juceklis, ka

nekā vairs nav varējis redzēt. Mežsargs norāvis no pleciem

plinti un izšāvis. Viss uzreiz pazudis. Bijusi atkal skaidra

zvaigžņota nakts.
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4. K. Kaufmanis no A. Pureniņa Lindes pag. J. A. Jan-

so n a kr.

Reiz vienā vēlā rudenī kāds rijkuris gulējis pa nakti rijā.

Varējis būt ap pusnakti, kad tas no kāda trokšņa pamodies.

Piepēži viņam kautkas uzkritis uz krūtim. Sācis taustīt — īsta

cilvēka roka. Rijkuris nodomājis, ka pārnakšņot ienācis kāds ce-

ļinieks, bet roka atkal uzkritusi. Sācis atkal taustīt: roka, kas

roka, bet virspus elkoņa gan nekā nevarējis sataustīt. Vīram jau

sācis mesties bail, un tas to atkal nogrūdis. Tikko kā laidies

migt, roka atkal uzkritusi. Nu rijkuris to aizsviedis labi tālu.

Kad viss apklusis, tas aizdedzināja skalu un tur, kur tas bij aiz-

sviedis savādo roku, tas atradis malkas pagali. Tūliņ rijkuris

pagali iesviedis krāsnī. Pagale krāsnī degusi divas dienas sar-

kani-melnu liesmu.

5. Talaša Liepupes (Pernigel) apg b. LP, V, 138, 46, 19.

Reiz Ķīšu ezerā trīs zvejnieki zvejojuši. Uznācis pērkona

negaiss. Ilgi ducinājis un spēris taisni ezerā vien, ezerā vien.

Beidzot negaiss palicis tik briesmīgs, ka baltas ugunis vien šķī-

dušas: zvejnieki sākuši Dievu lūgt. To darot, pamanījuši laivas

galā ķēmu. Viens zvejnieks devis ar airi ķēmam pa galvu un

iegāzis atpakaļ ūdenī. Tai pašā acumirklī zibins spēris un no-

spēris ķēmu. Tūliņ negaiss aizvilcies uz citu pusi un spoža saule

drīzi spīdējusi atkal.

Piezīme. Pērkons sper nevien velnus, bet arī veļus un enus. P. S.

IV. Vadātāji.

Blakus velniem, veļiem un ēniem ir vēl viena šķira ļauno

garu, tā sauktie vadātāji, kas cilvēkus maldina, sevišķi pa me-

žiem. Lai arī šos vadātājus parasti piešķir velniem jeb veļiem,
bet nav mums tomēr pietiekoša iemesla šos savādos garus mai-

sīt kopā ar citām mītiskām būtnēm. Še mēs redzam, ka no 99

teikām par vadātājiem tikai divdesmitvienā šis maldinātājs tiek

nosaukts par velnu un tikai sešās viņš izrādās par veli. Var re-

dzēt, ka vadātāji ir attīstījušies par atsevišķiem maldinātāju

gariem.

1. Vadātājs neredzams jeb nenoteiktā veidā.

1. A. Lerchis-Puškaitis no 83 g. vecā Jēča Gribula

Džūkstē. LP, VII, I, 942, 1.

Reiz jaunas dienas gāju vienu vakaru ta pavēlāku no Pie-

navas uz Džūkstes Rīpelēm. Eimu, eimu — nevaru un nevaru
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saiet: kā Sukšņa sudmalas priekšā, tā priekšā. Beidzot par lai-

mi iekūlos Pienavas Krimūnās. Dauzos pie durvim — ielaiž —

tas brīnās: «Kur tad tu, Gribuli, pa pašu pusnakti?» Atsaku:

«Es esmu pavisam pie beigām — visu nakti samocījos.»

Ja, ta es pats zinu un pieredzēju pie Sukšņa kalna, ka va-

dātājs ir.

2. J. Simenovs Dole. Brīvzemnieka «S borņ i k» 83, 67.

LP, VII, I, 942, 2.

Vienam cilvēkam naktī bijis jābrauc tādai vietai garām, kur

vadātājs vadājis, kā ļaudis runājuši. Un kas nu noticis? Kāds
neredzams gars sācis viņu apkārt vadāt — pa priekšu pa lau-

kiem, pēc pa pļavām, vēlāk pa krūmiem un beidzot pa ūdeni.

Kad atjēdzies, ka labi vairs nav, tad nokāpis no vezuma, nojū-
dzis zirgu, piesējis pie vezuma un gaidījis gaismu. Gaismā re-

dzējis, ka atrodas gan pazīstamā apgabalā, bet briesmīga bez-

dibeņa malā, no kurienes vairs laukā neizklūtu, ja tur būtu

iebraucis.

3. J. Siķēns Vecumniekos. Et n. IV. 1894. LP, VII, I, 942, 3.

Māņi parādoties cilvēkiem vai nu redzamā jeb neredzamā

veidā. Mānis gājējus apmulšina šādi. Kāds gājis svētdienas va-

karā no ciema uz mājām. Lai mājas ātrāki sasniegtu, tas devies

taisni pār pļavu, pa kurieni ejot visu ceļa gabalu var noiet piec-
padsmit minūtēs. Bet brīnumi! iet un iet — māju nevar sasniegt.
Tas apstājas, apskatās un apdomājas, kur atrodas. Vieta būtu

pazīstama, bet uz kuru pusi būtu jāiet, lai mājas atsniegtu, ne-

zina. Uz laimi sāk iet atkal, bet māju atrast nav iespējams. Gā-

jējs piekusis, saskaities uzmeklē kādu cinīti un noliekas turpat

gulēt. Kad gulētājs atmostas, ir liela gaisma, un tas ierauga,
ka atrodas uz māju tuvumā esoša kalna, pašā kalna virsotnē, uz

līdzenas vietas, bet nevis uz cinītes. Tā kā tanī naktī bijusi

liela rasa, tad no nosliedētās zāles redzējis, ka visu nakti gājis
kalnam riņķī apkārt un beigās uzskatījis paprāvo kalnu par

cinīti, uzkāpis uz tā un apgulies. Vietas, kurās maldina ir pa lie-

lākai daļai uzkalnīši, vai purvi, dažreiz arī tādas, kur senāk stā-

vējušas ēkas, bet ir šīs vietas neatrodas tālu no purva vai kalna.

Piezīme. Raudaviete no Bērzaunes raksta (Efn. 111 1893.), ka viens vīrs

braucis no rīdzinieku pavadiem uz māju un, krēslai metoties, uzbraucis uz

mazu ezeriņu. Nu braucis un nevarot tikt mājā. Te tuvākajā mājā dziedā-

jis gailis, tad tikai noģidis, ka vēl esot turpat uz ezeriņa. Rītā no mājas

gājis skatīties un tad redzējis, ka bijis pa ezeriņa virsu riņķī vien braucis.

L. P.
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4. J. Kri ķ i s Star to s. Et n. 111, 1893. LP, VII, I, 943, 5.

Reiz vienam raunēnietim atgadījies pa Raunas upi pie

Zviedru tilta krietni izpluncīties. Viņš vienā tumšā rudens naktī

braucis no Valmieras uz māju. Lapsu kalnos (1 versti no Zvie-

dru tilta) uznācis snaudiens, lai gan nemaz nebijis dzēris. Kad

atmodies, atradies tekoša ūdens priekšā, kurā zirgs gājis taisni

vien iekšā, lai gan visā spēkā turējis zirgu grožos cieti. Tā zirgs

gājis labi ilgi pa upi un šis, iekšā sēdēdams, arī samircis līdz

kaklam, tā ka ne vīlītē vairs no sausuma. Beidzot pazudis ari

zirgs un tad šis bridis upē iekšā un atkal ārā, nemaz neatskārz-

dams, ka tas slikti, jo ūdens bijis loti auksts. Visā tai laikā iz-

rādījies, itkā kāds šo vadātu; no paša prāta vairs nebijis ne

jēgas. Kad nu bijis līdz beidzamam izsalies un tuvējā Zviedru

kalna mājiņā gailis aizdziedājies, tad šim sākusi pamazām griez-
ties vecā sapraša atpakaļ: žigli kāpis upes krastā un gribējis
iet uz tuvējo māju sildīties, kad nejauši Baltai silā uzgājis savam

zirgam virsū, kas starp divi priedēm bijis iespiedies. Viņš lū-

kojies ratos un atradis, ka tie un viss, kas tur iekšā, gluži slapji,
tā tad patiesi braucis pa Raunas upi. Drūmajā mežā drīzi sākuši

zobi no sala klabēt. Tad šis licies ratos un laidis aulekšos līdz

Vieka krogam, kur tad žāvējies un sildījies līdz otrai dienai pāri.

5. E. Dūnsbergis Dundagas Kubeles skola. LP, VII, I,

944, 6.

Priekš kād simt gad, kad mēs vel bi dzimt louds, mums pa-

šems nebi nekād tiešs, nekād likem, nekād var, bet bi vis tīr

kung ziņē vien un viš vare a loudem dārt, ko vien viš gribe:

ko viš gribe žēlt, to viš žēle, un ko viš gribe sodt, to viš sode,

kā ju to diezgan zin c. Tad kādē muižē bi tād vager, labs, pa-

klousīgs un uzticams kung kalps, kas visres labprāt isdare sov

kung prāt, cik vien vardēm. Kungs viņ c lab isture. Vienreiz —

es vairs nevar atscerties — ko tie dārnik bi apsvainšes un kung
sakaitneš un kungs tos bi lies nežēlig nokokt. Cit tā teic, ka tas

vager viņš netaisen pi to kung bi apsūdzēs. Nabag dārnik vairs

nevardem tād netaisan strāpšen isciest, jo viš, tas vager, ju

viņš dažreiz tā netaisen bi apsūdzēs un lies nokokt — tā tad

vienreiz šie nabag vīr sarune kopē, ka jāiet uz Vent sūdztes par

tād netaisan strāpšen. Un riktig — tie āsiet us Vent un iesūdz.

Nu i ziņ šorp us muiž, ka tam vagrem jāiet us Vent āsbildantes

par sov netaisan sūdšen un strāpšen. Tiems dārnikem ir jāiet c.

Šie nu gan isteic vagers netaisan dzīvšen, bet vager apzvēr tai-

sen un svēt, ka tas nav ties, ko tie dārnik sūdz, un ka viš vis

taisen dares. Dārnikem par viņems taisan sūdšen ties vel no-

spriež strāp klāt. Tie, nabadziņ, iet rouddam us mājam. Bet
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vager brouc ziņgdem. Viš bi gan noskums broucs us Vent, baž-

mes, kad tik dimžēl tie dārnik neizdabe taisneb, jo it niek vains

dēļ viš viņš bi briesmig sasits; bet nu viš bi lustigs, ka tos bi

varēs pārzvērt. Tā priecigs viš isbrouc no Vent. Krēsals ju
metes. Viš paskrej tiems dārnikem garem, un tiems ne virsē

nepaskatmes, usšouj šovam bērēm, le tik skrej, ko nag nes. Va-

kars un nakt paliek tik tums, apsmāces, ka tik debes maz maz

var noblenkt. Nu tik brouc. Ceļš i labs. Viš pats tā brīnēs, kur

te nu tāds labs ceļš atsrodes — vakar pa dien broukdam, nemaz

tāds nebi. Nu tik iet! Ventē drusciņ c dūš ustaises — viš paliek

tāds gordans un iesnoužes. Te us vienreiz viš noman, ka mirkst

ūdnē — atmostes. Tums i, rat li pus redlem ūdnē, zirgs, li pus

mugar iestridzs purē, mures un spārdes, ilkss pārlouzts tā ka

nekur vairs nevar tapt. Gāl salst, kājs salst — apkample gāl
— ceper nekād; kājēs zābak nekād — tums i, pats mirkst ūdnē,

zirgs moces pa pur — spardes, roust rats un viņam tā ieskan

ousēs, itkā viens tāl tā nejouk smejes. Cik grūt viņam tur ir

buis un ko viš tur isciets, li kam āssvīds maz gaisam, to viš

nevienam skaider nav isteics. Ko viš tad i moces un kūles, ka-

mērt varēs tapt no to pur ārēs, un to nelaims nakt ne sov mūž

vairs nav varēs āsmirst.

6. Kārlis Bika Gaujienā. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 945, 8.

Reiz viens naktī braucis uz māju. Tas bijis ziemu. Brauc,
brauc — laiks tāds auksts — gribētu taisnāki tikt pa purvu, bet

ceļš maz iebraukts, nekur uz priekšu netiek: riņķī vien, riņķī
vien visu laiku griežas. Reiz pabrauc krūmam jeb, lūk, tam pa-

zīstamam koka stembam garām, bet atkal pienāk no tās pašas

puses otrreiz, trešreiz klāt. Gan krustījies, gan skaitījis lūgšanu
— nekā

— tā vien izliekas, ka nezin kādā svešā pusē būtu no-

braucis. Tik vien, kad tuvējā mājā gailis pēc pusnakts iedzie-

dājies, viņam kā zvīņi no acim nokrituši, redzējis, ka tepat bijis

pazīstamā vietā, tikai drusku no īstām sliedēm nomaldījies. Otr-

reiz pēc pēdām un sliedēm redzējis, ka pa purva gabalu riņķī

vien bijis braucis. Tie visi ir vadātāja darbi!

7. Andrejs Bertolds Dundagā. LP, VII, I, 947, 1.

Reiz sieva Omaniene vedusi savu zirgu Roču mežā pie ci-

tiem zirgiem pielaist. Aizvedusi un klausījusies, vai nedzird

zirgu kakla pulkstentiņu. Netālu krūmos atskanējis gan pulk-
stens. Nu vedusi zirgu turp, taisni pār purvu uz tuvējo Kangari.
Bet ved, ved — pulkstens izlicies arvienu tālāk. Izskatījusies
smilšainā Kangarī zirgu pēdas, tās arī neredzējusi nekur. Tagad
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nopratusi, ka vadītājs šo mulsina, tadeļ palaidusi zirgu turpat

un steigusies uz mājām.

Reiz (dienu) divi vīri Roča mežā izdzirdējuši klimšķinām.
Sākuši klimšķinātāju meklēt, bet nekādā ziņā rokā dabūt: klim-

šķinātājs arvienu gājis klimšķinādams šiem pa priekšu un šie

pēc balsa viņam pakaļ. Tā atdzinuši, no Kolkas puses nākdami,

pārgalvnieku līdz Roča ceļam; bet te itin piepēži tas klimšķinā-

jis nevis vairs priekšā, bet aiz muguras. Meklētāji apgriezušies,

skrējuši ātriem soļiem atkal uz to pusi, bet izskrējušies muļķi

palikdami, piekusuši, noguruši — uzbrucis vakars. Tikpat bijis

jāatlaižas, nenoķēruši itin nekā.

8. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteros.

Reiz viens vecis gribēš iet uz māju un sācis neganti maldī-

ties. Tikmē maldījies, kamē danācis pie Zaķu muižas (Aumei-

steru pagastā) un nu pats brīnējies, kur tik neredzēti jauka mui-

ža, kādu vē ne savā mūžā nebīš redzēš. Vecis gāš akai. Gāš

gāš un akai iznācis pie Zaķu muižas. Gāš vē trešo lāgu un akai

atnācis apakal vecā vietā. Nu vecis manīš, ka šo vadā, un no-

skaitīš tēva reizi. Kā noskaitīš, tā tūlī pazinis, ka tā muiža ir

Zaķu muiža. Nu vais nelikusi es ne tik jauka, ne smuka un bīsi

sen pazīstama. Tā, lūk, kādreiz gadās, ka jāstaigā pa pašu nakts

vidu! Dažreiz jau gadās pāriet pār ļaunām pēdām un ta ar tūlī

sākas vadāšana.

9. J. A. Jansons no J. Tillas Īles pag.

Tas bija toreiz, kad vēl biju par puisi pie Lielauces Upe-
nieka. Dienu strādāju, nakti bij jājāj pieguļā. Tai vietai, kur

man bij jāgana, bij slikta slava: tur visādi spoki ērmojoties. Bet

es toreiz vēl biju jauns, un ko tev tāds bēdās ? Kādu vakaru aiz-

jāju, sapinu zirgus un apgulos pie zirņu zārda. Guļu, guļu — te

uzreiz dzirdu: viens sauc: «Puiš, ko guli, vai nedzirdi, ka bargs
laiks?» Uzcēlos: tavu brīnumu, laiks tik jauks, ka vai nu! Tik

smuki nozvaigžņojusies debess. Liekos atkal uz ausi. Te, necik

ilgi, iet man viens apkārt un bļauj. Bļauj tā, lai ausis plīst, tādā

maza bērna balsī. Nu, es domāju: «Ja tu man nāksi klāt, iz-

kapts man tepat ir, cirtīšu tā, lai tu ar jūti!» -Bet nekā, šis nenāk

vis. Izbļaujas, izbļaujas un paliek atkal klusu. Apgulos atkal.

Bail man nav nemaz. Bet nu nāk šis no kalna čaps, čaps, čaps,

ķēdes žvadzinādams. Saņemu izkapti pa cirtienam. Te uzreizi

viss paliek klusu. Nospļaujos un liekos pa ceturtam lāgam uz

ausi. Bet kā es apgulos, tā šis, bladāc! man blakām. Es ķeru

ar roku, bet nekā. Ak, tu, ērms tāds! Nu gulēšana te tā kā ta
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nav. Eju apskatīt zirgus. Bet tavu brīnumu: kaimiņu zirgi mū-

su lēcās! Bet es nevaru tos izdzīt: kā eju klāt, tā šie pabēg

gabalu un ēd atkal, kā_ šnakšķ vien. E, rauj jūs kociņš, nodo-

māju, eju atpakaļ pie zārda, pārmetu krustu un liekos gulēt. No

rīta eju lēcas skatīties: ne viens zirgs bijis, nekā.

10. H. Skujiņa no 66 g. v. J. Birģela Aumeisteros.

Vē reizi mani pašu pa Vecpodes silīnu (Aumeisteru pagastā)
vadāja. Toreiz ar puisi nāču no kroga. Kā nu iegājām silīnā,
tā man ievaidzējās sevis pēc, es nu nogāju ceļmalā un puisis tik

gāja tālāku. Nu, es kliedzu puišam: «Uhu, pagaidi!» Puisis at-

kliedzās pavisam no citas puses, no Pakalnieša puses, no mu-

guras puses. Nu es nodomāju, laikam puisis būs prātu izkūkoš,
ka aizmuldēš apakal un nu es sāku iet tik uz priekšu, sak, te-

patās vie jau būs, gan dabūšu rokā. lemu iemu un vais nekādas

jēgas un mani nu vadā un vadā pa silīnu un es ar pats vais ne-

varu atjēgties, uz kuru pusi jāiet. Un tā mani vadāja ilgi un tik

uz rīta pusi tiku uz ceļa, un ka aizgāju mājā, ta jau pulkstinc
bī sen pāri pusnaktij. Nu prasīju puišam: kā ta šis atnācis mā-

jā? Nu, esot jau savas stundas div, kamē atnācis.

11. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteros.

Pa pašu pusnakti vienam vīram gadījies nākt no Birzula
(Aumeisteru pagastā). Šim bīš jāiet laikam uz Zaķu muižu (Au-
meisteru pagastā) vai. Vīrs domāš: «Ko tur ies pa lielceļu, la-

bāki ies pa meža ceļu, ta iznāks drusku taisnāki.» Nu vīrs ar

gāš pa meža ceļu, un kā gāš, tā ar vais neticis nekādā jēgā. Nu

vīrs dzirdēš, ka priekšā ir tāds brīkšis, kā varžu kurcienc. Vīrs

gāš uz to pusi. Nu dagāš pie varēn skaista ezara, kāda vē savā

pestīšanā nebīš redzēš. Vīrs atpūties kādu laicīnu un gāš akai.

Gāš gāš un pēc tāda laika akai atnācis apakal pie ezara. Nu

gāš trešo reizi un atnācis akai apakaļ. Nu vīrs nospriedis, ka

tā kā tā prom netiks, un palicis pie ezara gaidīt rīta gaismu.

Ka pienākusi rīta gaisma, ta vīram tā kā zvīņas nokritušas

no acim un šis nu atjēdzies, ka dagāš pie Raganu ezara (Au-
meistaru pagastā). Vīrs gūdrēš un domāš, kā gan šis nepazinis
Raganu ezara, ko jau no bērna kājas pazinis. Bet tonakt', lai-

kam, vadātāš vie šo vadāš.

12. J. A. Jansons no Tilļas Zvarde

Ta dažreiz tam cilvēkam iziet. Vienreiz es iebraucu Kur-

sīšu mācītājmuižas purvā. Tas bija tā. Aizvedu puisi uz mācī-
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tājmuižu darbos un pats braucu atpakaļ. (Toreiz man bija div-

padsmit gadu). Tik tumša nakts, ka lai acī dur, un lietus līst.

Es saraujos ratu stūrī un tik braucu. Braucu, braucu — nāk jau
tā ap pusnakti, bet no mājām vēl ne vēsts. Redzēt arī nekā ne-

var, viss tumšs. Es tik sukāju braukt. Te uzvienreiz iedziedās

gailis. Zvāks! abi zirgi iekrīt garšļaukus ūdenī. Nu man nokrīt

kā zvīņas no acim: esmu iebraucis purvā. Ko nu? Es iesēžos

ērtāk ratos un gaidu rītu. Ko citu lai tādā tumsā iesāk? Bet te

ieraugu uguni tuvumā spīdam. Eju uz turieni. Pieeju klāt —

pazīstamas mājas. Saimnieks ar puišiem uzcēlušies cūkas

kaut. Izstāstu visu, kas noticis. Tie nem tūliņ lukturi un valgus,
un ejam visi uz purvu vilkt zirgus ārā. Bet tie tā iegājuši, ka

nevar saprast, kā izdabūt ārā. Brīnums taisni, kā viņi tur va-

rējuši ieiet: visapkārt krustām un šķērsām sakrituši koki un sa-

kārņi. Bet man braucot likās, ka es braucu pa gludu lielceļu.
Ja viņi būtu gājuši vēl tālāk, tad man bija beigas. Tur netāl

bija tāds kā bezdibens. Es būtu iekritis tajā ar visiem zirgiem.
Labi, ka gailis iedziedājās.

13. H. Skujiņa no 66 g. v. J. Birģela Aumeisteros.

Man reiz pašam bī tā. Nāču no Aumeisterim uz māju vēlu

vakarā un kā tiku Vecpodes silīnā, tā sāku neganti maldīties.

Toreiz bī pats sniega gurums. Maldījos maldījos un cik vie gāju,
tik akai apakal vie atnāču pie vienas pašas priedes. Pēdīgi no-

domāju: «Uz kuru pusi nu lei iemu, sak', tā kā tā apakal vie at-

nācīšu.» Nu, nosēžos pie priedes un uzpīpēju. Ka nu akai sāku

iet, ta tik vē pamanīju un atskārtos, ka ir jau pavisam pazīsta-

ma vieta, netālu no Pakalnieša (māja Aumeisteru pagastā) ro-

bežas. Ka tiku mājā, ta pulkstinc bī pāri pusnaktij. Nu, vadātāš

vie jau mani to nakti muldināja!

Rītīnā tik dabūju zināt, ka pagāšo nakti Podes upē (Vijā)
noslīcis vienc aumeisteriešu saimnieks. Nu, man jau ar laikam

gadījās ap to pašu lugu nākt cau Vecpodes silīnu, ka saimnieks

slīka. Sazini nu, bet vadātāš vie jau bī!

14. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gai 1 a Aumeisteros.

Gruncalas pagastā ir, pašā mācītajā ceļa mala

viena birzs, ko sauc par Mucinieku birzi. Mucinieku birzī,

priekš ilgim gadim paķāries vienc cilvēks. No tās reizas gar

birzi vais nevienc nedrīkstēš iet. Kā vie gadījies kādam tur iet

pa pašu pusnakti vai dienas vidu, tā šo skaudīgi vadāš vadā-

tāš. Tai pašā birzī bīš lielc akminc, uz tā akmina uzkaluši
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krustu un no tās reizas vadātāš ar vais_ neviena nevadāš. Tas

akminc ar to krustu vē tagadinās turpatās birzī esot un to sau-

cot par Krusta akminu.

15. H. Skujiņa no 76 g. v. J. Ābeles Aumeisteros.

Tas, lūk, bīš patiesīgs gabals. Manc tēvs precēš jaunu
(otru) sievu un braucis uz Zaķu krogu (Aumeisteru pagastā) pēc

alus. Krogā ar vē pakavējies kādu laiku un ka braucis ar alus

mucām uz māju, ta jau bīš tūļu pusnaktij. Bet kā nu pārbrau-
cis pār to tiltiņu, kas pie pašas muižas ir, tā ar šim sācies tik

skaists ceļš, kā dēlis, un šis vairāk nekā ar nerēgājies apkārt

un tik grūdis uz priekšu un tikmē braucis braucis, kamē dabrau-

cis pie Gaujas un nu tik atskārties, ka vais nav labi un ka šo

vadātāš vadāš. Nu griezis zirgu apakal un meklēš ceļu un tik-

mē braukās krustu šķērsu, kamē izkūlies ar no sila laukā un ar

saulīti tik vē ticis mājā.

16. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Vecs vecītis nācis rudens vakarā no kurpnieka. Viņš jau

bijis turpat pie mājas klāt, ka uzreiz palicis tik tumšs, ka nekā

vairs nevarējis saredzēt un vecītis sācis maldīties pa Pakula

purvu, Aumeisteru pagastā. Viņš maldījies ilgi, ilgi. Nodziedā-

jis gailis un vecīšam nokritušas, kā zvīņas no acim — viņš bijis
tik pāra pūrvietas no mājas.

17. H. Skujiņa Bilskas pag.

Reiz viens puisis gājis naktī caur Liepiņu šiliņu (Smiltenes

pagastā). Vieta tam bijusi labi pazīstama, jo tas, puika būdams,

šiliņā ganījis lopus. Kad nonācis pie Ezeriņiem (lieliem linu

mārkiem), tad sācis maldīties. Maldījies ilgi, ilgi, uz riņķi vien

ap Ezeriņiem mujies. Sācis palikt bailes, jo visi koki sākuši tā

kā virsū gāzties un krūmi griezušies apkārt. Pēc ilgas maldī-

šanās tomēr esot uz ceļa ticis, bet tad jau bijusi rīta puse.

18. H. Skujiņa Bilskas pag.

Reiz viens puisis nācis naktī no meitām. Bijusi ziema un

Māržiņas purvs (Vijciema pagastā) bijis aizsalis. Puisis gājis
taisni pār purvu. Kad puisis bijis kādu gabalu pagājies, tad sā-

cis maldīties. Viņam ceļā gadījušās tādas savādas ēkas kā pilis
ar lielām augstām sētām apkārt. Kad puisis savādai pilij bijis
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jau labi tuvu, tad tā uzreiz pazudusi, bet pēc laiciņa zitā vietā

stāvējusi atkal citāda pils. Puisis ilgi maldījies pa purvu. Tad

uzreiz atkal atradis ceļu, jo pusnakts bijusi jau pāri.

19. H. Skujiņa Bilskas pag.

Reiz Bānūza muižas graudnieki naktī braukuši gar Trikātas

kapsētu. Viens braucējs bijis_ aizsnaudies. Kad tas pamodies,
tad tam no brīnumiem mati stāvu saslējušies: viņš bijis iebrau-

cis Trikātas kapsētā. Kā viņš, pa šauriem vārtiņiem kapsētā

ticis, to nezinot vēl šo baltu dienu.

20. J. Luters Otaņke pie Nīcas. K. Lielozola kr.

Tāšu pagasta Rindaugas mājas saimnieks Kārlis Stāmers

braucis no pilsētas mājā. Netālu no viņa mājām bijusi liela liepa.

Viņš braucis gar liepu un zinājis, ka nu būšot tūliņ mājā. Tikko

bijis pabraucis gar liepu, viņš nezinājis vairs, kur braukt. Brau-

cis, braucis, un atkal atbraucis pie tās pašas liepas. Viņš sa-

pratis, ka nu nav labi. Sācis lūgt Dievu. Tikko bijis sācis lūgt,

viņš redzējis, ka pa ceļu kāds aizritinās. Nu viņš atjēdzies, kur

esot, un tā laimīgi pārbraucis mājā.

21. J. Atteka no P. Silenieka Nīca. K. Lielozola kr.

Rudens vakarā Pēteris Silenieks gājis mājā no Kala pie
Božu. Ceļa gabals bija pavisam īss ko iet. Tas izgājis pulk-
stens deviņos, bet pārgājis pusnaktī. Ar lukturi rokā tas stai-

gājis tik pat kā apmaldījies, nekā nezinājis, kur atrodas. Viņš

piegājis pie vienām mājām un gribējis prasīt, lai pateic, kur ir

Boži. Bet piegājis pie durvim tas nu tik redzējis, reiz ir pār-

gājis mājā. Stāsta, ka par tām Banažu gala dārza ganīklēm,_ja
ap pusnakti iet, katru reizi parādoties spoki vai kādi vadātāji,

jo tā vairākiem esot bijis.

22. J. A. Jansons no 47 g. v. M. Zēbe r g a Vandzenē.

Lādzeres ciemā vienam saimniekam uz lauka audzis liels,

vecs ozols, kur vadātājs vienmēr maldinājis ļaudis. Reiz tur no-

maldījušies kāzinieki. Braukuši, braukuši visu nakti un priecā-

jušies, ka nu jau ceļš paliek arvien labāks, nu būšot uz īstā ceļa.

Bet rītam austot ieraudzījuši, ka visu nakti braukuši tik ap

ozolu riņķī. Tuvējās mājās atkal visu nakti pavadījuši vienas

bailēs, jo dzirdējuši ap veco ozolu pulksteņus skanam un nodo-

mājuši, ka tur spokojas.
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23. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Vienai sieviņai bijusi meitene nāburgos par ganu. Sieviņa

gājusi vinu apraudzīt. Kad vina gājusi atpakaļ uz māju, tad jau

bijis pavēlu. Saule bijusi jau nogājusi. Kad sieviņa tikusi pie

Vārnu pakalnes, tad tai uzreiz priekš acim nolaidusies tāda ka

pelēka un bieza migla un sieviņa nekā vairs neredzējusi. Viņa

sākusi briesmīgi maldīties, lai gan vieta bijusi jau no bērnu die-

nām pazīstama. Viņa maldījusies ilgi, ilgi. Tikai rīta pusē

tikusi mājā.

24. H. Skujiņa no 80 g.v. Annas Putra les Aumeisteios.

Reiz es pati gāju uz Plaukta silu (Bilskas pagastā) sēņot un

ta mani ar vadāja. Es nu gāju gāju un iznācu Kaupa norās

(Bilskas pagastā), bet kā nu gāju apakalis silā, tā sāka vadāt un

vadāja uz riņķi vie un ārā ar vai(r)s netiku. Un nu es biju tā

vella pā(r)ņemta, ka vai(r)s nezināju, ko lai iesāk. Bet ka nu

pēdīgi noskaitīju tēva reizi un aizmetu trīs krustiņus priekšā, ta

uzreizi atjēdžos, kur nu ešu un kā gāju, tā ar uzreizi tiku uz

ceļa un izgāju no sila.

25. H. Skujiņa no 73 g. v. Marijas Aboliņas Aumeisteros.

Plāņu pagastā ir vienc purs, ko sauc par Madžinas puru un

ļaudis stāsta, ka tur vadātāš vadājot.

Tāpat tur vienam vecīšam gadījies pa pašu pusnakti cau(r)

puru iet un nu šo vadāši uz riņķi vie un vecīc nekādīgi neticis

no pura vais laukā. Pēdīgi vecīc apķēries, noskaitīš tēva reizi

un nu vais nevadāts.

26. H. Skujiņa no 52 g v. J. Gaiļa Aumeisteros.

Gruncalas (Grundzāles) pagasta Pakalniešu mājas robeža

ir mazs ezerīc un ka nu kādam cilvēkam gadās iet gar ezeriņu,

vai nu pa pašu pusnakti, vai pa dienas vidu, ta šo skaudīgi va-

dājļot vadātāš.

27. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Reiz viena sieviņa aizgājusi uz Mārtiņa mežu (Smiltenes

pagastā) sēņot. Sieviņa sākusi maldīties. Viņa gājusi ilgi, ilgi.
Beidzot viņa ieraudzījusi māju. Kad sieviņa dagājusi pie mājas,

tad tik atjēgusies, cik tālu nomaldījusies. No mežsarga mājas

viņa vairs mežā negājusi, bet pa ceļu uz māju.
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28. J. Banazis Nīca. K. Lielozola kr.

Citu reižu vecais Baids, meža sargs, pa dienu gājis pa mežu

un apsamaldījies. Viņam tas bijis liels brīnums, kā viņš savā

mežā var apmaldīties, jo viņam bijuši visi krūmīni pazīstami.

Viņš gājis un gājis un nevarot atsazīties, kur viņš esot. Viņš

uzgājis uz dambeli un tas pavisam citāds rādoties un viens tikai

viņu velkot un velkot akai apakal biezā mežā iekšā. Viņš jau
palicis loti noguris un sācis gribēt ēst. Maize viņam līdz bīse,
tad viņš pajēmis maizi apsasēdies uz celma un sācis ēst. Tad

viņš paskatījies uz priekšu un redzējis, kā viņam priekšā taisni

pretīm sēd tāds ķēms, kas izskatījies loti jocīgs. Baids tad tei-

cis: «Ej projām, ej projām [ Dieva gars taču stiprāks kā ļauns

gars.» Un savādais ķēms tūliņ pazudis un Baidām kā migla no

acim nogājusi un viņš tūliņ visu atcerējies un sapratis, kur pats
atrodas.

29. H. Skujiņa Smiltenes pag.

Rudenī viens puisis aizgājis uz nāburgiem. Bijusi jau krēsla,

kad puisis izgājis no mājas. Viņi sākuši ar nāburgu puišiem kār-

tis spēlēt. Kad puisis nācis uz māju, bijis jau ap pusnakti. Pui-

sis gājis un gājis, bet mājas kā nebijis, tā nebijis. Domājis: «Nu-

pat būs mājā!» Bet atradies gluži svešā vietā un svešas mājas

tuvumā, ap kuru bijusi liela dēlu sēta. Puisis gājis atkal, pēc

neilga laiciņa atkal nonācis pie savādās mājas ar augsto dēlu
sētu. Puisis gājis trešo reiz un nonācis atkal pie mājas ar lielo

sētu. Bijusi tumša rudens nakts un puisis nodomājis gaidīt gais-

mu. Viņš pagājies no mājas mazu gabaliņu un apsēdies uz ak-

mens. Kad nodziedājis gailis pirmo reiz, tad puisis tik atjēdzies,

kur viņš ir. Viņš bijis uzkāpis Vakts kalnā. (Kalns ir Blomu pa-

gastā un nostāsti zin pastāstīt, ka to varot no jūras redzēt.)

30. F. Neimanis Zlēkas.

Viena spoku vieta tika apzīmēta pie krusta akmens uz no-

vada ceļa. Tas bija robežu akmens starp divi kungu robežām.

Tur arvienu dzirdot tādu dobju troksni skanot. Kad tur kādu

reizi iekuloties zirgi, tad gan uz visām pusēm dzirdot zirgus

lecam, bet nekur neredzot. Varot pusdienām izmeklēties, kamēr

atrodot.

31 H. Skujiņa Smiltenes pag.

Viena sestdienas naktī viens puisis gājis caur Liepiņu birzi

(Smiltenes pag.). Kad puisis nogājis gar siena šķūnīti, tad sācis
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maldīties, lai gan vieta bijusi loti pazīstama. Puisis nogājis gar

grants bedrēm, bet pēc maza laiciņa bijis atkal nokļuvis pie
siena šķūnīša. Tā viņš mujies vairāk reizes. Beidzot puisis ap-

sēdies uz grants bedru malas. Kad bijis labu laiciņu pasēdējis,
tad sācis atkal iet un nu vairs nemaldījies. Laikam nelabā

stunda bijusi jau garām.

32. H. Skujiņa Bilskas pag.

Ja gadoties kādam braucējam pa nakts vidu braukt pa Vil-

ku muižas Lobērģu ceļu un aizsnausties, tad braucējam pret
Ruikas māju apgriežot zirgu riņķī un aizvedot atpakaļ labi tālu.

Dažreiz vadātājs braucēju ievedot arī mežā vai purvā.

Tas esot tadel, ka pie Bilskas pagasta Ruikas esot veca

kapsēta, ko saucot par Kapu kaktu.

33. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

_

Pie Klētenes tilta (Aumeisteru pag.) bieži vien braucējus un

gājējus mokot vadātājs. Reiz naktī pār tiltu braucis mācītājs.

Kad zirgs uzgājis uz tilta, tad vairs nespēris ne soli uz priekšu.

Nelīdzējusi ne pātaga, ne vārdi. Kad mācītājs noskaitījis to per-

šinu: «Lai velns ap mani nedauzās,» tad vadātājs atlaidies un

zirgs tūliņ atkal sācis iet.

Arī Paltnicas pļavās (Aumeisteru pag.) maldoties vadātājs

un maldinot gājējus. Neviens labprāt pa naktim caur to pļavu

neejot.

34. J. Kri k i s Startos. Et n. 111, 1893. LP, VII, I, 989, l.

Reiz viens piebaldzēns, uz Igauniju, uz tirgiem braukdams

rudenī priekš Mīkāla, kādu nakti Baltai silā ticis maldināts. Viņš

no Raunas izbraucis pulksten desmitos. No Vieķa kalna no-

braucot, viņam uznācis snaudiens, bet Baltai silā atkal atmodies

un nu redz ceļa malā mazu uguntiņu kuroties. Te vīram uznā-

kusi smēķējamā kāre — viņš pietur zirgu, iet pie uguntiņas un

iemurmulē. Griežas nu šis atpakaļ pie zirga, bet zirgu atrod

ilksīs izjūgtu un bez sakām. Gan izbrīnījies vīrs šā, gan tā, kas

to zirgu varējis izjūgt un vēl sakas nomaukt? Nu gājis pie ra-

tiem lūkoties, vai arī tur viss ir. Ratos viss bijis kārtībā. Gājis

nu pie zirga un nu atrod gan atkal sakas zirgam kaklā, bet vairs

ratiem sānu vicu nebijis. Ko nu atkal darīt? Izmeklējies šur,

tur gar ratiem, bet kā nav, tā nav nekur. Gājis mežā nogriezt
kādas kārklu rīkstītes, ko klūgu sagriezt, jo projām visādā ziņā
vajadzējis tikt. No meža atpakaļ pie ratiem pienākot — kā par
brīnumu — atrod abas sānu vicas klāt, bet nu atkal trūcis zir-
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gam apaušu. Viņš lūko kādus valgus pa ratiem, ko zirgam

apaušos sasiet, un sasējis grib tos uzmaukt zirgam galvā, bet nu

vecos apaušus atrod vēl tāpat zirgam galvā. Tagad tikai vēl

iedomājies, ka laikam kāds nelabs gars to mokot, pārskrējuši

drebuli stiprajam vīram pār kauliem. Kad sataisījis aizjūgu, ko

braukt, tad atkal atradis abus pakalriteņus nomauktus un turpat
zemē gulošus. Nu vīrs ņēmies maukt riteņus virsū, bet vezums

viņa spēkiem par smagu — neceļas. Ko nu atkal darīt? Atspie-
dis vīrs muguru pret vezumu, salicis rokas, nopūties un noskai-

tījis kādu svētu pantiņu — te dzird, ka gailis nodzied Zviedru

kalna mājiņā, un tā ka par brīnumu, acis šim atdarījušās, un nu

redz, ka rati visi kārtībā un aizjūgs kārtībā, tā ka var braukt.

Tikai šis bijis sagriezis no vezuma dlažus savus valgus un pats

nomocījies ar slapju galviņu. Pa tam uguntiņa arī bijusi pazu-

dusi. Tad vīrs braucis līdz 5 verstes attālo Startu krogu, kur

krodzeniecei izstāstījis savu likstu, vēl nobijies bāls kā kaļķis.
Arī stāstījis, ka šis jau pusmūžu braucot caurām naktim apkārt,
ka esot izbraucies viens pats pa izdaudzinātām, bailīgām vie-

tām ,tomēr tam līdzīgs vēl nekas šim neesot atgadījies.

2. Vadātājs cilvēka izskatā.

1. Krēsliņu Jānis Maliena. «Latv. teika s», 11, 13.

Vīrs ar tīrumā. Ardams tas ierauga, ka vagā gul čūska.

Ātri viņš tai uzcērt ar pātagu. Čūska pazūd un vīrs tai vietā

redz kaudzi sudraba naudas. Viņš naudu ar steigšanos ber ka-

batās. Te pienāk kāds kungs un uzsauc: «Nāc līdz!» Gan vīrs

negrib iet, bet neredzama vara to spiež, viņam jāiet.

Sieva gaida vīru mājā, bet nesagaida. let uz tīrumu rau-

dzīt, atrod zirgu stāvam, bet vīra nav. let uz kaimiņiem, prasa,

meklē, bet no vīra ne vēsts.

Paiet divi gadi. Sieva vēl arvien gaida. Paiet septiņi gadi,
un nu visi tic, ka vīrs vai nu noslīcis, vai vilka apēsts. Astotā

gadā kaimiņi brauc ar brandvīnu uz Pliskavu. Netāl no Pliska-

vas uz kāda tilta, tie atrod zemē gulošu ko pazīst par

to, kas priekš astoņiem gadiem nozudis. Bet kads viņš izska-

tās? Noplīsis, izdēdējis, rokas un kājas izkaltušas ka skali.

Ceļa vīri par viņu apžēlojas un aizved uz Pliskavu, kur šis pa-

mazām atspirga. Tagad tas arī izstāsta, kā tam pa šo laiku

klājies. Vadātājs to bez mitēšanās vadājis pa pasauli apkārt Ta

viņi gājuši pa kalniem un lejām, pa ezeriem un juram. Vadātājs

gājis ūdeņiem pa virsu, bet viņam bijis jālien pa apakšu. Viņš

redzējis daudz zemes un valstis un viņu bagātību, līdz beigas

nonākuši pie Piiskavas tilta. Te svešais teicis: «Dieva suns
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rej — man jāiet. Ilgāk vairs nevaru tevi apkārt vadāt.» To iz-

teicis vadātājs nozudis un šis bez spēka nokritis zemē.

Vīram nu bija naudas diezgan, bet viņš nedabūja ilgi par

savu bagātību priecāties, jo viņš jau pēc gada laika nomira.

Piezīme. Pēc tautas dziesmām Dieva suņi ir vilki, bet ļaunais,

vadātājs tā būs nosaucis baznīcas zvanus. Drusku saīsinātā veidā šo teiku

ir uzņēmis arī Lerchis-Puškaitis (VII, I, 967, 1). P. Š.

2. Alūk s nē, Zi n. Ko m. kr. LP, VI, 183, 1.

Reiz vadātāji vienu vīru desmit gadi vadājuši. Desmitam

gadam beidzoties, vīram piestājušies divi vīri: viens balts, otrs

melns. Visi trīs nu taisni gājuši pa ezeru. Baltajam nemaz kājas

negrimušas ūdenī un vīram arī ne; bet melnais nācis pakal
ūdeni maldams, griezdamies. Otrā malā melnais papriekšu no-

zudis, pēc tam baltais, un nu vīrs palicis viens pats. No tā brīža

ticis no vadātājiem vaļā.

3. Ernsts Kļaviņš Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 963, 1.

Viens cilvēks braucis no dzirnavām gar lielu kalnu. Te no

kalna noskrējis pliks cilvēks un biedējis braucēju visvisādi:
lēcis uz vezumu, lēcis no vezuma nost, rāvis zirgu pie kājām,

raustījis braucēju pie kājām; bet šis tikai braucis braucis un

nemaz nebijies. Pēdīgi ķēms sacījis: lai tikai braucot šam pa-

kal, aizvedīšot pa taisnāko ceļu uz māju, bet viņš nebraucis.

Kad nu ne šā, ne tā nevarējis malēju pielabināt, tad ķēms skrējis

uz kalnu atpakaļ un — ar galvu pa priekšu — ielīdis kalnā.

4. Upciemu Milda Kosā. «Baltijas Vēstneša» feļe-

tonā 1894. nr. 68. LP, VII, I, 963, 3.

Netāli no Zvanenieku mājām uz rītiem ir liela nora, par

kuru veci ļaudis stāsta, ka uz tās senāk daudz spokojies, īpaši

maldinātājs tur maldinājis daudz cilvēkus. Tā reiz L. mājas

rentniekam Jānim gadījies ap pašu pusnakti iet pār _šo noru.

Bailes gan bijušas, bet viņš bijis liels dievvārdu mīļotājs un tā-

dēļ, uz tiem paļaudamies, gājis taisni pa noru. Gandrīz jau bijis
norai pāri, te atskatījies atpakaļ un ieraudzījis cilvēku pakal
steidzamies. Nāves bailes viņu pārņēmušas, bet nācējs viņu

laipni uzrunājis, Jānim tūdaļ visas bailes pārgājušas un viņi

beidzot, dažādi sarunādamies, tapuši lieli paziņas. Te gailis kā-

dās mājās dziedājis un svešais piepēži pazudis. Nāves bailes

saņēmušas atkal Jāni un kad atjēdzies, tad redzējis, ka vairāk

veršķu bijis aizgājis atpakaļ un iestidzis līdz ceļiem kādā Annē-
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niešu purva. Tagad viņš nopratis, ka bijis kritis maldinātajā

nagos.

Piezīme. K. Mačulans no Kaldabruņas uzrakstījis teiku, kur balts

cilvēks mānījis dinieku (LP, 936, 4). P. Š.

5. H. Skujiņa Gaujiena.

Klaušu laikos kāda muižas meita aizgājusi sēņot uz Gaujie-
nas kapsētas silu. Bijis tā ap pusdienas laiku, lopi bijuši sadzīti

laidara. Viņa paņēmusi līdz divus groziņus. Vienu groziņu tā

drīz vienpiesēņojusi un atstājusi ceļa malā, ar tukšo groziņu
gājusi tālāku. Netālu no Kaulu kalniņa aiz paegļu krūma viņa

ieraudzījusi lielu plecīgu vīrieti baltās drēbēs un ar melnu

siksnu ap vidu, kurš aiz krūma gūbājies. Meita gājusi stāvētā-

jam klāt, bailes viņai nebijļs. Arī vecu laužu nostāsti par Kaulu
kalniņu tai neienākuši prāta. Kaulu kalniņā tikuši aprakti muižā

kritušie un nonīkušie lopi, un veci ļaudis stāstījuši, ka nelāgā
nāvē miruši cilvēki ejot uz Kaulu kalniņu maitas ēst. Viņa bi-

jusi stāvētājam jau gluži tuvu, ka ieraudzījusi skaistu sēni, rud-

miešu, un noliekusies, lai to nolauztu. Kad paskatījusies uz stā-

vētāju, tā vairs nav bijis, tas ielīdis kā zemē.

Sēņotāja gājusi tālāk, neko ļaunu nedomādama, bet drīz

vien sākusi maldīties un maldījusies ilgi, ilgi. Pati brīnējusies,

jo vieta bijusi labi pazīstama. Nokļuvusi beidzot pavisam svešā

vietā. Apsēdusies uz celma un sākusi raudāt. Saule jau bijusi
vakaru pusē. Mājā vajadzējis tikt pie lopu saņemšanas, jo viņa

bijusi lopu meita. Nejauši tai ienākusi prātā tēva reize. Noskai-

tījusi to un nu kā zvīņas nokritušas no acim. Nu tik pamanījusi,
cik tālu aizmaldījusies. Līdz mājai bijušas verstes piecpadsmit.
Pārnākusi mājā vēlu, lopi bijuši jau sen laidarā sadzīti.

6. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteros.

Reiz bīš vienc tāds dzērāš saimnieks un tas vēlēš savai

meitai, lei noliekot šim katru vakaru krūzi ar ūdeni pie vietas,

ka šis vakarā nākot no kroga mājā. Bet vienu vakaru meita

aizmirsusi nolikt krūzi ar ūdeni pie vietas un ka saimnieks nācis

no kroga mājā, ta redzēš, ka ūdenc nav un pats aizgāš uz avo-

tiņu pēc ūdenc. Kā nu saimnieks dagāš pie avotīna, ta šim pie-

situšies div smalki jaunkungi un aicināši sev līdza. Nu saimnieks

prasīš, kur ta šie šo vedīšot. Jaunkungi sacīši pretī, lei_nākot

vie līdza uz šo māju, šiem esot dau smalku dzērienu un ēdienu.

Bet nu saimnieks sacīš pretī, ka šim jau neesot necik naudas

līdza un ka- šis jau nevarot šiem līdza iet. Ta nu jaunkungi sa-

cīši, lei parādot, cik šim naudas esot. Saimnieks samekleš pa
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ķešām un parādīš, cik šim ir. Ta nu jaunkungi sacīši, lei nākot

vie līdza un lei to naudu, kas šim esot, lei to atstājot vie tepat,
un lei pabāžot apukš dadža lapīnas, gan jau ta, ka šis nākšot

apakal, akai dabūšot rokā. Nu, ka tā, ta saimnieks ar gāš abim

jaunkungim līdza. Šie nu gāši gāši un tāds skaists ceļš vie bīš,
kā nekad. Pēdīgi nu visi trīs dagāši pie dikti skaistas pils un

saimnieks no brīnumiem iekliedzies: «Vai Dievī!»

Uzreiz skaistā pils un abi jaunkungi pazuduši. Saimnieks

nu tik pamanīš, ka šis ir staigona purā iegāš un trīs dienas ku-

lies, kamē ticis apakal pie avotīna.

7. Māt v r v At i s Grāven d ā 1 ē. LP, VI, 185, 7.

Mazs puika gājis Mežotnes Pēlēnos ganos. Tur bijuši tādi

krūmeli un atkal liels mežs. Un tanī mežā viņam pazudis vēr-

sis un govs. (Viņi tur rudeņos sadzinuši pulka ganu kopā.) Nu

citi gani palikuši pie lopiem, viņš un vēl divi gājuši vērsi ar govi
meklēt. Uzgājuši gan zudušos: bet divi jaunkungi bija uzmetuši

striķus ragiem un veduši projām. Šie trīs saukuši, lai nevedot,
tie viņu lopi, lai atdodot, bet jaunkungi ne dzirdēt, tikai to vien

atteikuši: kādēļ ļaujot noklīst lopiem?
Nu ņēmuši ar varu nost, situši jaunkungiem ar pātagām, bet

ik situši, ik paši sev trāpījuši. Tad viens no ganiem jau gribējis
krustu mest, bet nevajadzējis vairs: jaunkungi, tiklīdz pamanī-

juši, ka taisās kmstu mest, tūliņ atlēkuši nost, lai ņem lopus!
Gani paņēmuši vērsi ar govi un veduši; bet kā paveduši tādu

gabaliņu: šie atkal abi kā suņi pakal. Tad viens gans aizmetis

patiesi krustu un nu šie atstājušies; bet tā vieta ilgi vēl sa-

kaukusi.

& H. Skujiņa no 80 g. v. Annas Putrales Aumeisteros.

Reiz, sestdienas vakarā, māte aizgāsi pie meitas ciemā un

palikusi vēlu. Ka nu šī gāsi uz māju, ta jau bīš labi vēlu un kā

māte tikusi pret Antužas lielo priedi (veca kulta vieta Smiltenes

pagasta Antužas mājas robežās. Sen jau nopostīta.), tā mātei

piesitušies div melli kungi, katrs saņēmis māti pie savas rokas

un vedināši, lei šī ejot pa robežas ežu, tur esot dau labāka ieša-

na, un māte ar gāsi kungim līdza un nemaz nedomāsi, kur šī iet

un ietot tik brīnēsies, ka tik laba iešana un tik glums ceļš. Tā

nu māte gāsi kungim līdza labu gabalīnu un ta uzreiz iedomā-

sies, ka vaid'zēš jau sen būt mājai, bet nu no mājas vai(r)s ne

vēsts. Nu māte sabijusies un pati pie sevis nosacīsi: «Kungs

Jēzu, kur es eju?» Kā nu māte tā nosacīsi, tā abi mellie kungi

uzreiz pazuduši un māte nu tik redzēsi, ka līdz celgalim iebri-
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dusi purā. Nu māte ilgi mocīsies, kamē tikusi no pūra laukā,

un nu vai(r)s ne glumā ceļa, nekā, tik pa vienām dūnām vie bīš

jābrien.

9. Krauja Jaun-Roze. D. Ozoliņa «Raganas», Et n. 111,

1893. LP, VII, I, 978, 4.

Viens vecs vīrs gājis svētdienas rītā uz upi makšķerēt. Viņš

nogājis tai vietā, kur vienreiz viens cits vīrs maldījies. Tur tas

ierauga divus meitiešus baltās drēbēs ģērbušos. To nemaz ne-

ievērojis,_solojis tālāk. Kad sievietēm tuvojies, tad arī tās sā-

kušas tālāk iet. Kur šās pa priekšu gājušas, tur arī vīrs pakal

un tā viņas vīru vadājušas lielu gabalu gan pa ceļiem, gan pa

gravām, gan pa mežiem, kamēr kādā gravā piepēži nozudušas.
No tā brīža atjēdzies pareizu ceļu staigāt.

10. K. Mačulans no Līzes V c vēres Susejas Veveros.

LP, VII, I, 980, 4.

Vienā vietā, netālu no kapsētas, bijusi līdzena pļava un

pļavas vidū daži dēglīši (dīķīši). Pie šiem dēglīšiem arvienu

mazs zēns baidījis garāmgājējus. Tā reiz vienam vīram naktī

šis zēns pieskrējis klāt, apkampis ap vidu un nu maldinājis: lai

vīrs gājis uz kuru pusi iedams, arvienu atnācis pie dēglīšiem at-

pakaļ. Kad gailis aizdziedājies, tad ticis vaļā no zēna, bet mājās

pārnācis tūliņ vīrs nomiris.

11. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.

Ikšķeles pagastā pie Kapara āmura ezera bijusi viena darb-

nīca, kur pierakstījusies viena sieviete par strādnieci. Naktī

pienācis viens kungs un aicinājis šo tūliņ uz darbu. Viņa arī

gājusi kungam līdz un ārā spīdējis spožs mēnesis. Te viņai uz

reizi palicis auksti un viņa pamodusies, ka jau līdz pusei bijusi

iebridusi ezerā. Ari mēneša nav vairs nekāda bijis, bet lijis

liels lietus.

12. Skolnieks J. Luters no 47 g. v. O. Vīks ne s Ota n k ē

pie Nīlcas. K. Lielozola kr.

Viens vīrs kurinājis Tāšos muižas riju. Pie viņa pienākuši

divi nosaluši puikas un pie krāsns sildījušies. Vīrs prasījis: «Kur

tad jūs te pa nakti bijāt?» Viņi atteikuši, ka esot pavadījuši ceļa

vīrus. Tikko puikas bijuši beiguši runāt, tā tūliņ pazuduši. No
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rīta virs dabūjis zināt, ka tie puikas esot bijuši vadātāji. Viņi

esot to nakti maldinājuši muižas kalpus.

Piezīme. Arī G. Zommers Gulbene uzrakstījis teiku, kur kads

bērns vadājis ceļa gājēju (LP, VII, I, 979, 1). P. Š.

13. Silamalas Vaivariņš Inčukalna. «Balss» 1891,

nr. 36. LP, VII, I, 969, 3.

Reiz Inčukalna Pekas mājas puisis pie Kapara tiltiņa saticis

kungu melnās drēbēs un iesācis ar to tērzēt. Kungam līdzās te-

cējis melns sunītis ar baltām krūtim un aizvien žēli smilkstējis.

Puisis, ar kungu runādamies un ar sunīti, kairinādamies, nemaz

nemanījis, ka kungs novedis vinu no ceļa mežā. Tikai, kad tā-

lumā gaili dziedājuši, kungs ar sunīti nozuduši un kalps atskār-

ties, ka atrodas Bloma mājas robežās, Kapara tiltiņa apkaimē,
Darves purva biezumos. Citam atkal pie Jaun-Birznieku mājas
(vecajā Lēģeru vietā, kur zaldātiem audekla baznīciņā bijusi,
kad šoseju taisījuši) parādījušies Mozus, Arons, Eliāss. Nosē-

dušies, izrunājušies, gailos atkal pazuduši. Bet vīrs pārgājis
slims mājā.

14. J. A. Jansons Nogalē.

Rudens vakarā kāds vecs vecītis gājis pa ceļu. Bijis bries-

mīgs negaiss: pērkons un zibens. Ceļā vecīti panācis viens

kungs un viņi sarunādamies nogājuši labu gabalu. Tad svešais

uzaicinājis vecīti pārnakšņot pie šā, ko tādā nejaukā laikā tādlu

gabalu līdz savām mājām kulšoties. Vecītis bijis ar mieru. Kun-

ga mājā pavardā kūrusies gaiša uguns, abi sasildījušies un sa-

ēdušies. Tad kungs sarīkojis vecītim gultu no spilveniem un

vecīts drīzi aizmidzis. Bet no rīta atjēdzies tādā dziļā purvā,
ka ne ārā izkulties. Nezinājis ar nemaz vairs, uz kuru pusi

mājas.

15. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Pusdiienas laikā ganu vecene aizgājusi uz Urbulu silu (Au-
meisteru pagastā) sēņot. Viņa bijusi jau groziņu piesēņojusi un

taisījusies uz māju iet. Vecene pamanījusi, ka aiz paegļu cera

gūbājas liela pelēka vecene. Ganu vecene gājusi svešai klāt.

Bet tā uzreiz pazudusi. Ganu vecene griezusies apkārt un gājusi
uz mājas pusi. Bet no mājas ne vēsts! Ganu vecene maldījusies

ilgi, ilgi. Saule jau taisījusies noiet. Te ganu vecenei iekritusi

prātā tēva reize. Kad vecene noskaitījusi tēva reizi, tad tai it

kā zvīņas nokritušas no acim — māja bijusi turpat deguna galā.
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16. Naudīšnieks Naudītē, «Balss» 1888. g. nr. 40. LP, VII,

I, 971, 1.

Naudīšnieku Liel-Braņķu māju mežā, Vallē, vadātājs allaž

maldinājis cilvēkus. Reiz kāds vecs saimnieks tur vai visu nakti

gar Zoglītes purviņu samaldījies. Te par laimi vecais iedomājies,

ka vadātāju varot redzēt, kad skatoties caur krustis saliktiem

īkšķiem un kad tad vadātāju ieraugot, tad šim maldinātāja vara

beidzoties. Vecais darījis tā un patiesi redzējis sev pa priekšu

ejam lielu, pelēku, kā mākulī tērptu vīru. Pamazām vīrs izklīdis

un vecim nu kā zvīņas nokritušas no acim: viņš redzējis, ka

atrodas mazajā purviņā
L

Zoglītes malā, kur jau vakar bija bijis

jumta klūdziņas pameklēt.

17. O. Kida Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 975, 3.

Reiz ceļiniekam gadījies braukt pa tādu purvu, kur bija

māņi. Nu viņš braucis un ieraudzījis piepēži priekšbraucēju.
Nekā Jauna nedomādams, braucis tam pakal. Bet izbraucies visu

caum nakti — gaismā priekšbraucējs pazudis un nu šis atjē-

dzies, ka nekur nebija aizbraucis, riņķī vien izbraukājies.

Piezīme. Loti līdzīgu teiku ir uzrakstījis J. Siķēns Vecumniekos

(Etn. IV, 1894. LP, VII, I, 976, 5). P. Š.

18. Juris Kasparovics no 75 g. v. Anša Landzberga,

1931. g. Skrundas pagastā.

Kaupiņu māju saimnieks Verlums gājis vienreiz naktī mājās
no kroga un bijis ļoti noguris. Viņš pie sevis pārdomājis: «Kaut

mani kāds pavestu!» Te uzreiz viņš dzird zvaniņus skanam un

kādu braucēju tuvojamies. Kad braucējs bijis piebraucis pie

Verluma, viņš uzsaucis: «Verlum, sēdi nu manos ratos!»

Verlums iesēdies ratos un abi braukuši. Te — kur gadās,

kur ne
— Verlums ar otru braucēju upē iekšā, bet braucējs pa-

zudis. Verlums samircis izrāpies no upes un gājis atkal tālāk.

Verlums dzird atkal pulkstenīti skanam un kādu braucēju tuvo-

jamies. Kad braucējs piebraucis pie Verluma, viņš uzsaucis:

«Verlum, sēdi nu manos ratos!»

Verlums iesēdies ratos un abi braukuši, bet atkal kādā upē

iekšā un braucējs nozūd. Verlums izrāpies cauri gluži slapjš

no upes un gājis kājām uz māju pusi.

Ta Verlums mocījies līdz rītam. Tikai kad uzaususi gaisma,

viņš aizgājis mājās.
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3. Vadātājs dzīvnieku izskatā.

1. O. Kida Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 981, l.

Saimnieks, no dzirnavām braukdams, braucis tumšā rudens

naktī pa meža ceļu. Te piepēži ieraudzījis baltu zirgu ēdam.

Gribējis to aplūkot, piesējis savu zirgu un gājis uz to pusi. Bet

izgājies un nevarējis nemaz baltiņam klāt pieiet. Baltiņš bijis
mānis un nevis zirgs. Nu atmetis ar roku un gājis atpakaļ pie

sava zirga, bet nevarējis vairs zirgu uziet. Rītā atjēdzies, tad

atradis zirgu kā pats bija piesējis.

2. Meževsku Jānis Ozolnieku Tiltiņos, Kurz. Jkr. IV.

LP, VII, I, 981, 2.

Silgraužu meža sargs atradis reiz atvasēs baltu zirgu. Viņš

domājis viņu vest mājā un uzkāpis tam mugurā. Tik ko sācis

to jāt, te zirgs arvienu ātrāki skriedams, pacēlies gaisā un nu

tikai pa gaisu, kamēr pie lecavas upes nolaidies zemē, gribē-
dams skriet upē. Silgrauzis šmaukājis zirgam pa acim, ko spē-

jis, pūlēdamies to no upes nodabūt nost. Bet nekā. Zirgs ar-

vienu upei tuvojies un pašu laiku jau gribējis lecavā iekšā gāz-

ties, kad Silgrauzis tik tik spējis no zirga uz krastu nolēkt.

Zirgs pāri lecavai pārpeldējis un, otrā pusē izpeldēdams, pār-

vērties par skaistu sievieti, teikdama uz meža sargu, kas otrā

pusē stāvējis: «A, vai nu pazini zirgu?» Silgrauzis pabrīnējies
atteicis: «Bet vai pazini jājēju? tad ta šmaukāju, ka šmaukā-

ju!» Tad atgriezis muguru un aizgājis.

Piezīme. Vīrs atradis košu, apseglotu zirgu un kāpis mugurā. Bet

zirgs gribējis viņu ezerā ienest, šis vēl laikā nolēcis zemē. Tad zirgs ie-

zviegdamies ielecis dzelmē, teikdams: «Būtu es tevi šeit iedabūjis, tad,

kundziņ, tava gala manā katlā vārītos.» Priedes Jēkabs no Rīgas apg.

3. J. A. Jansons no J. Tillas lies pag.

Reiz mēs pārbraucām no Pleperniekiem — toreiz dzīvoju
Zvārdes Varačos — saimniekam bij divi melni ērzeli. Nojūdzam

un palaižam sēts vidū pavārtīties. Paši ejam vakariņās. Pēc

vakariņām ejam zirgus laist iekšā, bet viena ērzeļa nav. Eju
meklēt. Jā, šis ēd tepat upmalā. Kā es eju klāt, tā šis prom.

Kā es apstājos, tā viņš ar. Tā es šim sukāju pakal. Netāl' no

mūsmājām bij tāds liels liels purvs. Šis tanī purvā, es pakal.
Skaidri dzirdu, ka viņš brien pa ūdeni, bet nevaru un nevaru

viņu panākt. Biju jau labi dziļi purvā, te dzirdu, sauc mani

mājās. Kur es tik ilgi blandoties? Lai nākot tak gulēt. Es prasu

par zirgiem. Tos jau sen saimnieks esot ievedis kūtī. Nu es no-
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pratu, ka tas ir bijis vadātājs. Nebūtu mani saukuši maja, viņš
būtu mani Dievs zin kur aizvedis.

4. P. Abuls Švarca muiža, Rīgā.

Priekš apmēram trīsdesmit diviem gadiem nodega Švarc-

muižas rija. Dienā tur viss bijis kluss, bet nakts laikā starp

pusvienpadsmitiem līdz diviem rādījušies ļauni gari jeb vadātāji.
Laucinieki, kas tanī laikā garām braukuši, nav tikuši tālāk, lai

gan vienmēr braukuši, zirgs bijis putās, bet tie atradušies rijas
tuvumā, tikai tad, kad pulkstenis nositis divi, tie manījuši, ka

attālinājās no rijas. Par to bija dzirdējis arī viens dievbijīgs

zemnieks, un apņēmies taisni ap pusnakti pa šo ceļu braukt.

Pulkstenis nositis vienpadsmit, kad tas tuvojās rijai un iesāka

svēto lūgšanu skaitīt, bet tiklīdz tas paskatās uz riju, tas vairs

nevar atminēties, kā tālāki jālūdz. Tas apņemas turp nelūkoties,

un tad tas, skaitīdams svēto lūgšanu, līdz galam laimīgi aiz-

braucis bīstamai rijai garām. Mājā pārbraukdams, tas pastāstī-

jis savam kaimiņam par šo braukumu. Kaimiņš teicis: «Tu muļ-

ķis ,es tavā vietā būtu piegājis pie rijas un palūkojies, kas tik

vēlā laikā var gaišā rijā notikt.»

«Nekas, kad es braukšu Rīgā, tad to darīšu.» Domāts, da-

rīts. Stundu priekš pusnakts zemnieks jau atkal tuvojas rijai.
Viņš izkāpj no ratiem, piesien zirdziņu pie kāda stabiņa un pie-
iet pie rijas, kurā gaismu redz spīdam. Ko tas redz? Smēdē

kal savādi šausmīgi stāvi zelta naudu. Liela čupa tur jau atro-

das. Tagad viņš zina, ka tie ir kādi ļauni gari, un aiz bailēm

ka to tik nepamana, grib braukt projām, bet nekur nevar savu

zirdziņu atrast. Tas skrien meklēdams, tomēr vienumēr atrodas

rijas tuvumā. Tas iet, un nekur nevar aiziet. Gaismai svīstot,

tas piepēži ierauga savā priekšā uz ceļa mazu teliņu. Viņš grib
to teļu uzcelt, bet nevar ne pakustināt. Te tam .pasprūk kāds

lāstu vārds, un re, uzreiz tas pacel teļu it viegli, un te tas redz,

ka arī viņa zirgs atrodas tam blakus, pie mietiņa piesiets. Te

iedziedas gailis, teļš viņa rokās paliek tik smags, ka jāsviež
atkal zemē. Teļš ātri skrien uz rijas pusi un izskatās kā cilvēks,
vēl reizi atgriežas pret zemnieku, uz to sacīdams: «Vai pa-

zīsti teļu?»

Nobijies zemnieks ielec ratos, bet pagūst vēl atbildēt: «Vai

pazīsti nesēju?» un ātri aizbrauc. Nobraucis mājā tas sagulējis

ilgāku laiku slims.

5. Gaiķu Fricis, Zadinš, Rudbāržos. Zin. Kom. kr.

LP, VI, 183, 3.

Veļa vakara viens kulejs nācis uz Rudbāržu Laukumuižas

rijām un manījis mazu sunīti pakai tekam un arvienu lielāku, ar-
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vienu lielāku pieaugam. Beidzot kritis jau pie lieliem un nu

kūlējs sirdīgi atgaiņājies ar spriguli. Tā viņš sagājis divi stun-

das pusversti zemes ar suni kaudamies. Par laimi tad gailis ie-

dziedājies un nu suns uz vietas pazudis. Bet rītā atraduši tai

vietā, kur suns nozudis, akmeni vien un ap akmeni atsistas

spriguļa šķērpeles. Tomēr vīrs vairāk nedēlu nogulējis slims.

Arī citam kūlējam tas pats suns naktī uzklupis. Tas turē-

jies ar koku pretim, kamēr tad par laimi gadījies krustceļš. Pie

krustceļa suns aptupies un gaidījis, lai tikai nu iet nost no

krustceļa. Bet kūlējs negājis vis, ielādējis pistolē krusta rubli

un šāvis taisni sunim virsū. Suns nozudis, ka nezin, kur palicis,

šņāciens vien atskanējis, tas viss. No tā laika ap rijām no suņa

bijis miers.

Piezīme. Arī Pēteris Liepiņš uzrakstījis Gulbenē teiku (VII, I,

984, 4), kur «mazs sarkans sunītis» vadājis ceļa gājēju. Kad nu šis iegājis

vienā mājā, tad suns so dzinis prom, «lai ejot no šā mājas laukā.» Ceļa

gājējs nu «atgulies pagalmā», bet rītā atģidies savā birztinā. Tāpat Toms

Mellezers uzrakstīljis Jaun-Rozē teiku, kur «mazs melns sunītis» vadājis ka-

lēju un ievilinājis to Vaidavā. Beidzot teikts: «laikam sunītis bijis ragana».

P. Š.

6. J. Sime no v s Dole. Brīvzemnieka «S bor ņ i k», 83, 67.

LP, VII, I, 984, 6.

Reiz viens cilvēks tumšā naktī nācis no kroga mājā. Tik-

līdz atnācis pie birzes — redz, ka tek sunītis pa priekšu. Do-

mājis: viņa paša sētas sunītis skrien uz māju, un gājis tam pa-

kal. Gājis, gājis — pa kalniem, pa gravām, gluži pa svešām

vietām. Bet drīzumā atjēdzies, ka tas nava uz labu, ka ne vis

šunelis viņu vadā, bet pats velns. Nu saņēmies, noskaitījis pā-

tarus, aizmetis krustu un licies uz ciņa gulēt. Sagulējis, kamēr

gailis dziedājis, tad cēlies augšā un gājis uz māju.

Piez i m c. Simiņš Bruknā uzrakstījis, ka Šēnbergas Lejas - Bauzu

saimnieks braukdams apmaldījies. Tad pavilcis apaušus zirgam no vaiga

nost, skatījies gar tiem un ieraudzījis suni tupam; tas tomēr nebijis vis

suns, bijis velns, vina vadātājs. Tūliņ arī suns pazudis un nu redzējis, ka

atrodas sava paša laukmalā pie Velna kalna. L. P.

7. Kārlis Skujiņa Valmiera.

Vienam kareivim bijis jāiet ar zināmu uzdevumu caur me-

žu. Sācis krēslot. Netālu no meža uz ceļa kareivim priekšā

uzskrējis melns suns. Kareivis gājis, bet suns vienmēr noteikta

attālumā skrējis pa priekšu. Kad ausis rīts, kareivis atjēdzies

purvā līdz jostas vietai iestidzis. Kā izrādījies, tad visu nakti

viņš gājis ap purvu, kas bijis tai mežā, pa vienam pašām pēdām.
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8. Zalais ka 1n s Rāmuļos. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 983, 3.

Reiz Kesu mājas saimniekam ap pašu pusnakti iznācis jāt

gar Raunu mājai piederīgu vecu sagāztu siena šķūni, kas atro-

das ezera malā.
_

Atliekas vēl tagad redzamas. Jā, un kā nu

jājis gar šķūni, tā izskrējis no turienes pamazs, melns suns ar

brīnum lielu galvu. Viņš nemaz nerējis, bet ķēries vien šim pie
kājām, lūkodams zirgam mugurā tikt. Šis savilcis kājas zirgam
uz muguras un sācis jāt, cik vien zirgs jaudājis; bet tad piepēži
suns pārvērties par kaķi un vienā lēcienā uzlēcis zirgam mu-

gurā aiz jātnieka. Nu vairs zirgs nemaz nevarējis paskriet, tikai

maz vien vilcies uz priekšu, un tomēr zirgs bijis gluži slapjš,
ka kūpējis vien; pats jātnieks gluži bijis pārbijies, ka nevarējis
ne locekļa kustināt. Tā viņš mazu gabalu, kur citreiz nevaja-
dzējis ne 5 minūtes laika, jājis varbūt vairāk par pusstundu.
Tiklīdz pārjājis pār Raunu mājas robežu — kaķis nozudis un

zirgs sācis rikšot.

9. Naudīšnieks Grauzdeniekos. «Balss» 1889. g. nr. 21.

LP, VII, I, 986, 1.

Agrākos laikos Grauzdē noturēts ik gadus Māras dienā,
8. septembrī, gada tirgus. Čigāni tad katrreiz pa tirgus laiku

nometušies Alksnājā uz dzīvi. Reiz viens čigāns lasījis pa Alks-

nāju žagarus, ko uguni kurt, un ieraudzījis mazā laukumiņā divi

melnus āžus badāmies tik nikni, ka ragi vien knaukšķējuši. Do-

mājis: āži būs patikuši vaļā kādam tirdziniekam, un nu kārojis
dabūt āžus savos nagos. Viņš satvēris savu misiņa apkalto spalu
un līdis āžiem klāt, lai tos nosistu, bet āži ieraudzījuši šo un

devušies virsū, nāsis izplētuši. Gan čigāns sitis āžiem, cik spē-

ka, bet āži pakal. Nu bēdzis, kamēr ieskrējis dumbrainā vietā

līdz padusēm muceklī. Tomēr āži ir tad dzinušies pakal. Tad

čigāns, redzēdams, ka gals tuvu, iesaucies: «Ak, Jēzu, Marija!»

un tūliņ arī āži nozuduši. Ar mokām čigāns izrāpies no mucekļa
un nogājis pie biedriem. Kad izstāstījis savu piedzīvojumu, tūlīt

visi čigāni posušies projām, jo nopratuši, ka āži bijuši spoki.

Grauzdēs muižkungs rudens naktī gājis pa Alksnāju medī-

dams. Mucekla malā izlēcis no biezokņa stirnu āzis._ Šāvis, bet

āzis acumirklī pazudis muceklī. Domājis: būs aizšāvis āzi un

devies tam pakal, bet velti: āzis bijis un bijis pazudis. Pats

muižkungs tikai ar mokām izrāpies no mucekļa un nu redzējis,

ka bijis sašāvis pats savus lielus. Nopratis, ka stirnu āzis bijis

spoks.

10. Kanaviņš Gulbenē. Zi n. Ko m. kr. LP, 987, 1.

Vīrs gājis pa mežu un ieraudzījis piepeži pie kajam lapsiņu.

Gribējis saķert, bet lapsiņa nobūrusi pirkstus: tvēris, ķēris,
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nevarējis noķert. Tā ķerdams, viņš arvienu skrējis lapsiņai pa-

kal un saskraidījis visu nakti, noķert tomēr nevarējis. Gaismi-

ņai austot, lapsiņa izputējusi un nu vīrs atradies otrā pusē
mežam.

Piezīme. K. Tarzieris ir vēl piesūtījis Brīvzemniekam («Sborņik»,

83, 67) teiku, kur zaķis ir par vadātāju. Bet tā kā Tarzieris teikā ir iepinis.

Jodu, Jupi un Nātiou, tad teika nav še uzņemta, lai arī A. L. P. ir to ievie-

tojis savā krājumā (VII, I, 988, 2). Jods un Jupis Druvienā gan laikam ne-

būs tautas valodas vārdi. P. Š.

11. H. Skujiņa no K. Veinberga Aumeisteros.

Reiz man viena sievīna par tiem pašim Aumeisteru pagasta
Paltnīcas kalnim stāstīja tā. Šī gāsi pa pašu pusnakti pār
kalnu. Bet kā šī uz paša kalna muguras, tā šai sākušas tādas

kā pīles, kā zosis pa kājām velties un šī vais nevarēsi nekādā

jēgā tikt un sākusi maldīties un uz riņķi vie gāsi. Ka nodzie-

dāš gailis, ta tik sievīna tikusi vaļā un tai pašā vietā vie bīsi,

kur šai pīles vai zosis sākušas pa kājām velties.

Piezīme. Treimaņu Jānis Berzniekos uzrakstījis teiku, kur vista

ar cāļiem mānījusi gājējus pie Velnu bedres (Jkr. 11. LP, VII, I, 985, 1).
P. Š.

12. Briedis, Pip c r v Augusts, Erg 1 v Pipe r o s. Zin.

Kom. kr. LP, VI, 185, 5.

Opeltienas dūkstī (2V2 verstes no baznīcas, Rīgas lielceļa
malā) pusnaktīs dziedot zeltīts putns un mānot garāmgājējus,
lai šo ķer. Līdz ko sākot ķert, putns virzoties uz priekšu un ie-

mānot dūkstes bezdibinā. Reiz šai dūkstī esot noslīcis pastinieks

ar trim zirgiem.

Tāpat Ariņa kalnā, turpat pie dūkstes, viens vīrs redzējis

ceļa malā divi vīrus pie uguns. Piegājis klāt — ne vīru, ne

uguns vairs. Cits atkal redzējis turpat priedēs pie uguns lielu

pulku laužu. Tie visi dziedājuši. Piegājis klāt, noķēris vienu

vēl pie rokas — kas ir — visi nozuduši un šim atradies priedes

zars rokā.

4. Velns par vadātāju.

1. Alūksnē Zi,n. Kom. kr. LP, VI, 183, 2.

Ja māte sakot uz bērnu: «Lai tevi velns parautu!» tad

bērns krītot vadātajam nagos.

Reiz vienam vīram nomirusi sieva, atstādama mazu puisēnu
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šūpulī. Apprecējis otru sievu. Bet pamāte nemīlējusi mazo, vai-

rāk reizes sacījusi: «Lai tevi labāk velns parautu!» Vienu die-

nu puisēns, kautcik paaudzis, aizgājis tēvam uz lauku līdz. Bet

kamēr tēvs, noarto zirgu pūtinādams, drusku atgulies, puisēns

piepēži pazudis. Izmeklējušies visas vietas — nav un nav. Trīs

gadi vēlāk puisēnu neviļot atraduši purvā uz cinīša ar izknāb-

tām acim. Citādi mironītis bijis neaiztikts, nesatrūdējis, tikai acu

vien nebijis.

Piezīme. No Audzeniekiem Balsij (1887., nr. 27. LP, VII, I, 957,

18) iesūtīta teika, kur minēts, ka Velna kalnā pie Dobeles dzīvojot velns,

kas vadājot ļaudis. Maksims no Araišiem uzrakstījis teiku (LP, VII, I,

958, 20), kur velns lūdzis saimnieku, lai šo pavedot, bet ka saimnieks neklau-

sījis, tad velns to ilgu laiku vajājis. Saržants Blīdenē uzrakstījis teiku

(Jkr. 11, LP, VII, I, 228, 1), kur «sarkans vācietis», kas bijis velns, vadājis

gājēju. P. Š.

2. Gustavs Pociemā. Etn. 1,1891. LP, VII, I, 975, 4.

Eiklons bijis par valenieku Kabros. Tas turējis pats savu

zirgu un apstrādājis šur tur brīvzemes un vecās atmatas. Reiz

šis aris turpat Baišlejas augšgalā noru. (Baišleja ir grava, Po-

ciema Kabru mājas robežās). Strādājis vīrs līdz vēlam vaka-

ram, uzkodis vakariņām gabalu sausas maizes, piepinis zirgu

turpat treknajā zālē un licies pats uz ciņa gulēt. Bailīgi gan

bijis nakti pārlaist Baišlejā, bet Eiklons bijis dūšīgs vīrs, nav

bijies ne ķēmu, ne spoku un nav griezis ceļu ne pašam velnam.

Noskaitījis tēva reizi, tas nolicies un aizmidzis. Te ap pusnakti
tas dzird ratus rībam un zirgus sprauslājam. Pacēlis galvu, tas

ierauga karīti, aizjūgtu četriem melniem zirgiem, pa stigu brau-

cam uz Ķipena muižas pusi. Karītē sēdējis mūžīgi smalks kungs

ar lielām, spīdošām pogām un trīsstūrainu cepuri galvā. Greizi

vien uz šo noskatījies, tad tā kā ar roku pamājis Ēiklona balta-

jam zirgam. Zirgs uz reizi palicis kā durns. Galvu no zemes

augšā, tas sācis karītei pakal skriet asti gaisā uzcēlis un lēk-

dams vien kā tīrais puliers. Citādi bijis mūžīgais stīvnīca: vil-

cies pa vagu kā vēzis, atpakaļ vien skatīdamies. Bet tagad

tādas kājas, ka jādomā. Eiklons no zemes augšā un skrējis zir-

gam pakal — turpat klāt, ka ķer pie astes, bet tuvāk_ arī netiek

un netiek — nav iztrūcis ne pāra sprīžu. Jo Eiklons ātrāk skrē-

jis, jo nātnais arī; palicis Eiklons lēnāku, zirgs un turpat pa

priekšu braucošā karīte arī lēnāk. Ko nu darīt, vai palikt_ ska-

toties kā zirgs aizskrien uz diezin kādu ratu? Eiklons noņēmies

skriet līdz beidzamam, kas tad ir, lai ir. Kipena kalns līdz Kaz-

ragam bijis darīts desmit lēcienos un caur Silavu uz Pociema

muižu tas licis, ka vai dubļi sitas pakausī. Ko tu, cilvēks, sa-

ķersi nātno? Aste turpat vien situšies vai pret pirkstu galiem,
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bet notvert ne zināt, skaidri kā maldu uguns. Un nu gājusi visa

jakts gar muižu garām, pa lielceļu uz Pura kroga pusi projām.
Bet muižas kalns aizlicis Eiklonam krūtis cieti — paskrējis vīrs

vēl līdz Ķemeram, tālāk vairs nav varējis skriet: krūtis kā zā-

ģis. Sācis palikt solos, nātnais arī tūliņ soļojis. «Pagaidi!» do-

mājis Eiklons, «nupat jālūko_ ar labu.» Tas iztprusinājies, izko-

šinājies, labinājis nātno visādā modē, bet nātnais neliekas ne

jūtot, iet tikai vien mierīgi karītei pakal. Nu jau vairs nav la-

bais gals, nātnais jau laikam noņēmies ar nelabo uz vienu roku;
bet Eiklons tomēr gājis zirgam pakal pa lielceļu. Jēņa pakalnē

nonācis, iedziedājies Jēņos gailis. Uz reizi brīnums. Kā biezs

miglas kunkulis palicis ap nātno un karīti, kunkulis tad pacēlies

gaisā un nozudis acim. Pazudusi karīte, pazudis nātnais, liel-

ceļš bijis tik tukšs un tīrs kā svētajā naktī. Eiklons izskatījies
uz visām pusēm, pastaigājies vīrs vēl pa pļavu un birzīti —

varbūt tur iesprucis — nekā, it nekur. Noraudājies vīrs, nožē-

lojies, tad devies grūtu sirdi atpakaļ uz mājām. Pārnācis Baiš-

\c'n jau ap pusbrokasta laiku. Paskatījies — kas tas — nātnais

gul treknajā zālē nogulies, paēdies, ka dveš vien turpat, kur va-

karā piepīts. Ne zirgs kur bijis naktī, ne kustoņam kāda vaina

- nelabais tikai Eiklonu maldinājis par to, ka tas bijis tik drošs

nakti pārgulēt Baišlejā.

3. Raudaviete Bērzaunē. Etn. 111, 1893. LP, VII, I, 949, 2.

Audulu saimnieks bijis Strēdelēs kristībās. Vakarā vēlu uz

māju ejot Dzegužu līcī, kur agrāki esot dzīvojis velns, vadātājs,
viens šim pārmaucis kā maisu pār galvu, tikai varējis iet uz

māju pa zināšanai. Ticis pretim mājai, bet nevarējis ceļu uz-

trāpīt, bijis aizgājis jau garām. Nu jau gan domājis, ka labi ne-

būšot, griezies uz mājas pusi un kliedzis, lai jau citi sadzirdot.

Sadzirdējuši arī mājas kā arī kaimiņu suņi un skrējuši riedami

uz šo. Pašu suns pazīdams ķēries ap kaklu; tad atkal kā maiss

nokritis no galvas un aizvēlies uz Ruģenēm. Bijis tikai kādus

desmit soļus atstatu no ezera purvā, kādu pusversti jau mājai

garām. Nebūtu suņi dzirdējuši, tad būtot ievedis velns ezerā.

4. Bri c ž v mvi ž ā. LP, VII, I, 949, 4.

Reiz no Valmieras pa Briežu muižas lielceļu braukusi sie-

viete. Braukusi, braukusi — tai izlicies itkā pa to vietu atpakaļ
braukusi, pa kuru nule pat aizbraukusi. Bet viņa nebraukuši

vis atpakaļ, velns tikai acis apmānījis un novedis braucēju pa

Sietiņu silu uz klinti, no kurienes zirgs ar aizjūgu, ar braucēju

nogāzies lejup. Zirgs nosities, sieviete palikusi dzīva.
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5. Legzdu Ingus Priekules Asītē. Jkr. 11. LP, VII, I, 949, 5.

Priekules Asītēs, starp Liegu un Gosmenu mājām atrodas

mežs, ko sauc par Liegu mežu. Veci ļaudis teic, ka šinī mežā

spokojot.
Vecos laikos braucis viens Priekules Asītes saimnieks nakts

laikā caur šo mežu. Tiklīdz saimnieks iebraucis mežā un nokļu-
vis uz kādu tiltiņu, pār ko katram šā ceļa braucējam jābrauc, te

viņam zirgi apstājušies. Saimnieks uzšāvis zirgiem ar pātagu

vienreiz, otrreiz, bet zirgi nevarējuši ratus ne no vietas vilkt.

Ko nu darīt? Velns piekabinājis ratus pie tiltiņa tā, ka tālāk

vairs netiek. Saimniekam aiz bailēm ceļas_ tīri mati stāvus.

Viens lēciens un saimnieks no ratiem ārā. Atri zirgus atjūdzis,
lec vienam mugurā un otru pie pavadas ņēmis, laiž uz mājām,

ko nagi nes. Mājās pārgājis, ņēmies izstāstīt savu piedzīvojumu

Liegu mežā. Pēc tam viņš savācis ļaudis un gājis ratus atpestīt
no velna nagiem. Turp nogājuši, velna vairs neatraduši — ratus

tas tikai aizkabinājis aiz tiltiņa stabeļa. Ratus no stabela atsva-

binājuši, visi nospļāvušies un braukuši uz mājām.

6. Raudaviete Bērzaunē. Etn. 111, 1893. LP, 950, 6.

Devenā, pašā muižā, dzīvojis velns. Ja tas rādījies kādam,
tad kāda nelaime bijusi gaidāma. Modere jau noteikusi kārt-

niecēm, lai nekā tūlīt nerunājot, ja_ kautko savādu redzot. Otrā,

trešā dienā varot runāt. Divas kārtnieces gājušas vakarā lopu

aplūkot un redzējušas, ka melns kungs cērtot laidaram vārtus

kopā, Apskatījušas govis, tāpat cērtot, bet nekā nesacījušas.
Otrā vakarā gājušas otras divas, tās aizgājušas uz istabu, tūlīt

stāstījušas un tūlīt otrā rītā kārtnieks iekritis brāgas kubulā un

noslīcis. Modere teikusi, ja nebūtu līdz trim vakariem nekā stā-

stījušas, tad nebūtot slīcis.

7. J. Ezers no Jāna Kļavas Kalētos. Jkr. V. LP, VII,

1, 950, 7.

Mūrniekam nebija ne darba, ne maizes. Viņš atstāja sievu

un bērnus un gāja laimi meklēt svešumā. Ceļa tas satikās ar

kungu un nabagu, kas sarunājās savā starpa. Nabags, ieraudzī-

jis mūrnieku, uzrunā viņu, sacīdams: «Man vajaga mūrnieka;

vai nevari nākt pie manis?» «Cik tu, tāds nabaģelis, man varēsi

maksāt? Neesmu jau tādēļ amatu mācījies, lai savu mākslu iz-

lietotu par velti cita labumam.»

«Nāc pie manis!» kungs iesaucās. «Man arī vajaga mūr-

nieka.» Viņi salīga un mūrnieks gāja kungam_ līdz. Šis viņu ve-

da pa mežu mežiem, pa celmu celmiem, pa cērpu cerpiem. Mur-
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niekam gribējās ēst, ka nevarēja vairs paciest. «Labāk būtu

gājis pie nabaga, tur man nebūtu jāsalkst,» viņš prāto un ierau-

ga, ka kungam nav nāšu (deguna caurumu). «Nu esmu velna

nagos!» iešāvās tam prātā; bet ko darīt — jāiet tālāk. Beidzot

ielīda abi vienā alā, kur bija briesmīgs tumsums. Kungs pazuda.

Mūrnieks, nabaģelis, nezināja, kurp griezties. Viņš vilkās taisni

uz priekšu un, nonācis pie liela ūdens, sāka brist. No ūdens iz-

cēlās velns un ieslodzīja mūrnieku savā šķirstā, sacīdams: «Nu,

tēviņ, esi krātiņā! Arā vairs netiksi, vari saukt, cik patīk!»
Mūrnieks iedomādamies, kādā nāvē viņam tagad būs jāmirst,
laiž lūdzamo vaļā: «Vai Dieviņ! vai Dieviņ! palīdzi man vē! šo

reizi!» Nabags klāt un izlaida viņu no šķirsta, sacīdams: «Tā

kungi ar ļaudim dara, bet mēs, nabagi — šitā!» Nabags paēdi-
nājis mūrnieku un viņu ar visu vajadzīgo apgādājis, izveda to no

nezināmām vietām un piekodināja, lai iet pie sievas un bērniem.

Mūrnieks dzīvojis vēl ilgi mierā un laimē.

8. P. Šiliņš Sigulda.

Reiz pats velns izsūtījis savus kalpus, lai piemānītu cilvē-

kus. Tad izgāja tas visuvecākais kalps un gribēja piemānīt vie-

nu meitu: visur, kur tikai meita gāja, tur gāja velns līdzās.

Bet tad nezin kā vienreiz meita apmānījusi, ka velns šai tur pa

kājām kuļas un, neko vairāk, tūliņ metusi krustus. Kā metusi

krustus, velns pārvērties par melnu kuili un grasījies meitai vir-

sū brukt; bet meita metusi otrreiz krustus. Kā metusi otrreiz,

velns pārvērties par lielu čūsku un meties virsū. Tomēr kadjr
no čūskas meita nebēgusi, tad velna kalps pazudis, kā migla pēc

pūsniņas pazūd. Velna kalps aizskrējis pie velna un velns vai-

cājis: «Cik dvēseļu saķēri? Taviem citiem biedriem ir katram

pa seši, vai tev arī ir tikdaudz?» Atteicis, ka neesot nevienas

pašas dvēseles — vienu meitu tur gan gribējis valdzināt, bet tā

viņu izmuļķojusi. Tad velns sapīcis par tādu atbildi un gribējis
tam asti nogriezt un pazemināt par viszemāko velnu pulkā. Bet

šis sācis aplam lūgties, lai asti neaiztiekot vis, būšot mocīties

un gādāt kautkur dvēseles iegūt. «Labi!» velns apmierinājies,

«skrej tad pie tā vecīša, kas 30 gadu Dievu vien lūdz un velnu

ne minēt nav minējis!» Velna kalps aizskrējis pie vienas upes

un gaidījis vecīti, pliks iebridis ūdenī. Bet vēl nebijis vecītis

ne nācis, jau gadījies cits ķēriens: nācis dzirnavnieks pusdzē-

rumā no kroga un, pliko ūdenī ieraudzījis, apstājies. Tomēr pli-
kais sācis šo zaimot un izsmiet. Tas dzērājam bijis par daudz:

«Kā vari mani zaimot?» viņš noprasījis un tūliņ bridis ūdenī

Helmuti tvarstīt. Bridis, bridis — ik pabridis gabalu, ik plikais

pavirzies dziļāki, vilinādams dzelmē. Tikām, tikām ar dzirnav-
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nieku darbojies, kamēr noslīcinājis cilvēku — dvēsele rokā. Nu

tikai vēl dievbijīgā vecīša trūcis. Bet arī to drīzumā sadabūjis:

viņš pārvērties par putniņu, nometies vecīšam pa grābienam

ceļā. Vecītis ierauga putniņuar nolaistu spārnu un domā: put-

niņš sašauts jeb saplēsts — ķēris rokā, lai brūci apmazgātu upes

ūdenī. Bet kā nu ķēris, tai pašā brīdī putniņš palicis par lielu

putnu un aiznesis vecīti pa gaisu.

9. Tais.n a i t i s Meņģelē. «Rota» 1885. g. nr. 10. LP, VII, I,

952, 9.

Decembra mēnesis jau bija sasniedzis savu pirmo aukstumu,
dziļo sniegu, kad Meņģeles mežsargs, vecs, sirms vīrs, apbru-

ņojies ar bisi plecos, cirvi aiz jostas, devās uz lielmežu pārlūkot
to. Mežā viņš gāja pa šauru, labi pazīstamu teku. Gāja un at-

rada caunai pēdas — itin jaunas pēdas. Nu devās tai pakaļ un

tā noklīda dziļi mežā. Pienāca vakars, vēl neatrada teku. Pa-

lika tumšs un nu tam izrādījās viss svešs. Uz reizi viņš izdzirda

briesmīgu auku un koku brākšķi. Tuvumā bija dzirdami smagi

soli. Drīzi viņš ieraudzīja savā priekšā milzīgu tēlu, kas vairāk

cilvēkam, nekā zvēram līdzinājās. Mežsargam trīcēja visas mie-

sas kā apšu lapa. Bet aplūkojis cirvi un bisi, viņš saņēmās sir-

dībā un sāka milzim tuvoties. Milzis sāka uz priekšu iet, mež-

sargs tam pakal. Tā neko nerunādami viņi soļoja uz priekšu.
Te piepēži milzis atgriezās zvērošām acim, paskatījās uz mež-

sargu un pavēlēja: «Atdod cirvi!» Mežsargs savās bailēs neka-

vēdamies to paklausīja, bet turklāt iedrošinājās pavaicāt, ko ar

cirvi darīšot. «Platāku ceļu pataisīšu, lai uz elli ātrāki varētum

nokļūt!» milzis bargā, briesmīgā balsī atbildēja. Tagad tikai

mežsargs noģida, ka nu ir velna nagos. Tiklīdz velnam cirvi bija

atdevis, tūdaļ viņi atradās uz tik plata ceļa, kādu mežsargs ne

savu laiku lielmežā nebija redzējis. Viņš gan gribēja labprāt
kādu sānu teku uzņemt, bet neiedrošinājās, jo velns viņam pa-

vēlēja pakal iet. Tā abi klusi soļoja uz priekšu. Vairs pusnakts

nebija tālu, kad viņi lielmeža malu aizsniedza, arvienu pa platu,

patīkamu ceļu iedami. Te piepēži mežsargs izdzirdēja gaili dzie-

dam un nu mazā acumirklī velns bija pazudis. Tanī brīdī viņš

atkal atradās loti biezā kārklu krūmā, kur velns viņu, uz elli

vezdams, bija ievedis. Kārklus palocīdams, viņš līda pa mēneša

gaišumu uz priekšu, līdz aizsniedza malu. Tagad viņš tikai at-

minējās un noskārta to vietu, kur nu atradās: bija iekļuvis sava

paša purviņā, netālu no mājas, kas atradās kalnā. Nekavēda-

mies viņš devās augšā, priecādamies, ka no velna nagiem vaļa

ticis. Mājā bija pulkstens viens. Savu apģērbu atrada pavisam

saplosītu, nodriskātu. Rītā apskatījās ar mājas laudim kārklu
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purvā velna pēdas un atrada to gandrīz no vienas vietas nomītu.

Arī tās pēdas atrada, kur no lielmeža bija iznācis, bet no platā

ceļa nebijis ne vēsts. Pavasarī, kad sniegs nokusa, atrada cirvi

tai vietā līdz pusei zemē iestigušu. No tā brīža kārklu purviņu

nosauc par Velna purviņu.

Piezīme. Reiz viens vīrs vēlu vakarā dzēris krogā. Kad gājis uz

māju, tam ceļā pienācis 'liels vīrs klāt un abi gājuši pa platu, loti līdzenu

ceļu. Pēdīgi vīrs nokusis un nevarējis ne no vietas pakustēt. Tad nopratis,

ka lielais vīrs ir pats velns, un aizmetis krustu. Tūliņ šņākdams, krākdams

lielais pazudis. Vīrs bijis ievests lielā purvā — avotā. M. E. Bērziņš

Umurgā.

10. Treimaņu Jānis Bērznieku Dzeņos. Jkr. 11. LP.

VII. I, 971, 2.

Dažu reizi pie Bērznieku Velnu bedres stāvējis liels, melns

vīrs, lieliem, gariem zobiem kā redelēm; viena kāja bijusi kā

zirgam, otra kā gailim. Spokošana notikusi pa lielai daļai va-

karā no pulksten desmitiem līdz gailu laikam. Velnu bedre ir

vēl tagad par biedēkli. Kad kāda māte sūta savu puiku, vai mei-

teni, kādā vajadzībā gar Velnu bedri, tad tūliņ cita sieva iesau-

cas: «Vai, vai,"tagad pa pašu dienas vidu, kur spoki spokojas!
Vai nu maz prāts ir sūtīt mazu bērnu?» Mani māte mācīja: kad

gar Velnu bedri garām ejot, lai pār kreiso plecu neskatoties at-

pakaļ, tad nekas ļauns nenotikšot. Velnu bedre par bailes vietu

caur to atjaunojusies, ka gadus 20 atpakaļ naktī vairāk cilvēku

braukuši un saulītei lecot ieraudzījuši Velnu bedrē nosistu vīru.

No tā laika pie Velnu bedres vītolā bija iecirsts krusts, bet ta-

gad vītola vairs nava.

11. Kanaviņš Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 965, 7.

Viens vecītis braucis pa lielceļu. Uz reizi viņam aizgulstas

šķērsu uz lielceļa liels cilvēks, sacīdams: lai pāri nebraucot! Ja

braukšot, tad tūliņ beigts būšot. Nebraucis — griezis no ceļa

nost, grāvim pāri. Bet nu lielais cilvēks aizsteidzies zirgam
priekšā un vadājis braucēju cauru nakti. Vecīšam izrādījies it-

kā pa brangāko lielceļu būtu braucis; bet rītā gaismiņā vecītis

atradies pie mārkas, un kad nu apskatījies pēdas, redzējis, ka

pa purvu un grāvi vien bija braucis. Tas, kas viņu vadājis —

bijis velns.

12. M. P. Lodziņš Jaun-Sēr p i 1 ī. LP, VII, I, 974, L

Veci ļaudis stāsta, ka viņu vecāki paši savam acim redzē-

juši dienasvidos, naktsvidos lielu, melnu kungu lepnā karietē.
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četriem zirgiem, kučieri uz bukas no Sērpils Krievu purva pa

gaisu aizbraucam. Kā trakais viesulis tas tad nolaidies pie lielā

akmens katrreiz uz ceļa un ceļa braucējiem un gājējiem tikai pa-

kal arvienu tuvāk un tuvāk braukdams. Ja ceļinieks nogriezies
sānus, tad kungs braucis ir tur pakal, gribēdams kājāmgājējus
vai pat sabraukt. Tikai tad, kad gājēji dusmās uzsaukuši: «Ne-

brauciet, kungs, cilvēkam virsu!» jeb: «Sātāns grib cilvēku sa-

braukt!» tad trakulis pārvērties acumirklī par viesuli un ieskrē-

jis purvā, ka koki vien nošalkuši, nobrākšķējuši.

13. K. Bankers no Kretulnieka Kursīšos. LP, VII, I, 975,2.

Ceļā no Liel-Ezeres uz Kursīšiem pa kreisi ir liels mežs.

Par šo mežu stāsta, ka tur bieži vien spokojot, un ka cilvēki,
kas ziemā tur gribējuši izbraukt taisni, stundām maldināti pa
mežu. Tā reiz gadījies Kursīšu muižas senākajam kučierim pa

šo ceļu vēlā vakarā vienam pašam ar kunga zirgiem uz mājām

braukt. Aiz Grīvaišu baznīcas šīpus upītes, kalnā, pa kreisi,
redz spožu uguntiņu. Kučieris atstāj zirgus uz lielceļa un ies pie

uguntiņas uzsmēķēt, rokas apsildīt — bijis pavēls rudens laiks.

Bet tiklīdz liecies pēc uguns, te piepēži ar varu uzrauj viņu

ugunij virsū un viena karīte ar zirgiem aizskrien kā vējš, pulk-

steņu dumpis vien vēlāk nodzirdams. Kučieris beidzot itkā no

reiboņa atvarinājies, cēlies augšā. Piecēlies — no uguns ne zī-

mes. les uz lielceļu — paša zirgi stāv kā atstājis un trakais

braucējs diezin kur palicis.

14. H. Skujiņa Blomu pag.

Olu kalnā dzīvājis velns, kas nerrojis vēlāk gājējus: vadājis
un apmaldinājis tos. Reiz viens saimnieks gājis no Blomu kroga

uz māju. Nesis sev līdz uz māju enkuriņu alus. Bijis pats arī

drusku iešņabojies. Kad nonācis pie Olu kalna, sajutis lielu no-

gurumu un apsēdies atpūsties. Kad turpinājis ceļu, sācis maldī-

ties, lai gan apvidus bijis labi pazīstams. Maldījies ilgi, kamēr

nonācis atkal atpakaļ pie Olu kalna. Laiciņu atpūties un gājis

atkal uz mājas pusi. Atkal maldījies ilgi, ilgi un beidzot atmal-

dījies atkal atpakaļ pie Olu kalna. Gājis trešo reizi — tas pats.

Saimnieks manījis, ka labi nav. Ceturto reiz vairs negājis. Pa-

licis turpat dienas gaismu gaidīt.

15. Skolnieks A. Jurķis Nīca. K. Lielozola kr.

Reiz Jēkabs Upmalis bijis pie Timblera par puisi. Tur bijis

neliels purvelis un aiz tā purva zirgi ēduši. Saimnieks licis
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viņam iet vest tos zirgus mājā. Bijusi gaiša nakts. Viņš gājis

pirmo reizi apkārt, bet atnācis turpat atpakaļ. To atkārtojis
vairākas reizes, bet katrreiz atnācis atpakaļ. Beidzot bridis pāri

un tad tik nogājis pie zirgu. Stāsta, ka viņu esot velns vadājis.

16. Ernsts Klaviņš Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 969, 4.

Reiz viens cilvēks nakts laikā saticis mežā melnu kungu.
Melnais piesolījis viņam šo un to: gan brandvīna pudeli snie-

dzis, gan cepešus devis, bet šis nekā neņēmis. Kā neņēmis, ta

melnais sācis viņu pa mežu vadāt. Gaismiņā pārmetis krustu,
tad velns pazudis.

Citā reizē atkal tas pats vīrs nācis naktī no ciema mājā

un ieraudzījis, ka viens ar izkārtu mēli skrien pakal. Par laimi

drīzumā gadījies krustceļš. Līdz pārgājis krustceļam pāri, mē-

les izkārējs atkāpies, iesaukdamies: «Ja tu nebūtu pārskrējis

krustceļam, tad gan es tevi būtu nokopis!»

17. Raudaviete Bērzaunē. Etn. 111, 1893. LP, VII, I, 968, 2.

Viens darbinieks Bērzaunē atstājis zirgu turpat muižā un

gribējis aiziet kājām taisnāki pa meža celiņu uz māju. Aizgājis
līdz muižas kalku ceplim, tur iznācis pretim no cepļa melns

kungs un lūdzis, lai ietot līdz uz Strīdas krogu (tagad tur tikai

mežsarga māja). Kad negribējis iet, vilcis ar varu sev līdzi.

Aizgājuši. Tur darbinieku apvedis kādas trīs reizes ap krogu,

kamēr pierunājis iet iekšā. Darbinieks iegājis krogā, bet kungs

palicis ārā, tas iekšā negājis. Pirmais izdzēris savu šņabi un

lūdzis kroga meitu, lai pavadot, ka viens nedrīkstot iet. Ko
meita aizgājusi atpakaļ, to kungs klāt un vilcis atkal atpakaļ

uz krogu. Aizgājis un tad lūdzis atkal meitu, lai pavadot pār

mazo upīti, kas ir netālu, jo šis viens ne par ko nedrīkstot iet.

Kad meita aizgājusi atpakaļ, izdzirdējis, ka atpakaļ aiz šā kas

aizsvilpojot. Atskatījies atpakaļ — jā — kungs nākot pa kādiem

soļiem pakaļ. Tā gājuši līdz Bērzaunes upītei, kur ir jāiet pār

laipu. Aizticis līdz puslaipai, kungs saņēmis to pie muguras

un iesviedis upē. Kad gribējis tikt laukā, tas grūdis vienmēr

atpakaļ. Pie upes arī ieskatījies, ka esot pats nelabais, tad sā-

cis kliegt un turējies tikai uz augšu. Kungs pazudis. Te no otras

puses atskrejot Ozola kroga modernieks un sniedzis rokas, šis

pacēlis viņu uz augšu un iesviedis augšpēdu atpakaļ atvarā.

Tad atkal ieskatījies, ka esot tas pats pirmējais kungs. Kur dar-

binieks pieķēries, tur šis plēsis rokas vaļām un grūdis atpakaļ

ūdenī. Te aizticis darbinieks pa upi līdz Spikuliem, kur gadījies
iziet saimniekam laukā; tas izdzirdis kliedzam, pasaucis suni
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un gājis skatīties, kas tur esot. Kad gribējis palīdzēt tikt laukā

no upes, tad darbinieks tikām nedevis roku un neticējis, kamēr

nometis krustu un nodievojies. Aizgājis uz Spikuliem, sasildījies

labi un rītā atkal uz muižu — mājā nebijis. Tas bijis rudenī

pašā Katriņas naktī. Lai gan sniega vēl nebijis, bet bijis jau loti
salts. Darbinieks pats, kas šo piedzīvojis, stāstījis, cik šim esot

bijušas asinis sasalušas, ka ilgi vairs nebūtu tur izcietis.

18. Anna Brigadiere Kalnamuižā (Tērvete). LP, VII,

I, 970, 5.

Netālu no Kalnamuižas bijuši zviedru kapi. Daudz tur bijis
kaulu un galvas kausu, bērni ar tiem ripojuši. Bet naktīs un

diensvidos nedrīkstējuši tur staigāt: aplam ķēmi rādījušies. Tā

vienreiz šejienes saimnieks kāds, no Jelgavas braukdams, te pie

kapiem apmaldījies. Braucis, braucis — bez gala braucis — mājā
netiek. Nu paskatījies pa zirga ausu starpu — redz: jaunskungs

ar zirga kāju ved zirgu pie galvas riņķī vien, riņķī vien. Pār-

metis krustu, noskaitījis tēva reizi, tad atjēdzies, kas par vietu:

atradies tālu, tālu no mājām.

19. M. E. Bērziņš Umurgā. LP, VII, I, 970, 6.

Vīrs brauc pa ceļu. Piegādās smalks kungs: lai viņu pave-

dot! Labi. Kungs iekāpj ratos — ceļš būtu loti labs — zirgs

nepavisam vairs pavilkt. Gan sitis ar pātagu, gan dzinis
—

ne

un ne. Tad nopratis, ka smalkais kungs ir pats velns, un metis

krustu. Aizmetis krustu — kungs palicis tūdaliņ par viesuli —

aizskrējis krākdams projām. Bet vīrs apskatīsies labi — apmā-

na, ka iebraucis purvā un zirgs iegāzies avotā.

20. Anna Mikīte. Z. Lancmaņa kr.

Reiz viens celnieks tumšā naktī gājis caur Bučauškas silu.

Viņš gājis, gājis — no sila vairs iziet nevarējis. Celnieks apstā-

jies un sācis domāt, ko darīt, kā no sila laukā tikt. Domājis, _do-
mājis — dzirdot rūkoņu, un drīz pie tā pieturot stalts pajūgs.

Celnieks lūdzis, lai to pavedot. Braucējs atteicis, lai tik kāpjot
ratos iekšā. Celnieks iekāpis, un pajūgs devies uz priekšu.

Braukuši, braukuši visu nakti — celnieks nezinājis, uz kuru pusi.

Gaismai svīstot, celnieks ieraudzījis: ratos iejūgti divi velni, uz

bukas .sēdot ķēms melnu galvu, baltā uzvalkā, ar diviem ragiem

pierē. Celnieks loti izbijies un sācis skaitīt tēva reizi. Te, pie-

pēži pajūgs pazudis un celnieks atradies tai pašā vieta, kur bijis,
kad iekāpis ratos.
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21. Skolnieks J. Mintiks Strenčos.

Burtnieku draudzē starp Sveipeles un Smilceru mājām kā-

dam vijolniekam nākot no kāzām parādījies velns. Velns skrai-

dījis vijolniekam apkārt un vienmēr saucis: «Zīderbīder-vīrs,
pagaidi.» Vijolniekam tuvāk pie mājas nākot dziedājis gailis.
Velns nozudis kā viesulis.

5. Velis par vadātāju.

I; T. Klemenss, «Spoku stāsti, 1873,» 10.

Ap to laiku, kad lejas kurzemnieki, laucinieki, Saukas me-

žā kroņa malku cirta, tur vajadzēja strādāt arī Pēterim, kas

dzīvoja ne visai tālu no Jelgavas. Caur lielu biezu mežu ejot,

viņš ierauga uz paša ceļa mazu zaķīti, kas ar mīlīgām actiņām
skatās uz ceļa vīra, un liekas tik rāms, ka to varējis viegli no-

ķert. Cerēdams mežasarga bērniem prieku darīt, Pēteris no-

ķer zaķīti un nes to padusē projām. Bet brīnums! zaķītis aug-

tin aug, paliek arvienu garāks un smagāks un beidzot izšļūk no

paduses un pazūd.

Labu gabalu tālāk gājis, Pēteris atkal redz vienu zaķīti uz

ceļa, kas viņam priekšā lēkā, it kā to kairinādams, lai ķerot.
Pēteris arī, ilgi neapdomājies, sāk zaķīti ķerstīt un patiešām
dabū rokās, bet lai atkal neizsprūk, iebāž to ceļa kulē. Bet za-

ķīti dzenādams, Pēteris bija noklīdis no ceļa. Tālāk ejot, zaķītis
sāk atkal garāks un smagāks palikt un — kur bijis, kur ne —

no kules laukā.

«Kas tas par ērmotu zaķēnu?» domāja Pēteris un tik gāja
uz priekšu. Te pieiet pie dziļa un steiga dīķa un raugi, zaķītis
izlec no dīķa, ar dubļiem novārtījies, un notupas purinādamies

Pētera kāju priekšā un itkā lūgdams to uzskata, lai tik ņemot

klēpī. Pēteris tūlīt nopratis, ka tas nav labs zaķis, bet kārdi-

nātājs, kas to no ceļa novīlis un gribējis dīķī ieraut, tāpēc,

krustu pārmetis, tas steidzies projām.
Kad šo notikumu mežasargam stāstījis, tad tas tam atteicis,

ka priekš daudz gadiem dīķī esot liels medinieks noslīcis, kas

tagad visus tos, kas pēc maziem zaķīšiem vai jauniem putni-

ņiem kārojot, tik ilgi mānot, kamēr dīķī ieraujot un noslīcinājot.

2. J. Kriķis Startos. Et n. 111, 1893. LP, VII, I, 941, 6.

Viens maldinātājs senāk piemitis Baiškalna robežās: Baltai

silā un pie Zviedru tilta (uz Raunas upes) Valmieras - Raunas

lielceļā. Senāk pie Zviedru tilta, atvarā zirgus peldinot, viens

puisis noslīcis un šā gars tad pa laikmetiem (ne ik katru gadu)
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aizvien esot cilvēkus maldinājis. Šai atvarā senāki piemituši
arī gari, kas peldētājus ar varu vilkuši iekšā. Tā arī šis puisis,
smalks peldētājs, kādā svētdienā diensvidū pa atvaru peldinājis
savu zirgu, pie pavadas turēdams, kad uz reizi sācis grimt un

noslicis._ Gan šis bijis saķēris zirgam abām rokām pie astes,
bet tomēr zirgs krākdams viens vien ar pusasti izskrējis laukā.

Gari bija saturējuši puisi pie kājām un ievilkuši sev līdz dzelmē.

Otra diena vel tikai puisi atraduši zem kārklu cera pagrieztu,
rokās tam atradusies cieši saturētā pus zirga aste, pie kuras
beidzamo brīdi bijis pieķēries. Šis atvars neesot vis tagadējs
atvars (starp Zviedru tiltu un Balto silu, kad uz Raunu brauc

pa labai rokai, netālu no ceļa, kārklinos, kur vēl tagad manāms

krietns iedobums). Senāki šķērsām pa to pļavu upe tecējusi.
Šis atvars bijis milzum liels un dziļš — tagadējais tikai nieks

esot, pret to atvaru.

Piezīme. K. Tarzieris mo Druvienas piesūtījis Brīvzemniekam

(«Sborņik», 84, 67. LP. VIĪ, I, 941, 7) ne visai drošu teiku, kur Kauču silā

nogalinātas māsas gars noslīcinājis brāli. P. Š.

3. Zalokalnu Jānis Rāmuļos. Etn. 111, 1893. LP, VII, I, 965,6.

Viens jauns mežsargs ne par ko neticējis, ka maldinātāji ir.

Reiz viņš palicis mežā līdz vēlam vakaram. Mežs viņam bijis
viscaur labi pazīstams, bet ejot bijis nogriezies no īstā ceļa un

aizgājis pavisam uz citu pusi no mājas. Nu viņš uzgājis atkal

uz cel.a, kas vedis uz viņa māju, bet drīzi atradies atkal citā

vietā — mežā. Tā gājis ilgāku laiku, bet nekā nevarējis no me-

ža ārā tikt. Beidzot viņš gluži noguris piegājis pie viena malkas

blāķa, sakūris uguni un domājis palikt še līdz rītam un tad iet

uz māju. Pie ugunskura sācis pīpēt un snaust, bet drīzi pama-

nījis, ka otrā pusē ugunskuram pienācis jauns cilvēks ar noplu-

cinātu pīli padusē un siksnu ap kaklu. Ne vārda neteicis, jau-
nais pienācējs sācis pīli cept un ēst. Mežsargs domādams, ka

tas kāds malkas cirtējs, prasījis, kas šis esot un vai gala bez

sāls smēķējot, bet viņš neatteicis ne vārda. Tāpat arī otru un

trešo reizi nekā neatbildējis. Tad mežsargs teicis, ja šis esot

cilvēks, tad lai runājot, ja ne, tad tūliņ šaušot. Tad viņš atteicis,

ka šis esot maldinātājs. Šo mate mazu esot nožņauguši ar to

siksnu, kas ap kaklu un šim tik ilgi apkārt jāstaigājot, kamēr

pašam būtu bijis jāmirst. Ilgi vairs šim neesot jāstaigā, jo jau-

nam būtu bijis jāmirst. Tad viņš teicis, ļai nākot_ šim līdz, šis

mežsargu izvedīšot no meža un arī parādīšot māju. Mežsargs

paklausījis. Izgājuši mežmalā, maldinātājs rādījis mežsarga mā-

jas uguni, jo tur vēl visi bijuši nomodā un bēdājušies par mež-

sargu, ka vēl nepārnāk. Nu mežsargam kā zvīņi no acim nokri-
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tuši, visu atkal pazinis kā papriekšu. Maldinātājs tūliņ uz vietas

nozudis, jo mežsarga mājā gailis sācis dziedāt. No tā laika mež-

sargs ticējis, ka ir gan maldinātāji un arī citiem labprāt stāstījis

par tiem.

4. Pamplu Jānis, J. A. Jansona kr.

Kurzemē, netālu no Jelgavas, dzīvojis skops saimnieks.

Tikko ļaudis pusdienā atlaidusies atpūtināt locekļus, tas cēlis

tos augšā teikdams: «Celieties nu, kulbas (lietus mākoņi) jau
braukā.» Katru svētdienu viņš gājis mežā sēnēs. Vienā svētdie-

nā atkal aiziet uz mežu sēnēs. Sēņu kā biezs. Lauzis, lauzis —

pielauzis grozus un maisus, bet sēņu vēl daudz. Sācis domāt

par mājās nākšanu, bet nu izrādās, ka nezin, kur ir mājas. Tā

maldījies labu gabalu, tomēr pēdīgi saticis savu mirušo draugu,

kas to aicinājis uz krogu. «Es nu gan neiešu,» skopulis atteicis

un pamodies itkā no miega. Viņš ieraudzījis, ka atrodas uz paša

upes krasta. Vēl tikai vienu soli, un viņš būtu nogāzies dziļumā.
Kur agrāk domāja, ka salasījis sēnes, tur tikai sūnas un koka

gabali. Tā vīram bijusi laba mācība. No tās reizes, tas nekad-

negājis sēnēs un arī ļaudis tik agri necēlis.

5. Silamalas Vaivariņš Inčukalna. «Balss», 1891. g.

nr. 36. LP, VII, I, 500, 2.

Reiz viens puisis, uz mežu iedams malku cirst, ieraudzījis

uz ceļa zaķīti, kas uzlūkojis viņu tik mīlīgi un izrādījies tik rāms,

lai ķer, kā grib. Domādams bērniem darīt prieku, Juris noķer

zaķīti un iebāž azotē. Bet zaķītis sāk augt arvienu garāks un

palikt smagāks, līdz beidzot no paduses izšļūk un pazūd. Gabalu

pagājis, Juris atkal redz priekšā uz ceļa zaķīti un to noķēris

iebāž kulē, lai vairs otru reizi neizbēgtu. Ejot zaķītis sāk atkal

augt, palikt smagāks un no kules atkal laukā. «Kas par ērma

zaķēnu!» Juris domā un, nekā nebēdādams, iet tikai tālāku. Ta

bez ceļa staigādams, viņš nonāk pie dziļa dīķa un redz: zaķītis

izlec no dīķa gluži novārtījies dubļiem un purinādamies notup-

stas Jurim pie kājām, itkā gribēdams, lai atkal ņem klēpī. Juris

nomanīja, ka tas nav vis īsts zaķis, bet kārdinātājs, kas novīlis

šo no ceļa un gribot nu vēl ieraut dīķī, un tāpēc, krustu aizme-

tis, devās projām. Pēc viņš izstāstījis šo notikumu citiem un

dabūjis zināt, ka priekš daudz gadiem dīķī kāds slavens medi-

nieks noslīcis. Tagad viņš cilvēkus tik ilgi viļot, kamēr ieraujot

dīķī un noslīcinot.

6. Skolnieks A. Vanags Strenčos.

Jercenu pagasta, netālu no Lašena mājas, atrodas neliels

kalniņš. Vienam vīrietim nakti ejot pa šo kalniņu, piepēži pie-
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nākuši vairāk balti ķēmi un vadājuši vīrieti, kamēr apmaldinā-

juši. Ļaudis stāsta, ka zviedru laikā uz šī kalniņa bijis soda

stabs, pie kura nogalināti vairāki cilvēki.

6. Ragana par vadātāju.

1. Pdteris Tortuss Jaun-Laicenē, D. Ozoliņa! «Ra-

ganās», Et n. 111, 1893. LP, VII, I, 961, 3.

Netālu no Jaun-Laicenes Ozolniekiem bijušas trīs egles,

kurās arvienu raganas dzīvojušas un viņu slaidajos zaros šūpo-
jušās. Reizi viens vīrs, no Jaun-Laicenes muižas uz Ozolnie-

kiem braukdams, te vakarā braucis garām un nu raganas to va-

dājušas, ka vairs neko nav atjēdzis. Kad pamodies, tad vāģu

riteņi bijuši saplosīti, gabali izšķaidīti un pats ar visiem vāģiem
un zirgu sapīts un satīstīts kārklu krūmā.

2. J. Anitens Jaun-Laicene, D. Ozoliņa «Raganas»,

Et n. 111, 1893. LP, VII, I, 961, 4.

Reiz vienu vīru, no kroga nākot, sākušas raganas vadāt.

Vadājušas tik ilgi, kamēr vīrs vareni nosirdījies. Pamanījis sev

priekšā kādu priekšmetu, sācis to mizot (pērt), domādams, ka

tas pats ir ragana. Sukājis tik ilgi, kamēr vien gribējis, ka tikai

gabali vien gaisā šķīduši. Krietni izsities, tas atjēdzies, ka ra-

ganas no tā atstājušās, tā ka varējis uz māju noiet. Rītā gājis
skatīties, kas tur būs noticis, vai dažkārt raganu būs nositis?

Nogājis, redz, ka priedi tā sapēris, ka visi zari un miza bijusi
atsista.

3- Jaka Blums Jiaun-Rozē, D. Ozoliņa «Raganas»,

Et n. 111, 1893. LP, VII, I, 961, 5.

Vīrs braucis uz mežu pār Raganu kalnu. Kalnā raganas

ieraudzīdams, braucis no ceļa pāri pār grāvi taisni uz mežu: bet

te nākuši raganu bērni pie viņa un izrāvuši skreteli no ass. Vi-

ņam stiprāki braucot, nākušas citas raganas pretī, prasīdamas,
kur licis šo cepuri. Tā tās vīram gājušas līdzi, kamēr pats ne-

zinot bija no vāģiem izkāpis un nu gājis vienai raganai līdzi pa

purviem, pa mežiem, tā ka vairs nezinājis, kur atrodas. Vīrs tā

ar raganu pa purvu riņķī vien skraidījis. Tos tur kāds puika

ieraudzījis un nobijies, mājā aizskrējis, un stāstījis, ko redzējis.
No mājas nākuši daudz ļaudis uz to vietu, kur viņi plūkājās, un

nosita vīru un raganu, ka abi bija beigti.
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4. P. Blums Jaun-Roze, D. Ozoliņa «Raganas», Etn. 111,
1893. LP, VII, 1,962, 6.

Priekš gadiem pie Vaidavas kādā stāvā piekrastē
pret Jaun-Rozes Lielanču māju Apes daļā, cilvēku bailīgā balsī

saucam: «Ļautiņi, mīļie, glābjiet, glābjiet, man nupat ir jābei-
dzas!» Bijis tā ap pusnakti rudens tumšā naktī. Pāra cilvēki

tur neiedrošinājušies iet, tādēļ gājis labs pulks laužu un — tavu

brīnumu — svešs vīrs bijis uzbraucis uz divām nolūzušām eglēm,
pats palicis zaros_ vāģi augšā uz eglēm un arī zirgs

caur zariem nokaries pusstavus uz augstā Vaidavas krauja.
Ar mokām pusdzīvo vīru un pusdzīvo zirgu atpestījuši. Vīrs,

daudzmaz atžirdzis, stāstījis, ka šam pa lielceļu, pa Raganu kal-

nu braucot, nākušas preti raganas un šo vadājušas, kamēr pats

pilnīgi apmulsis un tikai tad atjēdzies, kad zirgs, kādu versti no

Raganu kalna, te uz šām divām eglēm uzgājis, uz leju nokāries,

vāģi uz abām eglēm kā uz tilta palikuši un pats palicis zaros ka-

rājoties. Pats nevarējis nekā atpestīties un, laikam, tepat būtu

jābeidzas, ja to neatpestītu.

5. J. Krauja Jaun-Roze, D. Ozoliņa «Raganas», Etn.

111, 1893. LP, VII, I, 964, 5.

Viens vīrs ziemā braucis no baļķu vešanas uz māju. Pār

tīrumu taisni braucot, nokritušas mazas ragaviņas zemē. Kamēr

ņēmis mazās ragaviņas, tikmēr zirgs, nezin no kā satrūcies, sācis

jo ātri uz māju skriet, tā ka vīrs palicis ar visām ragaviņām kā-

jām. Vīrs nolicis ragaviņas pie šķūņa, kas ceļa malā bijis, lai

otrā dienā tās varētu saņemt. No šķūņa māja vairs tālu nebi-

jusi un arī vēl maza dienas gaisma bijusi. No šķūņa gājis taisni

pār tīruma stūri uz māju. lenācis pakalnītē, kur grāvji krustiskis

bijuši, un tur palicis kā apstulbis stāvot, nevarējis neko vairs

jēgt, kur ir māja, kur ne. Priekšā sācis tā ka briesmīgs mežs

šņākt un taisījies tam virsū nākt. Vīrs gribējis tēva reizi skaitīt,

bet ne uz kādu modi iesākt. Atpakaļ atskatījies, tas ierauga

uguns spožumu. Cits nekas neatlicis ko darīt, kā iet uz to spo-

žumu. Piegājis pie pazīstamas mājas, bet iekšā svešs, ļaudis
arī pazīst, bet cits viss pārvērties. Mājas saimniece prasījusi:

«Kur jūs iedami?» Vīrs atbildējis: «E, nācu tikai tā iepīpot,»

un neviens nedabūjis zināt, ka viņš apmaldījies. Pīpi aiztaisījis,

sācis atkal iet. Laukā iznācis, neatjēdzies atkal, uz kuru pusi

jāiet, atkal tāds vien kā biezs mežs stājies priekšā, nejauki šņāk-

dams. Vīrs neko neraudzījis par meža šņākšanu, bet tikai soļojis

uz priekšu. Pēc tam piegājis pie vienas siena kaudzes, kas ne-

tālu no tās mājas bijusi (kurā jau bija bijis). Siena kaudze pie-

derējusi otram nāburgam. Atjēdzies, kam tā pieder, ka arī, ka
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ceļš no tas nav talu. Nu sācis uz ceļu iet; bet tai vietā uz ceļa
neticis, kur gribējis, jo vairs tālāk iet neatjēdzis. Beidzot uzgā-

jis uz krustceļiem, kas bijuši uz augsta kalna, un te tad atjēdzies,
kur maja. Maja bijusi kadu versti tālu. Nu tikai vēl acis at-

skaidrojušas — visu atjēdzis, kur īsteni ir un uzkliedzis: «Urā,
lielais velns, kur tu mani esi aizvedis?» Tiklīdz tos vārdus iz-

sacījis, ieraudzījis trīs cilvēkus, kas pa ceļu aizgājuši nost no

vina. Viņš tiem uzkliedzis, lai pagaidot, domādams, ka cilvēki,
un gribēdams vienu ceļu iet, bet tie gājuši arvienu uz priekšu.

Vīrs sācis tiem skriešus pakal steigties, bet nepanācis, jo pie-
pēži pazuduši. Mājā atnācis, stāstījis mājas laudim, kā viņam

bijis. Tie nosacījuši, ka raganas viņu vadājušas.

6. J. Banka Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VĪI, I, 990, 3.

Reiz nākuši divi darba biedri uz māju un ceļā atpūtas dēl
atsēdušies. Sēdējuši — tas viens aizpīpojis pīpi, otrs grāvja malā

aizsnaudies. Tiklīdz tas aizsnaudies, te pīpētājam parādījusies

piepēži maza uguns. Viņš neko. Bet uguns augusi arvienu lie-

lāka un lielāka, tuvodamās itkā dzīva. Tad pīpētājs sabijies un

aizkliedzies. Kā aizkliedzies, uguns pazudusi, gulētājs atmodies.

Tā bijusi gulētāja dvēsele, tā uguns, kas pīpētāju gribējusi
maldināt.

7. Skolniece E. Vidauska Strenčos.

Daigas salā, aiz Dzilnas mājas Ķeižu pagastā mitušas raga-

nas, kas vadājušas cilvēkus. Reiz vecais Stabiņš jājis uz zirga

caur Daigas salu. Pretim nākušas divas sievietes. Tiklīdz viņas

nogājušas Stabiņam garām, tā viena teikusi otrai: «Pag, šito es

pavadāšu!» Un tā vecais Stabiņš ilgi maldījies, līdz ticis ar slap-

ju muguru mājās.

Piezīme. Gluži tādu pašu teiku ir uzrakstījis skolnieks A. Balodis

Strenčos. P. Š.

V. Lietuvēni.

Kad cilvēkam aizmiegot tiek kaut ka traucēta elpošana jeb
sirds darbība, tad viņš bieži vien redz tadu sapni, ka viņam kāds

cilvēks jeb kustonis uzgulstas uz. krutim un sak to spiest un

žņaugt. Gulētājam nu izliekas, ka viņš vairs nespēj ne kadu lo-
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cekli kustināt, ne arī parunāt. Lai gan jau tāpat seno grieķu un

latīņu zinātnieki, kā arī vidus laiku mācīti vīri, bija sapratuši
šādus žņaudzēju sapņus, tomēr vēl līdz mūsu dienām Pie visām

tautām — neizņemot pat rietumu Eiropu — pastāv māņticība, ka

tādos gadījumos kāds ļauns gars, lietuvēns, mokot cilvēku

(Handvvorterbuch des deutschen Aberglaubens, I, 282. 1. p.). Šo

lietuvēnu ļaudis iedomājas gan cilvēka, gan arī dzīvnieka jeb

kāda priekšmeta izskatā, un visus šos lietuvēna veidus mēs sa-

stopam arī latviešu teikās. Tāpat par starptautiskiem ir jātur
tie uzskati, ka par lietuvēniem dažreiz parādās arī velni un veli.
Bet ja jau mēs ēnus un vadātājus uzskatām pa patstāvīgiem ga-

riem, tad tas pats ir jāsaka arī par lietuvēniem.

Profesors J. Kauliņš jau studenta gados ir uzrakstījis teiku

(XIII sējumā 359. 1. p. nr. 23), kur ir teikts, ka lietuvēns esot

lietoņa dēls. Man liekas, ka šāds izskaidrojums nerunā arī va-

lodniecībai gluži pretī. Pēc morfoloģijas lietona dēls tiktu saukts

lietonēns, kas viegli varētu attīstīties par lietunēnu. No lietunē-

na asimilācijas ceļā varēja rasties lietulēns, kādu vārdu pēc Mū-

lenbacha vārdnīcas sastopam Burtniekos, Dikļos, Straupē un Si-

guldā. Es arī Rīgā esmu to bieži vien dzirdējis. No lietulēna

caur disimilāciju varēja atkal attīstīties mums parastais lietu-

vēns. Lai nu šī morfoloģija būtu kāda būdama, tomēr fakts pa-

liek tas, ka lietons un lietuvēns ir veci latviešu vārdi, kas ne

fonētiski, ne arī sēmazioloģiski gan nebūs šķirami. Vismaz mito-

loģijā mums ir jāturas pie teikas vārdiem.

Cīņai pret lietuvēniem tiek lietoti ļoti daudzi līdzekli, kam

tomēr nav ciešāku sakaru ar mūsu teikām. Turpretī tā saukta

pentagramma, pie mums parasti daudzināta par lietuvēna krustu

(tulkots no vācu valodas Drudenkreuz, Alpkreuz), nav sveša arī

teikās. Pentagramma ir seno grieķu mistiska zīme, kas sevišķi

pie pitagoriešiem tika lietota par veselības simbolu. No grieķiem

tā pārgāja arī kristīgā mistikā, kur to bieži zīmēja cīņā pret

ļauniem gariem, sevišķi vidus laikos. Līdz ar kristīgo mistiku

tā zīme ir pārnesta arī pie latviešiem un, kā jau no nosaukuma

redzams, caur vācu starpniecību. Nav pamata tiem prātojumiem,
it kā šis lietuvēna krusts būtu īsts latviešu vārds un pašu lat-

viešu pagānu laiku zīme. Arī krusta nosaukumi ir nevien lat-

viešu, bet arī vācu un krievu valodā jauni aizņēmumi,

kas radušies no kristīgas ticības. Daudzās Āzijas valodās vel

tagad krusta nosaukums nav nodibinājies. Mistiskās zīmes vien-

kāršai tautai ir ļoti patikušas, un tā ir tūliņ pieņēmusi savos mā-

ņos nevien pentagrammu, bet arī pašu krustu, kādēļ Prūsijā ka-

toļu garīdzniekiem bija jācīnās arī pret krusta dievināšanu

(V. Manharts, Latviešu-prūšu mitoloģija, 158. 1. p.).
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1. Lietuvēns nenoteiktā veidā.

1. f:. Dūnsbergis Dundagas Kubeles skolā. LP, VII, 1,

431, 1.

Bija viens vecsaimnieks — vina vārds lai gul līdz ar vinu.
Kad puiši, skalus plēsdami un meitas vērpdamas, pa gariem zie-

mas vakariem stāstīja pasakas par burvjiem, raganām, velliem

un meitas tā sabaidījās, ka vairs nedrīkstēja uz kūti iet lopus
apraudzīt, tad šis vecsaimnieks viņus izsmēja: «Kā man nav

bail — es tumšā naktī, kad nevar redzēt ne acī iedurt — eimu

pa biezu mežu, gar rijām, kapsētām, kur nekur un neko nezinu

par bailēm.» Viena meita atsaka: «Tas ir labi, saimnieks, ka jūs
tādi droši esat; bet lielīties ar to nevajaga — kas var zināt, kā

dažreiz gadās?»

«Blēņas!» saimnieks atteic un — kad citi ļaudis taisās iet

gulēt — viņš velk svārkus mugurā un iet uz piedarbu rijas krāsni

apraudzīt. Iziet pa nama durvim — ir tik tumšs, tik tumšs un

tāds mazs lietutiņš vizina. Aiziet uz piedarbu, ieiet iekšā, aiz-

taisa visus vārtus cieti, ieiet rijā, iekāpj rijas bedrē — krāsns

beidzas kvēlot — viņš sabiksta pagales un grib tur nogaidīt, ka-

mēr liesma un svelme vairāk apdziest un rijas durvis varēs pie-

taisīt, lai rija paliek karsta, labība labi žūtu un rītā agri dabūtu

nomīt. Pa dienu laudim jāiet uz muižas lauku: puišiem rudzu

lauku apsēt, izvagot, meitām atkal vārpas lasīt. Tā domādams

viņš sēž rijas bedrē, sildās, sildās — apsnaužas. Te uz vienu

reizi viņš prot, ka viens šim spiežas arvienu jo cietāki klāt. Viņš

apķer ar roku — ir tāds spalvaiņš, mīksts un slapjš. Saimnieks

saraujas, pārbīstas un uzlec tiešām stāvus — rijas krāsns jau

izdzisusi, ogles maz maz vēl zvēro. Viņš raugās un grābstās,
kur tas palicis, kas klāt spiedies, bet itin nekur un itin neko ne-

var atrast. Viņam jau paliek tā drūmi un tādi čugiņi vien iziet

caur galvu un pa visiem kauliem. Ogles arvienu vairāk apdzi-

sušas, rija palikusi itin tumša un viņš ieklausās, ka pa piedarba

plānu tā staigā itin kā zirgs: krāps, krāps! Domā: «Ak tu blē-

dis! — tas būs vecais Dumjais (zirga vārds), tas iedabūjies pie

kurvja auzas ēst, uz tām tik kārs kā suns. Bet kur viņš varēja
iekšā tikt? Visi vārti aiztaisīti. les apraudzīt vārtus — visi cieti.

Tumsā redzēt nekā nevar, bet vēl arvienu dzird, ka zirgs pa pie-

darbu staigā, pieiet pie auzu kurvja stūrī un ēd. Saimnieks pie-
iet viņam klāt, noķer Pie krēpēm un saka: «Ak tu vecais biedi!

pārgalvnieks tāds! kur tu te ietiki?» Ar vienu roku_ zirgu pie

'krēpēm turēdams, viņš velk ar otru roku pa muguru pāri uz asti.

Bet tik ko roka pie astes, te aste pazūd, krēpes pazūd — rokas

paliek izplētušās, tukšas. Ne nu vairs zirgs, ne staigātājs, ne au-

zu ēdējs — nekas un nekur nekas. Saimniekam izskrej vel lie-
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laki čugiņi galvai un pa visiem kauliem. Viņš vairs neattop ne

rijas durvis aiztaisīt, ne savas vecās plaškas paņemt, ko bija uz

rijas sliekšņa nolicis — ar pāris lēcieniem bija pie māju vārtiem

klāt, atgrūž tos ar joni vaļā, vienā lēcienā slieksnim pāri un te-

činus vien istabā, gultā.

2. M. E. Bērziņš Umurgā. LP, VII, I, 427, 5.

Jauna meita mežā (kur vecs mājas pamats atrodas) pļauj
sienu un diensvidū sapņo: mazs bērns sēž purvā stam cinīšiem

un gauži raud. Meitai paliek žēl, tā uzliek bērnu pa pleciem un

nesīs ara. Bet bērns paliek loti smags, nevar vairs panest, sajūt

lielu nogurumu_ un kājas grimst dūņās. Nu grib nosviest bērnu
— nevar. Dūņās jau iegrimusi šī līdz pusei. Gan grib kliegt pēc
palīga — nevar. Jau bērns palicis kalna smagumā. Meita, nāvi

paredzēdama, arvienu vairāk trako, kliedz — tad atmostas. Bet

pēc tam kādu nedēlu savārgusi.

3. K. Bankers no 64 g. v. J. Ezerkalna Dundagas Pute-

ro s. LP, VII, I, 427, 6.

Vecos klausības laikos saimniekiem bijis jāiet kurināt kun-

gam cepli. Tā arī Vec-Kurčam bijusi kārta kurināt Dundagas

Kiknas cepli un tai vakarā pats saimnieks aizgājis turp. Kurinā-

jis, kurinājis, nācis pret pusnakti, nolicies drusku gulēt. Kā no-

licies gulēt — dzird: viens lejā pie tilta vareni sten: «Ē, ē!»

Vec-Kurča saka: «Ko tu nu tā steni? Ja auksti, nāc sasildies!*

Jā, uznāk liels sarkans, pliks vīrs un teic Vec-Kurčam: «Tu nu

vari gulēt, es kurināšu!» Kādu laiku kurina labi, bet uz reizi,

kad domā, ka šis jau aizmidzis, aiziet atkal uz leju. Bet Vec-

Kurča nava vis aizmidzis, tas nebūs slinkais, celsies augšā un

ies nopakaļus skatīties, ko tad stenētājs tur darīs. Jā, redz:

šis paņem lielu bluķi, nesīs augšā. Tā mans Vec-Kurča žigli at-

pakaļ, noliek savā guļas vietā malkas kluci, apsedz saviem pal-
trakiem un pats noslēpjas aiz krāsns. Uznāk lielais vīrs ar

bluķi, sviež virsū malkas klucim, to par gulētāju turēdams, un

spiež un spiež, smiedamies: «Ec, cc, ē! nu būs Vec-Kurča pa-

galam!»

«E, hē! nebūs vis pagalam!» iesaucas Vec-Kurča un skrej
ārā no cepļa. Kā skrej ārā, plikais vīrs pakal: «Kaut velns pa-

ņemtu, ir tad vajaga rokā dabūt!» Jau drīzi arī klāt, bet Vec-

Kurča paskatās atpakaļ un iesaucas: «Vai, Dieviņ, tētiņ, nu būs

klāt!» un tā plikais uz rāviena paliek pakal — nevar vairs pa-

nākt. Vec-Kurča apskatās — sāk šo zobot: «Ec, ecē, kā nevar

rokā dabūt!» Bet tiklīdz to izteicis, plikais vīrs atkal drīzi klāt.

Vec-Kurča paskatās atpakaļ, atkal iesaucas: «Vai, Dieviņ, tētiņ
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nu bus roka!»_ Tulin plikais vīrs nevar atkal vairs panākt. Kā
šis nevar panākt, Vec-Kurča zobo atkal. Plikais klāt atkal. Tā

vairāk reižu apskrējuši ceplim apkārt. Beidzot plikais tik tik ne-

sagrābis Vec-Kurču aiz krāga. Par laimi vēl dabūjis izsaukt:

«Dievs, nac man par palīgu!» Tūliņ plikais palicis pakal, tikai
iesaucies: «Te nu! ko tad vērts — šie divi, es viens pats!» tad

gājis uz leju, ielecis atkal plauks! upē —

nava vairs nācis ārā.

4. Juris Upītis Gatartiešos. Brīvzemnieka kr.

LP, VII, I, 428, 8.

Viens puisis gulējis rijas augšā. Ap pusnakti dzirdējis: viens

kāpj pie viņa augšā. Šis neko. Bet drīzi vien kāpējs uzgulies

puisim virsū. Puisis aptaustījis virsū gulētāju un nopratis, ka tas

gluži pliks. Nu satvēris ķēmu, aizvilcis pie lūkas un gribējis mest

zemē no rijas augšas. Bet ķēms apķēries ap spāru bendeli un

palicis tik ciets un smags kā dzelzs. Nevarējis nekā vairāk darīt
— gājis atpakaļ gulēt un satinis galvu sedzenī. Tomēr mocītājs
atkal kritis virsū — domājis, ka visus kaulus šim saberzīšot,

smacējis gluži nost un nevarējis atpūsties. Puisis lūkojis spie-

dēju vēl aptaustīt un atradis, ka tam pirksti bijuši lieli, lieli bez

kauliem kā no gaļas; tāpat arī citi locekli, galva, elkoni bijuši

bez kauliem un pie tam viss ķēms bijis auksts kā ledus gabals.
Par laimi tad gailis saplikšinājis spārnus un iedziedajies. Tūliņ

ķēms no puiša novēlies, kā vējš aizlaidies.

5. Prof. A. Becenbergers Kuršu kapu Preiļos. Ma-

ga zi n d. 1 c 11. lit. Ge s. 18. B. «D i c Sprache d. preuss.

Le 11 c n». LP, VII, I, 429, 12.

Es (zvejnieks Egliens stāstīja) Dievam pasiliecavodams

(sieh anvertrauen) likos gulēt ir jau biju nitālu āzmidzis ir jutu,

kad jau tā piktā dvase (leitiski dvāse, Geist) pi manis artinas

(tuvojas). Tad es domāju: viņš rasi pi manis klat nepiejies, kad

es Dieva vārdā gribu āzmigt. Ale viņe artinajas vis jo klat ir es

gribēju pabust. Tad viņa uz reižu taka grūts veš pradeje (ie-

sāka) uz mani birpti (brr machen) ir mani jo vis (gluži pavisam)

gribēja āzmidzinat; ali es stenģos (pretim turējos), kad es va-

rečau pabust ir jēmu (fing an) dziedat seve (m mir) ir dievop

(zu Gott) dvasiškas maldas (geistliche Bitten) aukšum sutinet

(sūtīt) pasiliecavodams Dieviņam ar tikru (īstu) tiķejimu (ticību),

kad mana sutvērtojis (radītājs) mani nedos viņam, tam, kur

(kurš) nieka nav pi manis piesilicis (kam par mani nekādas da-

ļas), nu tava šlūžmas (Dienst) atraut. Ir tad es nu visas sirdes

Dievam apsijemdams, kal es dzīvs, nu sava tiķejima naatserau-

ties. Ir tad mana sirdie (manā sirdī) tapa taka džauksmas
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(prieks) ir meile (mīlestība) atseradas, ir tad es jutu, kad viņš
gribēja nu keršta (dusmība) dar jo (noch mehr) mani smesti ir

visai žudēt (ums Leben bringen), ale es sava dvasiškas maldas

būdams droši domāju, kad tu turi nu manis prapult, ir tad viņš

tujaus (tūliņ) nu manis atsiraudams prapola, ir es jutu, kad viņš

jau tur atstāt, ir tad es pradem belūgdams sava Dievina pabudu.

Tā piktā dvase ir tā, kur iz laumes pasivirš ir dara to pašu dīn-

stu pagal (gemāss) mana sirdis pajutima (Bemerken durchs Ge-

fuhl) ko ir pats vels dara.

6. Gaiķu Fricis, Zadinš, Rudbāržos. Zin. Kom. kr.

LP, VI, I, 181, 3.

Rudbāržu Laukumuižas rijas dēvē par velna rijām. Reiz,
klausības laikos, divi vīri, krāsns kurinātāji, palikuši rijā par
nakti un nolikušies gulēt viens pie krāsns, otrs pie durvim. Ne

ilgi — krāsns gulētājs dzird: viņa biedrs nelabi krāc un sauc

pēc palīga. Uzlēcis un taisījis uguni: bet tavu nelaimi — ik uguns
būtu ietaisīta, ik pati atkal izdziest — tā vien. Neko darīt, skrē-

jis pēc palīgiem. Muižas ļaudis ar vagāru aizdedzinājuši vējluk-
turi un steigušies uz riju; bet kā pavēruši durvis, šiem lai uguns

izdzēsta. Ko nu? Sākuši Dieva dziesmas dziedāt, krustus aiz-

mest un tad, tad uguns vairs nedzisusi. Nu sagājuši visi rijā un

atraduši nelaimīgo ar kājām pie ārdiem pievilktu un maz, maz

dzīvu vēl. Tikai to spējis izteikt vēl, ka tiklīdz taisījies aizmigt,
melns kamols ievēlies pa durvim un uzsaucis: «Ko guli durvju

priekšā, kur katram jāstaigā? Vai citur nevari gulēt?» Un tūliņ

pēc tam viens uzgulies kā svina gabals viņam uz krūtim un, nu

juties, ka tiekot uz augšu vilkts. Tā esot samocījies, kamēr šie

ar uguni rijā ienākuši, jo tad melnais, tiklīdz uguni manījis, tai-

sījies prom, notītīdams: «Tas tev par mācību, citiem oar biedi-

nājumu — durvju priekšā nevajaga gulēt, kur katram jāstaigā!»

Samocītais vīrs mazu brīdi pieticis un tad nomiris.

7. Skolotājs Māturu Atis Svitenē. LP, VII, I, 426, 3.

Puisis naktī dzirdējis vienu ienākam istabā, bet ieraudzīt ne-

varējis, kas tas tāds. Gribējis pamodināt citus ļaudis, bet balss

bijusi aizņemta cieti un tūdaļ tāds smags, spalvains ķēms uzvē-

lies viņam uz kājām. Citi ļaudis arī bija izdzirdējuši durvis vār-

stam, tādēļ aizdedzinājuši uguni skatīties, kas tur ir. leraudzī-

juši puisi pa gultu mokāmies un staipāmies. Vaicājuši, kas kai-

šot, bet puisis ne vārda atteikt. Te kāda vecenīte ieminējusies:
vai tikai puisi nemokot lietuvēns? Un pārmetuši tam krustu. Tik-

līdz pārmetuši krustu, puisis palicis mierīgs, durvis atkal nočīk-



471

stējušas, bet durvju vārstītāja nevarējuši ieraudzīt. Puisis sācis

nu runāt un stāstījis, ka viens ienācis pa durvim, uzvēlies viņam
uz kājām un tik neganti spiedis, ka ne papīkstēt.

8. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Reiz vecos laikos Zvārtavas pagastā noticis tā. Viens vecis

aizgājis uz radnieka bērēm. Bērēs vecis sadzēries un sācis plē-
sties. Pēc bērēm veci sācis dīdīt dīdītājs un tas nekur vairs ne-

varējis glābties. Kad dīdītājs uznācis, tad veci raustījis un kra-

tījis tik ilgi, kamēr tam sviedri pilējuši no visām malām. Tad

dīdītājs atkal uz laiku no veča atstājies. Dīdītājs veci dīdījis
labi ilgi.

Reiz vecis sapnī noredzējis lapsu, kas teikusi, ka tai jāiz-
skrienot deviņi meži un katrā mežā jāpiesitot ar asti pie vienas

priedes, tad šis (vecis) palikšot vesels. Vecis sapni izstāstījis

savai sievai un tā to atkal pastāstījusi citām sievietēm. Viena

sieviete teikusi, ka viņai (veča sievai) jāejot pie septiņām pūš-

lārn, tās mācīšot, kas darāms, lai vecis tiktu no dīdītāja vaļā.

Veča sieva ta izdarījusi un dīdītājs no veča atstājies.

9. H. Skujiņa Smiltene.

Reiz gājis viens Blomu muižas graudnieks pie muižas mašī-

na šķūņa. Bijusi klusa vasaras nakts. Zirgi ganījušies uz āboliņa

rugājā un tos gulētājs sargājis, lai tie neiet muižas labībā. Uz-

nācis tāds kā nogurums un miegs, bet šķūnī sācis kautkas gaudot

un šņākt. Daudz nav gulētājs ievērojis un drīz vien aizmidzis.

Ilgi laikam nedabūjis gulēt — tāds savāds, mīksts un spalvains
uzvēlies uz kājām un vēlies vien tālāk uz krūtim. Bijis tik

smags, ka nevarējis ne pakustēt, elpa bijusi ciet. Uzvēlies uz fcru-

tim un karsta elpa situšies sejā. Gulētājs uztrūcies sēdus, rau-

dzījies apkārt, bet viss bijis klusu. Pagriezies uz sāniem un atkal

uznācis snaudiens, bet šķūnī sācis kaut kas tik briesmīgi šņākt

un rūkt, ka nav varējis vairs iemigt. Šķūņa jumts brakšķējis,

durvis klaudzējušas, lai gan vēja nav bijis. Gulētājs manījis, ka

nav labi. Nogājis no šķūņa solus desmit un apgulies pie āboliņa

zārda. Nu vairs nekā nav dzirdējis. Ne vairs šķūnis rūcis, ne

vairs jumts brakšķējis.

10. P. Šmits no P. Dankas Rauna.

Viens saimnieks reiz aizgājis uz šķūni gulēt. Ka nu_ aizmi-

dzis, tā viņam kas spalvains uzvēlies uz krūtim un sācis to

briesmīgi spiest un žņaugt. Saimnieks nevarējis ne pakustēties,
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ne parunāt. Beidzat ar lielam mokām viņam izdevies piesaukt

Dieva vārdu un tad spalvainais pazudis.

11. H. Skujiņa Bilskas pag.

Vienu nakti pieguļnieks gulējis pie Pīļu mājas, vecas kalpu

mājas Plāņu muižā. Tiklīdz pieguļnieks aizsnaudies, to viens

parāvis pie kājas. Pieguļnieks nelicies ne zinis. Tiklīdz tas aiz-

midzis, tam uz krūtim uzgūlies tāds smags un sācis neganti

žņaugt. Pieguļnieks uztrūcies no miega un gājis uz māju, jo svī-

duši jau gaismiņa. Otru nakti pieguļnieks atkal gulējis pie Pīļu

mājas. Ap pusnakti to viens saķēris pie kājām un norāvis no

sienmāla veselu asi. Nu vairs pieguļnieks negulējis un nekad

vairs nenācis pieguļā uz Pīļu māju.

12. Skolniece Didriksone no 80 g. v. Jul c s Jēkab sones

Nogale. J. A. Jansona kr.

Nurmuižu Ciemitās klēts ir uzcelta nelabā vietā. Tajā klētī

neviens nevar gulēt, jo tur staigā lietuvēns. Reiz abas ganu mei-

tenes_ nolikušās klētī dienasvidu nosnaust. Te viena manījusi, ka

uz kājām uzvēlas smagums un veļas arvien augstāk un spiež.

Viņa pa miegam sākusi cīnīties ar spiedēju un tā paguvusi ie-

kliegties un uzlekt kājās. Otra meitene bijusi pavisam slapja no-

mocījusies un tikai drusku vēl kunkstējusi. Uzmodināta viņa

stāstījusi, ka redzējusi spožu mākuli veļamies sev virsū. Otru

meiteni spiedusi tik spoža mākula aste, tāpēc tai bijis vieglāk at-

mosties. Ja nebūtu tā viena atmodusies, tad abas būtu no-

spiestas.

13. H. Skujiņa no 73 g. v. Marijas Aboliņas Aumeisteros-

To, luku, man māte stāstīja. Gulēsi pie Lācīša klētīnā un

reiz ap pašu dienas vidu, uzreiz šai palicis tik grūti un ritīgi ju-

tusi, ka vienc tā kā uzgūlās uz krūtim. Šī nu skaitīsi tēva reižu

un tūlī akai tas smagums no krūtim novēlies un tad palicis labi.

Nu, kas ta tas cits varēja būt? Lietuvēnc vie bī.

14. H. Skujiņa Smiltenē.

Banuža muižā ir vēl tagad apmēram divsimti gadu vecas

rijas. Pie rijām nevarot neviens cilvēks gulēt. Reiz pie rijām

atgulies viens jauns un pārgalvīgs puisis. Viņš gan zinājis vecu

laužu nostāstus, ka pie rijām nevarot gulēt, jo gulētāju mokot

žņaudzējs, bet puisis to nav ievērojis. lelīdis viņš rijas paspārne
salmos, labu laiku nogulējis gluži mierīgi, bet drīz vien rijā kaut

kas sācis darboties, ka klaudzējis un brakšķējis vien. Puisis
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drusku iesnaudies, bet nu žņaudzējs uzvēlies tam uz kājām un

žņaudzis tik stipri, ka puisis nespējis ne pirkstiņu pakustināt, tad

vēlies arvien augstāk un augstāk. Par laimi puisis pamodies

un sācis bēgt. Rijā kautkas brakšķējis un licies, ka tā sagāzīsies.

15. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

_

Reiz, priekš ilgiem ilgiem gadiem, ganu tēvs gulējis Duckas

(māja Aumeisteru pagastā) klētiņā. Priekš pusnakts pa trepēm
uzvēlies un ievēlies klētiņā lietuvēns, tāds liels plats kā guba, un

uzvēlies gulētājam uz krūtim. Viņš gulētāju žņaudzis nežēlīgi un

karsta elpa situšies ganu tēvam sejā. Ganu tēvs nevarējis ne

pakustēt, ne kliegt, tā bijis apņemts. Beidzot ganu tēvam izde-

vies mazo kājas pirkstiņu pakustināt. Lietuvēns tūliņ novēlies

ganu tēvam no krūtim, aizvēlies līdz durvim un novēlies pa tre-

pītēm. Ganu tēvs bijis nomodā un visu redzējis.

16. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Reiz es gubenītī gulēju dienvidu. Nebiju vēl aizmigusi, ka

man uz kājām uzvēlās tāds smags, smags un vēlās tik tālāk uz

krūtim. Es manīju, ka nav labi, spēru ar kreiso kāju un kliedzu:

«Cūku sūds, ačka, ko tu šte mētājies!»
Tāds kā maiss nokrita uz grīdas un man uzreiz palika tik

viegli. Māte ar bija uztrūkusies no mana kliedziena un prasīja,

ko es kliedzot. Es stāstīju, kā bija. Māte teica: «Uja, tas jau
bija lietuvēns!»

17. H. Skujiņa Bilskas pag.

Tas noticis tais laikos, kad cilvēki vēl dzīvājuši rijās. Visi

mājas cilvēki bijuši muižas gaitās. Mājā bijusi saimniece, jau
labi gados. Reiz naktī saimnieci sācis mocīt lietuvēns. Naktī ri-

jas lodziņš noklabējis un pa to rijā ievēlies lietuvēns. Viņš uzvē-

lies saimniecei uz kājām un sācis to mīcīt. Lietuvēns saimnieci

mocījis labu laiku, kamēr tai nebijis vairs ne krekla vīlītē sau-

suma. Tad lietuvēns atkal novēlies no gulētājas, pa stellu apak-
šu aizvēlies līdz lodziņam un izvēlies pa to, ka noklaudzējis viss

lodziņš.

18. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gai 1 a Aumeisteros.

Zvārtavas pagasta Jaunās muižas kūtī, kaktā uz salmiem,

reiz atkritusi dienvidū modere. Bet kā šī aizmigusi, tā šo sācis

žņaugt žņaudzēš un šī vais nevarēsi ne nadzīna pakustināt. Ka

nu modere pēc uztrūkusies, ta bīsi cauri slapa nomocīta.
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19. P. Šmi t s no P. Zeltiņas Ikšķilē.

Vienu saiminieci pastāvīgi mocījis lietuvēns. Viena labdare

nu devusi viņai padomu, lai salasot tīrumā idras, uzliekot uz pan-

nas un ieelpojot idru sutu. Kad nu saiminiece pašu laiku visu to

darījusi, kāds izskrējis pa durvim ārā saukdams: «Būtu es to

agrāk zinājis!» No tā laika saiminiece bijusi no lietuvēna brīva.

2. Lietuvēns moka lopus.

1. Pēteris Zebeža Gulbenē. LP, VII, I, 434, 1.

Pie viena saimnieka bijuši veci vārti un pie tiem vārtiem ve-

ca mmba, kurā velli dzīvojuši. Gan Pērkons vienmēr ap rumbu

spēris, bet vellus nospert nevarējis. Reiz saimnieks sadedzinājis

veco rumbu. Tad velli, no uguns sprukdami, tūliņ uzkrituši zir-

giem un jādelējuši tos katru nakti slapjus. Bet saimniekam bijis

drošs puisis, tas gājis zirgus sargāt, paņemdams līdz garu, dar-

vā mērcētu pātagu. Sargājis ,sargājis — ap pusnakti sākuši at-

kal zirgus jādīt putās. Nu puisis devis, ka devis zirgam pa mu-

guru, pa krustu, un kad beidzis sist, jādelētais aprimis. Bet pēc

maza brīža dzirdējis ārpus kūts briesmīgu rūcienu. Rītā gājuši

aiz kūtim skatīties un atraduši no velliem tikai pelnu čupu. No

tās reizes saimnieks vairāk nejutis vellu savā mājā.

2. Kana v i n š Gulbene. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 434. 2.

Reiz vienam bagātam saimniekam bijuši vareni skaisti zirgi.

Bet tad vienu laiku lietuvēns sācis katru nakti ar viņa zirgiem
braukt: rītā zirgi bijuši slapji kā izpeldināti. Tad saimnieks sa-

domājis iet zirgus sargāt. Labi. Un tā nu redzējis: ap pusnakti

lietuvēns rijā paņēmis zirgu lietas, aizgājis uz stalli, ielūdzis zir-

gus un aizbraucis. Pēc neilga laika atkal atbraucis, nojūdzis zir-

gus un aizgājis. Citā naktī paņēmis plinti un atkal sargājis. Pie-

nācis lietuvēns pie staļļa, saimnieks šāvis un lietuvēns pazudis.

No tā laika nekad vairs nerādījies.

3. O. Kida Gulbenē. Zi n. Ko m. kr. LP, VII, I, 434, 3.

Vienam saimniekam katru nakti zirgi bijuši slapji nobraukti
— pat putās. Gājis sargāt — dzirdējis ap pusnakti: viens zirgs

sāk stipri dindināt. Saimnieks pie durvim stāvēdams, gaida, vai

nevedīs laukā. Neved. Nu gājis zirgu aplūkot un atradis zirgam

kāju starpā mušu, ar šo mušu zirgs bija nokāvies slapjš.

4. Eglīte Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 435, 4.

Viens saimnieks atradis savus zirgus slapjus nojātus. Tad

sarīkojies zirgus sargāt: vakarā zirgu stallī apgāzis katlu uz
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muti, pakūris uguni apakšā, lai kvēlo, bet lai nenoslāpst, un tā

gaidījis. Kad nu zirgs sācis skriet, tad ātri noņēmis no kvēlas

katlu — tūliņ dzīva uguns liesmiņa izšāvusies, un nu redzējis

zirga mugurā mazu vīriņu. Sācis sist vīriņu, bet nevarējis nosist.

Beidzot atgriezis muguru un tad, atpakaļ sisdams, nositis lie-

tuvēnu.

5. Etman i s Kazdanga. Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 435, 5

Viens saimnieks apņēmis tādu sievu, kas muižā pie junkura

(neprecēta muižkunga) kalpojusi. Bet īsi pēc kāzām lietuvēns

sācis neganti viņa zirgus mocīt. Gājis vienu nakti zirgus sargāt
— redzējis: tāds puišelis izlien no siles apakšas un sācis vienu,
otru zirgu pa stalli skraidīt līdz pašiem gaiļiem. Gailim dziedot,

puišelis atkal gribējis pasilē tikt, bet saimnieks viņu noķēris un

ātrāki vaļām nelaidis, kamēr pateicis: viņš esot viņa paša sievas

dēls (no junkura). Aiz kauna tā viņu nozūmējusi un pasilē pa-

slēpusi. Rītā uzmeklējis pasili, atradis maza bērniņa kauliņus.

6. Jaunpilī, Vid z. Etn. IV, 1894. LP, VII, I, 435, 6.

Lai no lietuvēna tiktu valā, tad ārstēja šādi. Uzgrieza lo-

piem uz muguras (cilvēkam uz nagiem) trīs lietuvēna krustus.

Ja tādu krustu uzgriežot uz kūts durvim vai stenderes, tad lietu-

vēns neejot iekšā. Reiz saimniekam zirgi slapji vien stāvējuši.

Aizgājis pie burvja pēc padoma. Tas mācījis, lai ejot ap pus-
nakti ar sveci zirgus aoskatīt. Labi. Redzējis divi zirņus pa zir-

ga muguras virsu vāļājamies. Licis uguni klāt. Te saimniece sā-

kusi brēkt: «Manas acis, manas acis!» un palikusi akla. Zirgi
arī no tās reizes vairs nav svīduši.

7. Pēteris Ozoliņš Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII, i.

436. 1.

Vienam saimniekam katru nakti govis bijušas nojātas slap-

jas un pienu nemaz vairs lāgā nedevušas. Gājis pie vienas pūš-
ļotāju vecenes pēc padoma. Vecene teikusi: govis lietuvēns

jājot! Lai uz ragiem uzgriežot piecstūru krustu, tad atstāšoties.

Saimnieks tā darījis un patiesi lietuvēns vairs nejādelējis.

8. J. Siķtns Vecumniekos. Et n. IV, 1894. LP, VII, I. 436, 4.

Pēc ļauna cilvēka miršanas, viņa gars ķeroties tūlīt pie tiem

darbiem, kurus šis cilvēks dzīvs būdams bijis nodomājis darīt jeb
ari darījis. Burvju un raganu garj nodarbojušies kā lietuvēni,
kas mocījuši lopus, dažreiz arī cilvēkus. Esmu dzirdējis kādu
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saimnieci izsakāmies: «Lai Dievs žēlo, nu jau būs atkal pēdīgais
posts, kamēr tiksim vaļā no nomirušās M.; dzīvē tiku viņai tik

daudz reizes aizriebusi, un ja nu viņa to visu grib atdarīt, lai

Dievs žēlo!» Reiz saimniece sacījusi uz kalpu sievām: «Vai zi-

niet ko, sievas? Šorīt iegājusi kūtī atradu, ka viena mana govs

gluži slapja, kā no mārka izvilkta, un tad tāda gurdena, kā sli-

ma: ne ēd, ne gremo, nekā. Tūlīt jau domāju: nu labi nebūs, un

jā — riktīgi — tagad dabonu zināt, ka vecā M... vakar vakarā

nomirusi.» Šī pati saimniece uzsauc savam vīram, kas pusdienas
laikā pārbrauc no meža mājā: «Ej, vīriņ, ej uz kūti nu jau viens

lietuvēns pasaulē atkal vairāk — vakar vakarā nomirusi vecā

M un izgājušā naktī tūlīt jau griezusies kā nelabais pa kūti.

Uzvelc jau pie vienas reizes lietuvēna krustu deviņiem stūriem!»

9. J. Rubenis Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 425, 3.

Reiz saimnieks rīta agrumā iet uz zirgu stalli zirgus kopt un

atron visus slapjus nolēktus. Otrā naktī viņš nu ies zirgus sar-

gāt. Bet te uz reizi viņam pašam uzgulstas, kā mālu maiss virsū.

Sācis nejauki kliegt. Atskrējis puisis un nodzinis lietuvēnu.

10. H. Skujiņa Bilskas pagasta.

Vecos laikos uz Lobērģu muižas zemes bijusi maza rentes

mājiņa, ko saukuši par Vecmāju. Šīs mājas sen jau vairs nav.

Vecmājas kūtī pa naktim lopus mocījis lietuvēns. No rītiem go-

vis bijušas nojādelētas gluži slapjas. Saimniece visādi izprovē-
jusies, bet nekā nevarējusi lopus no lietuvēna pasargāt. Beidzot

viņai tas tomēr izdevies. Viņa nogriezusi resnu sērmūkšļa kūju,

uzgriezusi uz tās trīsdeviņus krustus un kūju nolikusi pasilē. No

tās reizes nekad vairs lietuvēns pa naktim lopus nenojādelējis.

11. H. Skujiņa Bilskas pagasta.

Vienam saimniekam lietuvēns nojādelējis zirgus. Saimnieks
nekā neticis no nelabuma vajā. Beidzot to kāds vecis izmācījis/
kā lei dara. Saimnieks piesitis pie siles gala vecu zirga pakavu

un no tās reizes zirgus nekad vairs lietuvēns nejādelējis.

12. P. Šmits no R Daukas Rauna.

Viens saimnieks manījis, ka viņa zirgi stallī bieži vien paliek
slapji kā nobraukti. Viņš nu domājis, ka lietuvēns tos jājot, un

gājis reiz pusnaktī ar laktānu zirgus apskatīt. Tur nu viņš art

redzējis, ka kaut kas sarkans noveļas no zirga muguras.
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3. Lietuvēns cilvēka izskatā.

1. A. Lerchis-Puškaitis Džūkste -Pienava. LP, I, 186, 194.

Grenču Jaunās muižas rijā metējs (mētātājs, rijkuris) reiz

kurina svētā naktī rijas krāsni un apguļas uz rijas krāsns mū-

rīša. Uz reizi piedarba durvis pačīkst. Vīrs domā, ka meitas

nākušas pēc skalu malkas (darvekšliem) un tādēļ jokojas: «Nā-

ciet, nāciet, šoreiz sausumus nedošu!» Te žvāks! kautkas uzgā-

žas vīram virsū. Viņš ker ar vienu roku, ker ar otru — nogrābj

mazu puiku. Tas bijis lietuvēns. Vīrs nu sabīstas un domā pilnā

kaklā bļaut, bet puika noņēmis balsi. Beidzot tas saķer no visa

spēka un nosviež puiku uz plānu — žvāks! Mazais pazūd un vī-

ram tūlīt balss atkal gadās. Tomēr no tā laika vīrs vairs neti-

cis no lietuvēna vaļā. Otrā gadā viņš salīdzis citur par kalpu,

jo domājis, ka tad nejēga viņu atstās, bet nekā. Beidzot kāds

vecs sirmgalvis viņu pamācījis, lai raugot lietuvēnu nolādēt. Kā-

du nakti sācis arī lietuvēnu lādēt, lai pērkons nosperot, lai zibini

sadragājot. Tā lādot lietuvēns atbildējis: «Ja tu būtu labi izkra-

tījis vecās mājās čubmaišeli, tad tevim nebūtu bijis manis Ko

lādēt. Čubmaišela stūrī atbraucu līdz.»

Vīru nu lietuvēns gan atstājis, bet uzkritis atkal viņa govij.

Kādu vakaru sieva gājusi ar savu zēnu govi sargāt: sieva paiiek

pie durvim un zēns pie govs. Te uz reizi lien pa kūts augšieni
čabs! čabs! un nokrīt uz govs pusi žvāks! Govs tūlīt ieīdas un

sāk kunkstēt. Te zēns ker un sauc: «Māt, māt, noķēru mīkstu

spalvainu!» Māte no bailēm noskrien uz istabu, zēns poš pakal:
bet no tā laika lietuvēns nozudis.

2. R. V. Bērziņš Armēni c šo s. Zin. Kom. kr. LP, VI, 179, 1.

Vecos laikos Annēniešu Cimbulu māju rijās lietuvēns vien-

mēr mocījis kūlējus, kad tie atmigu gulējuši. Reiz viens kūlējs

apguldamies uzlicis uz krūtim linu sukas. Līdz aizmidzis, lietu-

vēns klāt un brīnās un brīnās: «Tas mans jājamais zirgs nav,

man nebija tādu seglu; jāiet meklēt, kur mans palicis.» Lietu-

vēns aizgāja. No tā laika rijā bijis miers kūlējiem atmigu guļot.
Bānūžu Lejas krogā senāk dzīvojis krodzenieks Bērziņš: to

arī lietuvēns bija apcēlis par savu jājamo zirgu: tiklīdz apgulies,

tūliņ sveša jaunava klāt un rāvusi no gultas ārā, viss viena alga,
vai spārdījies, vai kliedzis, vai sitis. Pēc pusnakts jaunava ar-

vien pazudusi; bet tad atkal krogā sanākuši daždažādi dzērāji un

dzēruši un dancojuši līdz gaismai, ka dārdējis un skanējis vien.

Bērziņam visu to dzirdot — redzams nekas nebijis — drebuli

skrējuši pa kauliem un auksti sviedri tecējuši.
Ari mana matēs mate stāstīja, ka reiz lietuvēns viņu lai mo-
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cījis. Bijis tāds balts tēviņš un tā spiedis, tā spiedis, ka neva-

rējusi ne atpūsties, ne parunāt. Cik ilgi lietuvēns viņai sagulējis

virsū, to skaidri nevarot atcerēties, bet labs laiciņš bijis un ganu

meita uzmodinājusi viņu — to atminot.

3. H. Skujiņa Bilskas pagasta.

Reiz viens pieguļnieks gulējis pie Bānūža muižas Slepkavu

rijas. Ap pusnakti tam uzvēlies uz krūtim tāds savāds smagums

un ņēmis elpu ciet. Pieguļnieks uztrūcies no miega. Kad viņš
atkal no jauna aizmidzis, tad uzreiz viens tam ar tādu kā koka

lāpstu devis pa vēderu, ka noplaukšējies vien. Pieguļnieks uz-

trūcies kājās. Viņam līdzās stāvējis liels vecis un sirdīgi sacījis:
«Vai tu pavisam neklausīsi!» Pieguļnieks laidis lekas vaļā un

mājā iekšā! No tās reizes viņš nekad vairs pie rijas nejājis

pieguļā.

4. H. Skujiņa Smiltenē.

Plāņu muižā priekš ilgiem gadiem bijusi veca muižas kalpu
māja, ko saukuši par Pīļu māju. Pīļu māja bijusi visādi piepe-

stelota un par viņu gājušas nelabas valodas. Reiz viens muižas

kalps uzkāpis uz istabas augšas un gribējis nogulēt dienvidu. Bet

— kur gadījies, kur ne — pie gulētāja pienācis liels vecs vecis

ar garu pīpi zobos, mācies gulētājam virsū un taisījies žņaugt.
Gan gulētājs izrunājies, izlamājies, lai tak dod mieru, bet lielais

vecis vēl trakāk mācies virsū. Beigās bijis gulētājam jāceļas un

jāiet prom. Kad piegājis gulētājs pie lūkas, tad arī lielā veča

vairs nebijis. Vecis bijis kā jumtā vai paspārnē ielīdis.

5. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Vecos laikos modernieks reiz gulējis dienvidu pie Aumei-

steru muižas kūtim. Tiklīdz moderniekam pievērušās acis uz

snaudienu, ka tam mākušies virsū liela sieviete pelēkā lakatā,

ņurdzījusi modernieku un dzinusi, lai iet prom. Modernieks ari

aizgājis, jc miera visu dienvidu nedabūjis.

6. J. A. Jansons Nogale.

Seslaukas kungi pieņēmuši audzināt vienu bārenīti. Tas ar-

vien naktīs redzējis, ka pa istabu staigā viena pelēka sieva, ap-

sēžas gultas malā, apsprauž segu un aiziet atkal. Kad zēns to

stāstījis citiem, meitas viņu izsmējušas. Bet nākošā nakī sieva

nepaliek pie zēna, bet iziet blakus istabā un tur meita sāk vaidēt

un kungstēt. No rīta meita stāstījusi, ka nakti tai uzgūlušies pe-

lēkā sieva un dikti žņaugusi.
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7. M. Dandenis Gatarta.

Viens vecis reiz apgulies uz kūts augšas, kur to sācis lietu-

vēns žņaugt. Tas nācis pašā pusnaktī, liela gara cilvēka izskatā,

gluži pliks, un uzgāzies vecajam virsū. Viņš saķēris lietuvēnu

cieti un gribējis to sviest pa lūku zemē, bet tas izrāvies no viņa

rokām, ātri kā zibens pieķēries pie bendeles un tur karājies. Kad

gailis sācis dziedāt un nākuši kūlēji, tad aizmetis ļeku projām.

8. A. Vaskis Tukuma.

Milzkalnes pagastā Ligulos pie saimnieces atnākusi ciemā

radiniece ar bērnu. Pa nakti viņa ar bērnu gulējusi istabas aug-

šā sienā. Rītā stāstījusi saimniecei, kā šī nemaz nedabūjusi gu-
lēt. Ko taisoties aizmigt, to viens vīrs, tāds ka saimnieces miru-

šais tēvs klāt un baroties, ka te nedrīkstot gulēt. Otrā naktī

saimniece viešņu atstājusi gulēt istabā un pati aizgājusi augšienē
gulēt. Arī viņai brucis virsū lietuvēns: palicis loti nelabi un sā-

kusi svīst, bet viņa pagūvusi salikt kājas krustā, pēc kam lietu-

vēns atstājies.

4. Velis par lietuvēnu.

1. Pločkalns Skrundā. LP, V, 81, 14.

Lietuvēns cits nekas neesot, ka nozūmētu nekrustītu bērnu

dvēseles. Pa naktim šīs dvēseles atiet miesās atpakaļ un tad

moca un jādelē gan lopus, gan cilvēkus. Tādām nelaikā mirušām

miesām tas esot jādara tādēļ, lai kapā neaizietu badā, jo tiklīdz

kā esot izmocījuši kādu lopu, vai cilvēku, tad viņām atļaujot pa-

ēst, citādi nedabūjot. Bet ja pērkons iesperot tai vietā, kur tādas

miesas paglabātas, tad dvēsele dabūnot mieru: ietiekot debesīs

un miesai vairs neesot jāēd.

Reiz viens saimnieks uzsējis tādam zirgam, ko lietuvēns

katru nakti jādelējis, izkaptis mugurā; citas izkaptis sējis kru-

stiem, citas garniskis, bet asmiņus visām uz augšu. Rītā gājis

zirgu raudzīt, zirgs bijis sauss, nebijis jādelēts, bet steliņģī atra-

dis nogrieztas bērna rociņas.

Piezīme. Andrejs Bertolds Dundagā uzrakstījis teiku (LP, VII, I,

426, 4), kur «noslīcinātas sievietes gars» uzkritis uz gājēja pleciem kā liels

smagums. P. Š.

2. Etmanis Kazdangā. Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 429, 9.

Vienu puisi lietuvēns ilgu laiku mocījis. Tad puisis_ uzsējis

vienu nakti ēķeles (linu suku) sev virsū un apgulies ar tam. Ne-
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bijis ilgi, lietuvēns klāt un, viņam virsū krizdams, uz ēkelēm tā

sabakstījies, ka tūliņ projām aizbēdzis. Rītā puisis izgājis zirgus

no pieguļas mājā dzīt un ieraudzījis mežā pie ozola skaistu jau-
nekli raudam. Vaicājis: kas tāds esot? Jauneklis atbildējis, ka

esot viņam brālis, jo māte, meita būdama, esot paslēpusi šo te

apakš ozola. Izgājušā naktī viņš esot nejauki sabakstīts. Puisis

teicis: «Tāpēc tu sabakstījies, ka mani jāji!» «Jā, tur brāl, es

neko nevaru darīt,» šis atbildējis, «tas jau manā dabā, ka cilvē-

kiem un lopiem pa naktim virsū jākrīt, bez tam nevaru pārtikt,

tikpat kā bērns bez mātes.»

3. Treimanti Jānis Bērznieku Dzeņos, Kurzeme.

Jkr. IV. LP, VII, I, 454.

Lauku sargam, nelaika linotājam, zvanītājam guļot pie vecā

lauku šķūņa, pienākuši divi mazi bērni un lūguši, lai viņu kauli-

ņus aprokot kapsētā, tad viņiem būšot miers. «Kas jūs tādi

esat?» lauku sargs prasījis. «Mēs esam nomocīti bērni un mums

jāiet deviņi gadi pa pasauli par lietuvēniem; tad pērkons mūs

nospers.» «Kur tad ir jūsu kauliņi?» lauku sargs tālāk prasījis.
«Velna bedrē!» atbildējuši bērniņi. Lauku sargs atmodies, gājis

uz Velna bedri raudzīt un tiešām atradis divi muskuļus niedrēs,
vecās lupatās ietītus mazus bērnus, kuriem jau bijuši kauliņi izi-

ruši. Viņš paņēmis bērniņus, aiznesis uz kapsētu un apracis

kapos.

4. A. Mednis Limbažos. Folkloras krātuve.

Priekš kādiem trīsdesmit gadiem Katvariešos tikusi būvēta

jauna māja, kurā kāds Finke bijis par puisi. Tūlīt pirmā nakti,

kad sagājuši jaunajā mājā, Finke gultā gulēdams, dzirdējis, ka

kāds nāk pa durvim iekšā, ka klaudz vien. Uzkritis viņam virsu

un sācis šo žņaugt un spiest. Otrā vakarā tāpat. Nu puisim pa-

licis bail. Sarunājis otru puisi, lai nāk pie šā nākamu nakti. Pa-

ņēmuši cirvi un plinti, aizslēguši visas durvis un sākuši gaidīt.

Ap zināmo laiku dzirdējuš, ka kas nāk atkal pa visām durvim,

lai gan tās bijušas aizslēgtas. lenācis mazs sirms vecītis, balts

un brangs, un teicis: «Astoņdesmit gadu atpakaļ, māte mani te

nožņaudza.» Abi puiši sēdējuši krēslā, atkrituši un nav spējuši

darīt nekā. No tā laika bijis miers.

5. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienava. LP, 11, 83, 47.

Reiz viens saimnieks braucis ar savu puisi no pilsētas māja.

Bijis tai dienā karsts laiks: dienasvidus laikā braukt nebijis ie-

spējams, kā svilinājis. «Ko tur degt?» saimnieks iesaucies, «no-



Latviešu pasakas un teikas XIV — 31 481

jūgsim meža ēnā zirgus un paši pakritīsim dienasvidū, kamēr lie-

lais karstums kautcik pārgājis.» Labi. Bet braucēji vēl nedabū

ne iemigt, te zirgi, ausis sacēluši, sāk krākt. Saimnieks domā:

zirgi izslāpuši; viņš pasaka puisim, lai aizved pie upītes padzir-
dināt. Bet līdz ko puisis aizgājis, te kautkas smags sāk tik saim-

niekam uz krūtim velties. Viņš gan grūž nost, tomēr nevar un

nevar. Beidzot tas ierauga uz vēdera mazu sarkanu vīriņu. «Kas
tu tāds esi?» saimnieks prasa. «Esmu lietuvēns!» «Ko tu gribi?

Laid jel mani vaļā!» «Nelaidīšu tevi, saimniek, kamēr apsolies

mani nokristīt. Nomiru nekristīts un tādēļ man nav miera. Esmu

jau dažus mocījis, lai mani nokristītu, bet neviens to nedara.»

«Labi, tad es to padarīšu. Puisis tūlīt atnesīs ūdeni.» Saimnieks

nokrista sarkano vīriņu. Tas tūlīt pazūd un nu abi braucēji liekas

no jauna dienasvidū. Bet pēc dienasvidus atkal citi brīnumi: tai

vietā, kur vīriņš kristīts, liels katls zelta naudas. Ko nu gaidīt?

Jāceļ tik ratos un jāved uz mājām.

5. Velns par lietuvēnu.

1. F. Fišers Krūtē, Lejas-Kurzeme. LP, VII, I, 432, 2.

Reiz gājis viens vīrs pie baznīcas naudu rakt. Būtu jau gan-

drīz izracis, ja ceļinieks garāmbraukdams nebūtu viņu izbiedējis.
Nu pārnācis mājā ļoti nobijies un apgulies stāģinē (šķūnī) gultā.
Citreiz bijušas pieslietas pie lauka durvim no iekšpuses tādas

pusdures. Vakarā viņa sieva redzējusi, ka pa šīm pusdurēm pār-

lēcis sarkans suns. Viņa to turējusi par mājas suni, bet tas bijis

velns, kas meklējis pēc vīra. Viņa iegājusi pie vīra un likusies

gulēt, bet aizmigt nevarējusi, jo vīrs neganti krācis. Pienākusi

pusnakts. Te izdzirdējusi, ka stāģinē ejot: «Suk, suk, suk!» Uz

vienu reizi suns piegājis pie vīra gultas un bāzies ar joni virsū,
tā ka vīrs stenējis: «Ui, vi, vi!» Netālu kūts augšā gulējuši zal-

dāti. Šie izdzirdējuši sievu saucam un vīru stenam, noskrējuši

no kūts un gandrīz nodūruši suni ar bagnītēm. Vīrs nu gan ticis

svabads, bet mute bijusi apgriezta pakausī. Pēcāk gan attecējis,
bet mute palikusi uz sānu pusi, pareizi nekad vairs nesa-

griezusies.

2. M. E. Bērziņš Umurgā. LP, VII, I, 432, 3.

Viens zēns ganījis govis un apgulies. Viņš sapņo: gara čūska

gul pie cinīša. Zēns grib čūsku sist, bet jo vairāk sit, jo čūska

top garāka un resnāka. Nu zēns grib bēgt, bet nevar vairs: čūska

tam tinas ap kājām un žņaudz. Šis gan grib kliegt, bet balss aiz-

smakusi. Tā viņu saimoka ilgu laiku. Beidzot, kad čūska atstāj,
tas jūtas bez gala noguris.
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3. Tapil n i c k s Kand a v ā. Jk r. 11. LP, VII, I, 538, 7.

Devītā verste, pašā sākumā, ceļā no Kandavas uz Sabili pa

labi roki, Rēdnieku māju robežās, atrodas dziļa un plata grava,

pa kuru tek arī maza upīte.

Vecos laikos, kad velli virs zemes staigāši, tad — kur tagad

grava — stāvejs kalns. Velli bijši dažreiz labi, bet arī dažreiz

loti bārg tiesas vīr. Kādu dien aizkaitinajši vellu, uzvilkš Rēd-
niek mājs rijē uz durim trīsdeviņu lietvaiņ krust, lai spoki ne-

spoktos. Velis gājs rijē, jo gribejs izbaidt lin mīsttejs. Līdz tik

viš ieraudzijs tos lietvain krusts, esot sabijies un nedrīkstejs iet

baidi Viš pa to saskaities un aizskrējs prom. Otrē naktē atnācs

akai, jo gribejs akai baidt; bet akai bijs bail no tiem lietvain

krustiem. Tāpat viš atnācs ar trešē naktē, bet nav vis gājs rijē,
bet uz pakaln. Aizgājs uz pakaln, sācs grābt klēpē zems un ness

un bērs Abovē, gribdams aizdambt Abov, lai Rēdniek noslīkt par

to, ka trīs deviņ lietvain krusts uzvilkš uz rijs durim. Ness un

ness liels klēps, lai ātrāki aizdambt Abov; bijs jau gandrīz aiz-

dambejs, te vellam par nelaim iedzedies gails un bijs jābēg prom.

No tā laik vairs neesot nācs un atstājs darbu nepabeigt. Ūdens

zems gandrīz viss aizskalejs prom, tik biški biškin vel pinne klēp

atstājs, neskalejs prom.

(Vēl tagad Abavā, netālu no Rēdnieku mājām maza saliņa*
velna nestā, redzama.)

6. Pērkons nosper lietuvēnu.

1. A. Lerchis-Puškaitis no Dores Ripas Džūkste.

LP, VI, 181, 4.

Viens saimnieks sestdienas vakaru bijis pie mācītāja pierak-

stīties. Jājis mājā, pie Džūkstes jau palicis tumšs. Atjājis pie

Raicēnu lejas (pie Rūtenu mājām), te uz reizi gadījies viens vi-

ņam aiz muguras uz zirga; tas teicis: lai nebīstoties., nedarīšot

itin nekā Jauna; bet lai aizeimot uz tām un tām mājām un lai pa-

sakot turienes meitai Līzai, ka viņai rītu itin agri vajagot būt pie
tā akmina, kur toreiz savu bērnu paglabājusi, tur turēšot tiesu.

Jājējs vaicājis:_ kas viņš tāds esot? «Es esmu tā dvēsele, ko

viņa tur paglabājusi pie tā akmiņa.» Nu vaicājis: «No kā tad tu

tik ilgi pārtiki?» «Mēs pārtiekam no tam, ko cilvēki tai stunda

strādā, kad saule noriet.» To sacījis, rādītājies pazudis.
Nu saimnieks tai pašā reizē iejājis arī tais un tais mājās un

pateicis Līzai, kas viņai rīta agrumā darāms. Bet Līza negājusi
vis pie akmiņa, laikam baidījusies.

Te otra diena — tai svētdiena — sacelies bargs laiks un pēr-

kons saspārdījis šito akmeni gabalu gabalos.
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2. P. Šmi t s no P. Daukas Rauna.

Karstā dienvidus laikā viens saimnieks aizgājis uz piedarbu

gulēt. Kā sapmīs, kā pusnomodā viņš redzējis, ka viena meite-

nīte sarkanās drēbītēs kāpj no rijas augšas zemē, danāk pie šā,
un sāk šo žņaugt. Saimnieks gribējis to projām dzīt, bet nespējis
nevienu locekli kustināt. Beidzot ar lielām mokām pakustinājis
kreisās kājas mazo pirkstiņu un tad meitenīte likusi šo mierā.

Saimnieks nu prasījis, kas šī tāda esot, tad viņa sacījusi, ka šī

esot nomušīts meitas bērns. Saimnieks atkal prasījis, kādēļ šī

žņaudzot cilvēkus. Meitene atbildējusi, ka uz parītam būšot pēr-
kons, tas šo nosperšot, tad šai būšot miers un šī vairs nevienam

neaiztikšot. To izstāstījusi viņa pazudusi. Trešā dienā arī pa-

tiešām bijis pērkons, kas iespēris rijā, un no tā laika lietuvēns

vair piedarbā neesot manīts.

VI. Nauda.

Pie dažādām tautām visā pasaulē ir sastopami tādi uzskati,
ka cilvēkam pēc nāves sava manta ir jāatstāj virs zemes. Ja

nu viņš savu naudu aprok zemē, jeb kaut kā mānīdamies, ir pa-
ņēmis to sev kapā līdz, tad šī apslēptā manta nonāk ļaunu garu

apsardzībā (Frazer, The Golden Bough, 1930, XI, 65). Zem kris-

tīgās ticības ietekmes šo ļauno garu darbība tiek pārnesta uz

velniem, kas nu dažreiz piespiež arī pašu vainīgo mironi sargāt
savu aprakto naudu. Lai arī latviešu teikās ne katrreiz velni un

veli tiek daudzināti par šādas naudas sargātājiem, tomēr nav tur

drošu liecību, ka viņu vietā darbotos arī ēni. Šie sargi parādās
nereti suņu, vilku, lāču, kaķu, āžu, vēršu, čūsku un citu kustoņu

izskatā, par kādiem parādās arī velni.

Apraktu naudu teikas daudzina parasti pilskalnos, mūru dru-

pās, visādos kalniņos, purvos, ezeros un upēs, pie kam pati nauda

atrodas kādā kastē, zārkā, mucā, podā jeb citā kādā traukā. Loti
daudz vietās teikas daudzina zviedru karalaikā apraktu zviedru

naudu. Uz naudas kastes jeb mucas neretis gul liels melns suns,

kaķis jeb čūska, kas tomēr neuzbrūk tādam mantas meklētājam,
kam tā ir novēlēta.

Apraktā nauda paceļas virs zemes «žāvēties» vai «kaltēties»

vai nu katru gadu Jāņa naktī, vai ik pēc septiņiem gadiem, vai

arī tik pēc simtu gadiem. Tad viņa parādās par degošām oglēm

ar uguni. Šās naudas uguns atradējs bieži vien nezina, ka tā ir

nauda, uzliek ogli uz pīpes jeb arī nosviež to zemē, un tikai velak

atrod, ka ogles vietā ir nauda.

Vietu, kur nauda ir aprakta, var atrast gan ar «melnas grā-

matas», gan ar papardes zieda, gan ar čūsku ķēniņa «kroņa»
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palīdzību. Naudas racējs nedrīkst ne atpakalis skatīties, ne ru-

nāt, ne smieties, ne arī pārtraukt jau iesākto rakšanas darbu.

Racēju parasti traucē kāds suns, vilks, lācis, āzis, vērsis jeb citi

kustoni. Viņam brauc virsū kāds kungs lepnā karītē, piejāj kāds

jātnieks jeb pienāk kāds ceļa gājējs un grib to pamudināt uz

runāšanu. Dažreiz uznāk arī bargs pērkons ar vētru un lielu

lietu. Racējam tiek rādīti arī visādi joki, lai viņš sāktu smieties.

Bieži vien ir vajadzīgs ziedot naudas sargam kādu kustoni, ne-

reti arī kāda cilvēka dzīvību. Dažreiz tiek prasīts kāds dzīv-

nieks, bet prasītājs domā cilvēku, kas tad pēc naudas poda izcel-

šanas nomirst. Ja racējam nauda ir novēlēta un viņš pacietīgi
iztura visus kārdinājumus, tad viņš beidzot tomēr iegūst aprakto

naudu. Dažreiz izraktā nauda atnes racējam tikai nelaimi, se-

višķi» ja viņš kādu dalu neatdod baznīcai jeb nabagiem. Ja šās

naudas dēl izceļas strīdi, tad tā dažreiz pazūd jeb pārvēršās par

koka lapām jeb par smiltim..

Līdzīgi māņi ir sastopami visā Eiropā un nav jādomā, ka tie

būtu tikai latviešu jeb seno baltu ticējumi. (Handw6rterbuch des

deutschen Aberglaubens, VII, 1002—1015. M. Zabylin, Russkij

narod, 438 —440). Lai arī šiem māņiem ir starptautisks rak-

sturs, tas tomēr nenozīmē, ka arī visas šīs teikas būtu aizņem-

tas un latviešu stāstītāji no savas puses neko nebūtu izdomājuši.

1. Naudas apracējs grib pats izņemt savu naudu.

1. J. Bankins «Šis un tas» I, 1872, 39.

Reižu dzīvoja bagāts vīrs, kam bija seši bērni un labi daudz

mantas. Šis bija nodomājis savu naudu neatstāt sievai un bēr-

niem, bet to ierakt zemē. Viņš pēc kāda laika paliek slims; tad

divi vanderzelli ienāk tur vakarā un lūdzas naktsmāju. Saim-

niece tos labprāt uzņem, dod ēst, pataisa vietu siena šķūnī un

stellē šo tur gulētu. Viens vanderzellis tūliņ apguļas, bet otrs

vēl paliek nomodā. Tas, pa duru šķirbu paskatījies, ierauga vīru

nākam, tuvāki apskatījis, redz: pats slimais saimnieks. Viņš
svārku stūri piebēris ar naudu, nes uz bedri, ko netālu no šķūņa

izracis, tur ieber un tad aiziet. Vanderzellis pa tam aiziet pie

bedres, piegrābas pillu sauju naudas un iet atkal šķūnī. Neilgi

pēc tam saimnieks atnes otru klēpi naudas uz bedri. Vander-

zellis nogrāb vienu sauju. Nu saimnieks vēl nāk trešo reižu un

ieber pēdīgo naudas klēpi bedrē; tad viņš pārvelk krustu pār
bedri un nolād, sacīdams: «Guli nu mana naudiņa, kamēr tā pati

roka, kas tevi tur ielikusi, atkal izņems!»

Vanderzelli rīta pieceļas un aiziet. Slimais saimnieks pec

trim dienām nomirst un atstāj sievu ar bērniem lielā trūkumā.
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Pēc gada laika vanderzellis atkal tur ienāk, prasa saimniecei,
kā tai iet un kā tai klājas. Viņa ir gluži bēdīga, stāsta šim, ka

tai vīrs nomiris, naudu laikam apracis zemē — viņa labi zinā-

jusi, ka tam naudas diezgan bijis — un šo atstājis lielā trūcībā.

Vanderzellis grib tomēr viņu precēt. Šī papriekšu par to negrib

ne dzirdēt; bet tiku tikām stīvējas, kamēr šie tura kāzas. Pēc

kāzām vanderzellis stāsta sievai, ko tai naktī šķūnī redzējis un

dzirdējis. Viņi nu abi iet uz kapsētu, izrok nomirušā saimnieka

līķi, nogriež tam roku, aiziet tad pie naudas bedres, pārvelk ar

to krustu pāri un izņem naudu. Nu tiem naudas un mantas diez-

gan un šie dzīvo itin brangi un pārtikuši.

2. Kalniņu Jēkabs Ozolnieku Līčos, Kurz. Jkr. IV.

LP, VII, I, 1113, 1.

Viens vecis manīdams, ka tam jāmirst, apracis savu krāju-

miņu apakš rijas sliekšņa, teikdams: «Tā rociņa, kas tevi ie-

likusi, lai tevi izņem!» Dēls, visu noskatījies, noklausījies, iz-

meklējis visu paslieksni, kad tēvs nomiris, bet no naudas nekā

neatradis. Te viņam iešāvies labs padoms prātā, ņēmis tēva

roku un sācis pa smiltim rušināt, nauda atradusies.

3. A. Skara «Austrums». 1894. g. nr. 2. LP, VII, I, 1113, 2.

Vecos laikos tēvs dažreiz ir bērniem neatstājis savu naudas

krājumu, bet to kaut kādi noslēpis. Slēpdams, tas arvienu lie-

tojis savus īpašus vārdus, kas naudu pazudinājuši uz visiem lai-

kiem. Bet ja kāds šos vārdus dzirdējis un tos tad apslēptās nau-

das vietā skaitījis, tad nauda atkal iznākusi ārā un skaitītājs

viņu varējis saņemt. Tā viens dēls, redzēdams, ka tēvam pēdēja

stundiņa pienākusi un zinādāms, ka tam arī labs naudas krājums,

viņu sācis uzraudzīt. Tēvs iegājis rijā. Dēls_ tam klusiņām se-

kojis un uzkāpis uz ārdiem. Tēvs ielīdis krāsnī un tur pelnos

apracis naudu, pie kam sacījis šādus vārdus: «Tā rociņa, kas

tevi ieliek, tā lai atkal izņem!» Nu bijis dēlam āķis rokā. Pec

tēva nāves viņš ievilcis līķi krāsni, ar tā roku pakasījis pelnus

un, redzi, naudas pods izvēlies no pelniem.

4. .Putv a i d i s Jaun-La i c c ne, «Balss» 1889. g. nr. 3. LP,

VII, I, 1113, 3.

Cits tāds naudas mīlētājs, citiem nenovēlētājs, mirdams aiz-

nesis naudu uz riju, uzlauzis pavardā akmeni, ielicis tur naudu,
atvēlis akmeni atkal atpakaļ savā vietā, teikdams: neviens cits
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lai nevarot akmeni uzlauzt un naudu izņemt, kā tikai viņš pats

ar savu roku. To visu vina paša dēls redzējis, dzirdējis. Kad

tēvs nomiris, tas pievilcis mironi pie pavarda, izlauzis ar tā roku

akmeni, izņēmis naudu.

5. K. Šul c s Zasul a v ka pie Rīgas, «B a1 t. Vestn.» pie 1.

1894. g. nr. 29. LP, VII, I, 1114, 4.

Viens tēvs gulējis uz miršanu slims. Bet gribēdams tā pa-

glabāt savu naudas padomiņu, ka neviens nespētu to uziet, viņš

sūtījis visus ļaudis uz lauku pie darba, teikdams, ka jūtoties vēl

diezgan spirgts un tik drīzi nemaz nemiršot. Vina vecākais dēls

manījis jau no tēva acim, ka šim kaut kas aiz ādas un vairs ilgi

dzīvotājs nebūs. Tāpēc arī negājis vis uz lauku, bet iekāpis

mājas tuvumā lielā kokā. Viņš arī nebijis vīlies, jo pēc kāda

brīža tēvs iznācis no istabas, paņēmis lāpstu un sācis rakt bedri,
taisni zem tā koka, kurā dēls bijis iekāpis. Pēc tam tēvs gājis
uz istabu un nu stiepis uz bedri lielu naudas podu. lelaidis podu

bedrē, aizmetis bedri ar zemēm un dievodamies sacījis: «Guli,

mana naudiņa, guli nu! Tā rociņa ielika, tā lai arī izņem!» Tad

apskatījies uz visām pusēm un steidzies uz māju. Drīzi pēc tam

dēls nokāpis no koka un gājis skatīties, ko tēvs laba dara; bet

tēvs jau bijis nomiris. Nu dēls steidzies pa kaklu, pa galvu iz-

rakt naudu, jo drīzi jau vajadzējis arī citiem no lauka pārnākt;

Atracis podu, bet tikko gribējis to izcelt, te nauda skanēdama ie-

grimusi zemē iekšā. Tā viņš pūlējies labu laiku, līdz kamēr at-

cerējies tēva vārdus: «Tā rociņa ielika, tā lai arī izņem!» Tad

gājis uz istabu, ņēmis nedzīvo tēvu pa pleciem un nesis uz bedri.

Pods līdz ar naudu stāvējis atkal vecā vietā. Dēls nu pats ne-

ņēmis naudu, bet ar tēva sastingušajām rokām. Tā viņš arī ticis

pie tēva ieraktā krājumiņa. Tad atnesis tēvu atpakaļ uz istabu

un aizmetis bedri. No lauka pārnākušie nekā nebija manījuši,

kas pa to laiku mājā noticis.

6. H. Skujiņa Smiltenē.

Dēls ar tēvu lāgā nesadzīvojuši. Tēvs bijis vecs un nespē-

cīgs. Dēls viņu visādi_ mozējis un nedevis ēst. Dēls bijis labs

šņabja iemetājs un tēvs atkal paskops. Tēvam bijusi iekrāta

nauda no jaunības dienām, to viņš dēlam nedevis un tādēļ arī

cēlies vienmēr naids. Tēvs ilgi vārguļojis un nīcis, nevarējis no-

mirt. Dēls atkal gaidījis tēva nāvi, acis izplētis, bet tēvs kā ne-

miris, tā nemiris. Reiz tēvs aizgājis uz riju, dēls to pamanījis

un klusītiņām piezadzies pie rijas lodziņa, lai varētu noskatīties,
ko īsti tēvs rijā dara. Dēlam sen jau bijis prātā, ka tik priekš
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miršanas tēvs naudu nenoslēpj vai nenorok. Tādēļ arī viņš katru

tēva soli uzmanījis. Patiešām, tēvs pašlaik rijas krāsns bedrē

iekāsis naudas kulīti, noskaitījis tēvareizi un novēlējis: «Kā ro-

ciņa iekāš, tā rociņa lai arī izkaš.» Dēls, aiz rijas lodziņa stāvē-

dams, visu redzējis un dzirdējis. Kad tēvs iznācis no rijas, dēls

paslēpies aiz rijas pakša un noskatījies, uz kurieni tas aiziet.

Tēvs aizgājis uz māju. Dēls meties pa galvu, pa kaklu rijā un

krāsns bedrē iekšā! Noskaitījis tēvareizi un novēlējumu, bet

naudas nevarējis un nevarējis atrast. Drīz vien tēvs nomiris.

Dēls paņēmis nomirušo tēvu uz muguras, aizstiepis uz riju, ie-

sēdinājis krāsns bedrē un noskaitījis tēvareizi. Saņēmis tad no-

mirušā tēva roku savējā un vilcis ar to pa pelniem, sacīdāms:

«Kā rociņa iekāš, tā rociņa lai izkaš.» Trešo reizi tēva roku pa

pelniem velkot arī uzkasīs apslēpto naudas kulīti.

7. P. Šmits nosava tēva-tēva Rauna.

Vienam sīkstam tēvam bīš viens pats dēls, bet tas tēvam

tomēr nav paticis. Dēls gan bīš taupīgs saimnieks un labs darba

vīrs, bet tēvs to turēš par škītenīgu un negribēš tam savas man

tas atstāt. Kad nu vecais palicis slims uz miršanu, tad viņš no-

vaktēš, ka dēls iziet ārā, paņēmis savu naudas podu un aizgāš

uz riju. Dēls arī vaktēš tēvu, aizmanījies tam žagšis priekšā

un uzkāpis uz rijas ārdim. Tēvs ienācis rijā, izracis rijas krāsns

priekšā bedri, ielicis tur savu naudas podu, apracis un nosacīš:

«Lei nu tā pati rocīna akar izrok, kas ierakuši!» Drīz vien sli-

mais tēvs nomiris un nu dēls gāš uz riju naudas rakt. Racis
racis, bet nevarēs naudas atrast. Pēdīgi dēls atminējies tēva

novēlējumu, aiznesis mirušo tēvu uz riju un sācis rakņāt krāsns

priekšu ar viņa roku. Tagad nemaz nebīš ilgi jārakņā, kad

jau atradis aprakto naudas podu. Tēvs tur bīš sakrāš daudz

naudas un dēls nu varēš dzīvāt visu mūžu kā bagāts vīrs.

8. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteros.

Večam bīš pulka naudas. Ka šim jau nāve bīsi zobu galos,
ta vis naudas nevēlēš nevienam pašam ar, bet vē pats ar savām

kājām aizvilcies no lāvīnas uz rijas krāsns priekšu, iekāsis pel-
nos naudu un novēlēš: «Mana rocīna iekasa, mana lei izkasa!»

Večam bīš dēls un tas pa šķirbu nolūrējies, kā vecis darās.

Šis nu noskatīš labu reizi, ka nevienc neredz, un sācis meklēt

naudu. Bet kā nedabūš, tā nedabūš rokā. Nauda šim nedevu-

sies rokā. Ka nu nomiris vecis, tā dēls šo aizstiepis pie pavarda

un ar veča roku vilcis pār pelniem un skaitīš: «Mana rocīna

iekasa, man lei izkasa!»

Ka dels trešo reiz ar veča roku vilcis par pelniem, ta ar

izvēlies veča naudas zutis.
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9. H. Skujiua no P. Antena Smiltene.

Dēlam bīš vecs tēvs, tas jau ilgi bīš slims un šim jau sen

bīsi nāve zobu galā. Dēls kopis tēvu un sēdēš vienmēr pie vie-

tas. Sestdienas vakarā visi mājnieki aizgāši uz pirti un tēvs sa-

cīš dēlam, lei šis ar ejot. Dēls nu gan lāgā negribēš, bet ka tēvs

uzstāš, ta izgāš ar no istabas un dūris atstāš šķirbā (pusviru).
Pa šķirbu nu šis noskatījies, ko tēvs dara. Ka dēls izgāš, tā

tēvs piecēlies no vietas, piegāš pie krāss mutes, pelnos iekāsis

naudu un sacīš tā: «Kā rocīna iekasa, tā lei izkasa!»

Nu tēvs iegāš akai apakal vietā un dēls aizgāš uz pirti. Ka

dēls atnācis no pirts apakal, tā tēvs jau bīš nomiris. Nu dēls

piegāš pie krāss, rakājies pa pelnim un gribēš dabūt naudu rokā,

bet nekā nedabūš. Nu dēls izcēlis nomirušo tēvu no vietas un

ar šā roku rakājies pa pelnim un tā nu dabūs naudu rokā.

10. A. Silkalns no A. Cekula Jaun-Laicenes Cekulos.

Reiz senos laikos dzīvojis viens burvis, kam bijuši divi dēli.

Dēli uzzinājuši, ka tēvam ir paprāva summa naudas, un šo naudu

gribējuši kā nekā no tēva dabūt, bet nekā nevarējuši. Tēvs savu

naudu vienmēr glabājis pie sevim. Redzēdams, ka paliek arvien

nespēcīgāks un nevarīgāks, tēvs vis nenovēlējis savu naudu dē-

liem, bet ierušinājis smiltīs uz krāsns augšas, teikdams: «Kura
roka liek, lai tā pati arī šo naudu ņem.» Viens dēls paslepeni

noskatījies vietu, kur tēvs naudu nolicis. Drīz vien arī pēc tam

vecais tēvs nomiris. Dēli nu sākuši meklēt naudu uz krāsns aug-

šas, bet kā neatraduši, tā neatraduši. Beidzot vienam dēlam ie-

šāvies prātā pēdējie tēva teiktie vārdi. Nu vilkuši tēvu no gultas

ārā, pieslējuši pie krāsns, un ar nomirušā tēva roku jaukuši

smiltis, kamēr kā par brīnumu pie aukstās, sastingušās rokas

atradusies nauda, ko dēli ne par ko iepriekš nevarējuši atrast.

Nu dēliem tikusi rokā nauda, un pēc tam tie savu tēvu ap-

bedījuši.

11. K. Apfelbaums Talsos. P. Kundziņa krājuma.

Vecos laikos bijuši tādi cilvēki, kas naudu glabājuši rija.

Tāpat Stendes pagastā viens tēvs, kas jau bijis tuvu miršanai,

reiz, kad dēla nebijis iekšā, paņēmis naudas podu un devies uz

riju, lai dēla nepamanīts paglabātu naudu. Tomēr dēls pamanīja,
ka tēvs kaut kur dodas ar naudas podu rokā, un klusi, klusi gājis

pakal, lai tēvs nedzirdētu viņa soļus. Dēls pa otru pusi iegājis

rijā un uzlīdis uz ārdiem. Arī tēvs patlaban ienācis, nolicis nau-

das podu zemē, izkausis rijā bedrīti, lai tur apglabātu savu nav-
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das podu. Kad tēvs naudas podu ielicis berē, tad apglabādams

sacījis: «Šī rociņa, kas šo bedri izrok, tā lai vinu atkal izkauš,
tik tā var dabūt manu naudu!» Dēls visu to uz ārdiem noklau-

sījies. Drīz vien tēvs nomiris. Dēls paņēmis tēvu, aiznesis uz

riju, pakašņājis ar tēva roku, un tā atradis paslēpto naudu.

12. K. Strei d i ņ š Jaunpiefo a lg a.

Reiz dzīvojis loti skops saimnieks. Viņš savam dēlam ne-

gribējis priekš miršanas nekā novēlēt. Viņš bijis iekrājis daudz

naudas un domājis iekrāto naudu aprakt. Vienu dienu skopais
saimnieks izgājis ķēķī un naudu ierušinājis pelnos. Kad naudu

ierušinājis, tad teicis: «Ar citu rociņu nevarēs naudu izņemt, kā

tikai ar to, ar kuru ielikta!» Dēls tēva vārdus noklausījies. Kad
tēvs nomiris, tad dēls pienesis tēvu pie pavarda un ar vina paša
roku naudu izņēmis no pavarda.

13. H. Skujiņa no 72 g. v. J. Baltiņa Bilskas pag.

Saimnieka tēvs vārdzis un nīcis un nomirt vē nevarēš, bet

mantas nevienam nevēlēš. Reiz saimnieka tēvs visus aizstellēš

uz darbu un vienc pats vie mājā palicis. Bet dēls vis negāš un

tēvam nemanot uzlīdis uz rijas krāss un noslēpies. Toreiz vē

pa tām rijām cilvēki dzīvāši. Ka nu tēvs noskatīš, ka visi ir pie
darba prom, tā aizgāš līdz krāss bedrei, iekāsis naudu bedrē, trīs

reiz ar pakalu uzsitis uz tās vietas un novēlēš tā: «Ar to pašu

atslēgu, ko aizslēdza, lei atslēdz!» Dēls no krāss augšas visu

redzēš un dzirdēš. Ka tēvs nomiris, tā dēls šo izcēlis no vietas

un uzsitis ar šā pakalu trīs reizas uz tās vietas, kur tēvs naudu

apracis un tūlī naudu dabūš rokā.

2. Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu.

1. J. Bankins «Šis un tas» I, 1872, 40.

Bagāts vīrs jūtas, ka tam dienas iet uz beigām, un taisās uz

miršanu. Tas dienā izrok bedri apakš ozola, kur savu naudu

norakt. Viņa puisis to bija redzējis, ka saimnieks ap ozolu bija

tūkstījies un gūbājies; tāpēc vakarā, kad citi bija aizgājuši

gulētu, tas uzkāp ozolā. Riktīgi, ap pusnakti saimnieks nāk ste-

nēdams ar smagu naudas kuli pie bedres un ieber tur: tad pār-
velk krustu pāri un saka ar šiem vārdiem: «Guli nu mana nau-

diņa, kamēr deviņas vīra galvas pāri tiks dotas!» Puisis ozola:

«Ne deviņas vīra galvas, bet deviņas gaiļa galvas lai pietiek.» —

«Nē, deviņas vīra galvas,» saimnieks atsaka. Puisis vēl rupjāki:

«Deviņas gaiļa galvas ir diezgan.» Saimnieks: «Lai nu paliek
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deviņas vīra galvas!» Puisis ozolā vēl rupjāku balsi uzsauc:

«Bet es saku, deviņas gaiļa galvas lai ir gan!» Šis tad palēni
atbild: «Kā nu _žēlīgs Dievs grib, lai tad paliek deviņas gaiļa
galvas.» Pēc kādām dienām saimnieks nomirst. Puisis nu iz-

teic šo lietu saimniecei; vini abi sameklē deviņus gaiļus, aiznes

uz to vietu, kur nauda aprakta, nogriež tiem galvas, izņem
naudu, un no gailu gaļas iztaisa bēres, ar ko pašu saimnieku

paglabāt.

2. Blaubergis Sērpilī. LP, V, 15, 1, 25.

Viens bagāts sīkstulis vecuma galā ielicis krūzā999 dālderus,

9 ortes, 9 pimberus, 9 zeserus, 9 markas, 9 vērdiņus, 9 grašus un

aiznesis miglainā veļu laikā ozola dobumā aprakt. Bet kāds pui-

sis, to nomanīdāms, jau iepriekš uzlīdis ozolā un paslēpies zaros.

Sīkstulis aprušinājis naudu un nobūris tā: lai tikai tas iespētu
naudu dabūt, kas nolicis krūzas vietā 9 cilvēku galvas. Bet līdz

šis tos burvja vārdus izteicis, puisis ozola virsūnē iesaucies:

«Pietiks ar 9 gailu galvām!» — «Nē, Dieviņ, nē —■ jāliek 9 cil-

vēku galvas!» burvis tiepies. «Pietiks ar 9 gailu galvām!» —

«Nē, Dieviņ, nē — jāliek 9 cilvēku galvas!» — «Pietiks ar 9 gailu

galvām!» — «Nu, ja tu, Dieviņ, saki, lai tad arī pietiek!» sīkstulis

beidzot atteicis un pārgājis mājā; bet no Dieviņa tā bijis pār-

bijies, ka otrā dienā nomiris. Nu puisis domājis: «Blēņas! tur

vēl nesīšu gailu galvas, izņemšu tāpat naudu.» Labi, izracis.

Bet kas ir? Tiklīdz krūžu aizkāris, pašam galva apgriezušies

riņķī: pakausis uz krūtim, acis uz muguru.
_

Lielām mokām tikai

paspējis vēl krūžu atpakaļ atlikt un aprušināt. Līdz to padarījis,

galva atkal atgriezusies vietā. Bet naudu dabūt, tomēr tam kā-

rojis; tādēļ nokāvis 9 gaiļus, aiznesis galvas un tad iemantojis
krūžu bez jebkādas kaites.

3. No Gulbenes. LP, VII, I, 1134.

Viens tēvs apracis savu naudu rijas bedrē, nosacīdams:

«Tikai tas naudu dabūs, kas te ziedos deviņas cilvēku galvas!»
Bet dēls to slepeni noklausījies, tas atbildējis: «Pietiks ar devi-

ņām jēru galvām!» Tēvs domājis: velns tas atbildētājs, tādēļ

nosacījis: «Tu jau zināsi labāki par mani, lai tad paliek arī uz

deviņām jēru galvām!» Kad tēvs nomiris, dēls ziedojis deviņas

jēru galvas tai vietā un ieguvis aprakto naudu.

4. Putvaidis Jaun-Laicene. «Balss» 1889. g. nr. 3. LP,

VII, I, 1136, 1.

Senos laikos tadi bezgalīgi naudas mīlētāji, skopuli, esot dzī-

vojuši, kas ne mirdami nenovēlējuši savu naudu pakalpalicējierm
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bet labāki to aprakuši zemē vai paslēpuši kaut kur citur. Tā reiz

tāds sirmgalvis, juzdams pēdējo stundiņu tuvu, sataisījies aiznest

naudu uz mežu un ierakt zem viena milzu ozola. Dēls, to pa-

manījis, aizsteidzies uz mežu, uzkāpis ozolā, gaidījis tēva atnā-

kam. Atnācis arī, ieracis naudu, noteikdams, ka naudas neviens

nevarēšot izrakt, kamēr atnesīšot deviņas cilvēku galvas. Te

dēls saucis no ozola: «Vecais, būs diezgan ar deviņām gailu
galvām!» Domādāms, ka to Dieviņš sakot, vecais tikai piebildis:

«Lai notiek, Dieviņ, tavs prāts!» un aizgājis. Dēls salasījis de-

viņas gailu galvas un izracis naudu. (Tāpat arī Gatartā.)

5. Kalniņu Jēkabs Ozolnieku Līčos, Kurz. Jkr. IV.

LP, VII, I, 1137, 2.

Viens apracis savu naudu apakš ozola un teicis: «Lai tā

paliek par deviņām cilvēku galvām!» Puisis, kas tobrīd bijis
ozolā uzkāpis, saucis no augšienes: «Nē, lai paliek par deviņām

cāļu galvām!» Bet vecis negribējis savu naudu atdot par de-

viņām cāļu galvām un tiepies uz cilvēku galvām; bet puisis at-

kal tiepies uz cāļu galvām. Beidzot vecais piekusis un teicis:

«Nu, tad, Dieviņ, lai paliek, kā tu saki: lai paliek par deviņām

cāļu galvām!» Tiklīdz vecis aizgājis, puisis nokāpis, atnesis de-

viņus cāļus, nokāvis un izracis veča ierakto naudu. (Gluži tāpat
Umurgā; tikai tur cāļu galvu vietā strazdu galvas.)

Piezīme. Arī Aronu Matīss Bērzaune uzrakstījis teiku, kur tevs

prasījis 9 cilvēku galvas, bet apmierinājies ar dēla solītiem alkšņu mietiem.

(LP, V, 1. piez.). P. Š.

6. H. Skujiņa no 73 g. v. Marijas Aboliņas Aumeisteros.

Saimnieks bīš jau labi gados. Krietnu laicīnu jau nīcis un

vārdzis, bet mirt vē nemiris.

Svēdienas rītā saimnieks visus mājas cilvēkus aizstellēs

uz baznīcu. Bet mājas puisis vis uz baznīcu negāš, viņč aizgāš

uz pjavmāli un uzrausies lielā eglē. Ka nu visi bīši no mājas

lauka, tā saimnieks ar inācis un gāš ar muldu uz plavmāli. Pie

lielās egles saimnieks izbēris no muldas kapara naudu. Ta gāš
akai uz māju un atnesis pilnu muldu sidraba naudas, izbēris pie

egles un gāš pēc trešās muldas zelta naudas. Zelta naudu ar

saimnieks izbēris pie egles un naudu aprausis ar kāju un ta sa-

cīš tā: «Kas dos deviņu cilvēku galvas, tas naudu dabūs!» Pui-

sis tupēš uz zara, visu redzēš un dzirdēš. Viņč kliedzis pretī:

«Ne, deviņu cilvēku nē, deviņu brāļu!»
Saimnieks domāš, ka Dievīc ar šo runā un sacīš pretī:
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«Kungs, lei iet pēc Tava prāta!» Pēc tāda laiciņa saimnieks no-

miris. Nu puisis nopircis deviņus sivēnus, nokāvis un galvas aiz-

nesis pie egles. Ka nu puisis visu deviņu sivēnu galvas uzlicis

uz tās vietas, kur saimnieks naudu apkasis, ta nauda tūlī pati

uznākusi augšā.

7. H. Skujiņa no 73 g. v. Marijas Aboliņas Aumeisteros.

Tāpat akai vienam saimniekam bīš naudas, kā spalu,_un ka

šis taisījies karauti nolikt [mirt], ta vis nevienam nevēlēš, bet

aizgāš uz mežu, pie koka apracis un novēlēš tā, ka naudu varot

dabūt tas, kas došot deviņas dzīvības. Bet saimnieka dēls tēvu

novaktēš un tas nu kliedzis pretī: «Deviņas zivu dzīvības!»

Saimnieks nodomāš, ka ar šo pats Dievīc runā, bīš arī ar mieru.

Ka nu saimnieks nomiris, ta dēls ižzvejoš deviņas zivis, nogriezis

galvas un aiznesis pie koka, kur saimnieks naudu apracis, un ta

dabūš naudu rokā.

8. Andrejs Vaskis Tukuma apkārtnē.

Viens vecītis bijis sakrājis veselu podu naudas. Kad vecītis

juties slims un redzējis, ka jāmirst, aizgājis uz mežu izraudzīt

vietu, kur noglabāt savu naudu. Tādu vietu viņš izraudzījis pie

vienas egles, kur jau izracis bedri savam naudas podam. Vecī-

tim bijis dēls, kas zinājis par tēva. naudas podu, un slepeni seko-

jis viņam, lai redzētu, kur tas naudu noglabās. Dēls redzēdams,

kas tēvs naudu grib aprakt zem egles, uzkāpis tai eglē un gai-

dījis to atnākot ar naudas podu. Vecītis atnācis un sācis no-

glabāt to podu, sacīdams: «Uz deviņām cilvēku galvām!» Dēls

saucis no egles: «Ne jau, tētiņ —

uz deviņām līdaku galvām!»

Vecītis tomēr murminājis: «Nē, uz cilvēku galvām!» Dēls saka:

«Tad jau labāk uz līdaku galvām!» Vecītis nu bijis arī mierā:

«Kad jau tu, Dieviņ, tā gribi, lai tā tad ir uz deviņām līdaku gal-
vām!» Kad vecītis nomiris, dēls sameklējis deviņas līdaku gal-

vas un naudu izracis.

9. Skolnieks A. J urķis Nīca K. Lielozola kr.

Reiz kādās saimnieka mājās dzīvojis viens vecis, kas bijis

diezgan bagāts. Bet reiz viņš palicis slims. Vienā svētdienā

ļaudis gājuši baznīcā un saimnieka puisis redzējis, ka vecis grib
ko darīt. Tāpēc viņš neviena neredzēts palicis mājā. Pēc necik

ilga laika vecis pieceļas no gultas, paņem savu naudu, ieber poda
un nes uz riju. Puisis atkal brītiņu nogaidījis un skrējis pakal.
Puisis nogājis rijā un redz, ka vecis rijas istabiņā krāsns priekšā
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rok dumbērlti. Puisis nu uzlīdis uz istabiņu un skatījies, ko ve-

cis darīs. Vecis, izracis dumbērīti, ieliek naudas podu iekšā, aiz-

ber bedri un saka: «Kas še noliks deviņas cilvēku galvas, tas to

naudu varēs dabūt.» Puisis atkal, uz istabiņu gulēdāms, saka:

«Nē, tur nevajaga nolikt deviņas cilvēku galvas, bet deviņas kā-

postu galviņas.» Vecis domājis, ka tas ir tas sargs, kas viņam
to naudu sargās, palicis arī ar mieru, ka tur vajaga nolikt de-

viņas kāpostu galviņas. Pēc tam vecis paņēmis lāpstu un to pa-
glabājis turpat rijā un pats pārgājis mājā un licies gultā. Puisis

visu noskatījies, nonācis no istabiņas, aizgājis dārzā un atnesis

deviņas kāpostu galviņas, nolicis tās krāsns priekšā. Tad viņš

paņēmis veča lāpstu un uzracis naudas podu. Nebijis ilgi, kad

vecis nomiris, bet puisis ar veča naudu dzīvojis laimīgs.

10. J. A. Jansons no 47 g. v. M. Rozen t a 1 c s Laukg a ļ o s.

Viens vecs tēvs gulējis slims uz miršanu, bet negribējis savu

naudu atstāt piederīgiem. Apņēmies to aiznest uz mežu un pa-

glabāt. Apracis naudu un sacījis: «Ātrāk lai tevi te neviens ne-

atrod, kamēr deviņas vīru galvas te tiek nocirstas!» Bet kokā

bijis uzlīdis viņa dēls; tas noklausījies un saucis: «Deviņas gailu
galvas!» Bet vecais turējies pretim: «Deviņas vīru galvas!»
Bet tas, kokā, turējies tik pie sava «Deviņas gailu galvas!» Tad

vecais tēvs arī beidzot padevies: «Lai notiek tavs prāts — de-

viņas gailu galvas!» — Pārgājis mājā vecais tēvs nomiris. Bet

dēls nu paņēmis deviņus gaiļus, nocirtis viņiem galvas zināmā

vietā zem koka un izracis naudu.

11. Teicēja E. Kreicberga Talsu apgabala.

Dzīvojis reiz viens saimnieks, kas bijis loti, ļoti skops. Viņš

nenovēlējis ne sev, ne savam dēlam laba kumosa. Saime mai-

nījās gandrīz ik pāra mēnešu. Celniekam vai nabagam iedot

maizi viņš nevarēja. Tādus vazaņķus un dienas zagļus ar suņiem

no mājas izrīdīja. Skopi dzīvodams, viņš bija sakrājis krietnu

podu naudas, bet neviens nezināja, kur viņš to glabā. Savu mir-

stamo stundu manīdāms, vecais saimnieks kļuva nemierīgs. Dēls,

pamanījis tēva nemieru, izgājis pagalmā un uzkāpis kuplā liepā_,
lai redzētu, ko tēvs dara. Pēc brītiņa iznācis tēvs: vienā rokā

lāpsta, otrā māla pods. Tēvs ilgi grozījies, skatījies, līdz beidzot

piegājis pie liepas, kurā sēdējis dēls, un sācis rakt. Bedri izra-

cis, ielicis tajā podu un aizracis ciet. Nomīdījis zemi un teicis:

«Kas šo naudiņu grib izrakt, tam še jānoliek deviņas cilvēku dzī-

vības.» Dēls kokā sēžot to dzird un saka: «Pietiks ar deviņām

cāļa dzīvībām.» Tēvs tomēr ilgi kaulējas un negrib atkāpties
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no prasībām, bet beidzot arī saka: «Nu, ja tu, Dieviņ, tā gribi,
tad lai iet arī par cāļu dzīvībām!» Tēvs iegājis istabā, licies

gultā un arī vairs nav piecēlies. Dēls nokāvis deviņus cāļus zem

liepas, kur bija noglabāta nauda, un izracis to, kļuva loti bagāts.

12. H. Skujiņa no 72 g. v..J. Baltiņa Bilskas pag.

Un ta vē ar naudu tā bīš. Saimnieka tēvs akai aizgāš uz

mežu aprakt naudu, bet dēls aizmanījies priekšā un uzkāpis kokā.

Tēvs apracis naudu un.novēlēš tā: «Kas dos deviņus garus, tas

dabūs naudu!» Dēls sēdēš kokā un klausījies un gūdrēš, kur nu

ķeršot deviņus garus. Bet ta apķēries un kliedzis no augšas
pretī: «Deviņus putna garus!» Tēvs domāš, ka Dievīc vie ar

šo runā un sacīš pretī: «Lei ta nu, Kungs, paliek uz tavu vārdu!»

Ka tēvs nomiris, ta dēls noķēris deviņus zvirbuļus, nogriezis vi-

siem kaklus un asinis satecināš uz tās vietas, kur tēvs apracis
naudu. Kā ta, nauda tūlī bīsi rokā.

13. Skolnieks Andrejs iR ite n i s no 40 g. v. Miķ c 1 a Dv-

nika, Nīca.

Kāds vanderzellis gājis pa ceļu. Ceļā viņam uznāca tumsa.

Viņš iegājis kādā rijā, uzkāpis uz ārdiem un tur aplicies gulēt.
Pa nakti ienāk viens cilvēks, izrok pie pašas krāsns bedri, saber
lielu daudzumu naudas un aprok. Apracis viņš teic: «Kas te

noliks septiņas cilvēku galvas, tas to naudu dabūs.» Vanderzellis

no ārdiem sauc: «Septiņas zvirbuļu galvas!» Pēc trīskārtīgas

strīdēšanās naudas apracējs sauc: «Kungs, lai paliek tava griba!»
Vanderzellis sameklējis septiņas zvirbuļu galvas, izņēmis naudu

un dzīvojis laimīgi.

14. H. Skujiņa Smiltenes pag.

Tas noticis vecos laikos, kad cilvēki vēl dzīvojuši riju kam-

baros. Saimnieka tēvs saslimis. Viņš bijis skopulis un iekrājis

naudu. Naudu vecais tēvs nevienam nedevis. Reiz vecais tevs

piecēlies no lāvas un aizgājis uz riju. Dēls viņu jau labu laiku

vaktējis. Viņš bijis uzlīdis uz ārdiem. Vecais tevs iekāpis rijas

krāsns bedrē un iekāsis naudu pelnos. Kad vecais tevs naudu

iekāsis, tad teicis, ka to varot izkāst viņa _rociņa,_ kad pelnos

būšot septiņas zvirbuļu galviņas iemestas. Dels, uz ārdiem sēdē-

dams, noklausījies. Vecais tēvs iegājis rijas kambarī un apgulies

uz lāviņas. Dēls nokāpis no ārdiem un sācis naudu meklēt, bet

nevarējis atrast. Otrā dienā vecais tēvs nomiris. Kad pelnos
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iesvieduši septiņas zvirbuļu galviņas un atnesuši nomirušo saim-

nieka tēvu un ar viņa roku pelnos sākuši kast, tad arī naudu

atraduši.

15. H. Skuj i v a Smiltc ne.

Reiz dzīvojis viens sīkstulis. Naudas viņam bijis daudz; bet

nav mācējis to saskaitīt. Savu iekrāto naudu viņš skaitījis uz

gultas deķa likdams.

Bijis sīkstulim arī dēls, jau labi gados. Dēls bijis precējies

un bērnu vesels ducis. Grūti nācies dēlam tik lielam ēdēju ba-

ram maizīti nopelnīt, bet vecais tēvs nepalīdzējis. Gulējis vecis

uz nāves cisām un manījis, ka šī pasaule būs jāatstāj. Pasaucis

dēlu un teicis: «Man jau būs jāiet pie tēviem. Tu mani pavadi,
lielas bēres netaisi,» un iedevis dēlam divpadsmit dālderus. Dēls

saņēmis naudu, pateicies un aizgājis. Bet dēlam uznākušas šau-

bas, vai tik daudz vien tēvam naudas varējis būt. Ilgi par to

domājis, bet skaidrībā nevarējis tikt. Visi jau sen gulējuši, bet

dēls vaļējām acim raudzījies nakts tumsā. Te piepēži iečīkstē-

jusies veča gulta, piecēlies vaidēdams vecais tēvs no gultas, sa-

ģērbies, paņēmis kūju, ilgi čabinājies pa salmu maisu un izgājis
no istabas. Dēls visu to redzēdams klusi tēvam sekojis. Tēvs

gājis taisni uz mežu, nonācis meža malā un apstājies pie lielas

egles. Dēls pielavījies tuvāki un uzrāpies līkā bērzā. Vecais

rakņājies pie egles saknēm un teicis. «Kas grib manu naudu

atrast, tam jādod septiņas dvēseles.» «Nē!» teicis dēls stiprā

balsī no līkā bērza, «ne septiņas dvēseles, bet septiņas dzīvības.»

«Nu, mīļais Dieviņ, ka tu tā gribi, lai arī paliek,» atbildējis vecis,

acis uz debesim pacēlis. Otrā dienā vecis nomiris un viņu ap-

rakuši. Kad bērinieki aizgājuši, dēls noķēris septiņus cāļus, sa-

licis grozā, paņēmis nazi un aizgājis uz lielo egli. Tai vietā, kur

vecais pie egles saknēm rakņājies, nokāvis visus septiņus cāļus

un nokautos cāļus salicis atpakaļ grozā. Paspēris sūnas ar kāju

un tur jau ar gulējis veča naudas zutis. Ja dēls nebūtu novak-

tējis un pārlabojis veča novēlējumu, nauda gulētu zemē vēl šo

baltu dienu, jo septiņas dvēseles tak dēls nekur nevarētu ņemt.

16. L. Ozola Sērpilī. A. Bērzkalnes krājuma.

Pie kāda saimnieka jau ilgus gadus dzīvoja viens kalps. Reiz

saimnieks dabūja zināt, ka tas esot burvis un viņam esot daudz

naudas. Saimnieks, cerēdāms dabūt pēc burvja nāves tā mantu,

atļāva viņam pie sevis palikt. Drīzi vien burvis, kas bija jau

ļoti vecs, sāka vārgt. Sajuzdams nāvi tuvojamies, viņš paņēma

savu podu ar mantu un aizgāja uz riju, lai to krāsns priekšā ap-
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raktu. Kad viņš bija jau podu ierušinājis zemē, viņš noskaitīja
vēl lāstu: «Pirms šo podu panēm, te jānoliek septiņas galvas.»
Saimnieks, kas bija uzlīdis uz rijas augšu, to dzirdēdāms pār-

laboja: «Septiņas kāpostu galvas.» Burvis tomēr pastāvēja uz

savu un sacīja: «Septiņas cilvēku galvas.» Arī saimnieks ne-

padevās burvim un tā viņi abi strīdējās. Bet burvis jau bija pa-

visam nomocījies un nomira. Tā saimnieks palika ar savu lāstu

pēdējais. Viņš nokāpa no rijas augšas, paņēma septiņas kāpostu

galvas, nolika krāsns priekšā un tā saimnieks dabūja podu ar

burvja mantu.

17. A. Gari-Ju o ne no 81 g. v. T. Gailuma Domopoles pag

Dzeivuoja vīns tāvs, jam beja dāls, jis dzeivuoja cīši boguoti.
Tāvs beja boguots un skūps. Seņuok vysi vacī cvlvāki kruoja
naudu un globuoja zemē. Nūdzeivuojis leidz kaidim ostondesmit

godim, jis saslvma un ar kotru dīnu palvka vuojuoks un vuo-

juoks. Vīnu reizi vacais aizīt uz reju, dāls nūsaver, ka jis aizīt,
laižās pēc juo, izkuop uz rejas un pa caurumu vērās, kū tāvs

darīs, Tāvs izrūk dūbīti zam bolkas un pabuož naudas skreinīti,

Ivkdams soka: «Tū naudu varēs pajemt un maldynuot tys, kas

nūliks te septiņas golvas.» Naudu apkass, vacais aizguoja uz

ustobu, atsagula gultā un pēc puors dīnom nūmvra. Dāls pa-

globuojis tāvu dūmoj, kai varātu pajemt naudu, jo vajag nūlikt

septiņas golvas. Jam beja vysta un tai vvstai septiņi cuolīši, jis

apgrīž cuolīšim golvas un nūlīk rejā pi bolkas, kur beja aprokta
naudas skreinīte, pajem naudu un maldynoj šū boltu dīn tū

naudu.

Piezīme. Arī Balodis Lazdonā uzrakstījis teiku, kur mirējs tēvs

prasījis 7 cilvēku galvas, bet apmierinājies ar 7 cāļa galvām, kuras kalps

solījis. Vēlāk kalps trakumā nokāvis savus 7 bērnus. (LP, V, 15. piez.). P. S.

18. F. Apfelbaums Stende, P. Kundzina krājuma.

Senos laikos bija paraša mirstot naudu kaut kur paglabāt.
Tā arī viens saimnieks, kas dzīvojis Dundagā, kādā rītā, slims

būdams, sameklējis naudu un skaitījis. Viņa dēls, kas turpat

atradies, to nomanījis, aiziet uz riju, uzlien uz ārdiem un gaida,
kas notiks. Te arī ienāk viņa tēvs ar naudas podu, iekāpj rijas

bedrē, pakašņā smiltis un tur paglabā naudu, sacīdams: «Šī

nauda paglabāta uz trīs vīru dzīvībām.» Dēls to redzēdams un

dzirdēdams saka: «Uz trīs zvirbuļu dzīvībām!» — «Uz trīs vīru

dzīvībām!» — «Nē, uz trīs zvirbuļu dzīvībām!» Tēvs izbrīnījies

nu saka: «Kungs, lai tava taisnība, bet tikai mani nesodi!» To

teicis, tēvs aizgājis un drīz pēc tam nomiris. Pēc tēva nāves

dēls nošauj trīs zvirbuļus, aiziet uz riju un paņem naudas podu.
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19. J. Vilsons Nīgrandē. LP, V, 403, 197, 13.

Mazās mājiņās dzīvoja ļoti bagāts saimnieks. Tam bija vie-

nīgs dēls, paklausīgs un mudīgs. Reiz saimnieks grūti saslima

un nogulēja vairāk nedēļas gultā. Te vienā svētrītā slimais sa-

aicina visus mājiniekus pie gultas, sacīdams: «Lūdzami, eitat

visi šodien baznīcā par mani Dievu lūgt, palikšu viens pats mājā.»
Labi, visi aiziet baznīcā; tikai lielais puisis — labs sliņķis —

nogorās vien un labāk aizlien slēpdamies siltā rijā pagulēt ār-

dos. Bet kas ir? Pa brīdim dzird: viens nāk piedarbā, ka klaudz

vien, paskatās:_ ierauga slimo saimnieku ar lielu katlu rokā un

prāvu kuli kaklā. Puisis domā: «Tur savi joki būs! tik slims vēl

šorīt, nu atkal tik spirgts?» Un, lai nepamanītu, puisis aizlec pa

ārdiem labi dibins kaktā. Pašu brīdi saimnieks arī atver siltās

rijas durvis, noliecas pie paša sliekšņa un sāk kaust bedri tik

lielu, ka atnestais katls ieiet. Beidzot, katlu ieracis, sāk tanī

no kules naudu bērt, ka skanēja vien. To padarījis, paskatījās

vērīgi visapkārt un tad teica: «Domāju, ka būs pilns, bet nava

vis pilns, jāiet vēl dabūt.» Kamēr šis aiziet pakal, puisis pie
katla klāt: vienu pusi paņem priekš sevis, otru goda dēl atstāj
katla dibinā un tad noslēpjas atkal ārdos. Necik ilgi — slimais

atstiepj otru kuli. leber to, paskatās visapkārt: «Domāju, ka

būs pilns, bet nava vis — vēl jāiet!» Kamēr šis trešo kuli nes,

puisis atkal pusi nogrābis. Nu atnes to kuli, ieber katlā un no-

saka: «Lai nu cik būdams — diezgan! Bet tas to var dabūt un

valkāt droši, kas te noliks trīs cilvēku dzīvības!» Puisis, ārdos

tupēdams, atbild: «Nē, nē, trīs zvirbuļu dzīvības — pietiek!» —

«Nē, kungs — trīs cilvēku dzīvības!» slimais tiepjas. «Nieki!

trīs zvirbuļu dzīvības pietiek!» — «Nu, lai tad arī paliek, kungs,
kā tu saki: trīs zvirbuļu dzīvības!» To teicis, slimais aprušina

katlu ar zemēm un steigšus vien aizgāja istabā savā gultā. Bet

puisis nolec no ārdiem un ies raudzīt, kur naudas katls palicis;
bet lai meklē, cik grib — neatrada ne pēdas: klons tai vietā,

kur nule pat katlu ierušinājis, bija tikpat līdzens un ciets kā

citur. Tikai tā nauda puisim palika, ko bija pasteidzies iepriekš

no katla izņemt. Drīzi arī pārradās citi mājinieki no baznīcas,
bet neatrada vairs saimnieku dzīvu, patlaban kā izdzisis. Dēlam

nu bija divējādi jāžēlojas: vienkārt, ka tēvs tik piepēži nomiris,

otrkārt, ka nedabūjis par tēva naudu izrunāties, jo labi zinājis:
bešā nav, bet kur noglabājis, kas to pateiks? Gan nabadziņš iz-

meklējis visus pasekšņus — nekur un nekur; tikai četrus dāl-

derus atradis — tas viss. Pēc bērēm jaunais saimnieks iesāka

lielā nabadzībā dzīvot, tādēļ ka tēvam citas mantas nebija un

pats tik ātri nespēja iedzīvoties. Reiz jaunais saimnieks sudz

savas bēdas puisim (tam, kas tēva naudu bija sagrābies). Puisis

jokojas: «Nu tu brīnumi! tavam tēvam esot bijusi nauda, kur



498

tad tā?» — «Nezinu, kur tā — tikai četrus dālderus atradu. Tie

paši pa bērēm iztērējās un nu esmu tukšā.» — «Ai, brālīt, ja tā

tā lieta, tad gribu tev līdzēt; bet noķer man trīs zvirbuļus.»
Labi, noķēra zvirbuļus un abi aizgāja rijā. Tur puisis paņēma

zvirbuļus, atvēra siltās durvis un sacīja tos vārdus: «Še tev trīs

zvirbuļi par vecā saimnieka naudu!» Tai pašā acumirklī zvirbuli
tikai iečirkstējās vien un bija nost. Kas viņus nožņaudza, to ne-

var zināt. Nu paraka pie sliekšņa drusciņu klonī un atrada lielu

katlu, gandrīz pilnu ar dukātiem. Dēls sagrābās naudu un priekā

solīja kādu tiesu arī puisim; bet puisis izstāstīja visu notikumu

un neņēma ne graša.

20. K. Šulc s Zasulaukā. «B a 11. Vēst n.» pie 1. 1894. g. nr. 29.

LP, VII, I, 1144.

Viens saimnieks manījis, ka viņa pēdējā stundiņa nav vairs

tālu. Negribēdams pamest savu iekrāto naudiņu svešu rokās, jo

pašam tuvāku piederīgu un bērnu nebijis, viņš gājis un ieracis

naudu kaui kur zemē. Tad no tās atvadījies, sacīdams: «Kas

upurēs trīs celvēku galvas, tam šī, mana naudiņa, piederēs.»

Kāds tā paša saimnieka puisis to visu paslēptuvē noklausījies,

noskatījies, atbildēdams: «Pietiks jau ar trim sētas mietiem.»

Vecais loti nobijies, jo domājis, ka pats Dievs ar viņu sarunājas;
bet tomēr vēl uzdrošinājies sacīt: «Nē, Kungs, paša sūri grūti

pelnīta, lai paliek pie trim cilvēku galvām!» Balss atbildējusi:
«Es tev saku, pietiek ar trim sētas mietiem!» Vecais vēl tur-

pinājis: «Nē, Kungs, palaižu par trim cāļu galvām!» Tad ne-

redzāmais runātājs it dusmīgi saucis: «Tu, stūrgalvīgais veci,

es tev saku, pietiek ar trim sētas mietiem!» Vecais tad tik loti

nobijies, ka spējis tikai izteikt: «Kungs, tavs prāts lai notiek!»

un žigli gājis uz mājām un tai pašā dienā vēl nomiris. Puisis

paņēmis trīs sētas mietus, pārlicis krustiem pār bedri un izņēmis
naudu.

21. J. Vīk s ne Nīca. K. Lielozola kr.

Vienam saimniekam bijis daudz naudas. Viņš palicis slims,

bet pavisam vēl tomēr nesaslimis. Viņš sarunājis ar savu sievu,

ka vajagot naudu noglabāt un ka nauda jānes rijā glabāt. Dēls

to visu paslepu noklausījies. Viņš nogājis pa priekšu uz riju un

uzlīdis uz rijas ārdiem. Pēc tam tēvs aizgājis uz riju un sācis

naudu ierakt rijas krāsns priekšā. Rokot viņš teicis, ka vajagot
te trijām dzīvībām palikt, tad varēšot naudu izņemt. Dēls uz

ārdiem tupēdams sācis tēvam jautāt: «Kādas dzīvības?» Tēvs

domājis, ka tas ir velns, kas tur jautā, un atteicis, ka cilvēka
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dzīvības. Bet dēls sācis kaulēties, ka vajagot auna dzīvības.

Beidzot tēvs bijis ar mieru. Kad tēvs nomiris, tad dēls nokāvis

trīs aunus un izņēmis naudu.

22. V. Akmentiņš Lubānas pagasta Zvidzienas ap-

kārtne. A. Aizsila kr.

Vīne vacs vecs beis slims. Jam beis daudzi zalta naudis un

niv jis dūmuojis, kur likt. Beidzāt pajēms naudu, a mozs puika

nūzavērs, ka jis ar naudu aizīt un īt uz vacuo piuni. Tai puika
uotri pa citom durovom laukā un aizskrējis jam pa prīkšu, uz-

ruops uz sējis [sijas] un gaidējs. Vacais īzanas ar naudu, izrūks

dūbi un naudu Tliks īkšā un soks: «Kūrs nūliks te treis cilvāka

golvis, tas lai pajām tū naudu.» Puika izdzierds nasoka tai, soka

šitai: «Kas nūliks treis vistis golvis.» Vacais pagrūzējs golvu

un dūmuojs, ka ar jo pats Dīvs runaj, atbildējs: «Lai nūtīk, kai

augšējais soka.» Tod puika aizskrējis uz muoju un pasacējs vusu

muotel Tod tiuļen nūkovuši treis vistis un nūlikuši uz dūbis

molis un pajūmuši zalta naudu.

23. K. Bankers Dundagas CepeUejās. LP, VII, I, 1133, 1.

Viens nabags iegājis pie viena saimnieka un lūdzis nakts-

māju. Saimnieks nav devis, iztriecis nabagu ārā. Dēls atkal

izgājis nabagam pakal, teikdams: «Kur tad tu nu iesi tik vēlu

vakarā? Arā auksts, ej labāk tepat rijā pārgulēt!» Nabags ie-

gājis rijā, aizlīdis aiz rijas krāsns un gulējis. Te ap pusnakt'
nāks vecais saimnieks ar sieku naudas, aprok to rijas krāsns

bedrē un vaicās: «Kungs, uz ko viņu liksim? Vai nelikturn uz

cilvēka galvu?» Nabags aizkrāsnē (Dieviņa vietā) atbild: «Nē,
lai labāk paliek uz melna suņa galvu!» — «Nē, kungs, lai iet uz

cilvēka galvu!» — «Nē, draudziņ, lai paliek uz melna suņa

galvu!» — «Nu, kā tu, kungs, gribi — lai paliek arī uz melna

suņa galvu!» Rītā nabags aiziet projām.
Pēc gada laika nabags atnāk šai pašā māja. Vecais saim-

nieks, naudas racējs, bijis jau nomiris un dēls dzīvo lielā naba-

dzībā. Tēvam gan naudas esot bijis_ pa pilnam, bet nezinot, kur

tas to noglabājis. Nabags, to dzirdēdams, tad pasacījis, lai pa-

gādājot tikai melnu suni, viņš naudu zinot. Pagādājis, nocirtuši

sunim galvu un izrakuši no rijas krāsns bedres veselu puspuru

naudas. Nu dēls bijis bagāts vīrs, bet nabagam arī iedevis savu

dalu.

Piezīme. Gluži tāpat atstāstīja vecais Dundagas mācītāja kučieris;

bet tas minēja, ka suni esot rijas bedrē nokāvuši un tad apraktā tēva nauda

esot devusies rokā. Dēls pārdalījis ar nabagu naudu uz pusēm un dzīvojis

cauru mūžu pārticībā. L. P.
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24. Brīvzemnieks Aizpute. «S bor ņ i k». LP, VII, I, 1136, 3

Viens tēvs īsi priekš nāves apracis savu naudu rijas bedrē,
sacīdams: «Naudu tas atradīs, kas te atvedīs sievu ar pieci bēr-

niem!» Dēls ārdos iesaucies: «Būs diezgan ar melnu āzi!» Tēvs

stīvējies: «Nekā, sievu ar pieci bērniem!» jo domājis, ka tas nav

vis viņa dēls, bet velns. Dēls saturējies: «Nekā, melnu āzi!»

Stīvējušies, stīvējušies, kamēr tad tēvs arī padevies, atsacīdams:

«Nu, tev jau arī vajaga labāki zināt!» Tēvs nomiris. Dēls at-

vedis uz riju melnu āzi, piesējis pie ārdiem un racis naudu.

Naudu izdabūjis, gribējis paskatīties, kur viņa āzis. Bet no āža

tikai āda vien atlikusies: pašu āzi bija paņēmis velns par naudu.

25. K. Streidiņš Jaunpiebalga.

Reiz vienā mājā dzīvojis tēvs ar savu dēlu. Tēvs bijis slims.

Viņam bijis daudz naudas un viņš domājis naudu aprakt. Priekš

miršanas tēvs izgājis ārā, lai naudu apraktu. Dēls arī izgājis

viņam nemanot līdzi. Naudu rakdams, tēvs teicis: «Naudu varēs

izņemt tikai tas, kas naudas vietā ieliks sievu un piecus bērnus!»

Dēls dzirdējis tēva vārdus un teicis: «Pietiks jau arī, ja naudas

vietā ieliks vistu un piecus cāļus!» Tā viņi ilgi strīdējušies, bet

beidzot tēvs pielaidies un teicis: «Nu, tad lai arī iet tā, ka naudu

dabūs tas, kas naudas vietā ieliks vistu un piecus cāļus!» Kad

tēvs nomiris, tad dēls izņēmis naudu, un naudas vietā ielicis

vistu un piecus cāļus.

26. Celmiņu Austra Trikātas apkārtnē. J. A. Jan-

so n a kr.

Reiz vecmātei bijis pods zelta naudas, bet paliekot arvienu

vājāka, tā naudas podu nobēdzinājusi rijas krāsnī. Glabājot nau-

das podu, tā murminājusi kādus vārdus, kurus noklausījies kalps

rijas augšā. Vecmāte būdama sīksta un nenovēlēdāma nevienam

mantojuma, tā ierakuši naudas podu rijas krāsnī, teikdama: «Kas

nokaus māti ar visiem bērniem, tas dabūs naudu.» Kalps visu to

dzirdējis un gudri pārlicis. Naktī, minētais kalps, iegājis kūtī un

nokāvis vistu ar cāļiem. Izdarījis savu darbu, tas gāja un iz-

ņēma naudas podu. Tā nu nabaga kalps kļuvis par bagātu vīru.

27. Aud z i s Jērk v 1 ē. Zi n. Ko m. kr. LP, VI, 222, 30, 8.

Senāk, kam nauda bijusi, tas nevarējis atrak nomirt, lai cik

ilgi vārgtu, iekāms naudu nebijis noracis.

Ta vienam tēvam bijuši trīs deli, bet viņš mirdams negri-

bējis savu naudu dēliem atdot, bijis loti sīksts. Te vienu dienu
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tas viens dels manījis, ka slimajam tēvam šodien kaut kas prātā
Labi, tie divi_ brāli aizgājuši tīrumā art, šis turpretim paslēpies
rijas augšā tēvu vērot. Jā, un pa brītiņam nācis arī tēvs un ie-

karpījis naudu rijas gubenī pelavās, sacīdams: «Cik kapeiku, tik

dvēseļu!» Dels rijas augšā atbildējis: «Lai nu pa kapeiku dzī-

vību?» Bet tēvs vēl otrreiz nosacījis: «Cik kapeiku, tik dvē-

seļu!» Dēls atkārtojis: «Lai jau nu pietiek ar dzīvībām!» Trešo
reizi tēvs vairs netiepies un atteicis: «Lai nu arī, Dieviņ, notiek
tavs prāts!» iegājis istabā un nomiris. Dēls tūliņ nokāpis no

rijas un sācis naudu izkašņāt, bet nauda nedevusies rokā. Neko

darīt — gājis uz mežu pēc dzīvībām, pārnesis maisu ar skudrām,
izbēris gubenī un tad dabūjis naudu rokā.

Piezīme. Lielvārdē Paegļu Mārtiņš uzrakstījis teiku, ka viens zal-

dāts saimniekam izlūdzis nakts māju un gulējis gubenī. Te saimnieka tēvs

tai naktī pa trim lāgām nesis gubenī naudu glabāt, noteikdams: «Kas še ar

divi melniem, pusgada āžiem ars, tam lai nauda pieder!» Zaldāts neteicis

nekā, izdienējis savus gadus, pārnācis mājā un salīdzis pie šā paša saimnieka

par kalpu, vēl apprecējis saimnieka māsu. Pēc kāda laika saimnieks no-

miris un nu toreizējais zaldāts mantojis mājas. Par saimnieku ticis, viņš

izaudzinājis divi melnus pusgada āžus, noplēsis gubeni un aris pa to vietu ar

āžiem. Tūdaļ nauda izvēlusies. L. P.

28. Arv. Porietis Grašu pag. Latvju kultūras kr.

Stāsta, ka viens vecs vīrs, taisīdamies uz miršanu, paņēmis

savu naudu, sabēris podā un devies uz mežu, lai to apraktu.

Redzēdams, ka vecītis vairs nav ilgs dzīvotājs un tagad dodas

uz mežu, tās pašas mājas puisis nopratis, ka vecītis iet uz mežu

aprakt savu mantu. Puisis ar līkumu aizsteidzies uz mežu vecī-

tim pa priekšu un uzkāpis eglē, lai redzētu, kur manta tiek ap-
rakta. Savu naudas podu vecītis paglabājis zem tās pašas egles,

kurā atradies puisis, pie kam nolādējis, teikdams, ka tikai tas

viņu dabūšot, kas nokaušot tik daudz dzīvību, cik zirgam spalvu.
Puisis gudrojis, gudrojis un beidzot nolēmis kaut skudras. Kad

vajadzīgais skaits bijis nokauts, nauda pati iznākusi ārā.

29. A. 'Gari-Juone no St. Keibinīka Domopoles pag.

Senuok vāci cvlvāki vysi mierdami rokuši naudu zemē. Vīns

tāvs, vvsu myužu dzeivuodams, kruojs naudu, jis palīk slvms, ar

vysu naspāku īt uz mežu, izrūk dūbi pi vīnas egles un atīt uz

sātu. Dāls nyti vysur lyurej pēc tāva, kur tys globuos naudu,
aizīt uz mežu un atrūn izroktu dūbi pi egles.

_

Jis saprota, ka

tāvs tū dūbi ir racs dēj naudas globuošonas. Tāvs palīk veļ sly-

muoks, gondreiž jau pi mieršonas, pajem sovu naudas pudiņu.,

aizīt uz mežu un īlīk tū, jau agruok izroktajā dube, lykdams
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soka: «Kas nūliks pi tuos egles divpadsmit golvu, tvs tū naudu

pajems.» Dāls jau aizlaika beja īkuops ēglē, lai nusaklausīt, kū

tāvs sacīs naudu globuodams, un vaicoj: «Voi divpadsmit zvvu

golvu?» — «Divpadsmit golvu,» atsoka vecs. «Voi divpadsmit

zvvu golvu?» vēl vaicoj dāls eglē sādādams. «A, Dīviņ, tova vaļa,»
atsoka vecīts, aprūk naudu un aizīt uz sātu. Atguojis uz sātu

tāvs atsagula gultā un dreiži nūmyra, jū apmozguoja, apvvlka

teiruos drēbēs, īlvka škierstā, aizvedja uz kopim un poglobuoja.

Dāls aizīt uz upi, izzvejoj divpadsmit zvvu, apgrīž golvas, atnas

nūlīk pi egles un pajem tāva paglobuotū naudu.

30. V. Zacharska no 103 g. v. A. Šu š a Makašānu pag.

V. Pod i s krājuma.

Senējūs laikūs dzeivuoja uz šuo pasaula vīns vecs ar sovu

dālu. Dāls vvsu struoduoja un pelnīja naudu un vysu naudu

devja šovam vācam tāvam, bet vecs beja cīši skūps un naudu

vys nu dāla globuoja. Bet dāls vvsu zynuoja, ka pi tāva ir

daudz naudys salaseits. Tāvs jau pavysam palyka vacs un slyms,
bet dālam par naudu nikuo narunoj, ka pi juo ir salaseita. Vīnu

reizi dāls vaicoj nu tāva: «Tēt, vai tev nav naudvs, es gribu

nūpierkt sev kaidus zuobokus, kab byutu man koč svātdīn ap-

ilkt nūjīt uz bazneicu, a to nu manis vvsi sābri smejuos, runuo-

dami maņ ocūs, ka es vvsu myužu struoduoju, bet zuobokus

navaru nūpelnēt.» Vecs izklausēja, kū runoj juo dāls, a pēčuok

jam atbilda: «Man nav ni kapeikys,» bet pašam beja daudz zalta

naudys. Tai pēc ituo laika dāls vairuok nu tāva navaicuoja nau-

dvs, bet kai struoduoja un pelnīja, tai vysu naudu devja tāvam,

bet pats vvsu laiku sorguoja, kur tāvs liks tū naudu. Vīnu dīnu

vosorys laikā dāls veruos, ka tāvs juo izguoja pastaiguot pa tei-

rumu un daguoja pi vīna lela ūzula, kurs auga jūs teiruma molā.

Vecs apzavēra tī zam tuo ūzula globuot naudu. Atīt vecs uz

sātu apsaveruos, ka dāla nav* jis tyulen pajēmja luopstu un lelu

komūli sapeitys zalta naudys un losuos īt globuot zam tuo ūzula.

Dāls vvsu redzēja un dreižuok paprīšku vacuo tāva nūskrēja da

tuo ūzula un, kab jū juo tāvs naredzeitu, jis izkuopja uz ūzula

kūka un veruos. Atīt juo vacs tāvs ar luopstu, tī zam ūzula jis

izroka dūbi un jau globoj naudu, runuodams pats uz sevi: «Kas

symtu golvu laužu nūsiss, tys pajims itū naudu.» Bet dāls dzierd,

kū tāvs runoj, un atbilda jam nu ūzula: «Na cvlvāka, bet zivs

symtu golvu.» Otkon vecs runoj: «Cylvāka, a na zivs golvu.»
Dāls klīdz: «Zivs, zivs, a na cvlvāka.» Rozadusmuojās vecs un

pascēja: «Lai byus zivs!» Ar itim vuordim vecs aprokanaudu

zam ūzula un pats nūguoja uz sātu. Dāls nūkuopja nu kūka un

suoka rakt uz tuos vītys, kur nūglobuoja tāvs naudu. Cik jis
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naroka, nikai naudvs navar atrast. Kū darīt dālam? Jis at-

guoja uz sātu, nikuo tāvam narunoj un taipat tāvs jam ar nikuo

narunoj. Tai puorguoja dīnvs treis. Vecs cīši aizslvmuoja un

jau mierst zemī. Dāls dajīt pi tāva un vaicoj: «Tēt, tu jau
dreiži škiersīs ar itū pasauli. Pasok tu man, šovam dālam, vai

ir pi tevis naudys, koč ar kū tevi paglobuot.» Bet tāvs atbil-

dēja: «Man nav ni vīnvs kapeikvs.» Itūs vuordus oasceidams,

vecs nūmyra. _Kū darēt dālam? Nav naudys, ar kū paglobuot
tāvu. Jis sadūmuoja: «īšu es uz mīsteni, nūpierkšu svmtu zivs

un vvsim ar nazi atgrīzšu golvu.» Kai jis sadūmuoja, tai padora.

Nūguoja uz mīsteņi, nūpierka svmtu zivs, atnesja uz sātu, pa-

jēmja nazi,_ apgrīzja vvsim golvvs, un pēc ituo nūguoja ar luop-
stu pi tuo ūzula un suoka rakt. Tyulen jis dabuoja tū kamūli ar

zalta naudu, kur globuoja juo tāvs. Tai pēc ituo dāls paglobuoja
tāvu un pats suoka dzeivuot ar tū naudu kai lels baguotnīks.

Precējuos, pajēmja sīvu un vēl tagan dzeivoj prīceigi un laimeigi,
juo nav miris.

3. Paslēpta nauda ar dažādam prasībām.

1. J. Bank i n s. «Šis un t a s», I, 1872, 41.

Tēvs bija labi krietni bagāts, bet jau itin vecs vīrs. Šā dēls

jau bija apsievojies un tam arī bērni bija; bet tas tiem nedeva

nemaz naudas, kādēļ viņiem bija jācieš trūkums. Tēvs reižu sa-

slimst, viņš lūdzas, lai to ved uz pirti. Dēls un vedekle gan viņu

pārrunā un saka: Paliec', tēt', tepat pie mums istabā, ko tu viens

pats pirtī darīsi?» Bet viņš nē un ne, un cieti pastāv uz to, lai

šo ved uz pirti. Dēls, domādams un gribēdams zināt, ko tēvs

gan viens pats darīs, pirtī nogājis, aiziet iepriekšis un palien

palāvē. Tēvs pirtī nonācis, izrok bedri paslieksnē un tur ieber

kuli naudas, šos vārdus runādams: «Guli tad nu mana naudiņa

tik ilgi, kamēr tevi ar nodīrātu zirgu izaris!» Otrā vai trešā

dienā viņš nomirst. Dēls ar vēdekli ņem tēva pliko līki, viens

pie kājām, otrs pie galvas, pārvelk to iesēdu trīs reiz pār bedri:

nu bedre pati no sevis atveras vaļā un nauda tiem rokā.

2. Skolnieks Andrejs Ritenis no 70 g. vecā Jēkaba

Riteņa Nīca.

Viens saimnieks nesis savā dārzā naudu glabāt. Pie ābeles

viņš izracis bedri un nesis naudu uz trim reizām. Vina dēls to

pamanījis un uzkāpis ābelē. Tad saimnieks atnāca pēdējo reizi

un bēra bedri cieti. Aizbēris bedri, viņš teica: «Kas te ar pus-

dīrātu ķēvi ačgārni trīs reizes apars, tas to naudu dabūs.» Dēls
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paņēmis arklu, pavakis savu sievu, uzcēlis svārku un ačgārni trīs

reizes apara. Dēls paņēma naudu smiedamies.

3. J. BornatsNīca. K. Lielozola kr.

Vecenīte un vecītis nogājuši rijā un norunājuši paglabāt
naudu zemē un nosacījuši tā: «Kas to gabaliņu zemes uzars ar

pusdīrātu zirgu, tas to naudu dabūs.» Kāds vīrs to noklausījies,
uzcēlis savai sievai lindraku uz galvas un iejūdzis ilkšu arklā.

Vīrs uzaris to zemi un atradis ierakto naudu.

4. H. Skujiņa no 72 g. veca J. Baltiņa Bilskas pag.

Tāpat akai saimnieka tēvs gāš uz mežu un gribēš aprakt

naudu. Bet saimnieks jutis, uz ko tēvs taisās, aizgāš papriekšu
uz mežu un uzkāpis kokā. Drīz vie saimnieka tēvs ar bīš klā

un apukš koka apracis naudu un novēīēš tā: «Kas ar nodīrātu

zirgu ars, tas dabūs naudu rokā!» Saimnieks, kokā sēdēdams,
visu dzirdēš un redzēš. Šis nu domāš un gūdrēš, kā lei nu dabū

naudu rokā. Pēdīgi šim iešāvies labs padoms prātā un šis no

koka kliedzis: «Kas ar pliku zirgu ars, tas dabūs naudu rokā!»

Saimnieka tēvs domāš, ka Dievīc vie runā, un piekritis ar un

sacīš: «Lei jau, Dievī', paliek pēc tava prāta!»

Ka nu saimnieka tēvs nomiris un šo nobērēši, ta saimnieks

licis saimnīcai, lei noģērbās pavisam plika, iejūdzis šo arklā un

pārdzinis pār to vietu, kur saimnieka tēvs naudu apracis, trīs

vagas. Nu nauda tūlī devusies rokā.

5. Vils o n s Nīgrandē. LP, V, 16, 1, 27.

Reiz vienam nabagam nedevuši naktsmājas, bet nabags to-

mēr klusiņām ielīdis rijā un apgūlies krāsns augšā. Te naktī

saimnieks ienācis rijā ar naudas podu, izracis klonā bedri, no-

glabājis naudu, nolīdzinājis klonu, kā bijis, un teicis: «Kas še ars

ar nodīrātu ķēvi, tam nauda piederēs!» Labi, nabags tūliņ ap-

ķēris tos vārdus, aizsteidzies pēc sievas, atnācis citā naktī rijā,

izģērbis sievu pliku, iejūdzis arklā un mocījies tikmēr ardams,

kamēr ar lemesi izmocījis naudas podu laukā. Nu nabags dzīvo-

jis bez bēdām.

Piezīme. Arī Paegļu Mārtiņš Lielvārde ir uzrakstījis teiku, kur

mirējs apsola naudu tam, «kas ar pusdīrātu ķēvi ars.» Beigas parastas.

(LP, VI, 227, 30, 17, piez.) P. Š.

6. Arv. Porietis Grašu pag. Latvju kultūras kr.

Viena maja viens vecītis taisījies uz miršanu. Vedekla sā-

kusi vaktēt vecīti,"kur viņš paglabāšot savu naudu. Vecītis bijis
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tik novārdzis, ka nevarējis nekur aiziet. Kad reiz riiā nebijis
neviena iekšā, vecītis paņēmis podu, sabēris tur naudu un apra-

cis rijas paslieksnē teikdams, ka tas, kurš šo vietu izars ar no-

dīrātu zirgu, tas to naudu dabūs. Vedekla visu to noskatījusies

pa šķirbiņu no piedarba. Kad vecītis nomiris, vedekla ņēmusi

viņu pliku un pārvilkusi pār to vietu un tā naudu dabūjusi.

7. Jur i s Upī t i s Gata r tā. LP, V, 400, 197, 7.

Senāk naudu rakuši zemē, dvēselēm novēlēdami. Šī ieraktā

nauda vienreiz gadā kaltējusies, lai nesapelētu — visvairāk Jāņu
naktīs šur tur degusi zila uguntiņa; bet tik drīz cilvēks tuvojies,

liesmiņa apdzisuši. Tagad reti redzot tādas liesmiņas, jo šinīs

laikos vairs nerokot naudu zemē un tai naudai, kas vecos laikos

ierakta, kaltējamais laiks esot pārgājis. Citi to saucot arī par

nolikto laiku. Reiz viens tēvs, savu naudu ierakdams, novēlējis,

lai dēls ātrāk naudu nedabūtu, kamēr tik dziļi nabadzībā iestidzis,
ka ar gaili jāar tīrumi. Bet dēls slepeni noklausījies tēva vārdus.

Līdz nu vecais nomiris, šis iejūdzis gaili arklā, pēris ar pātagu
un aris un aris. Ak tu žēlīgais! Otrā, trešā vagā sākusi tikai

nauda žvadzēt un nākusi laukā, ka skan vien.

8. H. Skujiņa no 72 g. veca J. Baltiņa Bilskas pag.

Saimnieka tēvs jau ilgi gulēš uz vietas un šim bīš jāmirst

no. Reiz nu saimnieka tēvs visus aizsteilēš uz darbu un tā ie-

rīkojies, kā šis vienc pats vie mājā paliek. Bet vedakla vis uz

darbu negāsi, paslēpusies istabā un noskatīsies, ko saimnieka

tēvs dara. Nu saimnieka tēvs izrausies no vietas, aizstreipuloš
līdz sliekšņam, iekāsis paslieksnē naudu un novēlēš tā: «Ka

būs tādi laiki, ka ar gaili ars un ar vistu ecēs, ta dabūs naudu

rokā!» Ta nu saimnieka tēvs aizvilcies apakalis līdz vietai un

kā kritis vietā, tā ar bīš pagalam. Saimnīca izstāstīsi saimnie-

kam, ko šī redzēsi un dzirdēsi. Ka saimnieka tēvam nodzēruši

bēres, ta saimnieks iztaisīš mazu arklīnu un tādas Dašas ecēk-

šīnas. Sajūdzis gaili arklīnam priekšā un vistu ecēkšīnām

priekšā un pie paslieksnes ar gaili pārdzinis trīs vadzīnas un ar

vistu akai noecēš. Ka nu bīš noecēš, ta no paslieknes izvēlies

naudas žūksnis.

9. Fricsons Aizputes apr. Dzelda. Brīvzemnieka

«S bor ņ i k», 98, 703. LP, VII, I, 4.

Reiz viens vecs, vecs tētiņš gulējis slims un gaidījis galu.
Šim vecītim bijusi nauda, bet to savam dēlam atstāt neticies.

Dēls to noģidis, tādēļ sācis vērot, vai tikai tēvs negribēs naudu
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kur noslēpt. Reiz visi mājnieki aizgājuši pie darba, tikai tēvs

vien palicis savā_ gultā. Viņš redz: neviena nav mājā, tagad
laiks! Tūliņ izkāpis no gultas, paņēmis maisu naudas, lāpstu,
katlu un mudīgi uz riju prom. Rijas galā izracis bedri, ielicis

tur katlu un iebēris tanī visu naudu. Vēl steidzies citai pakal.
Bet to visu dēls bija noskatījies un, kamēr vēl tēvs nebijis at-

pakaļ, viņš palicis bībeles lapu naudai apakšā, pats turpat pa-

slēpdamies. Atnācis tēvs, piebēris citu klāt un teicis: «Nogrim-
sti nu deviņas asis zemē!» Bet tūliņ viens (velns) piedarbā at-

saucies: «Šī nauda citam kungam jau pieder!» Un patiesi, katls

vien nogrimis zemē, nauda turpretim izbirusi pa zemi un nākusi

dēlam rokā.

10. H. Skujiņa no 72 g. ve c a J. Baltiņa Bilskas pag.

Un vē ar to naudu tā bīš. Saimnieka tēvs jau ilgi vārdzis

un nīcis, bet naudas nevienam nevēlēš. Reiz saimnieka tēvs iz-

gāš no istabas un gāš uz mežu. Saimnieks noskatījies, kur tēvs

aiziet, un šim ar līkumu uz mežu pretī. Saimnieks uzkāpis eglē

un gaidīš, ka nāks tēvs. Kā ta, kā atnācis saimnieka tēvs, tā

apracis naudu apukš egles un novēlēš tā: «Lei tik dziļi (nauda)

ieiet zemē, cik tālu mana balss aiziet!» Saimnieks klausījies un

errojies: «Sazini nu, cik tālu balss var aiziet, un ta rocies nu

asim dziļi naudai pakaļā.» Bet ta saimnieks apķēries un kliedzis

no egles: «Trīs sprīžu dziļi!» Saimnieka tēvs, dzirdēš saim-

nieka vārdus un domāš, ka Dievīc vie šim pretī runā un sacīš:

«Ak, tik tālu vie! Nu, Dievī', lei paliek pēc tava prāta.» Ka

saimnieka tēvs nomiris un šo nobērēši, ta saimnieks izracis tēva

naudu un tā ar nebīsi dziļāku par trīs sprīžim.

11. Vilsons Nīgrandē. LP, V, 15, 1, 26.

Bijuši divi kaimiņi: viens pārlieku bagāts, otrs nabags bez

gala. Reiz nabadziņam piedzimis dēls, bet nebijis ne tik daudz

pie rokas, kā dēlu nokristīt. Bēdās paņēmis auklu un naktī aizgā -

jis bagātnieka dārzā kārties. Jau uzlīdis ābelē, jau apmetis auklu

ābeles zaram, te ienācis tai brīdī bagātais dārzā ar lielu naudas

podu un taisni apakš tās ābeles izracis bedri, noglabājis naudas

podu, nolicis nosistu peli tur virsū un teicis: «Tikai tas naudu

dabūs, kas šo kumosu apēdīs!» Nabadziņš augšā domājis: «Liela

nelaime! Ko izsalkumā visu neēd?» Un tā kāpis no ābeles zemē,

pārnesis peli sagrauzdēt, apēdis, izņēmis naudas podu un dzī-

vojis bagāti.

12. V. Zacharska no E. Dembovskas Zvirzdines pag.

Latvju kultūras kr.

Vīnu reizi senejus laikus dzeivuoja pasaule vīns vacs zem-
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nīks, jam beja vīns dāls. Zemnīks beja cīšy skūps un lasēja
naudu, bet dalām žaluoja īdūt kaidu kapeiku. Tai cik tī godu
nadzeivuoja itys vecs, bet jau palyka pavysam vacs un sluobs,
bet naudys jam beja cīšy daudz, kuru jis globuoja nu dāla. Vīnu

reizi sadūmuoja itvs vecs nūglobuot naudu kaut kur zemē. Kod

dāls nūguoja struoduot uz teiruma, vecs pi ustobvs molvs izroka

dūbi un tī nuglobuoja vvsu naudu. Kod jis globuoja, tūlaik pa-
sacēja vuordus: «Kas sagius mainu kačy un īliks jū korstā iudinī

dzeivu un izvuoreis tai meikstu, kab kaulenis palvktu sorkonys,
tvs vareis pajemt itū naudu.» Tai runuodams, vecs aproka
naudu un nūguoja uz ustobu. Cik tī laika puorguoja, vecs cīšy

saslyma. Dāls vērās uz veča un vaicoj: «Tjatja, tu dreižv miersi

zemē. Man vajag atvest tev bazneickungu un pēc nuoves tevi

paglobuot. Vai tev nav naudys?» Vecs nūlīdza, ka jam nav ni

vīnys kapeikys. Kod vecs myra, atskrēja daudz mainu kaču, un

vysi klīdzja kai vīnā bolsā: «Pasok dālam, kur nauda! Mes

navarym sorguot tovu naudu pi istobys molys un navarym zy-
nuot, kuru dāls vuorēs iudinī.» Dāls vysu dzierdēja, un kad tāvs

nūmvra, jis tiulen sagiva vīnu mainu kači un savuorē.īa tai meik-

sti, ka kaulenis palyka sorkonys. Pēc ituo jis suoka rokt pi

ustobys molys un izroka tāva vacū naudu, ar kuru tagan boguoti
dzeivoj.

13. M. Garkolne no M. Nagev i č a s Jasmuižas pag.

Senējūs laikūs dzeivuoja vacs, vacs vecīts, kurs beja cīši

boguots, jam beja daudzi zalta naudas. Sovim bārnim vecis so-

vas naudas negribēja atstuot. Atguoja večam slyma dīna un jau

juomierst zemē, bet nauda vysa beja vēl pi juo paša. Vecis jau

vysā slyms bvudams, pīsacēia nu gultas, pajēmja savu naudu un

izguoja uorā. Tys beja pusnaktīs. Vysa saime gulēja. Ka vecis

izguoja uorā, dzierdēja tik veča dāla sīva. Jei izguoja pēc veča

pakal pasavērt, kū vecis uorā dorīs. Pi ustobas pakša vecis iz-

roka dūbi, īlyka tymā naudu, aproka un soka: «Tys varēs itu

naudu izjemt, kas pīsēs šimā vītā meža, un tū mežu nuciers!»

Vecis īguoja ustobā, atsagula un na par garu laiku_numyra_.
Veča vuordus dzierdēja juo vadakla. Jei tyulen piseja tyma

vītā mogonu. Mogonas izauga cīši lelas, kai mežs. Rudenī dala

sīva nāciērta mogonas, izroka naudu un dzeivuoja ar sovu veiru

slovona un boguota.

14. A. Gari- J v o ne no St. Keibi n ī ka Domopoles pag.

Dzeivuojuši reizi vīns vecīts un vecīte, vecīts palicis slyms.

Vecīte kurinoj cepli maizes cepšonai un redz pa lugu, ka vecīts
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duorzā naz kū rušinoj pi uobelnīcas saknēm. Vecīts ustobā gon-
dreiž jau zemē mierst, kad izīt uorā sprauns un īt kai vasals.

Vecīšam bejuse nauda, nyu vecītei īkreit pruotā, ka jis pi uobel-
nīcas grib aprakt naudu. Lyurej vecīte pa lāgu — redz: jis iz-

nas naudas pudiņu, buož zam uobelnīcas saknēm un soka: «Kad
es nūmieršu un baznīckungs skaitīs lyugšonas pi muna groba,
kas plyks padoncuos pa munom kryutinvtys tū naudu pajems.»
Vecīte vvsu dzierd. Atīt vecīts, apracs naudu, atsagulst gultā
un nūmierst. Vecīti apmozgoj, apvalk, īlīk škierstā, sasāloša

bērinīki, atīt baznīckungs, skaita lyugšonas. Jei nikuo nasacī-

dama, nūvalk vysas drēbes, plyka izlac večam uz krvutim un

doncoj; lauds dūmoj, ka vecīte duma palyka. Jei nūlāc zemē,

apsavalk drēbēs, pajem vīnu sābru cylvāku, aizīt pi uobelnīcas

un izrūk naudas pūdiņu. Vecīte i šudiņ dzeivoj boguota ar sova

veira naudu.

15. Juris Upītis Gatartā. LP, V, 401, 197, 7.

Reiz bijis loti bagāts brālis un loti nabadzīga māsa. Māsa

vienu dienu aizgājusi pie brāļa kādu artavu palūgt. Bet brālis

atcirtis: «Man naudas nav, ko tu plijies man virsū!» Māsa dus-

mās nolādējusi brāļa naudu, sacīdama: «Nu, ja tev naudas nav,

lai tad arī viņas nav! Ļaunie gari valdīs par tavu naudu!»

Tomēr brālim bijusi gan nauda: vesela muciņa pagrabā gla-

bājusies. Bet no tās dienas nevarējis savai naudai piekļūt:
melns šunelis gulējis naudas mucai virsū, sargādams. Ja iegā-

juši dienas laikā — nevarējuši ne šuneli, ne mucu ieraudzīt; ja

iegājuši ar uguni — uguns izdzisusi; ja gājuši ar varu, ar spēku
— palikuši akli.

16. Dandenis Drustos. LP, V, 402, 197, 9.

Reiz dzīvojusi mantkārīga lielmāte; tā arvienu daudzinājusi:

«Kaut jel nakts arī paliktu par dienu un svētdiena par darba

dienu, cik tad mantas vairāk saraustu!» Bet reizi lielmāte pie-

pēži sasirgst tik loti, ka pati paredzējusi beigas. Un patiesi: bij

arī beidzamā nakts. Bet izdziestot lielmāte vēl paspēj istabas

meitai pieteikt: «Manu galvas spilvenu ielieci manā zārkā!»

Labi, istabas meita to padara un nesaka nevienam. Lielmāti pa-

glabā miroņu kambarī. Te sanāks radi un sāks meklēt lielo

naudu, kas lielmātei bijusi; bet nevar un nevar atrast. Beidzot

uzstāj istabas meitai: tā būšot nozagusi. Neko darīt, istabas

meitai jāsaka, ka laikam gan galvas spilveni nauda meklējama.

Nu visi sataisās uz miroņu kambari iet. Aiziet, atslēdz durvis

un ierauga: liels melns suns tup uz lielmātes zārka, zobus at-
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ņirdzis, un tiklīdz paiet tuvāk — ņurd kā traks; bet zelta gabali
tam pilnas nāsis, pilnas acis, pilnas ausis, jāsaka: laistās vien.

Ko nu? Lielmātes radi tīri muļķa prātā, tik daudz zelta redzē-

dami, un nevar piekļūt. Beidzot sadabū vīrus, spēku, un atņems

sunim ar varu. Nu sanāk ar rungām, ar ieročiem, un plosīs

plušķi gabalos: bet tiklīdz zārku aizkāra: nauda ar visu suni

nogrima zemes dziļumos.

4. Velni sargā naudu.

1. R. V. Bērziņš Annēniešos. E t n., I, 1891. LP, VII, l, 1112, 3.

Reiz viens saimnieks palicis dikti slims. Viņš domājis, ka

jau nāve klāt, tādēļ paņēmis savu naudas maisiņu, aizgājis uz

mežu un tur to apracis dziļi zemē. Neviena acs to neredzējusi.
Saimnieks pārnācis mājā un tikai gaidījis beidzamo stundiņu, bet

tā nenākusi vis, trešā dienā palicis pilnīgi vesels. Nu viņš stei-

dzies uz mežu pēc savas naudas, bet tās vairs neatradis, jo velns

to bijis paņēmis sevim. Aprakto naudu velns glabājot, tādēļ tam

esot tik daudz ko šķaidīties.

2. Kanavinš Gulbenē. LP, VII, I, 1146, 1.

Puiši ar iesmu vienā vietā bakstījuši zemi, domādami naudu

atrast. Viens vecītis, notālēm ieskatīdamies, redzējis, ka uz ciņa

turpat pie puišiem stāv velis; bet puiši ne to cini ievērojuši, ne

arī vellu redzējuši, nedz naudu atraduši. Vēlāk vecītis to cini,

kur velis stāvējis, izārdījis un savācis daudz naudas.

3. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīga.

Viens bagāts cilvēks mirdams paslēpis savu naudu spilvenā,

un vēlējis, lai to spilvenu viņam ieliekot zārkā līdz. Pēc bērēm

mantinieki izmeklējušies mirēja naudas, bet nekur neatraduši.

Tad sākuši domāt, ka nauda būšot varbūt ar visu zārku aprakta,

aizgājuši uz kapsētu un izrakuši zārku laukā. Kad nu attaisījuši
zārku vajā, tad nauda bijusi salikta uz miroņa krūtim un uz nau-

das gulējusi liela melna čūska. Tad nu gājuši uz mācītāju pēc

padoma, ko lai darot. Mācītājs teicis, lai tās naudas neaiztiekot,
un lai zārku tūliņ aprokot. Tā nauda jau piederot velnam un ja

to aiztikšot, tad būšot slikti.

4. Paegļu Mārtiņš Lielvārde. Zin. Ko m. kr. LP. VI.

227, 30, 17.

Amatnieks gājis uz talaku vietu strādāt un paglabājis savu

naudas maku apakš koka saknēm. Vēlāk, kad pārnācis maja,
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gājis savai naudai pakaļ un atradis zem saknēm lielu vardi kā

plaukstu. Grūdis vārdi nost, bet šī rāpusies atkal atpakaļ; bei-

dzot saskaities, pakampis vardi ar kreiso roku un aizsviedis;

bet sviežot varde noskanējusi. Gājis raudzīt, atradis: varde pār-
vērtusies par naudas maku.

Šos brīnumus esot izdarījis velns, jo tas arvienu tīkajot ap-

glabātas naudas pārvaldīt.

5. Ernests Menke no 50 g. veca Jura Menkes Dig-

nājas pag.

_

Reiz viens aizkavējies ceļinieks iegājis siena šķūnī nakti pār-

gulēt. Viņš uzrāpies sienaugšā un iemidzis. Piepēži tas izdzir-

dis runātāju balsis. Ceļinieks pabāzis galvu uz priekšu un ie-

raudzījis divus vīrus, kas kaut ko pārrunājuši. Vīri izcēluši šķūņa

grīdai dažus baļķus un pēc tam aizgājuši. Pēc maza brīža vīri

atgriezušies, nesdami lielu katlu. Katlu viņi ielikuši izņemto baļķu
vietā. Pēc tam vīri atkal aizgājuši. Drīz vīri atkal atgriezušies
ar lielu naudas maisu. Naudu viņi sabēruši katlā. Tā vīri stai-

gājuši vairāk reizes, kamēr katls bijis pilns ar naudu. Ceļinieks

par to starpu, kamēr šie gājuši pēc pārējās naudas, iebēris savā

ceļa somā divas saujas zelta. Vīri atgriezušies un viens jautājis:

«Cik dziļi lai nogrimst šis katls zemes dziļumos?» Otrs atbil-

dējis: «Cik tālu atskanēs mana balss, kad es saukšu, tik dziļi
būs katlam grimt.» Pēc tam vīrs saucis ar visu savu spēku, tā

kā šķūņa sienas drebējušas. Tūdaļ katls sācis grimt ar lielu

troksni. Tūdaļ arī ceļa soma izspruka ceļa vīram no rokām un

sekoja katlam. Žēl bija vīram ceļa somas, bet nekā nevarēja
darīt. Ceļinieks apskatījās pēc vīriem, bet to vairs nebija. At-

skanējis atkal troksnis zemes dzijumos un vīra ceļa soma izskrē-

jusi no zemes laukā. Vīrs palicis loti priecīgs, paņēmis somu.

atradis to, un žvadzinājis zelta naudu, teikdams: «Vellam dzie-

smu grāmata nav patikusi, tāpēc tas to ar visu naudu atsūtījis

atpakaļ.» Ceļiniekam somā bijusi dziesmu grāmata. Naudu

viņš bija uzbēris tai virsū.

6. A. Miezere Sauka. Latvju kultūras kr.

Neretas baznīcas tornis bijis tik augsts, ka jūrnieki jūrā mal-

dījušies, turēdami to par Rīgas Pētera baznīcas torni. Atnākusi

barga pavēle no Rīgas rātskungiem, lai torni noārdot zemāku.

Tas arī ticis izdarīts. Neretas baznīcas priekšā aug divi lieli

bērzi, zem kuriem esot divas lielas mucas ar naudu: viena ar

zelta, otra ar sudraba naudu. Lai naudu dabūtu, pilnā mēnesi

jānoķer melns kaķis, kam neesot nevienas baltas spalviņas. Ka-
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ķis jāiebāžot maisā un maiss jāaizsienot uz trijdeviniem mezg-

liem. Kad ejot rakt, tad maiss ar kaķi jānemot līdz. Tanī vietā,
kur nauda atrodas, pienākot velns un prasot: «Ko gribi?» Tad

jāatbild: «Gribu naudu rakt.» Velns nelaižot to darīt un prasot:

«Kas tanī maisā?» Racējam jāatdod maiss un jāsakot: «Zaķis,
ko atdodu tev par to naudu.» Bet pašam jābēgot ātri, ātri pro-

jām un jāpaskrienot zem kādas mājas jumta, tikai ne zem baz-

nīcas jumta. Velns ātri taisot maisu vaļā un kad ieraugot, ka

piekrāpts, dzenoties pakal un gribot racēju saķert un saplosīt

gabalos. Kad naudas racējs ir zem jumta, tad velns dusmās

uguni vien spļaudams, aizejot projām. Ja tā nu racējs paliekot

dzīvs, tad viņi varot iet un rakt naudu.

7. Aleksandrs Snipe Jaun-Gulbenē.

Kadupu kalniņš atrodās pie pašām krustcelēm, kur pār Krā-

pās - Jaun - Gulbenes lielceļu iet pāri ceļš no Gulbīša uz Kalpa
skolu. Kalniņa vakaru piegāze apaugusi eglēm un krūmiem,
starp kuriem ir arī pa lielam vecam bērzam un kādai priedei.

Kalniņā nolīdzināts glīts laukumiņš, kas apstādīts ar biezu egļu
rindu. No kalniņa ir patīkams skats uz dzirnavu dambi, un Jaun-

Gulbenes staciju. Agrāk kalniņā esot nauda kaltējusies. Garām-

gājēji un braucēji naktīs esot redzējuši uz kalniņa uguni spīdam.
Tikai neviens nedrīkstējis iet raudzīties, kas tur ir: domājuši, ka

tur tā kā tā būšot velns klāt, un naudu dabūt nevarēšot. Te reiz

tumšā naktī gadījies iet garām vienam ceļiniekam. Tas jau pa

gabalu redzējis uguni spīdam. Gājis tuvāk, redzot skaidri: kal-

niņā spīd uguns. Gājis skatīties: velns sēdot un zelta naudu

skaitot. Ceļinieks iesaucies: «Vai Dieviņi, cik tev daudz naudas!»

Tikko izdzirdis vārdu «Dieviņ» — tā velns ar visu naudas podu

sadedzis. No tā laika vairs neviens neesot redzējis Kadupu kal-

niņā naudu kaltējamies.

8. Keviešu Andrejs Koknese. Brīvzemnieka kr.

LP, VII, I, 1082, 9.

Kokneses pils bijusi loti stipri celta. Jau ilgāku laiku ienaidnie-

ki to apsēduši un vienā balstā apšaudījuši, bet ieņemt nejaudāja.
Jau ienaidnieki gribēja aiziet, te viens nelietis no pils iedzīvota-

jiem ieradās ienaidnieku nometnē un apsolījās par lielu maksu

slepenas tekas uz pils iekšieni parādīt. Labi, kara vadonis miera:

lai rāda. Tad nelietis veda ienaidniekus uz Bilstiņu muižas pusi

un parādīja mazus vārtelus, pa kuriem pilī iekļūt. Izcēlās sīva

cīņa, bet pils iedzīvotājus pārspēja, pili aizdedzināja. Sievieši

klupa pa logiem ārā un metās Daugavas viļņos. Mūri sagruva
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un sabira uz lielajiem pagrabiem, kuros daudz, daudz mantas,

visādu dārgumu glabājās. Neviena no pils iedzīvotājiem netau-

pīja, ne veca, ne jauna; arī paša nodevēja ne. Tad kara vado-

nis sacīja: «Es gan varētu solīto naudu tev izmaksāt, bet kad

tu savus brāļus tik nekaunīgi esi pārdevis, tad tev arī jāmirst!»

un pavēlēja tam galvu nocirst. Tikai vienīgi pils īpašnieks iz-

glābās: viņš pārbēga pa vara tiltu Daugavai pāri un tad tiltu

uzspēra ar pulveri gaisā. No šejienes pils īpašnieks aizmuka uz

Brunavu un uzcirta tur uz liela akmens (to akmeni vēl šodien

rada) šo pantiņu:

«Kungs, es uz tevi paļaujos, —

Kā stiprai pilij uzticos!»

To padarījis, viņš nosacīja, ka tas tikai apbirušos dārgumus

pils pagrabos iegūs, kas viņa (pils īpašnieka) vārdu uzminēs.

Bet pils īpašnieka vārda neviens neesot zinājis, nevienam viņš

to neteicis. Gan izminējās, bet velti; arī to neviens nezināja,

kur pils īpašnieks palicis, kur galu ņēmis. Beidzot, kad neviens

vārda nespēja uzminēt, tad velis no Pērses viļņiem izcēlās un

vārdu uzminēja. Par to velis dabūja visus pagrabu dārgumus
savā varā. Viņš tos sakrāva vienā šķirstā, šķirstu nolika pa-

grabā un tad pats uzsēdās, melna sunīša veidā, uz šķirsta vāka

dārgumus sargāt. Senāk daži mēģinājuši pagrabā ietikt un naudu

pagrābt. Pagrabā ietikuši gan, bet no šķirsta sunītis pikti tos

atgaiņājis.

Gaiķu Fricis, Zadinš, Rudbāržos. Zin. Kom. kr.

LP, VI, 228, 30, 21.

Rudbāržu Zviedru jeb Zviergzdu laukā (Saldus, Liepājas

lielceļa malā) ir priežu kalniņš, tā sauktie Zviedru kapi. Zviedru

karos te esot izraktas lielas bedres un miroņi pa simtiem vienā

pašā bedrē aprakti.

Veci ļaudis šinī kalniņā esot redzējuši uguni kuramies un

melnu pūdela suni, spožām acim, tur klāt tupam. Tā esot kara

laikos aprakta nauda — šī uguns un suns esot tās naudas sargsj
ja kāds sunim būtu uzsitis, tad aprakto naudu būtu dabūjis rokā.

10. Skolnieks Andrejs Ritenis no 50 g. vecas Annas

Dru 11 c s Nīcā.

Reiz Šmiukšis un vēl citi vīri sarunājuši izcelt to naudas

lādi, ko citi atraduši. Viņi domājuši, ka velns tur guļot virsū.

Viņi paņēmuši lūka striķi, jo velnu varot ar to izcelt. Viņi lādi

pacēluši līdz ūdens virsām, bet virsū bija liels, melns kaķis, un

lāde nogrimusi atkal dibenā.
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11. Auļu Jānis Cēsīs. E t n., 11, 1892. LP, VII, I, 1052, 6.

Zem Cēsu pils drupām atrodoties vairāki, mazi pagrabi, sa-

vienoti ar apakšzemes gaņģiem. Šo gaņģu galvenā līnijā atro-

doties daudz ķēmu un jaunu garu, kas visi apsargājot pagrabos
atrodamo lielo mantu. Pašā galvenā gaņģa vidū sēdot velns,
kamēr netālu no galvenā pagraba durvim sēdot un vērpjot kāda

pils senākā valdnieka meita. Viscaur uz sienām esot tādi zīmē-

jumi, ka jāsmejoties gribot negribot, un neviens cilvēks nevarot

palikt nesmējies. Visa lielā pagraba bagātība nolemta tam, kas

aizies līdz vērpējai nesmējies. Gan reiz viens študents aizgājis
līdz vērpējai, bet kad vērpēja pasniegusi šim galvenā pagraba

zelta atslēgu, študents, nabadziņš, nezin kādēļ pasmējies. Tūliņ

arī velns klāt, krāvis šim reiz un šis vairāk arī negaidījis — ārā.

Izmeties, pats nemaz nezinādams, atjēdzies tikai, kad bijis jau
ārā. Nesen, pils mūriem brūkot, atdarījies viens pagrabs. Viens

meža sargs aizdedzinājis sveci un gājis iekšā, bet velns sūtījis

vēju un izdzēsis sveci. lededzinājis otrreiz sveci un nācis ārā.

12. Fr. Mūrnieks Valkas apr. Lejas pagasta Kurmjos.

Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 1050, 2.

Reiz viens tai vietā, kur nauda kaltējusies, racis un uzracis

naudas mucu. Bet te velns ar deviņām galvām muti atplētis

tuvojies, it kā gribēdāms racēju ierit. Tad racējs paslēpies krū-

mā. Nu velns naudas mucu licis pār pleciem un aiznesis. Tagad

naudas racējs gājis pie naudas bedres, cerēdams jel kadu mazu-

miņu atrast, bet nekā. Velns visu bijis aizstiepis, tikai čūska

gulējusi tai vietā. Šis pacēlis lāpstu un gribējis čūsku nosist,

bet acumirklī čūska izspļāvusi ūdeni tādā daudzuma, ka viss ap-

gabals par lielu ezeru pārvērties.

13. Fr. Brīvzemnieks Aizputes ap g. «S borņ i k» 94, 69. 16.

LP, VII, I, 1050, 3.

Aizputes apriņķī, Briņķu pagastā ir Kvašu mājas. Šinīs mā-

jās dzīvojis vīrs, aplam drošs un stiprs cilvēks. Tas nu pama-

nījis meža malā pie liela akmens pa nakti uguntiņu mirdzam.

Reiz pašā Jāņu naktī gājis raudzīt, kas tur deg. Piegājis ugun-

tiņai klāt — redz: liels melns vīrs stāv ar biški roka un rakņā

pa pannu kvēlošas ogles. Vīrs devis labvakaru. Melnais tikai

nokrācies vien, neatteikdams ne vārda. Zemnieks vel iebildis:

«Dod jel uguni pīpi aizsmēķēt.» Bet melnais, tas bijis velns
L

vel

neatbildējis, rakņājis tikai savas ogles. Nu zemnieks pats ņēmis

ogli savai pīpei, bet velns ar savu urķi tā iekrāvis šim pa nagiem,

ka ogle izkritusi zemē. Tagad zemnieks gribējis visu pannu pa-
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ķert, bet velns izrāvis to, pabāzis zem akmens un pats nozudis.

Nākamā rītā zemnieks augrumā steidzies atkal turp un atradis

izkritušās ogles vietā rubli. Otrā gadā viņš pašā Jānu pusnaktī

iespirdzinājies krogā un tad devies atkal uz meža malu, kur

uguntiņa mirdzējusi. Aiziet — redz: tas pats vīrs atkal žāvē

naudu. Devis labvakaru, bet melnais kā nesaņem, tā nesaņem.

Nu uzkliedzis: «Vīrs, ko tu te dari?» bet velns kluss bijis, kluss

palika. Tagad zemnieks sagrābis pannu abām rokām, uzmetis

pār plecu un uz mājām projām. Bet tūliņ sacēlusies briesmīga

auka, tik tikko gar zemi šo nepagāzusi: putekli, gruži, smiltis

gandrīz vai aklu padarījuši. Pats velns turpretim nopakaļus sau-

cis: «Vīrs, vīrs, atdod manu pannu!» Bet zemnieks nemaz ne-

paskatījies atpakaļ un tā laimīgi pārticis līdz vārtiem. Vārtus

atvērt gan nevarējis, jo abām rokām nasta turāma. Nekā cita

darīt, bijis jākāpj vārtiem pāri. Bet kāpjot gadījies drusku pa-

griezties un tad neviļot paskatīties atpakaļ. Kā paskatījies at-

pakaļ, tūliņ velns izrāvis pannu; bet zemnieks patapis cepuri

velnam no galvas noraut. Dusmās viņš tad pacēlis klētij pakšķi,
garāmiedams, pabāzis velna cepuri klētij apakšā, iegājis savā

istabā un licies gulēt. Naktī velns atnācis pie zemnieka istabas

loga un nerimdams kliedzis: «Vīrs, atdod, manu cepuri! par svē-

tību vina tev nebūs.» Bet zemnieks negājis no istabas laukā.

Rītā viņš sūtījis sievu apskatīties, kas tur labs ir apakš klēts

pakšķa. Sieva aiziet — ierauga: apakš klēts pakška govs lepa.
Par sodu velns zemniekam uzsūtījis utis, no kurām cauru gadu

nespējis atkratīties. Arī vēl otrā gadā zemnieks Jānu naktī aiz-

gājis uz meža malu, bet itin nekā vairs tai vietā neredzējis.

Mežā viens tikai smiedamies saucis caur degunu: «Zemniek, vai

negribi naudas? ha, ha, ha!»

14. Kr. Nāburgs Umurgā. «Balss», 1887. g., nr. 19. LP, VII,

I. 1049, 1.

Lejas pusē Umurgas kapsētai atrodas mazs, gandrīz aiz-

audzis ezeriņš, ko nosauc par Pepīti. Netālu aiz šā ezeriņa pa-

ceļas kalniņš, Nabagu kalniņš. Vecos laikos šis ezeriņš bijis

krietni liels ar dziļu skaidru ūdeni un bijis velnu mājoklis. Velni

kalniņā glabājuši ieraktu lielu kasti naudas. Reiz aiz kalniņa

pulks nabagu sanākuši izpriecāties. Daži sākuši lēkāt, diet pa

velnu naudas kasti. Par to velni gauži saskaitušies, šāvušies ar

lielu karieti un seši melniem zirgiem no ezera laukā, paņēmuši
naudas kasti, aizbaidījuši nabagus. Paši velni ar naudas kasti

atkal iegāzušies ezerā. No tā laika ezers sācis aizaugt. Arī ne-

viens nabags no tā laika nav rādījies kalniņā un kalniņš dabūjis

vārdu Nabagu kalniņš.
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15. Kalniņu Jēkabs Ozolnieku Līčos. Jkr. IV. LP, VII,

I, 1119, 2.

Dambrata malā augusi priede ar trim žuburiem, no kuras

tagad tikai resnais stumbrs palicis. Šo priedi sauca par mēra

priedi un pie viņas allaž spokojies. Reiz viens vīrs nolicies pie

šās priedes dienasvidū; te pienācis melns kungs un solījis tam

katlu naudas, ja tas tam apsolot savu vistu ar deviņiem cāļiem.

Vīrs, kam ne vistas, ne cāļu, bet gan sieva un deviņi bērni —

nav ne par ko solījis. Kungs nozudis kā ēna.

16. Kalniņu Emīlija Dobeles apr. Kroņa Udzē. Jkr. 11.

LP, VII, I, 1120, 3.

Naudīšnieku Radziņu mājās dzīvojis klausības laikos vīrs.

vārdā Zanders, tas bijis loti kārs uz naudu. Vienreiz viņš bijis
muižā darbos. Darbinieki riju izkūluši, no jauna piesēruši un

aizgājuši atmigās turpat piedarbā uz klona. Uz vienu reizi kāds

kungs ienācis piedarbā, piegājis pie Zandera modinājis to:

«Zander, Zander, celies ātri augšā un nāc ārā!» Šis nu izšāvies

un izskrējis tāpat bez cepures, bez zeķēm, tikai pliks kažociņš

vien apkārt. Laukā svešais teicis: «Klausies, Zander, nāc man

tūlīt līdz! Es tev došu pulka naudas. Bet par to tev man jādod
vai nu vista, vai cālis.» Vīram naudas labi gribējies. Tas ne-

maz ilgi neapdomājies un bijis tūlīt gatavs iet līdz. Arā bijis labi

auksts. Viņš tādēļ teicis, lai svešais pagaidot, būšot ieiet paņemt

cepuri un apmaukt zeķes. Bet svešais tūlīt izvilcis no savas

svārku kabatas zeķes un cepuri. Zanders nu gājis tūlīt līdz.

Svešais to ievedis mežā, parādījis tam lielu čupu smukas naudas

un teicis: «Grāb nu, cik tikai vien vari!» Vīram tīri acis apži-

bējušas, redzot tik daudz smuku, osainu dālderu. Viņš nelicies

divreiz teikties un grābis, ko nagi nes. Nu to velns (jo tas tas

svešais bijis) novedis uz vienām mājām, pievedis pie vienas gul-

tas, iedevis tam zobiņu rokā un teicis: «Cērt nu kaklu nost vistai,
vai cālim!» un rādījis uz sievu un bērniem, kas tur gulējuši
Vīrs to negribējis darīt un nu abi sākuši strīdīties. Te arī gailis
laktā dziedājis. Nu vīram kā zvīņi nokrituši no acim. Viņš at-

radies pats savās mājās pie savas sievas gultas. Rokā tam bijis

skals, kuru velns tam iedevis par zobiņu. Smukie_ dālderi bijuši
tikai apšu lapas. Bet vīrs pats palicis muļķa prātā: neticējis,
ka tās esot lapas, un glabājis arvienu no citiem, lai viņam tikai

tās kāds nenozagtu.

17. Rankā. Rkr. 111. LP, VII, I, 1120, 4.

Pie Siladzu mājas uz Gaujas krasta
L

no kura avots izverd,
esot ierakta viena muca naudas. Kas gribējis to dabūt, tam vaja-

dzējis dot mucai vistu ar visiem cāļiem. Vienreiz Siladzu saim-
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nieki sarunājušies raudzīt, vai nevar dabūt to mucu no zemes ārā.

Nogājuši pie uzrādītās vietas, solījuši nosacīto upuri. Tūliņ nau-

das muca skanēdama no zemes iznākusi. Saimnieki priecādamies

par to laimi, uzvēluši mucu un diviem malkas gabaliem un stei-

gušies uz māju pēc upura. Mājā atnākuši, vini atraduši pagalmā
melnus zirgus melnā karietē iejūgtus; dzīvojamais kambaris bijis

pilns dūmu un melni kungi staigājuši un prasījuši vistas ar cā-

ļiem; saimnieku sievas gulējušas ar visiem bērniem slimas uz

miršanu. Nu saimnieki sapratuši, kas tā par vistu ar cāļiem,
kas mucai jādod; šie atsacījušies dot paģērēto maksu, un kungi

tūliņ aizbraukuši, dūmi izgaisuši un sievas ar bērniem atkal at-

spirgušas no slimības. Saimnieki nu gājuši skatīties, ko muca

dara. Tā gulējusi tāpat uz kokiem uzvelta. Saimnieki nu ķēru-

šies pie mucas katrs savā galā, gribēdami to projām nest, bet

muca izsprukuši no rokām un skanēdama iegājusi atpakaļ zemē

un nenākot nekad vairs ārā.

18. Runtulu Vilis Vilcē, Kurze m ē. ■ Jk r. IV. LP, VII,

l 1121, 5.

Vilces Rungās dzīvojis vīrs, vārdā Lasmanis. Vienu dienu

tas gājis apciemot savu attālo radinieku. Turp iedams iegājis
Vilces krogā atspirdzināties. Tur gadījušies pazīstami un draugi
un Lasmanis, ietaisījis krietnu krūti, devies galā, ceļā pie radi-

nieka. Jau bijis tumšs, kādēļ Lasmanis izvēlējies taisnu ceļu gar

Kesi (pludināma pļava), lai varētu drīzāk notikt. Gan citi devuši

padomu, lai ejot labāk pa ceļu, jo esot labi iestrēbies, varot lēti

ievelties Ķesī un noslīkt; arī spoki varot viņu aizstāt, bet Las-
manis nelicies to ne dzirdot, it lepni atteicis, ka šim neesot ne

no paša velna bail, lai nākot tikai pretī. Būšot notvert kundzi-

ņam aiz ragiem, tad izrādīšoties, kurš stiprāks: viņš vai velns.

Vakars bijis vēss un Lasmanim veicies brangi uz priekšu, lai gan

galva gandrīz pie katra sola rādījusi, kur kreisā, kur labā roka.

Laimīgs tas sasniedzis Ķeša vidu; te uz reizi tam apdzisuši pīpe

Sācis meklēt pa visām kulēm šķiļamo —kā nav, tā nav. Tai-

sījies jau pīpi kulē bāzt, te ieraudzījis tikai dažus solus atstatu

sakurtu uguni. Domādams, ka šo pieguļnieki atstājuši, Lasmanis

piegājis pie uguns, paņēmis degošu pagali un mēģinājis pīpi aiz-

smēķēt. Bet līdz kā to pie pīpes tuvinājis, te uguns nodzisusi un

pagale palikusi melna. Lasmanis nosviedis to zemē un ņēmis

citu, bet tas pats; ņēmis trešo — arī labāk negājis. «Velns zin

kas par uguni!» Lasmanis ieblāvies un laidis pagali pa roku

galam projām. Bet tikko pieminējis velnu, te paskatoties uz

uguni: tup pie viņas lācis, šis ierūcies, izcēlies uz pakaļkājām,

paņēmis degošu pagali, pasniedzis to Lasmanim un teicis:

«Smēķē tikai — nu degs, ka žvirkšķēs vien!» Līdz ko Lasmanis



517

iesmēķējis pīpi pie padotās pagales, te neganti norībējis un

ugunskurs pārvērties par lielu grāpi, kurā mirdzējuši spoži du-

kāti. Pie grāpja stāvējis liels melns tēviņš ar lāča ķetnām. Šis

Lasmani_ uzrunājis: «Draugs, vai grib spožos dukātus? Vari vi-

sus dabūt, ja man apsoli vistu ar visiem cālīšiem.» Lasmanis

tēviņam tos apsolījis, piebēris pilnas ķešas ar dukātiem un grie-
zies atpakaļ uz mājām. Tur visu izstāstījis savai sievai un licis

kādu vistu ielikt perēt: cik cālīšu iznākšot, tos ar 'visu vistu

lācim atdošot. Otru nedēlu iegribējies Lasmanim atkal naudas;
izgājis ap pusnakti uz Ķesi un sācis svilpot. Te arī izcēlies no

zemes katls ar naudu. Viņš piebēris visas ķešas un priecīgi pār-
gājis mājās. Pēc kāda laiciņa tam atkal iegribējies naudas un

viņš nogājis uz Ķesi svilpot. Atkal izcēlies naudas katls no ze-

mes; bet tam līdzi arī lācis. Tas piegājis pie Lasmaņa, uzlicis

tam ķetnu uz pieciem un teicis: «Na, brāli, kad tad tu man at-

vedīsi to vistiņu ar cāļiem?» Lasmanis atbildējis, ka jau vistu

esot uzlicis perēt un drīzumā tam šo atvedīšot. Lācis pasmējies
un teicis: «Ne, mīļais draudziņ, tādu vistu vis nedomāju — bet

tavu sievu ar bērniem.» Lasmanis par tādu runu tā apskaities,
ka lācim ar sērmūkšļa nūju iezvēlis pa pieri un tad laidies rik-

šus uz mājām, atstādams lāci pie naudas grāpja guļam, kur tas

nogāzies. No tā laika Lasmanis palicis tāds pusduls: ne ar vienu

cilvēku nerunājis un par naudu, par lāci vien muldējis. Tā pagā-

jis kāds pusgads, pienākusi ziema un līdz ar to iesākusies rijas
kulšana. Saprotams, ka pa kuļamo laiku loti agri jāceļas, kādēļ

kūlēji dažreiz rijā pa nakti gulējuši. Tā arī noticis Rungās: kū-

lēji, pie kuriem arī Lasmanis piederējis, nolikušies paserē gulēt.

Nu bijis velnam laiks par sitienu atriebties. Tas, citiem guļot,
sagrābis Lasmani un iebāzis" krāsns spriešļos, kur to citi kūlēji

no rīta atraduši nomirušu. Tā beidzies Lasmanis un līdz ar viņu
arī velna dukāti nobeigušies: tie bija pazuduši pēc viņa nāves.

Piezīme. Mākonis no Mēdzūlas piesūtījis «Balsij» (1893. g. nr. 40)

teiku, kur velns sapnī prasījis vīram par naudas mucu vistu ar cāļiem, t. i.

sievu ar bērniem. Vīrs nav bijis ar mieru (LP, VII, I, 1123, 7). Putvaidis

no Jaun-Laicenes arī piesūtījis «Balsij» (1889. g. nr. 3) teiku, kur vīrs at-

nesis smalkajam kungam par apsolīto naudu pieprasīto vistu ar cāļiem. Bet

nu viņam mājā nomirusi sieva ar bērniem (VII, I, 1123, 8). P. Š.

19. A. Mednis Limbažos. Folkloras krātuve.

Vienu nakti pie vecā Ūdru Mārtiņa tēva pienācis velns un

teicis, ka šis zinot vienu naudas podu, viņš gribot par to tikai

vienu gailīti un vistiņu. Mārtiņa tēvs bijis ar mieru. Velns iz-

stastījis vietu, netālu no Avotkalna. Mārtiņa tēvs arī aizgājis

un naudu dabūjis. Mārtiņš, vēl mazs zēns būdams, redzējis spo-

žos naudas gabalus. Naudas podu tēvs bija nolicis no žagariem
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sapītā būdiņā pie klēts. Drīz pēc tam velns vienu nakti atkal

atradies un prasījis maksu, gailīti un vistiņu: dēlu Mārtiņu un

vina mazo māsu Ilzi. «Ej pa gaisu ar savu gailīti un vistiņu!»

atbildējis Mārtiņa tēvs. Lai tad atdodot naudu. Mārtiņa tēvs

arī otrā dienā aiznesis naudas podu — nogājis lejā, ka noburkš-

ķējis vien.

20. A. Mednis Limbažos. Folkloras krātuve.

Reiz braucis vīrs ar sievu. leraudzījuši tālumā uguntiņu.

Piebraukuši klāt: maza mājiņa, pilna ar naudu. Sieva iekāpusi

pa logu iekšā, vīrs ārpusē turējis maisu, un sieva bērusi. Maiss

bijis gandrīz pilns, vīrs teicis, ka diezgan, bet sieva gribējusi
vēl. Te palicis viss tumšs, lodziņš aizkritis ciet. Vīrs nav va-

rējis vairs nekā saredzēt, braucis otru dienu, bet neatradis vairs

ne mājas, ne sievas.

21. Naudīšnieks Naudīšn i c ko s. «Balss», 1889. g. nr. 1.

LP, VII, I, 1123, 9.

Maz-Braņķu mājas laukā agrāki spīgainis rādījies pie viena

liela akmens. Uguntiņa bēgusi no ikkatra, bet kad viena atraikne

reiz tur gājusi, tad palikusi uguntiņa uz vietas. Atraikne uzme-

tusi akmeni uz uguntiņas, tad uguntiņa palikusi par pelnu čupu
un pelnos maza bērna pēdiņas bijušas redzamas. Atraiknei gan

nu būtu bijusi laime naudu pacelt, bet šās pēdiņas rādījušas tur

pelnos, ka naudu izrokot viņai jāziedo mazs bērniņš. Pametusi

naudu nerakusi, jo labi zinājusi, ka tikko viņa izraks naudu, vi-

ņas bērns kritīs par ziedu naudas gara nagos.

22. A. Zilumka 1 n s no Annas Grav ī te s Bērzaunes

Šiliņos. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 1124, 2.

Bērzaunes Kaņepānu akā agrāk bijusi nauda, uz cilvēka dvē-

seli novēlēta. Saimnieks, gribēdams naudu izrakt, saģērbis vienu

svētdienu meiteni kā uz baznīcu vest un sūtījis to īsi priekš aiz-

brauciena uz aku pēc ūdens, griboties vēl nodzerties! Meitene

arī gājusi, bet saimnieks klusām novēlējis meiteni tai brīdī nau-

dai par ziedojumu. Kā nu meitene sniegusies akā, ūdeni smel-

dama, tā pa galvu akā iekšā — noslīkusi. Saimnieks iet lūkot,
kur meitene, runādams uz citiem tā: diezin, vai meitene nebūšot

akā iekritusi, kad nejūtot tik ilgi atpakaļ? Kā aiziet, atron nau-

das šķirstu akas virsū. Bet šķirsts smags, viens nekā darīt. Sauc

puisi palīgā. Atskrien puisis, tas atbrauka rokas, satver šķirstu

pie riņķa un vilkdams ieteiksies tos vārdus: «Dieviņ, tētiņ, nac
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nu tu par palīgu!» Kā ieteiksies tos vārdus, naudas šķirsts dibi-

na atpakaļ — riņķis vien palicis puisim rokā. Šis riņķis vēl ne

ilgi atpakaļ esot bijis tā puiša pēcnācējiem.

23. A. Skara. «Austrums», 1894. g. nr. 2. LP, VII, I, 1124, 4.

Nauda arī sapņos rādījusies, noteikusi vietu, arī līdzekļus,
kā viņa dabunama. Kas noteikumu uz mata izpildījis, tas naudu

dabūjis. Tā viens vīrs naktsvidū gulējis pie egles. Viņš sapņojis,
ka tanī un tanī vietā esot nauda, bet dabūtājam vajagot upurēt
tanī vietā septiņus garus. Vīrs pamodies un būtu varējis tapt
bagāts, bet kur lai ņem septiņus garus? Mājā gan bijušas sep-

tiņas aitas, bet tām taču neesot gari. Tā nauda palikusi tanī

pašā vietā.

24. Naudīšnieks Naudītē. «Balss», 1889. g. nr. 1. LP, VII,

1125, 1.

Dažreiz cilvēkam sapnī ziņo, kurā vietā nauda atrodas un

kā tā rokā dabūjama. Tā šejienes Blaisu pļavā zem bērza jau

pa laikam naktīs spīgainis bijis redzams. Reiz to pašu māju
kalpam dienasvidū guļot sapnī ziņots, ka tur zem bērza, ne līdz

ceļiem dziļi, nauda esot aprakta un naktī viņš viens lai ejot tur

naudu izrakt, bet lai arī apsolot atdot par naudas guvumu to,

ko pirmo satikšot no naudas rakšanas mājā pāriedams. Vīrs

bijies iet rakt naudu. Kad trīs naktis sapnī bijis rādījies, tad

vairs nerādījies. Gan vīrs gājis pēc tam rakt, bet velti — nau-

das neatradis.

25. K. Bankers Dundagas Cep c 11 ejā s. LP, VII, I, 1126, 1.

Vienam vīram teikts pa sapņiem, ka Dundagas Ūknes dala,

dziļā viekstā (ezerā) esot liela muca zelta naudas. Vajagot ap-

sedlot liepu sedliem melnu ērzeli un jāt Uknes viekstā iekša, tad

nauda celšoties augšā, nākšot ārā. Vīrs pierunājis kādus biedrus

par līdzgājējiem, sagādājuši par visiem liepu sedlus, melnu ēr-

zeli un vakarā devušies uz viekstu. Vīrs (sapņotājs) gan gribējis

jāt iekšā, bet ērzelis ne par ko negājis. Mocījies, mocījies tur

ar stūrgalvi, te piepēži balss kautkur iesaukusies: «Sedlos ir

krusts!» Apskatījies — jā, ir gam Tiklīdz nu krustu noņēmis

no sedliem, ērzelis sācis iet viekstā. Bet nu sacēli es briesmīgs

negaiss: krusa, pērkons, zibiņi ka balts vien — un ērzeli rauj

raušus viekstā iekšā. Vīrs atjēdzies: viņam ar ērzeli būšot jā-

paliek naudas vietā, tādēļ palicis briesmīgi bail un tudal griezis

ērzeli atpakaļ. Lielām mokām tikai ticis atpakaļ. Ka pagājis
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mazu gabaliņu atpakaļ, tūliņ pērkons nostājies un šiem prāts pec
naudas netīkojis vairs.

26. Fr. Reķis Renda. Brī v z e*m nieka «S boru i k», 92, 69, 14.

LP, VII, I, 1126, 2.

Viens saimnieks aizgājis svētdienas rītā ar plinti uz mežu.

Viņš izšāvis un gribējis atkal pielādēt. Kā licis plintes rezgalu

pie zemes, te nodzirdējis: zemes apakšā nodimd, itkā dobums

tur būtu. Sadomājis: iet pakal lāpstai, pameklēs, kas tur ir. Da-

būjis lāpstu un sācis rakņāt. Racis, racis — izracis divi mucas

naudas. Nu posis mājā, iejūdzis divi melnus zirgus naudai pakal
braukt. Bet kad pārbraucis mājā atpakaļ, zirgus nojūdzis, stallī

ielaidis, ēst padevis, tad zirgi piepēži atstiepušies un pagalam.
Tomēr pārāk daudz saimnieks arī nebēdājies pēc zirgiem, viņam

tikai nauda stāvējusi prātā.

27. V. Ozoliņš no M. Ozolinas Vestienā. LP, VII, I, 1115, 1.

Zemē apraktu naudu grūti izņemt, tādēļ ka to velis apsargā-

jot. Reiz Bērzaunes Bruteņu puisis uzaris naudu un iesaucies:

«Pēteri, man nauda!» Kamēr puika pieskrējis, tikām apdomā-

jies un teicis: «Skrien arī kā muļķis, kad es pamānos!» Puisis

naudu izņēmis un tūliņ tādu drusku nopircis šņabi, ko iedevis vie-

nai sievai. Tā iedzērusi un palikusi traka: briesmīgi brēkusi, pa

acim nākuši vēl pūžņi ārā, kamēr tad nomirusi.

28. V. Ozoliņš Vestienā. LP, VII, I, 1115, 2.

Bērzaunes Bruteņu Stūrim reiz vepris izracis naudu. Kro-

dzenieks, to redzēdams, teicis Stūrim: «Nu taču vari dzert, kad

vepris tik daudz naudas no ciņa izracis!» Stūris atteicis: «Jā,
kaut drīkstētu!» Bet krodzenieks iesaucies: «Nu, ja baidies, es

dzeršu pirmais to šņabi, ko par izrakto naudu pirksi!» Labi. Kā

tad iedzēris pirmo, tā drīz pēc tam nomiris krodzenieks.

28. Karps no sava tē v a Cesvainē. Jkr. IV. LP, VII, I, 1115, 3.

Urpuļu Keizeris Oras purvā grāvi rakdams, izracis veselu

katlu sudraba; bet Švidru .lēcis, pagāns, izmānījis un nu, Valdi

uz renti uzņēmis, dzīvo kā lielskungs. Keizeris no lielām bēdām

cik dabūjis no Švidra pa calkavam, tik nodzer, kā daždien žūpa

palicis. Laikam gan naudas ieracējs tā būs noteicis. Švidris jau
arī laba gala nebeigs: sākot arī tas plītēt un reizēm kā traks

paliekot. Kad nu var labu naudu izrakt, tad var būt laimīgs, bet

cik nu tādas ir! Katrs naudas pūķis, kas naudu zemē ierok, no-
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saka skaudībā nelabu noteikumu. Kad naudu atrodot, tad vaja-

got aiznest pirmos gabalus uz baznīcu par upuri, vai arī uz kap-

sētu, un tur uzlikt uz ieracēja kapa, tad nekas slikts nepiemeto-

ties. Bet zini nu, kurš ir vina kaps! Visa nauda tomēr nav slikta
— kura kara laikos ierakta, tā jau ir laba, tur nebija laika ļau-
nam novēlēt naudu. Citu arī paši ienaidnieki bēgdami ierakuši.

30. / Ernsiņu Gas i ņ š Susēja. Zin. X om. kr.

LP, VI, 230, 30, 23.

Susējas novadā, netālu no Slotes robežām, ir Pukulejas si-

lājs jeb Mežancines siliuš. Šinī silājā pulka naudas esot aprakta

un pusnaktīs un dienvidos viņā spogojoties. Senāk esot bijuši te

kapi — vēl tagad ozola krusta stabs redzams — tas esot no ka-

toļu laikiem; samestās zemes kaudzes atkal no kara laikiem

esot atlikušas.

Reiz viens kurpnieks dienvidū gājis pa Puķulejas silāju un

panācis mazu bērnu. Domājis; «Bērns aizmaldījies!» un gājis

klāt, vaicādams: «Puisīti, kur tu iesi?» Bet puisītis paskatījies

ar milzīgi platām acim un neatbildējis ne vārda; arī ģīmis, rokas

tam vairāk pēc krīta izskatījušās, ne pēc cilvēka miesas un kurp-
nieks nu tā pārbijies, lai Dievs pasargā. Bet tas nebijis ne labs

redzējums — te itin ātri sagriezies viesulis un aizšņācis ar visu

puišeli caur priedītēm.
Citā reizē atkal vienai meitenei šis puišelis aizstājies ceļā.

Meitene izbailēs sākusi skriet, bet puika kā vēja nests skrējis

vienādā attālumā pa priekšu un platām acim vienmēr skatījies
virsū. Otrā sila malā puišelis pazudis; bet meitene vēl ilgi pēc

tam bijusi neprātā no šīm bailēm.

Cits atkal, pa silu braukdams, redzējis mēnesnīcā tikai pui-

šeļa ēnu līdz skrējām — cita nekā. Daždažādi šis puišelis tur

ērmojies un viņš vairāk nekas neesot bijis, kā apkārtstaigataja
nauda. Ja kāds viņu būtu aizkāris, vai nu ar roku, vai nūju, tū-

liņ puika būtu sabiris par naudas čupu. Tomēr tādu naudu ne-

viens nevarot lietāt, tāpēc, ka velna apsēsta esot. Ja nopirkšot

ēdamo jeb dzeramo par tādu naudu — ar pirmo kumosu ja-

nomirstot.

31. J. Spro ģ i s Koknesē. Brīvzemnieka «S bor ņ i k».

LP, VII, I, 1034, 2.

Kad Stukmaņu muiža vēl piederējusi pie Kokneses, tad Kok-

neses kundze bieži vien bijusi Stukmaņos. Reiz viņa, šai muiža

atbraukdama, pati iegājusi kungu namā, bet kučieris, zirgus

staļļa priekšā nojūdzis, ielīdis karītē un apgulies. Te ap pus-

nakti viens viņu modinājis: «Vīrs, celies augša, jāj man līdz uz
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Koknesi! Došu tev naudu.» Kučieris pieceļas — ierauga: pie
karītes stāv jātnieks. Nodomājis: «Sazini tevi Dievs, kas par
cilvēku esi, kādu naudu sol!» un atteicis: «Nē! Tagad nakts

laiks, nejāšu vis!» Līdz kučieris to izteicis, jātnieks jājis projām.
Otrā naktī tai pašā laikā jātnieks atkal modinājis kučieri: «Vīrs,
celies, jāj man līdz uz kapsētu! Tur ir nauda.» Par kapsētu še-

jienieši dēvē tādu priežu puduru 2V2 verstes no Stukmaņiem, ceļā
uz Koknesi. Šī vieta esot veca kapsēta un tur nauda glabājoties.
Kučieris nodomājis: «Cik taču ilgi ko jāt līdz kapsētai: pusstun-
dā bušu projām un atpakaļ.» Atteicis jātniekam: «Labi, jāsim!»

Viņš sēdies zirgā un abi divi izjājuši no muižas. Bet tiklīdz iz-

jājuši, svešais jātnieks piecirtis zirgam, tūliņ uguns vien nozibē-

jusi gar ausim un kučieris tik tik jaudājis šo panākt. Aulekšo-

juši, aulekšojuši — piepēži (tiklīdz nonākuši pie dziļā grāvja,
kas gar kapsētu velkas līdz pašam lielceļam) palicis tik gaišs kā

dienu. Un nu vini ierauga: nāk pretim cilvēki viens pulks pēc
otra, itkā strādnieki muižas gaitā iedami. Kučierim no laužu

pūla itkā kauns meties, tāpēc ka aulekšojuši tikpat kā ārprātā
bez kādas vajadzības. Viņš iedomājies: «E! kaut tu izputējis
ar visu savu naudu!» un griezis zirgu apkārt, laidis atpakaļ uz

muižu. Bet tiklīdz pārjājis un bijis pie stalla, gaišums pazudis
ar visiem cilvēkiem: nakts, kas nakts — tumšs bijis, tumšs pa-

lika. Tomēr jātnieks vēl nedevis kučierim miera. Trešā naktī

modinājis atkal to: «Vīrs, celies augšā!» Kučieris atmodies un

svešais jātnieks saka: «Labi, divreiz mani nepaklausīji, bet

klausi mazākais šoreiz manam padomam. Ja esi Koknesē, tad

ieej ap pusntkti Kokneses pilī, tur atradīsi pagrabu, ieej pagrabā

un ieraudzīsi dzelzs durvis, pie durvim karāsies atslēgu virkne:

paņem vienu no šīm atslēgām ar tādu un tādu numuru, atslēdz

durvis un ej iekšā: iekšpusē atradīsi veselus apcirkņus pilnus
zelta un sudraba naudas. Šo naudu, zināms, gan apsargā liels

melns suns, bet nebaidies no tā, ej tikai klāt un sagrābies, cik

tīkas!» To sacījis, jātnieks pazudis. Bet kučieris domājis: «Kas
tas ir? Ērmota lieta, jāiet taču būs pilī raudzīt.» Jā — pēc kā-

dām dienām, kad kundze atkal Koknesē aizbraukusi, kučieris ap

pusnakti nogājis uz pili. Izstaigājies gar ēkas mūriem, beidzot

atradis gan meklējamo pagrabu. legājis pagraba priekšā, ierau-

dzījis patiesi dzelzs durvis un virs durvim karājusies atslēgu
virkne. Paņēmis virkni, atslēdzis durvis, iegājis pagrabā un ie-

raudzījis: «Ak tu mūžīgais Dievs, kas tur mantas! Vesels ap-

cirknis virgar pagrabam vienā pusē, piebērts ar dažādu naudu,

gan zelta, gan sudraba. Bet uz naudas kaudzes gul liels melns

suns par sargu. Raudzījis naudai klāt iet, bet suns tūliņ pacēlis

galvu, atņirdzis zobus, skatījies šim virsū. Prātojis, prātojis —

gribētos gan naudas, tomēr šaubīga lieta diezgan pie apcirkņa
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iet un riekužu grābt. Nē, labāki griezies atpakaļ, gājis no pagra-

ba ārā, uz māju projām. Rītā pie dienas kučieris vēl nogājis uz

pili, skatījies, skatījies, kur jel tas pagrabs palicis, bet viss velti,

ne domāt arī uzzīmēt vairs to vietu. Tikai nolejā pie tā pils

pakška, kas iepretis Daugavai un Pērses upītei, pacēlis vecu, ve-

cu zviedru dālderi. To laikam svešais jātnieks bija atstājis vi-

ņam par zīmi.

Piezīme. K. Bika no Gaujienas uzrakstījis teiku, ka no Gaujienas

pils drupām ejot divas alas: viena pa Gaujas apakšu uz Krievu nometnes

pusi (otrpus Gaujas Cavara kalnā), otra uz Rātes sila pusi. Pils apakšā esot

nauda paglabāta, to sargājot melns sunītis. Vienas dzelzs durvis atrastas

apakš tagadējās, jaunās Gaujienas pils stūra. — Kāds G. piesūtījis «Balsij»

(1888. g. nr. 23) teiku no Alūksnes par Alūksnes pils vīna pagrabu, naudas

kastēm, kas uzglabātas apakšzemes telpās, lielu suņu apsargātas. Lai

gan daudzi esot mēģinājuši suņiem dārgumus atraut, bet nevienam neesot

izdevies. L. P.

32. Cenas Mārtiņš Saieniekos, Vidzeme. Jkr. 11.

LP, VII, I, 1152.

Viens zemnieks gājis mežā lapsas sist. Mežā viņš redzējis

uguni. Piegājis klāt, sitis ugunij, bet jo vairāk sitis, jo vairāk

birušas dzirksteles. Zemnieks visas dzirksteles salasījis un, mā-

jās pārgājis, redzējis, ka salasītās dzirksteles bijušas sudraba

nauda. Tādu laimi pastāstījis arī citiem zemniekiem. Nu arī tie

gājuši meklēt uguni. Gājuši, gājuši, kamēr uzgājuši vienu māju.

Prasījuši: vai nezinot, kur dabūjama uguns? Mājas ļaudis tei-

kuši, ka nezinot. Zemnieki gājuši tālāk, uzgājuši vienu vecu

būdu. Būdā dzīvojusi veca vecenīte. Prasījuši: vai nezinot

uguni? Nezinot, šī atbildējusi. Gājuši tālāk, satikuši suni un

prasījuši: vai nezinot uguni? Nezinot, šis atteicis. Gājuši tālāk,
satikuši kaki. Prasījuši: vai nezinot uguni? «Zinu gan!» kaķis

atteicis, bet viņam neesot vaļas tiem līdzi iet parādīt, jākerot pe-
les un jāmalot. Gājuši tālāk, satikuši gaili. Prasījuši: vai nezinot

uguni? Nezinot, gailis teicis. Šie saukuši gaili līdz, lai tiem pa-

mācot dziesmiņas, gailis negājis. Gājuši tālāk, uzgājuši velnu

ciemu. Prasījuši: vai nezinot uguni? Zinot gan, velns teicis

un parādījis ceļu uz uguni. Šie gājuši, gājuši, kamēr_ nonākuši

pie upītes. Viens iekritis upītē un noslīcis. Citi gribējuši upīti

izdzert — dzēruši, dzēruši, kamēr pārsprāguši.

33. K. Sulcs Zasulaukā. LP, VI, 237, 30, 33.

Reiz dzīvoja loti nabags kalpiņš. Tas bija iestidzis tādā na-

badzībā, ka ar mokām un bada nāvi ne atkauties vairs. Beidzot

tāda posta dzīve vīram atriebās un tā tūliņ prom uz ezeru vai
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no paša velna naudu patapināt. Labi, noiet ezera malā un sāks

vien aurēt: «Velns, velns! kaut jel velns varētu man naudu

tapināt!» .lā, nav ilgi — velns arī klāt. Atnāk tāds vecs, pavi-
sam klibs velnu tēvs: «Ko tu te lūdzies no manis?» Tā un tā

— «patapini man vienu grāpi naudas uz trīs gadi!» Velns ar

mieru, tikai cieti piekodina vīrelim: tiklīdz trīs gadi apkārt, lai

atvedot atkal naudu tai pašā vietā un saucot: «Klibiķi, klibiķi,
še tava nauda! — gan tad es rāšos.» Kalps panēm naudas grāpi
un steidz uz mājām svilpodams. Kas nu vairs bēdas — šķērž
naudu kā bramanis un dzīvo vienos priekos.

Bet kad trīs gadi jau pie beigām, vīrelis atmodīsies gan

vienreiz un sāks dikti bēdāties: nauda izšķērsta — ko nu at-

dot? Bet kas nu būs, būs — velnam tā kā tā neizbēgsi — saņem
drošu dūšu, nobrauc uz ezeru un sauc, ka skan vien: «Klibiķi,

klibiķi, še tava nauda!» Izsaucas, izir lielu laiku, bet klibiķa kā

nav, tā nav. Nu šis iebrēksies labi stipri. Tas līdzēja, tūliņ iz-

skrien no ūdens jauns velnēns un prasa, ko vīrs gribot. Šis

stāsta — tā un tā. Bet velnēns it sašutis tam uzbļauj: «Ņem
savu naudu un ej, kur tevi deviņi vilki nes! Jau divi gadi, kopš

klibiķi pie šī akmeņa pērkons nospēra!»

Nu bij kalpa virs laimīgs cilvēks, ka no velna vienreiz vaļa
— brauca smiedamies mājā.

34. Briedis (Piperu Augusts) Ērgļu Piperos. LP, VI

235, 30, 30.

Viens zemnieks bijis ar kungu parādos. Vienu dienu tas rau-

dādams gājis uz muižu, jo labi zin, ja nesamaksās, kunga pātaga

dancos pa pleciem. Te saticis ceļā velnu un velns apsolījies va-

jadzīgo naudu dot, ja tikai šis apsoloties pēc trim gadiem oter

tik daudz atdot. Apsolījies. Nu velns iegājis ezerā un uznesis

labu kuli naudas. Zemnieks samaksājis kungam parādu un bijis

itin priecīgs. Pēc trim gadiem nesis naudu velnam atdot. Ceļā

saticis vecu vecīti; tas prasījis: uz kurieni šis naudu nesīšot?

Tā un tā — zemnieks izstāstījis visu galu no gala. Tad vecītis

sacījis: lai nemaz naudas vairs nenesot atdot, jo tas, kas šim to

naudu aizdevis, jau divi gadi, kamēr no pērkona nosperts. Zem-

niekam visa nauda palikusi pašam.
Valkas apkaimē to pašu stāsta (Ābeles uzr.). Bet te teikts,

ika no ezera viens iznācis ar naudas mucu, teikdams: «Mans

vārds ir Jozapuntus — še tev nauda! pēc 3 gadiem atnes tepat

atdot un sauci mani vārdā. Labi. Pēc 3 gadiem viņš aizbrauc

ezera malā ar naudas mucu un sauc: «Jozapuntu, Jozapuntu!»

Bet Jozapuntus nekā. Pēc ilga laika viens lēnā balsī atbild:

«Nesauci vis Jozapuntu — vakar jau viņu debess tēvs ar garo

pātagu nopīcāja — tas ir: pērkons nospēra.»
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Grāvendālē (Māturu A. uzr.) teikts, ka saimniekam bijis no-

teikts, lai naudu atdodams ezera malā saucot: «E! Epa, še tava

nauda!» Labi — pēc trim gadiem aiznesis un saucis tā; bet

viens atsaucies: «Jau 3 gadi, ka Dundaga Epu nosita!» Tad

saimnieks naudu iemetis ezerā; bet ezers tanī vietā ilgi sakaucis.

35. Kunstmaņu Paula Līvbērz niekos. LP, VI, 237, 30, 34.

Vecā, sagruvušā pirtī dzīvoja nabaga vīrs ar savu sievu. Vi-

ņiem bija viens vienīgs bērniņš, un to pašu vēl gribēja velns da-

būt, bet rezgalim neizdevās. Te vienu nakti balss sauca pirtī:
«Vai bēršu, vai bēršu?» Vīrs ar sievu nobaidī(ju)šies, nezināja,
ko darīt, ko ne; bet dienu vīrs apķēra, kā līdzams, viņš sacīja:
«Jāvēl sauks, atbildēšu: ja tev velns devis, ber arī!» Labi. Otru

nakti balss atkal: «Vai bēršu, vai bēršu?» Vīrs atbildēja: «J«.

tev velns devis, ber arī!» Tā, žvāks! iegāzās pa durvim nauda

pirtī. Vīrs naudu salasīja gan, bet nedrīkstēja tērēt. Tomēr va-

loda nogāja līdz pašam kungam. Un tas nu deva vīrelim pado-

mu, lai nokauj vērsi, ādu lai novelk tā, ka ragi un aste paliek
klāt, lai naktī ielien ādā un gaida. Vīrs tā padarīja. Te naktī

velns klāt un sēž lāvā. Bet kungs pa to starpu klusām bija ie-

radies pirts namiņā un tīšām prasīja vīram tā, ka velns dzird:

«Kur ta mana nauda?» Velns, padzirdējis, ka labi vairs nebūs,

kā sprukstiņš nolēca no lāvas un tā vēršu ādai mugurā, asti rokā

un jātniski projām; tikai to vien skriedams attapa izteikt uz

vīru: «Lietā manu naudu vesels!» Vīrs, ar ādu apsegdamies,

bija laimīgi izglābies no velna nagiem un vēl dabūjis tik daudz

naudas, lai dzīvo bez rūpēm.

36. Kalniņu Emīlija Udzē. Jk r. IV. LP, VII, I, 1149, 1.

Kroņa Bēržu pagastā, uz Bērzes krasta pa labu roku, ir

divi mājas, vienas pie otrām itin tuvu. Vienu māju saimnieks

bija bagāts, otru māju tik nabags, ka tam nebija ne maizītes ko

ēst. Pienāca laiks, kur nabaga saimniekam bija jāmaksā kungam

parāds par aizdevumiem, bet kur nu naudu ņemt? Apcirkņi klēti

visi tukši kā izslaucīti. Bēdas un rūpes neļauj saimniekam miera.

Kādu vakaru vēlu viņš staigāja gar upes malu, te uz reizi — kur

gadījies, kur ne
— viņam priekšā vīrs, vaicādams: kur tik veļu

vakarā? Saimnieks nu tam izstāsta savas bēdas, ka_ neesot nau-

das, ko kungam samaksāt un nu viņam būšot no mājam arā jāiet

«Ko tur par tādiem niekiem daudz bēdāties?» svešais atteic,

«pagaidi mani tepat, es būšu drīzi atpakaļ!» To_teicis, viņš no-

zuda pie upes kārklos. Saimniekam nebija ilgi jāgaida, pec brī-
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tina svešais atkal klāt un atnes pilnu sieku osainu dālderu. Šos

viņš iedod saimniekam un saka, lai pēc trim gadiem naudu atdo-

dot. Saimnieks prasa, kur lai naudu nodod; svešais atbild: «At-

nes tepat pie laipas un pasauci tikai Pūriņu Jāni!» Kas nu bija
priecīgāks par nabaga saimnieku? Viņš samaksāja parādu, uz-

sāka sirdīgi par jaunu rīkoties un Dievs svētīja viņa sviedrus.

Pēc pāra gadiem daudzināja saimnieku jau par turīgu. Saim-

nieks neaizmirsa sava pienākuma. Pēc trim gadiem atnesa nau-

du noteiktā vietā un sauca Pūriņu Jāni. Sauca vienreiz, sauca

otrreiz, sauca vēl trešo reizi. Te kāda balss — likās no upes
nākam — atbildēja: «Ko nu sauci! — Pūriņu Jānis jau sen pa-

galam — ej vien mājās un paturi naudu. Nu jau drīzi būs trīs

gadi, kamēr viņu Pērkons nospēra.»

37. J. Simell o v s Dole. Brīvzemnieka «S bor ņ i k».

LP, VII, I, 1150, 2.

Bija reizi nāvīgs dzērājs, tas nodzēra visu naudu un tad gāja

uz tuvējo kalnu naudu atkal iedabūt. Nogāja tur pie vecā ozola

— redz: viens kungs turpat stāv, bet gluži melns. Dzērājs lū-

dzas: «Aizdod man naudu!» Melnais atbild: «Tu esi briesmīgs

dzērājs — tikpat visu naudu atstāsi krogā — nedomu!» Citā

reizē gar to pašu ozolu iegadās nabaga moderniekam garām iet.

Tad melnais kungs atkal iznāca no ozola un pats piedāvājās nau-

du aizdot. Modernieks atbildēja: «Nevaru naudu aizņemties, es

jau nemaz nezinu, vai spēju atdot jeb ne.» Melnais kungs atsa-

cīja: «Nekas! atdod pa kapeikai, pa divi kapeikām, kā nu redzē-

dams. Tad — ar naudu te atnākdams — ieteicies tikai: «Mārtiņ,

no ezera! Atnesu naudu!» tad tūliņ gadīšos un naudu saņemšu!»

Modernieks sacīja: «Nu, tad dod arī!» Tūliņ melnais kungs ie-

gāja gravā, iznesa naudas īsti krietnu maisu un atdeva to mo-

derniekam. Modernieks tagad bija bagāts vīrs. Bet no nelaimes

baidīdamies, viņš, tikko, kautcik bija naudu sapelnījies, tūliņ nesa

pie vecā ozola, saukdams: «Mārtiņ, no ezera!» Bet melnais

kungs nerādījās vairs, atnāca tikai tāds puika un pasacīja: «No

jūras atlaidās lielais dunduris, nosita Mārtiņu; lai nauda paliek

tev.» Nu modernieks dzīvoja labi jo labi.

38. Runtulu Vilis Vilcē. Jk r. V. LP, VII, I, 1150,3.

Citu reizi dzīvoja loti sīksts kungs, kas savus ļaudis visādi

spīdzināja un mocīja. Bez tam tas bija liels tiepums, ka tīri brī-

nums: ja ko ietiepās, tad to vajadzēja izdarīt, un kaut arī lau-
dim pie tam galva no pleciem nokristu. Pie šā kunga dzīvoja

gudrs puisis, kas visu, ko kungs lika darīt, ne vārda nerunādams,
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tūliņ izdarīja. Reizi aukstā ziemas laikā kungs iedomājās puisi
sūtīt uz lauku art. Puisis iejūdza četrus zirgus arklā, dzina pa
sasalušo zemi sniegu, ka putēja vien. Te uz reizi aizķērās arkls

aiz kāda akmena. Puisis uzcirta zirgiem un akmeni izrāva. No

akmeņa vietas izlēca velns. Tas nospļāvās un teica uz puisi:
«Vadzi! nu tu slikti padarīji. Apakš šā akmeņa ir mana elle.»

Puisis paskatījās caurumā un redzēja tiešām elli, bet pašā vidū

lielu, lielu grāpi, ktuā grēcinieku dvēseles vārījās velnam ķilkenu
vietā. Puisis ieprasījās: «Nu, kā tad būs ar manu kungu? Vai

to arī te vārīs?» Velns atteica: «Tam, kaķim, sīksta dzīvība.

Sen jau esmu sagatavojis viņam vietiņu manā grāpī, bet tas,

maita, kā nesprāgst, tā nesprāgst. Gan jau pienāks arī vina laiks.

Bet nu lūdzams taisi manu elli cieti, citādi tā par daudz izdzisīs.»

«Labi, labi!» puisis teica, «bet, kas tad būs par manu pūliņu un

kā citā reizē varēšu tevi atrast?» Velns apsolīja puisim sieku

naudas un, kad puisis ar to bija mierā, tad iedeva tam to sieku,
teikdams: «Ja gribi citā reizē mani atrast, tad pienāc pie šā ak-

meņa, apej tam trīsreiz apkārt un piemini manu vārdu, tad ak-

mens pats no sevis novelsies.» Pusdienā puisis, mājās pārjājis,
sāka kungam stāstīt, ka uz lauka esot elle. Kungs gribēja tūlīt

iet skatīties. Nogājis pie akmeņa, apgājis tam trīsreiz apkārt,
pieminēja velna vārdu — akmens pats novēlās. Kungs, piegājis

klāt, skatās, skatās — te paslīd tam kāja — blauks! kungs iekri-

ta ellē, pašā grāpja vidū. Velns, pagrozījis to ar dakšām pa

grāpi, teica: «Domāju, ka dabūšu dvēseli vien, bet nu miesa arī

klāt! Pārliekam trekns kumoss!» Velns iedeva puisim aiz prie-

kiem vēl veselu pūru naudas. Nu bija puisis bagāts, apprecēja

kunga skaisto preileni un dzīvoja laimīgi.

39. J. Ansbergis Ēvelē. Etn. IV, 1894. LP, VII, I, 1151, 4.

Reiz vienam vīram pietrūcis naudas. Viņš izsaucies: «Ak

tu, vellc, ka tak viens 3 kapeikas aizdotu!» Te vellc klā. Cik

šim naudas vajga. Vīrs domāš, ka jau dabūt var, tad jāņem la-

bāk vairāk.nekā mazāk. «Divdesmit pieci rubuli!» viņš atteicis.

«Labi!» sacīš vellc, «še tev divdesmit pieci rubuli, bet neaizmir-

sti, ka tie tev pēc viena gada šinī pašā vietā jāatdo.» Pēc viena

gada vīrs ierodas ar' tanī vietā un grib to naudu a(t)dot. Vellc

ar' klā. «Paturi vie to naudu,» saka vellc, «to jau dundurtē(v)s

pēr' pie priedes nospēra.» Un akkurāt, tur bīsi viena priede, ku-

ru priekš viena gada pērkons nospēris.

40. Milda Upciemu-Skaidrīte Anneniešos. Zin. Kom.

kr. LP, VI, 219, 30, 1.

Vienam vīram bijis neizdodams dālderis ķešā: par to varē-
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jis pirkt, ko vien grib, bet tik līdz aizmaksāts, pircējam kešā at-

pakaļ. Šadu neizdodamu dālderi varējuši iemantot tā.

Viscaur melns kaķis bija jāiebāž maisā, maiss labi daudz

mezgliem jāaizsien, trīs reiz jāapiet baznīcai un katrreiz pie mā-

cītāja gala durvim jāsaka: «Kungs, atpirc manim zaķi!» Trešā

reizē tad iznākot melns kungs un tam tad jāpārdodot par vienu

dālderi melnais kaķis ar visu maisu. Bet kad nu dabūtais dālde-

ris vienreiz rokā, tad tūliņ jābēgot mājā, ko vien spējot, citādi

varot dikti nelabi klāties.

Reiz viens, arī tā darīdams, neaizsējis tikai maisam diezgan
daudz mezglu un melnais, maisu ātri atraisījis, devies pārdevē-

jam pakal. Taisni pār slieksni kāpjot noķēris šo un nožņaudzis.
Būtu attapis istabā iekļūt, tad gan būtu izglābies no melnā kun-

ga. Lūk, tādēļ jau arī tikai retiem, retiem izdevies tādu dālderi

iemantot: jo viss darbs: ap baznīcu iet, mājā pārskriet — bijis

jāizdara pašā pusnaktī, pustundas laikā un nevienam nemanot.

Reiz atkal viens vecis vienu bodnieku ilgāku laiku ar tādu ne-

izdodamu dālderi mānījis: pircis visādas preces bieži vien, bet

ik pārgājis mājā, ik dālderis pakal. Bodnieks beidzot apmānījis

nelaimi, licis kalējam stipru naglu izdzīt dālderim cauri un pie
laktas piekalt. Bet ko dālderis? Skanēdams sācis tikai aD naglu

riņķī griezties un tikmēr un tikmēr griezies, kamēr izdilis robs

un tā no laktas vaļā un vecim ķešā atpakaļ.

Bet nākama reize — ka tad izdevis — tad gan vairs nenācis

atpakaļ; laikam, roba dēl vairs ne.

Piezīme. M. Melbārdis uzrakstījis šādu māni. Melns kaķis jāie-

bāžot deviņos maisos un katrs maiss jāaizsienot deviņiem mezgliem. No

baznīcas bēgot, pietiekot arī, ja pārkluvis pirmām krustceļam — melnais vīrs

(sudraba rubļa devējs) tad vairs nekā nespējot padarīt; turpretim, ja ātrāki

panākot, tad pārplēšot bēgli divos gabalos. Par šo iegūto sudraba rubli

vajagot tā arvien pirkt, ka dažas kapeikas (no rubļa) nākoties atpakaļ:

citādi, ja par visu rubli pērkot, rublis vairs nenākot kabatā atpakaļ. Ja

šādu neizdodamu rubli noliekot uz grīdas un izsitot cauri tērauda naglu, tad

rublis piepēži pazūdot un uz grīdas tai vietā paliekot asinis. L. P.

41. Jānis Priede Garkalne. Brīvzemnieka kr. LP, VII,

I, 1144, 1.

Ja Jāņu naktī tā ap pusnakti pa vientulīgu vietu staigā, tad

iekrīt kāda ievērojama puķe acīs. Šī puķe noraujama un tad

jāsteidzas tālāk. Bet nu drīzi būs velis pakaļ: lai pārdodot šo

puķi! Viņu arī vajagot pārdot, citādi varot nelabi klāties. Mak-

su varot vellam prasīt, cik gribot, tūdaļ tas maksāšot; bet daudz

prasīt tomēr neesot nekāda gudrība: jo tā nauda pēcāk tikpat

pārvēršoties par apšu lapām. Turpretim ja vellam tikai prasot
vienu vienīgu rubli, tad velis to iedošot un tas būšot neiztēre-
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jams: pērc ko gribi, izdod kam gribi — kā būs, tā būs kabatā

atpakaļ. Ta reiz viens vecītis ar šādu rubli daudz mantas sakrā-

jies, bet pēdīgi sirds tam pārmetuši, ka ar vella naudu mantu

guvis, un par varu gribējis no rubļa vaļā tikt, bet kā atpakaļ,
tā atpakaļ. Tad sadomājis, metis rubli uz mēslu čupu, izsauk-

damies: «Lai velis to rauj!» Velis par to noskaities, ka nesūtī-

jis rubļa vairs atpakaļ. Nu vecītis domājis no iekrātās mantas

bez bēdas dzīvot, bet manta drīzi izputējusi, palicis tikpat na-

bags kā agrāki. Šādi rubļi vienreiz esot bijuši pa Rīgu labi

daudz paklīduši. Rīgas tirgotājiem caur to cēlušies lieli zaudē-

jumi: te ieņem, te nav vairs. Pēdīgi tie atraduši līdzekli: uzsi-

tuši nodilušu pakavu ačgārni uz sliekšņa, tad rublis neticis vairs

pāri tādam slieksnim.

42. M. Garkolne no Ivas Staleidzanes Atašienē.

Uz vīna kolna stuovēja vācas kēnininas pils. Tei kēninina

beja cīši boguota. Pyrms sovas nuoves kēninina vysu sovu zal-

tu aproka zemē un nūmyra. Pēc tuo puorguoja daudz godu. Pils

jau beja sabrukuse un pils vītā stuovēja ņlyks kolns. Vīnu reizi

zemnīks pastatīja sev ustobu tymā vītā, kur beja nūglobuots

kēniniņas zalts. Ustobā navarēja dzeivuot: kotrā naktī pa usto-

bu lakstīja vysas ustobas lītas, dūmuotu, ka juos salyuzs. Pats

zemnīks sēdēja pi golda un tys golds ari suoka lakstīt. «Valns

zyn, kas te tū goldu rausta!» sacīja zemnīks. «Jā, mēs paši val-

ni tū dorom! Tu pastatīji sovu ustobu tvmā vītā, kur mums juo-

sorgoj kēniniņas zalts, tuodēl mes tev nadūdam mīra dzeivuot

ustobā!» nazkas atbildēja zemnīkam. Reitā zemnīks pīsacēla,

pasaucja sovu sābru, puorstatīja ustobu cytā vītā un vyss beja

mīrīgi. Sadūmuoja zemnīks meklēt tuo vacuo zalta. Pajēmja

jis luopstu un suoka rakt vīnā vītā, kur agruok stuovēja ustobā.

Roka, roka, bet nikuo naatroda. Utrā vītā taipat nikuo nabeja.

Trešā vītā drusku zemnīks paroka un izdzierda, ka pi luopstas

nazkas skanēja. «Tyuleņ byus zalts!» padūmuoja zemnīks un

roka dziluok. Bet cik jis niroka, zalts kai leist, tai i leida zemē

dziluok. Jau zemnīks izroka tik dziļu dūbi, ka navarēja pats

saredzēt viersa, bet zalta vys nabeja. Tai zemnīks nusamucīja

rēkdams, bet zalta izrakt kai navar, tai navar. Nūsaspluovja

zemnīks un puorstuoja vacuos naudas meklēt.

43. M. Nagēviča Jasmuižas Pīpiuos. Latvju kul-

tūras kr.

Vīnā cīmā dzeivuoja vacs, vacs vecs ar sovim trejim dālim

Vecs beja boguots un jam beja lūti daudz naudas. Ni vīnam da-
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lam vecs nagribēja atstuot sova monta. Vīnu reizi vacais vecis

aizguoja uz pierti atvēlēt sovu naudu vainām. Jaunuokais dāls

vysu tū nūmanīja, ka tāvs kotru dīnu īt uz pierti, un jam īsagri-
bēja redzēt, kū tāvs tur dora. Dāls pīguoja pi pierts durovom un

klausuos. Dāls dzierd, ka tāvs kaut kū dora, bet naredz. Tad

dāls izkuopja uz pierts un pa lūdzinu veras. Tymā laikā tāvs,

pībēris pylnu kotlu naudas, laidja jū dūbē un sacīja: «Valns,

valns, pajem sovu kotlu!» Dāls tū vysu dzierdēja un vaicoj:
«Kam tei nauda, kura kotlā?» Tāvs, dūmuodams, ka valns ar

jū runoj, soka: «Tev, tev!» Tad tāvs aizbēra dūbi ar zemi, iz-

lvka viersā greidu, tai ka napazeist, un aizguoja uz ustobu. Dāls

nūkuopja nu pierts, pajēmja ciervi un aizguoja uz mežu molkas

cierstu. Nūciertis vīnu kūku, dāls atguoja uz muojom un stuosta,

kū redzēja mežā, itkai nabyutu klausējīs un redzējis, kū tāvs

šūdin darīja. Puorguoja dažas dīnas. Vecis palyka slyms un

nūmyra. Dāli nūturēja bēru gūdu un paglobuoja tāvu. Trešā

naktī pēc bērēm atīt valns pi jaunuokuo dāla un soka, lai īt un

izjem sovu naudu nu juo kotla. Jaunuokais dāls nūsabeida un

naīt pēc naudas pakal, beidamīs, ka valns kuo naizdora jam.
Utrā naktī otkon valns mūdynoj jaunuokū dālu nu mīga un soka

īt izjemt naudu, bet jaunuokais dāls naīt. Kad atguoja treša

nakts, valns vairs naguoja pi jaunuokuo bruola prasīt, lei izjem

naudu, bet kad vysi gulēja soldonu mīgu, atnesja nu pierts kotlu

ar naudu un svīdja zemē pi durovom, tai ka vysa ustobā nū-

brakšēja vīn. Bruoli tryukuos nu mīga, aizdzedzja guni un redz,

ka pylna ustobā zalta naudas Tad vysi bruoli sadalīja sovā

storpā naudu un dzeivuoja boguoti un mīrīgi.

44. M. Oarkolne no 76 g. v. īvas Staleidzanas Atašiene.

Vīnam tāvam beja divi dāli: Juonis un Juris. Dāli beja jau

leli un tāvs ar jīm dzeivuoja laimīgi. Vīnā naktī gul Juris un

sapnā dzierd, ka nazkas runoj: «Jur, aizej uz kopim un pajem
naudu!» Pīsacēla reitā Juris un sova sapņa nikam naizstuostīja,

ari pats jam naticēja. Utrā naktī otkon Juris sapnā dzierd, ka

nazkas runoj: «Jur, aizej uz kopim un atnez naudu!» — «Kur

tad jei tur ir?» prosa Juris. «Uz kopim ir ūzuls un pi tuo ūzula

ir akmeņs, tu pacel tū akmeni un atrassi naudu! Tikai pēc nau-

das ej divpadsmit stundēs nakts vai dīnas!» atbildēja nazynoms

bolss. Reitā Juris pīsacēla un izstuostīja sovu sapņu tāvam ar

bruoli. Tāvs ar bruoli juo sapnam pasasmēja un soka: «Tu jau

suoksi sapnim ticēt?» Juris sasakaunēja un nikuo naatbildēja.

Trešā naktī otkon Juris sapnā dzierd, ka runoj: «Jur, kuodēļ

naej pēc naudas pakaļ?» Reitā Juris pīsacēļa un, nikuo napasa-

cījis tāvam ar bruoli, pašuos pusdīnuos aizguoja uz kopim. Juris
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pīguoja pi ūzula, atvēla akmeni, atroda pūdu ar zaltu un īt uz

sātu. Atsavēra Juris atpakaļ un redz, ka pēc juo īt bailīgs cvl-
vāks. Juris suoka bēgt, bailīgais cvlvāks ari suoka dzeitīs pakal.
Juris otkon īt lēnītiņom, bailīgais cylvāks arī īt lēnītiuom. Tys

bailīgais cylvāks beja valns. Juris guoja, guoja un redz, ka valns

vys tyvuok un tyvuok pīīt pi juo. Nu vacim laudim Juris beja

dzierdējis, ka valns pa orumim nastaigoj, tuodēl Juris pasa-

grīzja īt pa izortū šņūri un valns pazuda. Tai Juris vvs pa oru-

mim, pa orumim atguoja uz sātu, nūlvka naudu klētī orūdā un

nikuo nasoka tāvam ar bruoli. Caturtū nakti Juris mīrīgi puor-

gulēja un reitā pajēmis vīnu zalta gobolu, aizguoja uz pilsātu

šū, tū nūpierkt. Kū jis pierka, nav zynoms, bet zalta gobolu iz-

laidja un atguoja uz sātu. Vokorā Juris palyka pavvsam na-

gudrs: pagvva ciervi, skraida pa vysim ustobas koktim un syt,
klīgdams: «Es jyusim, valnim, paruodīšu!» Tāvs ar bruoli nū-

sabeida un prosa nu Jura, kas ar jū nūticis, bet Juris nikuo na-

atbild un vys skraida pa ustobu ar ciervi. Tūlaik īguoduoja tāvs

ar bruoli, vai Juris nav atnezis nu kopim naudas, un aizguoja

maklātu. Meklēja, meklēja vysuos vītuos un klētī, orūdā, atroda

pūdu ar zaltu. Pasavēra tāvs ar bruoli pūdā un redz, ka vīna

gobola nav. Tūlaik jī saprota, ka valni ir atskrējuši pēc izlaistuo

gobola un nalīk Juram mīra. Tāvs pajēmja gobolu zalta nu so-

vas naudas un īlyka pūdā. Juris tyulen puorstuoja skraidīt pa

ustobu ar ciervi un palyka taids pat gudrs, kaids beja agruok.
Juris izstuostīja tāvam ar bruoli vysu, kas ar jū nūtyka, un aiz-

guoja gulātu. Reitā cēlās un aizguoja kotrs uz sovu dorbu. At-

guoja vokors, tāvs ar dālim sēd ustobā, runuodami par šū, par

tū un dzierd klētī brīsmīgu trūksni, dūmuot, ka klēti apguozs un

vvsu salauzs. Tei /trūksni beja sacāluši valni, kuri atskrēja pēc

naudas. Vokorā jī beiduos īt uz klēti pasavārtu. Pusnaktīs

trūksnis nūrima un reitā Juris, pajēmis pūdu ar zaltu, aiznesja

uz kopim un palyka zam tuo paša akmeņa. Zeme vīņ nūreibēja,
kai pūds ar zaltu nūguoja uz dybynu. Juris atguoja uz sātu un

otkon jū sātā beja mīrs.

5. Veļi sargā naudu.

1. Ziemelis Trikātā. «Balss», 1889. g. nr. 24. LP, VII, I,

1077, 34.

Reiz viens vīrs braucis pa lielu mežu. Viņa nespēcīgais zir-

dziņš bijis pavisam noguris un nespējis gandrīz vairs paiet. Te

viņam viena vecene solīja lielu labumu, ja pavedīšot, tomēr viņš

neveda, atteikdams, ka pats tik tik varot virzināties uz priekšu.

Bet vecenes nauda, ko tā bija parakusi zemē, nedevusi tai miera
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gulēt zemes klēpī. Nauda bijusi citā vietā pārliekama. Pēc kā-

diem gadiem tas pats vīrs, kas bija liedzies pavest veceni, pie-
braucis pie Gaujas, bet nava ticis pāri. Tad tās pašas vecenes

gars pienācis un teicis: «Būtu toreiz mani tu pavedis, kad lūdzu,
tad es būtu atdevusi tev visu savu naudu!» To sacījusi, vecene

kliedza: «Nauda, sagāzies uz tūkstošu tūkstošiem gadiem Gau-

jā!» Nauda sagāzusies Gaujā, no kam ūdens tapis sarkans.

2. Naudīšnieks Naudišniekos. «Balss», 1889. g, nr. 1.

LP, VII, I, 1077, 33.

Naudīšnieku JVlaz-Branku dārzā kāds no tagadējā saimnieka

senčiem esot ieracis savu naudu. Reiz tur vienam grūtdienītim

no darba nākot, aizstājusies daiļa jaunava priekšā, lūgdama, lai

šo aizkarot Aizkāris. Tad jaunava skanēdama sabrukusi: «Pal-

dies, nu esmu atpestīta!» Grūtdienītis atradis uz ceļa kopiņu

spožu dālderu.

3. J. Sik ē n s Vecumn i c ko s. Et n. 11, 1892. LP, VII, I, 1021, 1.

Ja tie cilvēki, kas dzīvi būdami savu mantu zemē aprakuši,

nomirst, tad viņu gari uzturējušies tanī vietā, kur nauda aprakta.

Ja kādam no dzīvajiem gadījies nakti tai vietai garām iet, tad

naudas sargātājs gars to vadājis un maldinājis visu nakti iMz

gaismai. Kad kādam gadījies pusdienas laikā — ap rudzu zie-

damo laiku — iet tai vietai pāri, tad gars arī to mazākais stundu

mullinājis. Kur Vecmuižas lauki beidzas un Brūveru sādžas ie-

sākas, Vecmuižas mežsarga, Deprejas meža malā, vienu gabalu

sauc par Makarišķiem. Tur 1812. g., kad franči ielauzās Krie-

vijā, bijusi māja Makari. Mājas īpašnieks Makars bijis loti ba-

gāts: naudu mērījis siekiem; tas mēdzis arī lielīties, ka Vec-

muižas klētī neesot tikdaudz auzu kā šim dukātu. Franči, kas

bija netālu no tās vietas lēģerī, izdzirdējuši tur tādu bagātnieku,

devušies turp. Bet Makars arī nebijis vis pa to laiku gulējis, tas

savu naudu bijis apracis un pats sataisījies bēgt. Te pašu laiku

pulciņš franču apstājuši tā māju. Makars manīdams, ka būs

slikti, izlīdis no istabas uz jumtu un kamēr franči gājuši istabā,

tamēr viņš licis kājas pār pleciem un davai mežā! Franči bēgli

bija laikā pamanījuši un devušies tam pakal. Makars redzēdams,
ka izbēgt nav iespējams, iemucis vecā ozolā, Vecmuižas -

Lindes

lielceļa malā. Ozola vidus bijis caurs izpuvis. Franči izpūlēju-
šies visādi, gribēdami Makaru no ozola izdabūt, lai tas izstāstī-

tu, kur nauda atrodas, bet bēglis nebijis izdabonams no koka ne

ar labu, ne ar ļaunu. Beidzot franči gribējuši to nošaut, bet

viens devis padomu ozolu sadedzināt. Ozola iekšas piebāzuši un
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vēl visapkārt apkrāvuši ar sausu malku — malku aizdedzinājuši

un ozols sadedzis ar visu Makaru. Ogļu čupa kalniņa galā stā-

vējusi ilgu laiku, no kam kalniņš dabūjis vārdu: Ogļu kalniņš.

Franči, Makara māju izmeklējuši, un nekā neatraduši, to

dzinājuši. No tā laika, apmēram kādus 15 gadus, nakts laikā ne-

viens nav varējis tai vietai, kur nauda aprakta, garām paiet, ka

tas netapis baidīts un maldināts cauru nakti.

4. Berta Kauliņa.

Zviedru-krievu kara laikā pie Ušuru ezera bijušas niknas

kaujas. Kritušos kareivjus rakuši turpat ezermalā. Vēlāk tur

esot atrasti dažādi kara ieroči un cilvēku kauli. Ļaudis tur bieži

redzējuši spokus staigājam. Šai kapsētā daudzi noglabājuši savu

naudu, domādami tur drošu vietu esam. Naudas īpašnieki nomi-

ruši, un nauda palikusi turpat aprakta. Nu ļaudis sākuši runāt,

ka pie Ušuru ezera esot nauda un J.āņu naktīs parādoties zemes

virsū. Naudu varētu dabūt, ja tur nebūtu bijusi kapsēta un gari
nestaigātu: līdz ko pierokot pie naudas poda, tā kāds baltā mē-

telī iznākot no zemes un iegrūžot podu atpakaļ dziļā alā, kura

pati atveroties. Tomēr netrūcis drošinieku, kas gājuši uz kapsē-

tu, rakuši un meklējuši. Reiz, Jāņu nakti naudu rakt aizgājis

jauns, stiprs vīrs un sācis rakt. Racis, racis — redzot jau podu.

Jauneklim tūliņ izlicies, ka nākot no muguras kaut kas balts. Bet

viņš nelicies ne zinot un racis tikai tālāk. Baltais spoks piegājis
un gribējis grūst podu zemē atpakaļ, bet racējs viņam iesitis ar

lāpstu un spoks pazudis. Jaunais cilvēks izracis stopa lielu po-

diņu zelta naudas un paslēpis pie savas mājas žagaru čupā.
Kāds cits bijis noskatījies, podiņu paņēmis un palicis par bagātu
vīru.

5. P. Šmi ts no P. Ze 11 iņ a s IkŠķ i 1 c.

Vienai muižniecei bijusi loti mantkārīga meita. Visu savu

mantu, kā arī tēva mantību viņa ielikusi savā šķirstā un nav no

tā_nekur gājusi projām. Gan māte viņu sūtījusi, lai taču kādu

svētdienu aizejot uz baznīcu, bet meita nav klausījusi. Vienu

svētdienu, kad māte atnākusi no baznīcas un ieraudzījusi atkal

savu meitu pie šķirsta sēdam, viņa dusmās iesaukusies: «Ka

tu ar visu savu naudu zemē iebrauktu!» Līdz viņa tos vārdus

izteikusi, meita ar visu savu šķirstu nogrimusi zemē. Pēc tam

meitas istabā neviens vairs nevarējis dzīvot, jo tur vienādi rā-

dījušies spoki. Pēc septiņiem gadiem tur iebraucis viens jau-

neklis un lūdzis naktsmāju. Tā kā citas istabas muižā bijušas

aizņemtas, tad viņam teikts, ka tikai viena istaba esot brīva, bet

tur par naktim spokojoties. Jauneklis atbildējis, ka viņam no

spokiem neesot bailes. Tā nu viņš tur arī palicis par nakti. Tai-
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soties gulēt iet, viņš izdzirdis lielu troksni un pēc neilga laika

parādījusies viņam kāda jaunava ar šķirstu. Jauneklis gribējis
viņai iet klāt un sniegt roku, bet viņa atbildējusi: «Nenāc klāt,
tas būs tikai tev un man par sliktu. Bet aizej rītu un atved

šurpu mācītāju, lai viņš mani nosvētītu, lai es tiktu pie dzīva-

jiem atpakaļ. Tikai to neaizmirsti, ka tās sveces, kas svētīšanai

tiks aizdegtas, netiktu nopūstas.» Jauneklis to visu apsolījis un

jaunava pēc tam pazudusi.
Otrā dienā noteiktā laikā mācītājs bijis klāt, drīz parādīju-

sies arī jaunava ar savu šķirstu, un mācītājs viņu nosvētījis.
Steidzoties viņš tomēr aizmirsis jaunekļa liegumu un nopūtis

svētījamās sveces. To redzot, jaunava dusmīgi iesaukusies: «Es

uz jums esmu dusmīga. Septiņi gadi jau esmu gulējusi un nu

man būs jāguļ uz visiem laikiem.» Ar šiem vārdiem viņa ar visu

šķirstu nogrimusi atkal zemē.

6. Skolnieks A. J urķis. K. Lielozola kr.

Vienreiz dzīvojis tāds nabags strādnieks. Viņš caurām die-

nām strādāja nosvīdis, bet kā nabags, tā nabags. Vienu vakaru

viņš nāk mājā no darba un dikti līst lietus. Viņš, nākdams mā-

jā, ieraugst ceļmalā vienu riju. Viņš domājis: pieiešu pie tās ri-

jas un bišķi nogaidīšu, kamēr lietus pāriet. Viņš pieiet pie tās

rijas un stāv pažobelē. Te iznāk no tās rijas viens vīrs un sāk

vākt viņu, lai nu nākot iekšā. Nu tas strādnieks neko sliktu ne-

domā un iet arī līdz. Kā jau pa vecam, toreiz rijās strādāja, kā-

dēļ viņš domāja, ka tas ir kāds no tiem rijas laudim. Nu viņi abi

ieiet tai rijā: viss ir kluss un tumšs. Tam strādniekam gan pa-

liek tā bailīgi, bet neko nevar darīt, kas nu būs, būs. Nu tas

vīrs iznācis, novedis to strādnieku vienā rijas stūrī un liek, lai

viņš tur kaš augšā zemi. Šim nu paliek pavisam bailes, bet sa-

ņem dūšu un domā, kas ir, ir - - un ņem kast. Šis kaš un kaš un

uz vienu reizi izkaš lielu naudas podu. Nu strādnieks viņu izcel

no tā dumbēra. Un tas svešais vīrs nu saka viņam: «To naudu

tu vari nest mājā un tā pieder tev, jo man viņa bija jāvaktē

katru nakt' un es neviena cilvēka nevarēju atrast, kam es to

naudu būtu varējis atdot, jo katrs baidījās un muka prom, cik

vien varēja. Un tagad nes savu naudu mājā un ar labu nakti.»

To sacījis viņš pazudis. Strādnieks ņēma naudas podu pa ple-

ciem un nesa mājā un dzīvoja ar atrasto naudu priecīgs un lai-

mīgs līdz mūža beigām.

7. Skolniece Irēna Vichmane no 92 g. veca Kārla

Veidina Jaunlaicenes Oburos.

Reiz Alūksnes barons gribējis buvet pili, bet to pili nevarē-

juši nekā uzbūvēt: vienmēr brukuši nost. Tad barons izvēlējies
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vienu 12 g. vecu meiteni no Alūksnes miesta un iemūrējis pils
sienās. Nu arī pils tikusi uzcelta skaista, jo skaista uz salas eze-

ra vidū. Bet viņailgi nepastāvējusi — drīz sagruvuši. Reiz vēlu

vakarā, viens strādnieks gājis gar sagruvušās pils drupām uz

māju. Te viņš dzirdējis balsi, kas teikusi, lai nositot simtu kaķu

un viņu galvas atnesot nākošā vakarā tai un tai stundā uz šo

pašu vietu, tad viņš dabūšot daudz naudas, kas esot tur drupās
norakta. Ar lielām pūlēm strādnieks esot arī sadabūjis tās pra

sītās kaķu galvas un aiznesis uz noteikto vietu. Nu viņam parā-
dījusies tā runātāja, kāda Marija, teikdama, ka tā esot nu at-

pestīta, jo bijusi pie velna gūstā. Tad viņa paņēmusi tās kaķu

galvas un iegājusi drupās. Pēc laiciņa tā iznākusi atkal, nesda-

ma naudas podu, ko iedevusi strādniekam, sirsnīgi pateikdamās

par atsvabināšanu. Tad viņa piepēži sakritusi un palikusi par

pelnu kopiņu. Bet arī strādnieks ilgi nedzīvojis: pāriedams mā-

jā tas palicis slims un nomiris, līdz ar to arī naudas pods no-

zudis.

8. P. Smits no P. Zeltiņas Ikšķilē.

Viena sieviņa auklējusi vēlu vakarā savu bērnu, kad uzreiz

ieraudzījusi, ka viņai nāk liels melns kaķis virsū. Viņa nu ie-

saukusies: «Ko tu te lien?» un paspērusi kaķi ar kāju. Te kaķis

palicis par naudu un sabrucis zemē. Naktī viņa sapnī redzējusi
kādu vīru, kas viņai sacījis: «Tā ir godīgi pelnīta nauda un tu

to varēsi paturēt. Tikai aizej uz mežu, tur zem tāda un tāda

koka ir parakti mani kauli. Paglabā tos kapsētā, noskaiti kādu

lūgšanu un tu būsi laimīga.» Sieviņa visu to izdarījusi un no tā

laika palikusi bagāta.

9. Kārlis Mačulans no J. Puidas Balta muižā (Veis-

sensee). LP, VII, I, 173, lb.

Bijusi sīksta lielmāte. Tā mirdama noteikusi, lai viņas nau-

du ieliekot zārkā līdz, bet palicēji to nedarījuši. Lielmāte pagla-
bāta meža kalniņā netālu no pils, bet naktīs viņa staigājusi ap-

pa pils istabām, saukdama: «Atdodiet manu naudu!» Ne-

dabūjuši ātrāk miera, kamēr aprakuši naudu pie viņas kapa.
Bet nu tā staigājusi pa naktim pa savu kapu kalniņu, savu ie-

rakto naudu sargādama.

10. P. Šmits no P. Zeltiņas Baldone.

Netālu no Baldones muižas pakāries viens bagāts saimnieks.

Priekš savas nāves viņš apracis savu naudu mežā. Nauda gan

vairāk reizes rādījusies kā uguntiņa, bet neviens nav varējis da-
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būt tās rokā. Rijā, kurā saimnieks pakāries, rādījušies spoki.

Reiz vienu nakti ceļavīri braukuši no Rīgas un redzējuši pie ri-

jas mazus vīriņus, kas tur strādājuši ap vezumiem. Bet kad

ceļavīri tur piebraukuši klāt, tad mazie vīriņi līdz ar visiem ve-

zumiem tūliņ pazuduši.

11. Anna Brigadiere Kalnamuižā. LP, VII, I, 1034, 1.

Kalnamuižas P. mājas no veciem laikiem izslavētas par ba-

gātām. Senos laikos šīs mājas bijušas dziļā mežā. Tad toreizē-

jais saimnieks vienu dienu mežā uz ceļa pacēlis lielu melnu

šķirstu ar naudu. Pārnesis to paslepus mājā. Bet necik ilgi —

viens sulainis pakaļ, bāls kā mironis: vai neesot atraduši tādu

un tādu šķirstu? Viņam esot izvēlies no ratiem. Saimnieks no-

liedzies, ka nekā nezinot. Sulaini nu notiesājuši par zagli. Bet

netaisnā manta liedzējam neatnesusi nekādu svētību: vienam

dzimtas loceklim pastāvīgi naudas šķirsts bijis jāsargā: jāvār-

guļo uz gultas. Šķirsts glabāts gultas apakšā. Bet ja vārgulis
kādu brītiņu no gultas izkāpis, aizkustējis, tad tūliņ melns suns

gadījies viņa vietā virs naudas šķirsta.

6. Nauda parādās par uguni.

1. Vasīlnieks ar Sieranu Nogale. LP, V, 46, 43.

Reiz viens puisis pieguļā tīšām apgulies pie tā sauktā Velna

akmeņa, kur mūžām spokojies. Te ap pusnakti pamodies —

redz: uz akmeņa deg maza uguntiņa. Puisis neko, gulējis atkal.

Bet nu pēc maza brītiņa nodārdējis tāds troksnis, it kā zeme un

debess sagāztos. Puisis izlēcis stāvus un ieraudzījis pie ugun-

tiņas zaļu āzi ar slaiku meitu. Zaļais āzis arvien ar kāju pabik-
stījis uguni, lai labāki deg, bet meita ar liekšķeri raususi ogles

un vēl piedāvājusi puisim, lai paturot cepuri, būšot viņam arī

iebērt ogles. Puisis nezinājis, ko atteikt, turējis arī cepuri. Meita

iebērusi zvērošas ogles pilnu liekšķeri; bet puisis iesaucies:

«Vai, Dieviņ! nu jau sadegs mana cepure.» Līdz to vārdu iztei-

cis, meita nozudusi, āzis nozudis, uguns izdzisusi.

Puisis pabrīnījies un licies atkal gulēt. Gaismiņā pamodies

zirgus dzīt mājā un nu par brīnumiem atradis cepuri pilnu ar

zeltu. Puisis esot uzcirtis lepnu māju un pārticis visu mūžu ar

šo zeltu.

2. K. Bankers Dundagas Cepeļlejās. LP, VII, I, 1067.

Citreiz klausības laikos Dundagas zvejniekiem bijis jāiet pa

kārtai, pa nedēļai, Kolkas bākā par bākas vīriem. Tā arī vecais
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Jaunanna, savu nedēlu par bākas vīru sabijis, vakarā vēlu nācis

uz mājām. Nācis gar jūras malu vien. Te uz reizi ieraudzījis

Kangaros jautru uguni degam. Gājis klāt. Piegājis — tūliņ pa-

zinis, kas tā par uguni, tūdaļ iedūris savu nūju uguns vidū un

pats soļojis prom. Bet nu tūliņ viena balss saukusi pakal: «Nāc,

nem ārā savu nūju, ņem ārā nūju!» Viņš nelicies ne dzirdot, gā-

jis tikai tālāk. Bet nu radies tāds bluķis pa kājām, neļāvis vi-

ņam iet, sitis kājas nost skaidri. Nu, ko nu? Tā viņš tikai ūdenī,

jūrā iekšā, un brien gar malu pa ūdeni. Tur tad bluķis vairs nav

nācis pakal. Pēc brīža bluķis pavisam nozudis. Mājās pārnācis,

iejūdzis zirgu, braucis savai nūjai pakal. Racis ugunskura vietā

un izracis pulka naudas. Dzīvojis bagātīgi.

Citi atkal stāsta, ka pēc tam Jaunaņņam pašam, bet sevišķi

viņa pēcnākamiem, uznākušas visādas nelaimes, likstas: tiem

nevienam neesot īsti labi klājies.

Piezīme. Vēl tas pats K. Bankers uzrakstījis no Dundagas divas

teikas par naudu. Vienā naudas uguni sargājuši divi melni vīri, bet ceļa

gājējs tomēr paķēris vienu ogli, kas palikusi par naudu (VII, I, 1056, 1).

Otrā vērši sargājuši naudas uguni, bet gājējam izdevies paķert ogles un

vērši pazuduši (VII, I, 1066, 1). P. Š.

3. P. ŠmitsnoP. Zeltiņas Rīga.

Viens vīrs reiz gājis pa mežu un ieraudzījis kādu ugunsku-
ru. Viņš piegājis pie ugunskura un paņēmis vienu oglīti, ar ko

savu pīpīti aizpīpot. Pagājis mazu gabalu, viņš gluži nejauši

ieraudzījis aiz piedroknes aizkritušu sudraba naudas gabalu. Vīrs

nu sācis domāt, vai tik tas ugunskurs, pie kura viņš piegājis,

nav nauda. Viņš nu griezies atpakaļ un ugunskura vietā patie-
šām atradis sudraba naudas čupiņu.

4. H. Skujiņa Smiltenē.

Tumšā un lietainā rudens naktī stāstītājs gājis ar naburgu

no Pubuļa kroga uz māju. Izgājuši caur Pubula priedēm un pa-

manījuši, ka uz tīruma kuras uguns un pie ugunskura sēd vecs

salīcis vecis noplīsušā mētelī. Izbrīnējušies par savādo uguni un

viņas kurinātāju, turklāt vēl lietainā naktī. Gribējis stāstītājs
iet uz ugunskuru un apskatīt, bet ceļa biedrs ne par ko nav gājis
līdz. Tā arī atstājuši neapskatītu. Nebijuši nogājuši ne pāra

simtu solu, kad uguns uzreiz nodzisusi. Otrā rītā stāstītājs gājis

apskatīt to vietu, kur uguns kurējusies. Bet tur nebijis ne ma-

zākas oglītes, nedz arī pagalītes. Tikai melns uzarts tīrums.

Nu tik sapratis, ka tur pagājušā naktī nauda kaltējusies.
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5. H. Skujiņa Smiltenes pag.

Viens vīrs gājis naktī gar Kazulejas šķūni. Smiltenes pagastā

Pļavas maļā vīrs ieraudzījis savādu uguni, kas degusi pirkstī-
dama un lēkādama. Vīrs negājis klāt, viņam bijis bailes. Viņš

noskatījis to vietu, kur uguns bijusi, un rītā gājis skatīties. Tur

viņš nekā neatradis, pat ne oglītes, ne pagalītes. Nu vīrs sapra-

tis, kas tā par uguni bijusi — tā bijusi nauda, kas žāvējusies.

6. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Pie Lezdiņiem Aumeisteru pagastā netālu no vecās kara

kapsētas agrāk kaltējusies nauda. Tur spīdējusi uguns, bet ne-

viens neuzdrošinājies klāt iet.

7. Fr. Brīvzemnieks Aizputes ap g. «S bor ņ i k». LP, VII,

I, 1044, 2.

Viens cilvēks ieraudzījis ceļa malā uguni. Piegājis klāt

ugunij pīpi iesmēķēt, bet nevarējis: tabaka ne par ko nedegusi.

Ogles no tās uguns tā skanējušas itkā nauda. Pagājis tālāk —

aplūkojis: ogjes, ko pīpei uzlicis, bijušas tīri balti sudraba rubli.
Nu viņš, cilvēks, atcerējies, ko ļaudis dažreiz stāstīt mēdz: ja
kautkur meža malā tāda uguntiņa redzama, tad tur nauda žā-

vējas. Šis gan steidzies tūliņ atpakaļ, bet uguns vairs nebijis. Ti-

kai ogles, ko bija izmētājis, gulējušas zemē — visas skaidra

nauda.

Piezīme, šimiņš Brukna uzrakstījis, ka smeketajs iespraudis uguns

vietā nūju, rītā atradis tur zemē 3 dukātus. L. P.

8. Kalniņu Jēkabs Ozolnieku Līčos, Kurzemē. Jkr. IV.

LP, VII, I, 1045, 3.

Viens vīrs, labu dūšu uzpravījis, braucis ap pusnakti uz mā-

jām. Te ieraudzījis ceļa malā uguni. Apturējis zirgu, paņēmis

no ugunskura oglīti, uzlicis uz pīpi, aiztaisījis vāku, sēdies ratos

un laidis uz mājām. Rītā, gribēdams uzsmēķēt, attaisījis vāku

un atradis dukātu zem vāka. Gājis raudzīt vakarējā ugunskura

vietu, bet neatradis nekā.

9. K. Bankers Dundagas Cep c 11ejā s. LP, VII, I, 1045, 4.

Kādu svētdienu viena sieviņa, no Kolkas baznīcas taisni pa

pļavām nākdama, ieraudzījusi siena šķūņa paksī lielu zilu uguni.

Uguns laistīdamās drīzi pacēlusies augstāk, drīzi nokritusi ze-

māk. Viņa domājusi, ka šķūnis degot, tādēļ skrējusi, cik varē-
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jusi, uz netālājām mājām, saukdama, lai skrejot dzēst, šķūnis
degot. Ļaudis noskrējuši, bet no uguns nekā: šķūnis vesels kā

bijis. Tad viens vīrs nomanījis, kas tā par uguni bijusi. Vēlāk

viņš aizgājis viens pats un pie šķūņa pakša uzracis naudas podu.

10. Dellu Hugons Liezerē. Jk r. IV. LP, VII, I, 1045, 6.

Liezeres draudzē pie Svelmju mājas atrodas birzs, kurā
nauda esot. Daudzreiz tā redzēta kaltējamies. Tā reiz Svelmju

saimnieks izgājis laukā un redzējis šai birzī spožumiņu. Viņš tū-

daļ modinājis savus kalpus, sūtījis tos uz birzi apraudzīt, kas tur

esot. Bet tiklīdz kalpi līdz birzei nonākuši, te arī uguntiņa no-

zudusi, tādēļ ka tiem nebijis vēlēts naudu saņemt.

11. A. Becenbergers no Egliena Kuršu kapu Preiļos.

«M aga z i n d. ! c 11. 1 i 11. Gese 1 s c h.» 18. Band «U eber d i c

Sprache der preussischen Letten.» LP, VII, I, 1046, 7.

Es turiu (ich hatte) žīģi (Gang, Geschāft) Šetnurtā (vietas
vārds). Pagāju nu Preiļu nu ziegaris (pulkstens) trīs, ir kal es

pi Štellmaker (saimnieka vārds) sava žīģi atsiliku, atgā man

ziegars deviņi, kal es nu Šetenurtes pagāju; un bija rudiņa laiks,
ir es gribiju pi kāda laba cilāka par nakti palikt, ir jau tie ļauži,
kur es gribiju iejieti iekšā, tie gulija, ir es domāju: «lešu pie

māju.» Es tik esu zaldāts ir sava keizeru siedzis (esmu zvērējis

savam ķeizaram); man nieks nieka nepadarīs. Ir es domāju,
kad es tapu us kalnu pi šī meže gala: va grīzti (atpakaļ griez-
ties), va ne? Kad man taka bišķi ir baimes (bailes) bi'. Ali (bet)
es iedams vis paacu (vorwārts) domāju: «Kad es ir ko sasitik-

šu, es viņus tik valāšu.» Ir es jau iedams nu kalna pie jūras

tapu netālu nu to kaugur — redzu: kādus trīs simtes žingšņu

(solu) is to kauguru ugne deg. Tad es iedams us to uguni domā-

ju, kas tā ugene par viena būtu, kad mani ne reizes tā nav nose-

devis (sich ereignen, sich begeben), kad man tā baime jem; ir

tad es vis paacu palenis iedamis domāju: «Va grīzti, va ne?»

Ir es apdomāju vis ko: kad jūra diža, zveju nav ir ļaušu ari nē.

Tad es issijēmos nu ūzu dimzaka nazi ir atsidarīju ir pārbraucu

par zemi krustu ir pats domāju, kad mani ir daudz neprietelu

(ienaidnieku) apnīktu (uzbrukt varētu). Tad es par to krustu

varu osmīt, ir tad es guvu (es dabūju) jo stiprus asiņus, ir es

domāju: «Nu es iešu tiešum us to ugen!» Ir es domāju, kad ir

te rasi (varbūt) var nauda degt. Tad es gāju jo grieti (ātri)

skubinādams, kad es varu pi tās ugenes grieti klāt tapt. Ali kad

es kāda pieoedesmit žingžņu tā ungefār variju būti, tade man

tā ugne uz reižu prapole, ir tad es gāju dar (vēl) tadu galenu ir
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man pacēla tādu dižu baimi (sacēlās tādas dižas bailes), kad es

nebigribiju (negribēju) vairs us to ugnes vietu ozieti. Tad es ir

suķos pradiem (tūliņ) tiešum pie jūras ir tad es nogāju pi jūras
ir tad es paguvu (es iesāku) grieti iet, ali es nazi atdaru is la-

bās rokas is labā žekirta (žaķete) dimzaka laicedams (turēdams)

domāju: «Kad ir mani kāds nu pakaļes atsidzīt (piesteigtos), tad

es nu viņu atseverešu (atgaiņāšos). Ali lic (līdz) pat Pervalkas

(ciema vārds) man tādu dižu baimi jēma, kad es daudz reižu be-

iedams (iedams) turiu apsestāt ir domāt, kas te tik tur būti, ka-

de (kad) man tādu dižu baimi jem, kad man cauri matus ceļ nu

baimes; ali es domāju, kad tas vels pi manis tur būt.

12. A. Bīlenš te i n s Dobelē. Maga z i n XIV. B. LP, VII, I,

1141, 1.

Viens zemnieks, Bušmanis vārdā, ar kādu mūzikantu gājuši
vakara laikā Dobeles pils drupām garām un ieraudzījuši iekšpus
mūriem liesmiņu. Tūliņ uzmetuši tai vietā kreisās kājas pasta-
lu, jo tad tur, kur liesmiņa spīdējusi, varot naudu atrast. Izraku-

ši arī patiesi vienu katlu zelta naudas un aizstiepuši uz Amtera

dārzu (Dobeles miestā,* un aprakuši tur, lai vismaz kādu brīdi

būtu drošumā. Bet Bušmanis, blēdis, vēlāk viens pats slepus pa-

ņēmis naudu un savus bērnus vēl par pilsētniekiem izaudzinājis.
Mūzikants nekā nedabūjis, nabaga vīrelis kā bijis, tā palicis.

13. Runtulu Vilis Vilcē, Kurzemē. Jkr. IV. LP, VII, I,

1142, 5.

Reiz ganu meita ganījusi vēlā rudens vakarā pie Keša (pļa-
va) lopus. Te uz reizi tā ierauga Keša malā zilu uguntiņu kura-

mies. Meitene nobijusies un pārbēgusi ar visiem lopiem uz mā-

jām. Tur tā izstāstījusi, ko pieredzējusi, kādai vecenei. Šī tūdaļ

nopratusi, ka meitenei ir nauda parādījusies. Viņa mācījusi, lai

— ja vēl kādu reizi nauda parādās — uzmetot uz to kautkādu

lietu, ja cita nav
— pastalu. Cik bieza uzmestā lieta, tik dziļi

vajadzēšot pēc naudas rakt. Meitenei, otru dienu lopus ganot,

parādījusies atkal nauda, degdama ar zilu liesmiņu. Ganu meita

paķērusi žigli pastalu un taisījusies to patlaban uz uguni mest —

te piepēži izšāvies no zemes, blakus uguntiņai liels melns tēviņš,

kas uz ganu meitu skatīdamies, briesmīgi iesmējies, ka šī no

bailēm vai paģībusi un aizmirsusi pastalu uz naudu uzmest. No-

skanējis liels rībiens un nauda ar melno tēviņu pazudusi zemē.

14. K. Bankers Dundagas Cepellejās. LP, VII, I, 11P>. 6.

Tas bijis Ance (ceļa no Žvinguļu upes uz Trumpi). Tur

viens vīrs vēlu vakarā gājis uz mājām un ceļa malā ieraudzījis
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uguni. Trīs vīri stāvējuši klāt un maisījuši to. Viņš piegājis, pa-

ņēmis vienu ogli pīpi iesmēķēt. Bet viens uguns maisītājs iesitis

viņam pliki, ka nosūrkstējis vien. Pārgājis mājās, vaigs bijis zils

palicis un uzpampis; arī sitēja pirkstu zīmes bijušas redzamas

vēl. Bet ogle uz pīpes bijusi palikusi par zelta naudas gabalu.

Vīrs tūliņ saslimis un pēc trim dienām nomiris.

15. A. Bīlenš te i n s 1864. g. Ergl o s. LP, VI, 236, 30, 32.

Viens ceļa vīrs gājis pa ceļu (bijis piekusis) un ieraudzījis

ceļa malā mazu uguntiņu. Dagājis uzpīpēt. Ņēmis vienu ogli un

licis uz pīpes, tā nedegusi. Un tā viņš kādas trīs salicis, bet ne-

dedzis un nededzis. Tad dagājis viens vīrs, sitis viņam pa ausi

un sacījis: «Lops, vai tā uguns? Tā jau nauda! Vai akls esi?»

Un tas ceļa vīrs aizmidzis. Rītā uzmodies, savu zirgu atradis

tāpat, bet viss cits bijis citādi: ne vairs 'guns, ne tās vietas un

tās trīs ogles, ko uz pīpes licis, bija palikušas par trim dāl-

deriem.

16. Hollanderu Augusts Aulukalnā. Zin. Kom. kr.

LP, VI, 231, 30, 25.

Auļukalna pagastā, starp Gaudulu un Buļu mājām saiet divi

lielceļi kopā. Un tur tais ceļa jūtīs senāk pie viena akmena nau-

das uguns kvēlojusi. Reiz senais Bulu saimnieks, vēlu mājā nāk-

dams, gribējis pie tās uguntiņas pīpi iekūpināt, bet. nededzis.

Viņš sadusmojies un apratisis uguntiņu ar zemēm. Rītā gadījies

atkal gar akmeni iet un nu pamanījis dažus sudraba gabalus

zemē. Sācis atraust vakarējo ugunskuru — atradis lielu čupiņu
sudraba naudas. Nu palicis bagāts vīrs.

17. Audzis Jērk v 1 ē. Zin. Kom. kr. LP, VI, 221, 30, 4.

Reiz Jērkules darbinieks, vēlu naktī no Grazba kroga nāk-

dams, redzējis Annas kalnā uguntiņu. Gājis klāt iepīpot. Paņē-
mis vienu oglīti, otru, trešo — kā nevarējis, tā nevarējis iepīpot.
Beidzot noskaities: «Kas, jods, tā par uguni!» un aizgājis. Bet

kas ir? Otrā dienā atpakaļ nākdams, atradis, ka tik, cik naktī

oglītes paņēmis no uguns kura, tik dālderu bijis zemē. Cits atkal

atstāsta, ka uguns atradējs, nevarēdams iepīpot, tīšu uguns

kuru izvandījis ar koku uz visām pusēm. Otrā dienā atradis

uguns kuru tukšu, bet ap uguns kuru lielu kaudzi dālderu.

18. K. Bank cr s Dundagas Cep cll eiā s. LP, VII, I, 1057, 2.

Pieguļnieks ierauga melnu vīru ogles raušam._ Lūdzis, lai

ļauj uzsmēķēt. Melnais teicis: «Paturi paltraku stērbeli, es tev
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iebēršu!» Turējis arī. Svešais iebēris veselu riekužu. Pieguļ-
nieks aiziet uz savu guļas vietu, apskatās: stērbelē un pīpē zelta

nauda. Paskatās atpakaļ: ne uguns, ne svešā vīra vairs.

19. DeHu fi ugo n s Liezerē. Jk r. IV. LP, VII, I, 1057, 3.

Netālu no Liezeres Svelmju mājas ganībās atrodoties nauda

noglabāta. Reiz uz minētām ganībām aizgājuši pieguļnieki. Vini
aizmirsuši uguni paņemt līdz. Tiem līdzi bijis mazs zēns, loti
nabaga tēva dēls. Zirgus piesējuši, viņi ieraudzījuši tālumā ugun-

tiņu spīdam. Tā ka viņiem pašiem negribējās pēc uguns iet, tad

sūtījuši mazo puisēnu pēc tās. Šis gājis arī. Piegājis pie uguns,

redzējis pie viņas divi vīrus sēžam. Zēns lūdzis pāri ogles ie-

kuram. Vīri labprāt atvēlējuši un paši pat vēl piebēruši tam pil-
nu svārku stūri ar kvēlošām aglēm. Zēns nomanījis, kas notie-

kot, vairs negājis vis pie pieguļniekiem, bet pie sava tēva un,

kad tur nonācis, ogles bijušas pārvērtušās par zelta gabaliem.

20. Dc 11 v Hugo n s, Salnci c t i s, Kārzdaba. Jkr. IV.

LP, VII, I, 1057, 4.

Netaīu no Kārzdabas, pie Stulmu mājām, tuvu lielceļa malā,
atrodas birze. Veci ļaudis stāsta, ka šinī birzē esot nauda ap-
rakta un ka viņa vairāk reižu esot redzēta kaltējamies. Reiz
viens puisis pusnaktī gājis no Kārzdabas uz Stulmiem. Nonācis

netālu no minētās birzs, viņš pamanījis, ka tanī spīdot uguntiņa.
Gribēdams uzpīpēt, piegājis klāt un ieraudzījis, ka pie tās sēdējis

vecs vīrs. Puisis viņu laipni apsveicinājis un lūdzis atļaujas pa-

ņemt kādu ogli uzpīpēt. Bet vīrs tam nekā neatbildējis. Par to

apskaities, paķēris puisis pāri degošas ogle, uzmetis tās uz pīpi,

sagrābis sēdētāju un tikai vilkt prom uz Stulmiem. Bet še nonā-

cis tas ieraudzījis, ka vīra vietā bij vilcis sakārni un, ka uz pīpi
uzliktās ogles bijuši spoži pimbep.

21. Jaii i s Dīcm a n i s Lieģ o s. «Pasaku vācelīte».

LP, VII, I, 1057, 5.

Veci ļaudis mēdz teikt: kad redzot pa naktim kautkur uguni

degam, vai nu pie kāda krūma, vai upmalās, vai kādā grāvī, tad

tur nauda degot. Tā reiz viens vīrs pa nakti zirgus ganījis. Ne-

tālu savā priekšā viņš ieraudzījis uguni degam. Nekā ļauna ne-

domādams, nogājis pie uguns. Tur atradis vecu, vecu vīriņu

sēdam un sildāmies. Vecajam vīriņam bijusi lāpsta rokā un ar

to viņš arvienu uguni pabikstījis. Zirgu gans piegājis vecajam

vīriņam klāt un prasījis, lai dodot uguni uzpīpot. Vecais vīriņš
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atteicis zirgu ganam: «Turi savu paltraka stūri, es tev iebēršu

kādu drusciņu!» Zirgu gans paķēris savu paltraka stūri un ve-

cais uzbēris ogles. Kad viņš aizgājis atpakaļ pie saviem zirgiem,

tad apskatījis ogles paltraka stūrī un ieraudzījis, ka nav vis

ogles, bet spoža zelta nauda. Zirgu gans nemaz vairs neatcerē-

jās, ka jāuzpīpo, bet loti priecājās par saviem zelta dukātiem.

22. H. Skujiņa no 84 gadi veca Jāņa Liepiņa Bils-

kas pag. Lejasūsīnās.

Pie Torņa mežsarga (Pārkalņu mežsarga apgaitas māja,
Smiltenes virsmežniecībā), apukš pašas istabas esot aprakta

nauda. Reiz tur neviena cita nebīš mājā, tik dienastmeita vie.

Bīš pats pusdienas laiks un uzreizi krāss palikusi balta un —

kur gadīšās, kur ne — pillā tīru ogļu, lei gan visā mājā nebīš

ugunc. Tā bīsi nauda, kas krāsnī žāvēsies un tā nauda kara
laikos atnesta no Varīcēna (Bilskas pagastā) un tur aprakta.

Jā nu meita būtu ogles paļļāsi (izjaukusi) ar biguli, ta tās palik-
tu par naudu un meita dabūtu naudu rokā. Bet meita, luku, tā

nezināsi un tā ar netikusi pie naudas.

23. H. Skujiņa no 84 gadi veca Jāņa Liepiņa Bils-

kas pag. Lejasusīnas.

Sestdienas vakarā mātītes nākušas no pirts un viena pama-

nīsi, ka pura malā žāvējās nauda. Nu mātīte tūlī prom un ar

izparu davai zvetēt un tikmēr, kamēr izpara izputēsi. Rītīnā tai

vietā bīsi zeme nobērta ar sidraba dālderim.

24. H. Skujiņa no 52 g. ve c a J. Gai i a Aumeisteros.

Sestdienas vakarā mātītes nākušas no pirts. Te, uzreiz, vie-

na iekliegušies: «Re', kur nauda kaltējas!» un šī spaini zemē

un lecku jeckām aizskrien uz to pusi, kur nauda kaltēsies. «Re*,

kur traka,» nosacīšas citas mātītes un gāšas uz māju. «Tukšu

vēju vie ķer!» Mātīte daskrēsi pie naudas, ar izperu izkūlusi

un ta akai uz māju prom. Ka nu rītīnā gāš skatīties, ta tai vietā,
kur nauda kaltēsies, zeme bīsi piemētāta sidraba dālderim.

25. H. Skuj i ņ a Bils ka s pa g.

Sestdienas vakarā sievietes nākušas no pirts. Saimnieka

vecā māte uzreiz iesaukusies: «Vai re', kur nauda žāvējas!»
Vecā māte paķērusi no pirts priekšas izperu un aizskrējusi. Vina
sākusi neganti kult naudas uguntiņu. Otrā rītā, tai vietā, zeme

bijusi pilna ar sudraba naudu.
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26. H. Skujiņa no 72 g. veca J. Baltiņa Bilskas pag.

Vecene naktī gāsi pa ceļu un redzēsi, ka pašā ceļa malā

kaltējas nauda. Nu vecene sedzeni no pleciem no un uzsviedusi

naudai virsū. Ka vecene otrā dienā gāsi uz to pašu vietu, ta ze-

me bīsi no vienas vietas ar sidraba dālderim.

27. li. Skujiņa no 80gadi vecas Annas Putrales

Aumeisteros.

Sezdienas vakarā vecenīte nākusi no pirts un pamanīsi, ka

purīnā žāvējās nauda. Nu vecenīte prom un ar izparu (vecu
pirts slotu) izpērusi naudu. Otrā rītīnā bīsi pillā zeme naudas.

28. Kārlis Skujiņa Smiltene.

Viens vīrs pusnaktī gājis no kroga uz māju. Lijis lietus.

Vīrs gribējis aizpīpēt pīpi, bet nebijis spičku. Gājējs drīz vien

ceļa malā ieraudzījis kuramies gaišu uguntiņu. Viņš piegājis pie

uguntiņas, paņēmis no tās ogli un aizpīpējis pīpi. Kad vīrs pār-
nācis mājā, tad pīpē atradis piecus zelta dukātus. Uguntiņa bi-

jusi nauda, kas kaltējusies.

29. KarlisSkujiņaSmiltene.

Viena sieviņa gājusi nakti gar kapsētu. Pie kapsētas sētas

degusi spoža uguntiņa. Sieviņa zinājusi no veciem laudim, ka

nauda kaltējas, un kas tad jādara, lai to dabūtu. Viņa noraisījusi

no kājas prievītu un uzmetusi uz uguntiņas. Uguntiņa pārvērtu-

sies par naudu un sieviņa piebērusi pilnu priekšautu ar spožiem
sidraba dālderiem.

30. A. Aizsils Veckalsnava.

Reiz viena sieviete gājusi no kalsnaviešiem uz Vietalvu.

Ceļš, kā zināms, iet caur lielu mežu. Sievietei bijis jāiet uz Vie-

talvas tirgu. Viņa izgājusi jau vakarā, lai rītā agri būtu tirgū.
Nonākusi pie Taurupu grāvja, sieviete redz, ka kāda uguntiņa

pamirdz un atkal nodziest. Sieviete domājusi, ka tā būšot mal-

duguntiņa, un ka vajagot tai uzmest kādu drēbes gabalu. Viņa

arī steigusies un metusi savu villaini. Uguntiņai ķēris tikai viens

villaines stūris. Zem šī villaines stūra viņa atradusi zelta naudu.

31. A. Šķērē Šenberga.

Reiz veļa rudens vakara virs gājis no Šenbergas uz mājām.

Ticis pret Silezeru, tas redz, ka uz kalniņa kuras neliels ugun-
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tiņš. Domājis, ka čigāni kurinot. Ziņkārības pēc sācis iet turpu.

Rokas bijušas tā drusku nosalušas, domājis sasildīt. Ejot, ejot,

bet uguntiņš liekoties kaut kur tālāk silā. Te vīrs dzirdot, ka

kāds sauc: «Nāc pakurini uguni, nāc pakurini uguni!» Vīrs do-

mājis, ka kāds apmaldījies un nosalis sauc palīgā. Steidzies šis

turp. Ejot gribējis nolauzt kādu zaru, ko uzmest ugunim. Lau-

zis, lauzis, bet nekā! Te tas manot, ka sākot itkā ūdenī grimt.
Sācis skatīties — kā tad. Šis pieķēries pie egles zara, bet kājas
jau līdz stilbiem ūdenī. Nu vīrs atjēdzies, ka nav labi un kāpis
ārā. Tā esot bijusi nauda, kas tur kaltējusies. Reizēm tā cilvē-

kus ieviļot ezerā.

32. H. Skujiņa no 72 g. veca Jēkaba Baltiņa Bilskas

pagasta.

Nakti vienc vecis nācis no kroga un šim dikti gribējies pī-

pēt, bet kā pa postu, nebīš šķiltavu. Nu vecis pamanīš, ka ceļ-
malā kuras uguntīna, gāš klā, paņēmis ogli un uzlicis uz pīpes.

No tās nekā, tā ātri vie nodzisusi, paņēmis otru, tā akai beigta

un trešā ar. Bet nu vecis pārskaities un ar kājām izspārdīš visu

ugunckuru. Otrā dienā tai vietā zeme bīsi piespēlēta ar sidraba

dālderim.

33. O. Biteniece no 68 g. v. J. Šmi t a Ogres g a 1 a.

Vienu nakti, tas noticis priekš kara, gadījies kādai meitai

pašā pusnaktī iet gar Tarbiņu riju un te uzreiz ieraudzījusi spī-
dam pie rijas uguni. Sākumā domājusi, ka rija deg, bet uguns

pacēlusies trīs reizes uz augšu un nodzisusi. Tā trīs reizes, un

katru reizi augstāk. Šī nu stāstījusi mājiniekiem, bet tie neviens

neticējuši. Pēc kāda laika gadījies iet balliniekiem tai pašā laikā

(Bērtula naktī) rijai garām un tie redzējuši to pašu. Nevarējuši
saprast, kas tā par uguni, tikai veci ļaudis stāstījuši, ka tur nau-

da kaltējoties, jo tur esot zviedru-krievu kara laikā kara kase

aprakta.

34. J. Vīksne Nica. K. Lielozola kr.

Viens skroderis gājis pa ceļu un gribējis pīpēt, bet nebijis

līdzi paņēmis zēveles. Drīz uznācis vakars un palicis tumšs.

Skroderis redzējis, ka kautkur spīd uguntiņa. Viņš aizgājis un

redzējis tur kvēlojot karstas ogles. Skroderis izņēmis pīpi un

gribējis ar ogli aizpīpēt. Tikko ogli bij paņēmis, tā tūliņ sabruka

un pārvērtās naudā. Skroderis paņēmis naudu un gājis maja.

35. A. Aizsils no L. Reitera Lubāna.

Pērkonu Andris gājis uz ganībām pārsiet zirgus. Bijusi jau

vēla nakts. Dienvidus pusē drusku zibšņojis un pa reizei ieduci-
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nājies pērkons. Uz māju ejot, ganības malā pie līkā bērza ierau-

dzījis oglītes gailējāmies. Piegājis klātu, paņēmis vienu oglīti un

uzlicis uz pīpes, lai aizpīpētu. Nepagājis pāris soļu, kad pīpe ap-

dzisuši. Skatoties: uz pīpes oglītes vietā bijusi nauda. Griezies

tūlīt atpakaļ, bet no oglītēm vairs ne vēsts. Būtu, duraks, tūlīt

oglītes apdzēsis, tad dabūtu visu naudu.

36. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Viens vecis nācis naktī no kroga. Viņš gājis taisni caur

mežiem un purviem. Netālu no mājas, ganību malā, viņš ierau-

dzījis lielu ugunskuru. Vecis gājis klāt. Viņš izvilcis pīpīti un

gribējis aizpīpēt. Kad vecis noliecies pie uguns, lai paņemtu ogli,

tad uzreiz dabūjis tādu belzienu, ka iekritis uz mutes ugunī. Bet

kā pa brīnumu uguns bijusi auksta. Vecis uzcēlies un skatījies

pēc sitēja. Netālu no ugunskura stāvējis liels āzis. Vecis meties

āžam virsū un sācis to nežēlīgi sist. Azis drīz vien pazudis. Ve-

cis iebāzis pīpīti kešā un gājis uz māju. Otrā rītā vecis pīpītē

atradis zelta dukātu. Nu vecis sapratis, kas tā par uguni bijusi.

Viņš gājis uz ganību malu, kur vakarnakt ugunskuru redzējis.

Kā tad, zeme bijusi piekaisīta ar zelta dukātiem.

37. li. Skujiņa Smiltenes pag.

Vecos laikos nācis viens vecis no Vijciema kroga. Bijusi

tumša nakts, tā ap rudens pusi. Vecis bijis jau nogājis labu ga-

balu, kad iedomājies uzpīpēt. Sācis pa ķešām meklēt šķiltavas,
bet neatradis. Laikam bijis tās aizmirsis uz kroga galda. Neva-

rējis uzpīpēt un gājis tik tālāku. Kad vecis nonācis pie Cēlīša

skolas, tad ieraudzījis netālu no ceļa vecās grants bedrēs mazu

uguntiņu. Vecis gājis uguntiņai klāt. Viņš izvilcis no ķešas pīpi

un gribējis aizpīpēt. Vecis paņēmis no ugunskura ogli un uzlicis

uz pīpes — tā tūliņ nodzisusi. Uzlicis otru — tas pats! Ņēmis

ogles vēl un vēl, bet tās visas nodzisušās. Ne par ko nevarējis

pīpi aizkūpināt. Noskaities vecis un izspārdījis ar kājām uguns-

kuru. Bet kur nācis, kur ne
— liels āzis un večam virsū gan!

Vecis sācis āzi mizot ar paegļa kūju. «Maita, es tev rādīšu,»
kliedzis vecis, jo bijis pa galam noskaities. «Ko te vazājies pa

naktim apkārt?» Vecis atvilcies un zvēlis āžam. Sitiens ķēris
āžam pa lieliem skaistiem ragiem. Tie nolūzuši. Arī āzis tumsā

pazudis. Vecis gājis uz māju. Kad vecis otrā rītā piecēlies un

gribējis aizkūpināt pīpi, tā bijusi aizsērējusi. Vecis sameklējis

vecu naglu un sācis pīpi urkņāt. _No pīpes izurkņājis vienu zelta

dukātu, tad otru, trešu, ceturtu. A, nu uz reizi vecis ticis skaid-

rībā, kas tā par uguni bijusi, ko tas vakarnakt izspārdījis. Vecis
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aizskrējis plesku pleskām uz grants bedrēm. Nu, kā tad —

zeme

bijusi pilna zelta dukātu un necik tālu no tiem, kur vecis āžam

ragus nositis, vesels žūksnis papīra naudas. No tā laika vecis

sācis bagāti dzīvot. Naudas tam nekad netrūcis.

38. H. Skujiņa no 47 g. v. K. Adern i c ka Aumei s te r os.

Vecis nācis pa pašu nakts mellumu no kroga uz māju. Lī-

ņāš smalks lietīc un vecis izmircis līdz ādai. Te uzreizi vecis

pamanīš, ka pašā celmālī spīd uguntīna. Vecis gāš klāt, laikam

gribēs sasildīties. Bet kā vecis pie uguntiņas, tā šim — nezi no ku-

rienas nācis, kur ne — balts āzis ar zeltītim ragim un jau at-

vēzājies, kā var zvelt. Nu vecis āžam ar kūju — blaukš! pa sā-

nim un šim ragi no, kā sapuvuši. Nu vecis vē otreiz āžam pa

sānim — blaukš! un āzis tā kā izjuktu un pazustu. Ka nu otrā

dienā vecis akai gāš gar to pašu vietu, kur vakar uguntīna ku-

rēsies, ta visa zeme bīsi nosēta ar sidraba un zelta naudu. Vecis

sagrābis vesalu auzu tarbu un dzīvāš kā plosts bez bēdu.

39. A. Vas k i s Tuku m a.

Viens vīrs novērojis, ka vienā vietā naktī vienmēr kuras

uguns. Reiz gājis raudzīt, kas tur par uguni. Pie ugunskura stā-

vējis melns āzis ar lieliem ragiem. Vīrs domājis pagaidīt uguns-

kura īpašnieku un gribējis no- uguns aizsmēķēt, bet āzis tūdaļ sā-

cis to badīt un neļāvis uguni nemt. Vīrs, neko nesagaidījis, gājis

mājās. Bet uguns degot tai pašā vietā atkal. Gājis atkal vienu

nakti raudzīt. Pie uguns neviena cita, kā tik tas pats āzis, un

līdz ko taisoties uguni ņemt, tā badot nost. Vīram radušās aizdo-

mas par naudas kaltēšanos. Vienu nakti tas paņēmis lāpstu un

aizgājis pie ugunskura. Vīrs gaidījis gaili iedziedamies. Tuvuma

pie šīs reizes tas lāpstu iegrūdis oglēs, un līdz ko gailis sācis

dziedāt, sviedis ogles ārā. Ugunskurs tūlīt nozudis, bet izsviestas

ogles pārvērtušās par zelta naudu.

40. Pūliņu Gaida Milgravi.

Vecs vīrs nācis vēlā vakarā no Langciema cauri mežam.

Te ieraudzījis zemē mazas uguntiņas. Gribējis uzpīpot un pa-

ņemt vienu oglīti. Bet tikko viņš gribējis oglīti ņemt, ta azis klat,

un sācis vinu traucēt. Viņš dzinis āzi prom un dusmojies uz ga-

niem, ka tie āzi atstājuši mežā. Oglīti ņemdams un azi dzīdams,

sadurstījis vairākās vietās zemi. Beidzot tomēr oglīti dabūjis un

gājis mājās. Aizgājis mājās un nu ieraudzījis uz pīpes naudas

gabalu. Vīrs palicis jau domīgs. Otra diena gadījies iet gar to

pašu vietu. Te viņš ieraudzījis naudas gabaliņus, kur bijis zemi
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sadūris. Nu tikai viņš sapratis, ka te nauda kaltējusies, un ka

āzis bijis pats velns. Nobēdājies vien, ka nav sadūris zemi vai-

rākās vietās.

41. Z. Liepiņš Salaca.

Nācis reiz no Madlienes kāds večuks. Tumsā, gar Plāteres

pils parku ejot, ieraudzījis uguntiņas spīdam. Večuks gribējis

uzsmēķēt. Viņš paņēmis pīpi un gribējis vienu oglīti saķert. Kā

vecītis liecies ņemt, tā viņu badījis āzis. Večuks saskaities un

paspēris oglītei ar kāju un aizgājis. Otrā rītā večukam gadījies
atkal iet par to ceļu. Pienācis tajā vietā, kur vakar āzis badījis,

vecītis ieraudzījis sudraba naudu mētājamies.

42. Aina Zommere Priedaine.

Reiz viens saimnieks piedzēries nācis no kroga. Gribējis aiz-

pīpot, bet nav bijis spičku. Te šis ierauga ceļa malā ugunskuru,

pie kura stāvējis liels ragains auns. Gājis pie ugunskura, bet

auns nav laidis klāt. Sadusmojies šis spēris ar bozi šim pa ra-

giem un paņēmis oglīti ko aizpīpot. No rīta kratot pīpi izkrīt

zelta naudas gabals. Nu attapies gan šis un nogājis uz to vietu,

kur iepriekšējā naktī bijis ugunskurs, bet neatradis vairs neko.

43. J. A. Jansons Vandzenē.

Kāds vīrs naktī iedams apmaldījies un, ieraudzīdams tālāk

uguni spīdam, domājis iet apsildīties un ceļu pavaicāt. Gājis tu-

vāk, ieraudzījis, ka nav vis pie uguns zirgu gani, bet viens auns

spārdās. Kā vīrs gribējis aunu saķert, tā viss uz reiz pazudis

un vīrs atradies tuvu pie savām mājām. Otrā rītā vīrs salasījis
tai vietā daudz dukātu.

44. H. Skujiņa Bilskas pag.

Viens vīrs vēlā vakarā gājis uz māju no meža, kur viņš mal-

ku cirtis. Kad vīrs pa mežu nogājis jau labu gabalu, tad ierau-

dzījis ugunskuru. Viņš piegājis pie ugunskura un gribējis pīpi

aizpīpēt. Vīrs paņēmis ogli un uzlicis uz pīpes, bet tā nodzisusi

Ņēmis vēl — tas pats! Beidzot noskaities un sirdīgi nosacījis:
«Velis, kas tā par uguni!» un aizgājis. Kad nākamā rītā vīrs at-

kal gar to vietu gājis uz malkas ciršanu, kur vakarnakt uguns-

kurs bijis,_ tad zemē ieraudzījis sidraba naudu. Kuru ogli vīrs

bijis apcilājis, tā arī bijusi pārvērtusies par sidraba naudas

gabalu.
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45. H. Skujiņa, Bilskas pag.

Jauns puisis naktī gājis gar Lejassūcu Mālu kalnu. Uz Mā-

lu kalna aug liela priede un pie tās esot aprakta nauda. Mālu

kalnā bijušas akmeņu krāvumu kapenes, kuras sen jau galīgi

nopostītas. Pie priedes spīdējusi savāda uguntiņa. Puisis gājis

uz priedi, jo domājis, ka nu nauda kaltējas. Viņš gribējis naudu

saņemt. Bet kad puisis nebijis no priedes vairs tālu, tad pama-

nījis, ka tur stāv liels vīrs ar milzīgu milnu rokā. Puisis nobijies

no lielā vīra un aizbēdzis.

46. H. Skujipa Smiltenes pag.

Reiz man gadījās tā. Būs jau pagājuši savi gadi trīsdesmit,

toreiz man bija jau pāri četrdesmitam. Nācu rudens naktī no Lo-

bērģu kroga, pilns biju kā mārks. Bija tumša rudens nakts, lie-

tiņš smidzināja. Gāju caur Dampuru. Apstājos pura malā pie

egles, iebāzu pīpē tabaku un gribēju aizpīpēt. Izgramstīju visas

ķešas, spičku nebija. «Ē,» nodomāju, «laikam krogā aizmirsu.»

Bija pavisam lustīga dūša. Paeju gabaliņu purā un skatos: ku-

ras uguns! Nu tik riktīgi — jāiet aizpīpēt. Pieeju — brīnos:

kuras uguns. Pie ugunskura sēd vecene, satinusies pelēkā seģe-

nē. Padevu labvakaru un iejautājos: «Ko tu, māmiņ, te lietū sēdi
— apmaldījusies?» Bet šī ne ā, ne bē. «Esi gan tu man veca

šķelme, sak', lietū uguni kurini — mēma kā zivs.» Bet vecene

nekā, kā mēma, tā mēma. Piegāju pie ugunskura, paņēmu ogli

un uzliku uz pīpes. Bet vecene sēd, skatās ugunī un pat acu

nepamirkšķina. Liku ar kāju vecenei krūtīs, šī augšpēdu gan.

Izspārdīju ugunskuru un nu tik taisos ātrāki projām. Nebiju ne

pāra soļus pagājis, pīpe nodziest. Nodomāju: jāiet atpakaļ. Iz-

ņēmu no mutes pīpi un brīnos. Uz pīpes vecs zviedru dālderis.

Eju pie ugunskura. No vecenes un ugunskura ne vēsts! Bet ze-

me nokaisīta tādiem pašiem dālderiem.

47. H. Skujiņa Smiltenes pag.

Reiz viens puisis, pieguļā būdams, redzējis purvā savādu

mazu uguntiņu. Piegājis pie uguntiņas un ieraudzījis lielu čūsku,
kas gulējusi uguntiņai blakus. Puisis sabijies no lielās čūskas un

aizgājis atpakaļ pie zirgiem. Drīz vien uguntiņa nodzisusi. Otrā

naktī tas redzējis atkal uguntiņu. Kad puisis no rīta atjājis māja

no pieguļas, par redzēto stāstījis saimniekam. Saimnieks puisi

izmācījis, kā lai dara. Nākamā naktī, pieguļā jājot, puisis paņē-
mis uz piegulu krietnu sērmūkšļa kūju un aizjājis. Ap pusnakti

sākusi atkal mazā uguntiņa spīdēt. Puisis gājis uz uguntiņu. At-

radis uguntiņu tādu pašu kā iepriekšējo reizi, un pie tās gulējusi
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atkal liela čūska. Puisis atvilcies un sitis čūskai. Čūska pazu-

dusi, uguntiņa izšķīrusies uz trim dalām un nodzisusi. Zemē gu-

lējuši trīs sidraba naudas gabali taisni tai vietā, kur uguntiņa
kūrusies.

48. E. Pori c te Gulbene. A. Aizs i la kr.

Aiz Gulbenes apm. 10 km. sākas mežs, ko sauc oar Dobu-

piešu silu. Senāk tur vienā vietā atradies ārkārtīgi liels akmens.

Naktīs, kad gājēji atradušies tikai pāris soļu no akmeņa, varējuši
redzēt lielu veci, kas tur žāvē zelta naudu. Bet kad tikuši pie

akmeņa, tad tur stāvējis liels vilks un viņa acis mirdzējušas.

Ļaudis teikuši, ka tur atrodoties naudas lāde zem akmeņa, un

vilks to sargājot. Tiešām naktī varējuši iet, kad grib, arvien tur

vilku redzējuši. Stāsta, ka nauda tomēr uzieta un izrakta. Tur-

pat, varbūt, pāris km. atradusies jaunsaimniecība. Jaunsaimnieki

bijuši loti nabadzīgi, bet te uz reiz sacēluši jaunas mājas, sākuši

grezni dzīvot. Pēc tam arī pie akmeņa ne vairs redzēts vecis,

ne arī vilks.

49 O. Biteniece no 69g. v. J. Šmita Ogresgala.

Reiz Svelmju saimnieks atradis Ogres malā naudas podu un

pārnesis mājā.
_

Bet kā pods mājā, tā it kā kad kāds ļauns gars

būtu mājās ienācis, negājis vairs labi. Viss sācis putēt. Svelmis

redzējis, ka labi vairs nav, paņēmis podu un aiznesis kalējam

Jurim, kas dzīvojis Tentenu smēdē. Bet tam tas pats Dievs.

Katru dienu bijis jābaras ar sievu, un gadījušās visādas likstas.

Beidzot paņēmis podu, aizgājis uz Tulku ezeru un iesviedis podu
ezerā. Nu bijis kalējam miers mājā, bet Svelmis izputējis. No

tā laika var tajās mājās nākt kāds saimnieks nākdams, neviens

ilgi nedzīvo. Te, pēc laba laika, gadījies kādam vīram gar ezeru

iet, uzreiz viņš ierauga ezera vidū lielu uguni (tas noticis paša

pusdienas laikā). Vīrs skatās un brīnās, nevar saprast vairs neka,

uzreiz uguns nodzisusi.

50. Viktors Tereško Ludzas Eversmuižas pagasta.

J. Rup j a kr.

Vīnu raizi muns vacais tāvs beja aptēmēj's mežā pi pūra

molvs prīdi dēl skolu. Vot jis, atguoj's iz sātu, pasoka šovam

bruolam: «As atrodu lobu prīdi dēl skolu, man vīnam navarēs

nūgrīzt, brauksim obeji, tu maņ paleidzēsi nūgrīzt i obejim skolu

gona byus.» Bruols soka: «Labi, ka tai, brauksim!» Vokorā

azjyudz zyrgu, pajem zuodžu, ciervi i brauc. Braukdami jī sa-
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teik buobu iz ceļa, buoba guoja jīm pretim. «Nu, šudiņ byus na-

laimeigi, ka buobu sateik iz ceļa braukdams ci kuojom īdams,

vysod nalaimeigi.» Vot vacais tāvs i stuosta: «Man daudzi raižu

tai gadējuos, ka buobu sateik iz ceļa, vysod nalaimeigi. Vīnu

raizi as brauču iz Reigu ar lynym, pirmū satyku buobu, i iz ceļa,
ka brauču atpakaļ, puordev's lynus, nū mani atjēma vysu naudu.»

Nubraukuši iz mežu, zyrgu pastota iz ceļa, par tū, ka mežā

brauksi, byus slīde, i poši nūguoja grīztu prīdys. Daguojuši pi

prīdys vērās: guns kurīs, vīna pagale dag, i taida skaidra guņs

dag, ka pavysam i dyumi naīt. Nūstuojuši i dūmoj, kū byus da-

reit, ir kas te var guni kurinuot, vyds mežā i naktys laikā. Tod

vacais tāvs soka: «Varbyut meža sorgs aizkyura guni i pots nū-

guoja kur nabejs, varbyut dreiži atīs i īraudzēs, brauksim lobuok

iz sātu.» Tai jī atbrauc iz sātu bez skolu. Vot ūtrā reitā vacais

tāvs nūīt pasavārtu, ci dzeiva prīde, i kas tī par guni beja. Nū-

guoj's iz mežu atrūn prīdi dzeivu, i pagale dzeiva, nav pavysam

apgaduse. Jis dūmoj, ka natei prīde, patēmej, calms tys pots,
kur beja ciervs īciersts. Tūlaik jis īguoduoja, ka varbvut vāca

nauda beja, kab ītū Dīvu zynoj's, byutu pajēms, i naudys gon

byutu laikam.

51. V. Zacharska no St. Dubrovska Varakļānu pag.

Natuoli pi vīna cīma beja lels azars. Azarā vīns zemnīks

gyustīja zivis. Vīnu reizi itys zemnīks pīgvva daudz zvvu, aiz-

vedja uz mīstiņu un puordevja, bet naudu puordzēra. Atbraucja

zemnīks uz sātu, izjyudzja zyrgu un redz, ka uz azara guns

speid. Jis ilgi nadūmodams, šādās laivā un aizbraucja uz tū vītu,

kur varēja redzēt guni. Pībrauc zemnīks pi tuos vītas un redz,

ka stuov uz yudeņa ustabiņa, un vydā dag guns. Zemnīks pī-

braucja pi lūga un redz, ka ustobā sēd treis jaunas meitas un vy_n
vainadziņus. Zemnīks pa klusiņom attaisīja lūgu un īleida ustobā.

Meitas nanūsabeida, bet prīceigi pījēmja zemnīku, izlykdamas

uz golda vysu kū ādumū un dzerumū. Zemnīks tī labi padzēra

un pasēdēja. Navar zynuot, cik jis tī sēdēja, bet jau sasalasīja
īt uz sovu sātu. Meitas uz ceļa zemnīkam pībera_ maisu korstu

ūglu. Zemnīks pajēmja maisu ar ūglem, sāduos laiva un atbraucja

uz sovu sātu. Sātā zemnīkam cīši īsagribēja gulēt un jis tyule_ņ
lykuos gultā, bet par maisu pavysam aizmiersa, ka palvka laiva.

Pasacēla reitā zemnīks un par vakar dīnu un nakti nikuo napi-

miņ. Sasalasīja zemnīks braukt uz azaru gyustīt zivis. Atīt zem-

nīks uz azaru, pīīt pi sovas laivas, grib sēstīs laiva, un redz, ka

stuov maiss. Zemnīks pacēla maisu, un redz — tī pylns zalta.

Zemnīks pajēmja maisu ar naudu, aizguoja uz satu un par tu

naudu šudiņ vēl dzer un nikai navar puordzert.
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7. Nauda parādās par cilvēku.

1. Silam 3 1 a s Vaivariņš Inčukalna. «Balss», 1891. g. nr. 36.

LP, VII, I, 1068, 2.

Reiz Inčukalna Pekas mājas puisis braucis no Ezera kro-

dziņa uz māju un pie Kapara tiltiņa redzējis, ka balta sieviete

nāk līdz. Sieviete lūgsuies, lai pavedot; bet kad šis to nav da-

rījis, tad viņa lūgusi, lai aizskarot mazākais ar pātagas kātu, bet

arī to šis nav darījis. Uz kapara tilta tikušiem, sieviete izsau-

kusies: «Būtu tu mani aizticis, es būtu par naudu palikusi. Simtu

gadu gulēju, vēl simtu gadu jāguļ!» Viņa tūliņ nozudusi, tikai

troksnis vēl bijis dzirdams, it kā vara naudu kāds bērtu. No tam

tad tiltiņš esot dabūjis vārdu: Kapara tiltiņš.

2. Mateusa Jēkabs Ciec c r ē. Jk r. IV. LP, VII, I, 1068, 3.

Viens vīrs aris laukā. Te — kur radusies, kur ne — stāvē-

jusi viņam priekšā balta sieva ar lielu, līku degunu. Šī neapstā-

jusies viņu lūgt, lai aiztiekot. lesākumā viņš gan negribējis to

darīt, bet kad sieva neatstājusies, tad devis tai atmuguriski
krietnu cirtienu ar pātagu pa galvu. Sieva palikusi par lielu

čupu naudas.

3. Fr. Fiš c r s Krū t ē, Lejas Kurzemē. LP, VII, I, 1069, 4.

Reiz vīram pa ceļu braucot, izcēlusies no grāvja balta sieva

un lūgusi, lai pavizinot. Bet vīrs bijis loti nobijies, neņēmis sievu

ratos. Tā lūgdamās viņa tam nogājusi loti tālu līdz. Beidzot

nonākuši pie viena tiltiņa un te nu baltā sieva iegāzušies, sabir-

dama par naudu, teikdama: «Ai, tu, mulkis vīrs! Būtu tu man

drusku piedūris, tava laime uz mūžu būtu dibināta. Bet nu simtu

gadu esmu gulējusi, simtu man atkal jāguļ!» Vīrs pēcāk žēlojies,
bet nelīdzējis vairs nekā.

4. Melbāržu Mārtiņš Skultē. «Balss», 1892. g., nr. 45.

LP, VII, I, 1069, 5.

Pa Skultes muižas Gāgas pļavām tek Arsu upīte un tur

upītē, dziļā bedrē, glabājoties liels vairums sudraba naudas, kas

parādoties ik pa simtu gadiem jaunavas veidā ūdens virsū.

Reiz muižas darbinieki muižas gaitās pļāvuši minētās bedres

tuvumā. Bijis dienasvidus laiks un darbinieki, nolikuši izkaptis

pie malas, devušies uz piekalniņu upītes malā pusdienu ēst. Pie-

pēži — bijis taisni ap pulksten divpadsmitiem — ūdens sācis

stipri burbuļot, kustēties bedres vidū un smuidra jaunava, daiļā
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augumā pacēlusies no ūdens. Ģīmja Un miesas āda tai mirdzē-

jusi sudraba baltumā. Ūdens šņakstēdams tā izklausījies it kā

metāla skaņā. Jaunava izstiepusi rokas pret darbiniekiem, jautā-
dama skaidrā balsī: «Kas mani precēs? Kas mani precēs?»
Darbinieki izbailēs vai sastinguši un neviens neatģidis ko atsacīt.

Brītiņu tā izstieptām rokām ūdens virsū pastāvējusi, tad atkal

žēlā, sāpīgā balsī iesākusi: «Simtu gadu gulējusi, simtu gadu
vēl gulēšu!» To teicis, mirdzošais tēls zibens ātrumā iegrimis

ūdenī, atkal nodunēdams kā metāls. Vīrietis, tajā brīdī solīda-

mies jaunavu precēt, būtu ieguvis lielu bagātību: jaunava būtu

pārvērtusies vina priekšā par naudas kaudzi.

5. Atraut maņu Žanis Kalna muižniekos, Kurzemē.

Jkr. IV. LP, VII, I, 1069, 6.

Zem tilta pie Kalnamuižas baznīcas esot nauda noglabāta.
Vīrs, no darbiem nākdams, saticis uz tilta lepni ģērbtu jumpravu,
kas lūkojusi tam pieglausties, lūgdama, ja ne vairāk, lai vinu ar

spieķīša galu aizkarot; bet vīrs ne un ne. Jumprava izsauku-

sies: «Simtu gadu esmu gulējusi, simtu gadu vēl jāguļ!» un pa-

zudusi patiltē. Nu tikai vīrelis apķēries, ka jumprava bijusi

nauda, kas tikai pa simtu gadu reizi parādās un, ka tā aizkārta

par naudu būtu pārvērtusies.

6. J. Ķemeris Liezeres dr. Mēdzūlā. Et n. IV, 1894.

LP, VII, I, 1070, 7.

Mēdzūlas Bullēnos, uz Vermju mājas robežām, atrodas maza

nedzila grava, apaugusi skuju un lapu kokiem. Bijusi pavasara,
arājs dzinis savu vagu, te uz reizi lēniem soliem no grāvja iz-

nāk skaista slaika jumprava. Pienākusi arājam jo tuvu klāt, sāk

to uzbildināt un vilināt vilina pie sevis. Arājs, būdams bailīgs un ve-

cu stāstu iebaidīts, nezin kāda liksta no tā varot celties, neiedroši-

nājies tai tuvoties. Jumprava tad it kā saskaitusies, lēni atkal

ielaidušies zemē un arājs tikai šos vārdus vēl dabūjis dzirdēt:

«Kaut tu, puisīti, jel tikai ar pātagas galu būtu pie manis_ piedū-

ries, tad tu nu jau būtu jo bagāts cilvēks. Es būtu pārvērtusies

par naudas mucu.» No tās dienas šo grāvi sauc par Jumpravas
grāvi.

7. V. Strautiņš Bērza un c. «Baltijas Vēstneša» pie I.

1890. g. nr. 164. LP, VII, I, 1070, 8.

Stāsta, ka Bērzaunes X... os agrākos laikos dzīvojis saim-

nieks Rudzītis. Netālu no mājas bijis purviņš ar avotiņu. Reiz
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Rudzītis pļāvis sienu pašā zāļu dienā. No avotiņa iznākusi maza

jumpraviņa, sacīdama: «Ņem mani klēpī!» Bet Rudzītis nelicies

ne dzirdot. Pēc tam jumpraviņa lūgusi: «Aizkar mani mazākais

ar vienu pirkstu!» Kad Rudzītis arī šoreiz atstājis viņas lūgumu

neievērotu, tad jumpraviņa, uz avotiņu atpakaļ iedama, teikusi:

«Kad neņem, neņem mani neviens, gulēšu vēl simtu gadu, kā jau
esmu gulējusi!» un iekritusi vai sabirusi par naudu atpakaļ avotā.

8. R. V. Bērziņš Annēniešos Et n. I, 1891. LP, VII, I, 1070, 9.

Daudzreiz nauda staigājusi pa ceļu kā skaista jaunava tēr-

pusies uzvalkā sniega baltumā. Tādām jaunavām vajadzējis tikai

pirkstu piedurt, tūliņ sakritusi, par naudu palikdama. Bet ļaudis
dikti baidījušies no tādām jaunavām. Daudzreiz tās, pa zemes

virsu izstaigājušās savās vietās atpakaļ iedamas, sacījušas:
«Man' neņēma jauni puiši, vecu meitu dēvēdami!» jeb: «Simtu

gadu nu gulēju, vēl gulēšu otru simtu.»

Piezīme. Arī A. Brigadiere no Kalnamuižas uzrakstījusi teiku, kur

no Kalnamuižas pilskalna iznākusi jaunava un prasījusi vienam puisim, lai

šai aizskarot, bet kad puisis nav klausījis, tad sacījusi: «Simtu gadu gulēju,

simts vēl jāguļ» (LP, VII, I, 1079, 1). P. Š.

9. Upītis Gatartiešu Mīlakšos. Brīvzemnieka kr.

LP, VII, I, 1071, 10.

Vienam tiesas vīram, piestājusies meita, teikdama, lai aiz-

karot, šim būšot labums, viņai vieglums. Neaizkāris. Meita tad

iegrimusi ezerā uz 100 gadiem. Pēc šiem 100 gadiem meita pa-

rādījusies puisim, tas aizkāris un nu šī sabrukusi skanēdama par

zelta naudas čupu.

10. Kalniņu Jēkabs Ozolnieku Līčos. Jk r. IV. LP, VII,

I, 1071, 11.

Nabaga sieviņa gājusi maizi pelnīties, mājās atstādama sku-

ķēnu vienu. Bet kuru reizi māte pārnākusi, skukēns stāstījis, ka

smuka meitene nākot un ar šo rotājoties. Māte iedevusi skuķim

žagaru, teikdama, lai ar to skuķim uzšaujot. Skuķis uzdevis arī

un meitene palikusi par naudas čupu.

11. Kalniņu Jēkabs Ozolnieku Līčos. Jkr. IV. LP, VIL

I, 1071, 12.

yīrs gājis novakarā pa mežu un saticis skaistu meiteni. Ši

nu ņēmušies vīru lūgties, lai tas tai uzsitot — ja ne vairāk, tad

lai taču ar pirkstu aizkarot. Bet vīrs nelicies ne dzirdot, rāvies
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nadzīgi uz priekšu, tā kā sviedri pa matu galiem pilējuši. Mei-

tene pazudusi, vīrs nodzirdējis tikai naudu nožvakstam un mei-

tenes vārdus: «Tūkstoš gadu esmu gulējusi — vēl tūkstoš jāguļ.»

12. Dc 11 v Hugon s, Salnci c t i s, Liezere. Jk r. IV. LP, VII,

I, 1071, 13.

Liezeres Ozolmuižas pagastā, netālu no viena ezeriņa, at-

rodas grava, ko par Velna gravu sauc. Agrāki minētās gravas
vietā bijis līdzenums, bet velns, še gulēdams un savu mantu tu-

vējā ezeriņā sargādams, izgulējis šo gravu, tādēļ vina dabūjusi
nosaukumu: Velna grava. Gar ezeriņu agrāk ceļš gājis garām,

pa ko reiz ceļinieks pusnaktī braucis. Šis ieraudzījis no ezeriņa

puses jaunu meitu nākot. Meita aizstājusies ceļā un lūgusi, lai

viņš tai ar pātagu iesitot jeb citādi kā to aizkarot. Kad ceļinieks
to neuzdrošinājies un meitas lūgumu atraidījis, tad viņa teikusi:

«Es esmu naudas muca un piederu velnam. Ja tu mani būtu aiz-

ticis, tad es tev piederētu, bet tagad man vēl simtu gadu jāguļ

ezera dibinā; pēc simtu gadiem tikai varēšu atkal cilvēkiem rā-

dīties.» Šos vārdus izteikusi, tā palikusi par naudas mucu un

žvārkstēdama ieripojusi ezera dibinā.

13. No Bērzaunes. LP, VII, I, 1072, 14.

Agrāk no Bērzaunes muižas braucis viens puisis uz netālo

Apšukalna pļavu sēku pļaut. Līdz kā ticis kalna galā pret dzir-

navām, kur tie daudzie akmeņi, te no akmeņiem izcēlusies liela

gara jaunava, kurai viens gals bijis dzeltens, otrs gals balts.

Jaunava uzaicinājusi puisi pameņģēties, bet tas baidījies. Tad

teikusi, lai jel pirkstiņu piedurot; arī to baidījies darīt. Tad

jaunava, gubiņā par naudu sabirdama, teikusi, ka septiņas pa-

audzes esot gulējusi, vēl septiņas gulēšot un tad arāja rokās

nākšot.

Piezī m c. J. Krastinš Mangalos uzrakstījis teiku, kur viens puisis

kaut kur jājis. Tam piestājusies jauna meita baltā zīda azģērbā, lūgdamās,

lai ar jātnieka rīksti piedurot. Šis to nedarījis. Tad meita nošlirkstēdama

(pēc naudas) pazudusi. L. P.

14. Fr. Brīvzemnieks Aizpute. «S bor ņ i k». LP, VII, I,

1072, 16.

Reiz braukuši zemnieki garā rindā un ieraudzījuši: ceļa malā

stāv kundze, lūgdamās, lai viņai aiztiekot. Šie baidījušies lūgumu

izpildīt un pabraukuši garām. Tikai pats beidzamais braucējs,
iedzēries zemnieks, uzsitis ar pātagu šai, iesaukdamies: «Nu,
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še tev, klaidone, ja tā gribi, lai aizkar —

nu, še tev!» Tai pašā
acumirklī kundze pārvērtusies par naudas čupu. Citi garāmpa-

braukušie zemnieki, to redzēdami, nu arī saskrējuši apkārt, vēl

plēsties sākuši tur naudas labad. Bet kamēr plēsušies, nauda

nozudusi. To vien tikai nodzirdējuši: «Simtu gadu gulēju, vēl

simtu gulēšu!»

Piezīme. Rendā uzrakstīta teika, kur zemnieks braucis gar Abavu.

Piestājusies viena kundze: lai aiztiekot! Šis neaizkāris. Tad viņa metusies

Abavā, teikdama: «Simtu gadu gulēju, simts jāguļ!» Mājā zemnieks at-

gadījumu izstāstījis citiem, visi nožēlojuši: kāpēc tikai neesot aizticis

sievieti? L. P.

15. No Tirzas. Brīvzemnieka «S bor ņ i k». LP, VII, I, 1072, 18.

Viens zemnieks uzsēdinājis tādu kundzi uz vezumu: jo tā

gaužām lūgusies, lai pavedot. Braucis, bet zirgs vilcis atspēries,
cik smaga bijusi kundze. Netālu no mājas kundze, no vezuma

kāpdama, kritusi un palikusi par naudas čupu. Otrs zemnieks

tīšu tad braucis pa to pašu ceļu. Arī ar šo kundze runājusi un

šis tūliņ bijis mierā kundzi pavest. Bet kundze to nogrūdusi no

vezuma, aizaulekšodama ar zirgu. Vēlāk zemniekam gadījies
naktī pa to pašu ceļu iet, tad tas ieraudzījis, ka ar viņa zirgu
un vezumu tā pati sieviete pabraukuši secen, bet ne vis vairs

viena, melns kungs bijis tai par pavadoni.

16. Runtulu Vilis Vilcē. Jk r. IV. LP, VII, I, 1073. 19.

Reiz viena sieva ap pašu pusnakti gājusi gar Sila Kuršu

krāci. Tā pabail viņai gan bijis, bet nekr* darīt, kad jāiet, tad

jāiet. Pagājusi krācei jau gandrīz garām, te nākot tai pretim
tāda «eciemāte» pelēkā zīda kleitā. Sieva padevusi labvakaru,

steigusies garām, bet «eciemāte» nelaidusi — teikusi, lai nākot

šo pavadīt. Viņas izstaigājušas priedes krustām, šķērsām, līdz

beidzot pie krāces ieteikusies, ka tai vaļas vairs neesot, jo drīzi

būšot gailis dziedāt un tai jāejot pie dusas. Viņa sievai roku

sniegusi, lai lienot tai līdza patiltē. Sieva paņēmusi sniegto roku,
bet kad tā bijusi auksta kā ledus, tad viņa roku palaidusi vaļā

un krustu sev pārmetuši. «Eciemāte», to redzēdama, iesteigusies

viena pati patiltēun, saukdama: «Simtu gadu esmu gulējusi,
simtu gadu vēl jāguļ!» pārvērtusies lielā sudraba čupā un no-

grimusi zemē.

17. Lejaslauka Pumpurs Kose. «Baltijas Vēstneša»

pie!. 1893. g. nr. 68. LP, VII, I, 1073, 20.

Netālu no Mizaiņu mājam atronas mazs mežiņš, kas senākos

laikos bijis izdaudzināts par lielu mokšu vietu, tā ka pat dienas
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laikā neviens neiedrīkstējies tam tovoties, jo tur arvienu balta

vecene bijusi redzama uz cina ceļa malā sēžam. Reiz vienam

saimniekam vecene sapnī parādījusies un sacījusi: «Tagad man

laiks iet projām, jo kad jūs bijāt tik mulki, tad paliekat arī tādi

līdz pastara dienai._ Ja viens būtu sacījis uz mani «Labdien!»,
tad es tūliņ būtu pārvērtusies par naudu.» Vecene pazudusi un

nekad vairs nebijusi redzama.

18. K. Bankers Dundagas Cep c 11 ejā s. LP, VII, I, 1073, 21.

Gani ganījuši upmalā. Paskatījušies: upes krastā sēž veca

sieviete, raiba sagša apkārt. Šī lūgusies, lai gani vinu aizkarot

jel ar rīkstes galu. Gani nedrīkstējuši. Beidzot sieva plakdama

saplakusi par pelēku čupu un tad pēc tāda melna, pēc tāda tumša

muskuļa ievēlusies upē, ka nožvākstējis vien; bet viena balss

saukusi: «Simtu gadu gulēju, simtu būs jāguļ!»

19. Fr. Brīvzemnieks, «S bor n i k». LP, VII, I, 1074, 22.

Reiz vienam vīram nakts laikā iegadījies pa mežu iet. Tad

tur piepēži no viena koka iznākusi resna vecene, sniegdama vi-

ņam roku. Bet vīrs baidījies roku pretim sniegt. Nu vecene sā-

kusi lūgties: ja vairāk ne, lai jel ar vienu pašu pirkstiņu aiztie-

kot; bet vīrs ir to baidījies darīt. Tā vini abi nostaigājuši līdz

resnam ozolam. Teitan vecene pagriezusies uz zemnieka pusi,
sacīdama: Žēl gan, ka mani neaizkāri. Man ik pa ilgiem gadiem
vēlēts tikai vienu reizi zemes virsū rādīties; ja kāds mani tagad
būtu aizkāris, tad es būtu pārvērtusies par naudas kaudzi. Bet

nu man jāslēpjas atkal daudz, daudz gadu, kamēr varēšu lauka

nākt.» To sacījusi, resnā vecene pazudusi ozolā.

Piezīme. Gluži tāpat stāsta Tukuma apkārtne, bet tur teikts, ka

vecene (kundze) no koka iznākdama, sukājusi ar zelta susekli savus matus.

L. P.

20. A. Bīlenš te i n s 11 ē. Magaz i n XIV. B. LP, VII, I, 1074, 24.

Reiz gar Īles Spārnu jeb Rakaišu pilskalnu gājusi maza mei-

tene no Blodniekiem uz Sammušām pēc dzirklēm. Te izgadīju-
sies no kalna viena jaunava, vaicādama: uz kurieni meitene, pēc

kā iedama? Meitene izteikusi. Tad jaunava atsacījusi: «Nav

vajadzīgs, ka tu vēl tālāk ej!» un pati iznesusi no kalna zelta

dzirkles.

21. Putvaidis Jaun-La i c c nē. «Balss», 1889. g., nr. 3.

LP, VII, I, 1074, 25.

Reiz ap pusnakti virs braucis pa mežu garam tai vietai, kur

stāstījuši, ka tur zemē nauda esot. Te viņam nāk nejauka vecene
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pretim, noķēzījusies, noķērnājusies, lūgdama, lai ņemot vinu ra-

tos sev blakām. Kad to vīrs nedarījis, tad lūgusi, lai vinu nobu-

čojot un kad arī to darīt vīrs liedzies, tad lūgusi, lai taču vis-

maz pagrūžot vinu ar kāju. Bet arī to vīrs nedarījis. Te vecene

piepēži pārvērtusies par naudas mucu un dimdēdama, žvākstē-

dama nogrimusi zemē, izsaukdamās: «Gulēju zemē jau simtu

gadu, nu gulēšu otru simtu gadu!» Vīrs nožēlojis, ka nepiepil-
dījis neviena vecenes lūguma, tad naudas muca būtu palikusi

vinam._ Taisni simtu gadu no tā brīža, kad nauda ierakta zemē,

tā parādoties atkal zemes virsū.

22. Mākonis Mēdzūlā. «Balss», 1892. g., nr. 39. LP, VII, I,

1075, 26.

Tagadējās Mēdzūlas muižas tuvumā, ziemeļu vakara pusē,

atrodas tā sauktais Muižas kalns, kas dabūjis savu nosaukumu

tādēļ, ka tur senāk Mēdzūlas muiža stāvējusi. Šai kalnā atrodas

avotiņš, par ko stāsta, ka turpat kalnā, arājam arot, no avotiņa

izkāpusi loti skaista jaunava un apsēdusies uz avotiņa malas

Bet ieraudzījusi arāju, sākusi staigāt tam pakal, lūgdamās, lai šo

kautcik aizkarot. Arājs lūgumu neklausījis un turpinājis savu

darbu. Tā vairāk reižu velti izlūgusies, jaunava gājusi pie avo-

tiņa atpakaļ un pārvērtusies par zelta naudas mucu. Grimdama

noteikusi, ka simtu gadu esot gulējusi, simtu atkal gulēšot, tad

parādīšoties cilvēkiem.

23. Krēsliņu Jānis Maliena. «Latviešu teikas iz

Malienas». LP, VII, I, 1075, 27.

Vecais Andris ara tīrumā uz Cepļa kalna. Te uz reizi no

krūmiem iznāca skaista, lepni ģērbusies kundze. Pie Andra pie-

nākusi, viņa teica: «Vecīti, pieliec vienu pirkstiņu pie manis!»

Andris izbijās un drebēdams atbildēja: «Vai, žēlīgā lielmāte, kā

es, vienkāršs zemnieks, drīkstu roku pielikt pie tādas augstas

kārtas kundzes?» — «Bet, vecīti, es jūs gauži lūdzu, ja ne pirk-

stu, tad pātagas kātu!» Andris bailēs meta krustu priekšā un

sāka tālāk art; bet kundze staigāja Ardram vai pus cēlienu pa-

kal un lūdza, lai viņu aizkar. Bet Andris no bailēm ir acu ne-

pacēla. Te balss aiz muguras bubināja: «Vai, vai, vai! Nu laiks

klātu, jāsteidzas atpakaļ zemes klēpī. Simtu gulēju, simtu bus

atkal jāguļ. Varbūt tad gadīsies, kas mani atpestīs!» Andris at-

skatās drusku atpakaļ un redz, ka kundze miglā_ tērpta, pa krū-

miem aizlidinās uz veco ozolu. Pie ozola tēls pazūd, ka nozvarkst

vien. Andris redz, ka kundze pārvēršas par naudas čupu. Andris

metas abām rokām čupā iekšā, bet nauda nogrimst tikai

divi gabali paliek, kurus Andris vēl šo baltu dienu glabā par

piemiņu un saviem klausītājiem stāstīdams rāda.
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24. J. Balodis Velēna. Brīvzemnieka kr. LP, VII, I,

1076, 28.

Stepiņa kalns atrodas no L. muižas vienu versti. Tur bijis
loti liels mežs, kur agrāki ļaudis mantu esot paglabājuši, no nik-

niem kariem bīdamies. Kalnā redzējuši arvienu naudas uguntiņu
degam un mēģinājuši naudu izrakt, bet nekā nedabūjuši. Tad reiz

vienam baznīcēnam, pār kalnu ejot, piestājušās divas jaunekles:
viena rūsainā apģērbā, otra baltā, un lūgušas vecītim (baznīcē-

nam): «Pieliec mums savu pirkstu, tad tu tapsi bagāts; bet ja

negribi mums aiztikt, tad tevi apbērs ar mūžīgu kalnu.» Vecīšam

labprāt bagātība patikusi, pagrūdis rūsaino jaunekli. Tā uz reizi

sabrukusi par kapara naudas mucu. Nu grābis pilnas kules, ne-

maz neievērodams, ka baltā jaunekle vēl uz pagrūdienu gaidīt

gaida. Izgaidījusies, nevarējusi sagaidīt, sapiktojusies un sabi-

rusi par sudraba naudu tādā bezdibiņa dobē. Vecītis sudrabu ie-

raudzījis, atstājis vara naudu dobes malā un devies dobē pēc su-

draba. Bet tik ko dobē ticis, sacēlies liels viesulis un apbēris

vecīti, apbēris vara un sudraba naudu ar lielu smilšu kailnu. Vēl

še dien vecītis tur dus un kalnu sauc apbērtā vecīša vārdā par

Stepiņa kalnu.

25. Peter s o nu Augusts Skrīveriešos. «B a 11. Vest n.»

p. 1890. g. nr. 199. LP, VII, I, 1076, 29.

Tuvu pie Daugavas stāvajiem krastiem jaukā apgabalā pa-

ceļas Putnu kalns. Kalns ir kuplām birzītēm apaudzis un ne-

rimstoši burbuļojošs Ķīsumti grāvis tek tam garām. Laužu mutē

ir daudz teiku par šo kalnu.

Senāk dzimts ļaudim bija jāiet ar zirgu muižā strādāt. Viens

zemnieks, no muižas darba braukdams, satika pie Putnu kalna,

viņpus Ķīsuma grāvja, piekusušu veceni, kas gaužām asarām

lūdzās braucēju, lai pavedot šo kādu gabalu. Braucējs beigās

atļāvis vecenei sēdēt pie sevis ratos. Tikko viņa bija iesēdusies

zemnieka ratos, te viesulis uznācis un zemnieka rati pilni piebi-
ruši ar zelta un sudraba naudu, bet pati vecene pazuda gaisā.

26. Ziemelis J aun -Brenguļos. Brīvzemnieka kr.

LP, VII, I, 1076, 30.

Braucējs panāk vecenīti mežā. Tā lūdzas, lai paved, bet šis

nevedis. Tad vecene gājusi pakal līdz Gaujai un tur iesaukusies:

«Nauda, gāzies Gaujā uz tūkstoš gadiem!» Tūliņ vecene iegā-
zušies Gaujā par naudu, tā kā ūdens sarkans palicis.

27. A. Lāma Man galos. LP, VII, I, 1077, 31.

Daugavas mala agrāki dzīvojis klibs audējs. Viņš bijis stipri
nabags, jo tizlam sieva un bērni grūti uzturāmi. Vienu vakaru
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audis, te piepēži — kur gadījusies, kur ne — ienākusi sieviete:

lai pārceļot pār Daugavu! Paķēris airus un pārcēlis arī. Otrā

malā, līdz izkāpusi uz sausumu, sieviete palikusi par naudas ko-

piņu. Nu audējs bijis bagāts jo bagāts.

28. Kārli s B i ka Gauji c n ā. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 1077, 32.

Viens brauc gar kapsētu. Nāk pretim sieviete, veca, ģērbu-

sies jocīgās drēbēs: viena puse balta, otra dzeltena — lūdz, lai

braucējs šo nobučojot. Kur nu tādu vecu, bezzobju veceni bučot?

Uzzvēlis ar pātagas kātu labāk pa acim. Tad vecene noskanēda-

ma iegājusi zemes dibinā.

Piezīme. Kose teikts, ka nesitis vecenei un, ka tadēl šī iegājusi

zemē, sacīdama: «Pieci simti sagulēju, nu gulēšu otrus piecus!» L .P.

29. H. Skujiņa no 81 g. v. Reina Pūriņa Bilskas pag.

Naktī vecis braucis caur Pārkaļņu mežu (Smiltenes pagastā),
kā šis ticis pret to lielo akminu, kas vēl tagadīnās ceļmalā ir, tā

uzreiz pamanīš, ka stāv smuka dāma, pavisam balta, un lūdzās

šā, lei pavedot. Vecis tā pārbijies, ka ne vārdīna izrunāt, ne zir-

ga skubināt. Nu dāma akai sacīsi, ka lei šai drusku pieķerot, jā

pavest nepavedot. Nu, vecis ar no bailēm nekā. Nu, ka nepieķe-

rot, lei ta ar pātagu iesitot. Bet nu vecis nevarēš pat ne pātagas

kāta pacelt, jo tā bīš pārbijies. Nu vē dāma šā un tā izprasīsies,
bet vecis nekā. Ta nu dāma uzreiz, pie paša akmina sabirusi

žvarkstēdama.

30. P. Abu 1 s no K. Kregera P1 āte re.

Plāteres pilskalnu esot darbinieki sanesuši ar kulītēm. Kal-

nā nauda žāvējoties, jo uguntiņa tur bieži rādījusies. Reiz pils-
kalnā dzīvojusi viena freilene, kas bijusi bagāta ar naudu. Tā

rādījusies pusnaktīs vairākiem cilvēkiem un lūgusi, lai cilvēks

viņai pieduroties, bet visi' baidījušies tai piedurties. Muižas dārz-

nieks, drošinieks, nākdams no kroga, piedūries un preilene tūliņ
sabrukusi un pārvērtusies par naudas muciņu, tā ka nauda vien

noskanējusi.

31. Fr. Brīvzemnieks Renda. «S bor ņ i k». LP, VII, I, 1033, 2.

Reiz no viena ērkšķu krūma iznākusi sieviete, teikdama

braucējam: lai viņu aizkarot. Braucējs neaizkāris. Bet nu gadī-

jušies naudas kārj cilvēki, kas svētdienā pa dievkalpojamo laiku

gājuši naudu no ērkšķu krūma apakšas rakt. Rakuši, rakuši —
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pacēluši acis, redz: visa pļava pilna baltu aitu un pašā vidu

gans. Racējiem palicis bail, tie pārlobuši mājā. Vēl šodien Aba-

vas krastā bedre redzama, kur vecie teicās to ērkšķu krūmu re-

dzējuši, no kura apakšas naudas sieviete izlīdusi.

32. H. Skujiņa Smiltenes pag.

Viens vīrs gājis naktī no Launkalna uz Jeisku. Meldera pļa-
vā tam piesitusies lepna dāma un sākusi runāt. Dāma teikusi:

«Ņem mani par sievu!» Vīrs atteicis, ka viņš ir precējies. Dāma

neatlaidusies un teikusi, lai nem vien, un ka vina būšot labāka

par veco sievu. Kad vīrs nebijis pierunājams, svešā dāma teiķusi,
ka šis to visu mūžu nožēlošot. Abi gājēji bijuši nonākuši pie
mūra tiltiņa. Dāma pieskrējusi pie tiltiņa un smagi brīkšķēdama

iegāzušies upītē. Vīrs pieskrējis un skatījies. Atvars bijis pilns
sidraba naudas, kas lēni nogrimusi dūņās. Nu tik vīrs sapratis,
kas svešā dāma bijusi — tā bijusi naudas muca.

33. A. Vaskis Lestenē.

Lestenē, Mālu mežā esot veca aka, kur esot nogremdēts
šķirsts ar naudu. Kad pabadot akas dibenā, tad varot dzirdēt

savādu dunoņu. Reiz vienam vīram nauda parādījusies sapnī un

teikusi, lai tas ejot ap pusnakti uz aku, tad šī pacelšoties virs

ūdens. Vīrs gājis arī noteiktā laikā uz aku, bet sabaidījies un

pie akas nemaz nepiegājis, jo tur tupējis liels melns runcis un

saucis: «Jauks āderē trīs trešo.»

Reiz trīs meitas vakarā nākušas caur mežu no pirts. Mei-

tām bijuši līdz arī suņi. Paskrējuši gabaliņu uz priekšu, suņi

devušies pie meitām atpakaļ un paslēpušies starp kājām. Te

vienai meitai parādījies arī pajūgs ar lielu bēru zirgu bez nevie-

na braucēja. Suņi, kas bijuši citādi loti nikni, kā par brīnumu,

savādo pajūgu nemaz nerējuši, bet loti baidījušies. Arī meitas

sabaidījušās un sākušas steigties. Pēc gabaliņa meita, kurai pa-

rādījies pajūgs, atskatījusies atpakaļ, bet pajūgs jau bijis no-

zudis.

Citu reizi Mežene nākusi pa mežu vakarā. Netālu no akas vietas

uz zemes kupucas sēdējusi balta jumprava un knibinājusies ap

pirkstiem. Citi teikuši, ka ja viņa būtu padevusi dievspalīgu vai

labvakaru, tad jumprava — ja tā bijusi nauda — būtu sakritusi

par naudas čupu.

34. H. Skujiņa Bilskas pag.

Uz ta kalna Raudiņas muižas meža, kur tagad ir grants

bedres, priekš daudz gadiem bijusi baznīca. Baznīca tikusi ve-
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cos karu laikos nopostīta un nodedzināta. Tikai altāra akmens

palicis kalna galā. Zem šī akmena bijusi nauda. Naudu sargājusi
balta skaista preilene, kas dienas vidos un ap pusnakti sēdējusi
līkā bērzā, grants bedru malā. Reiz grants racēji atraduši naudu.

Zelta nauda bijusi zīda lakatā, sudraba vecā zeķē un kapara —

bērzu mizas turzā. Pēc tam arī akmens no kalna virsotnes ie-

vēlies grants bedrēs. Kad naudu atraduši, tad baltā, skaistā

preilene nekad vairs nerādījusies.

35. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

.Reiz ganu meita ganījusi lopus un adījusi cimdus. Pie viņas

pienākusi veca vecenīte un lūgusies, lai dod cimdu. Meita nede-

vusi. Māmiņa gandrīz ar varu uzmākušies meitai pēc cimda.

Meita noskaitusies un sacījusi: «Ak, tu velns, kā viņa man bā-

žas virsū.»

Tūliņ māmiņa sabirusi liela naudas muca, kura skanēdama

nogrimusi zemē.

36. H. Skujiņa Bilskas pag.

Ap pusnakti vecs vecis nācis no Bilskas. Pie Kluča tilta

tam piesitusies lepna balta dāma un teikusi: «Pavadi mani līdz

krustceļiem, tad es tev došu sava pūra atslēgu.» Vecis nobijies

un laidis lekas vaļā. Bet tai pašā brīdī lepnā dāma sabirusi lielā-

naudas kaudzē, kura lēni nogrimusi.

37. J. Bana z i s Nīca. K. Lielo z o 1 a kr.

Citu reižu bijis tāds Laugala mežsarga Pēteris. Reižu viņš
ar savu dēlu nācis gar upmali no Dūkupju mājas. Divi vien viņi
atnākuši līdz Donupes gravij un tad viņiem piesabiedrojusies vie-

na smuka preiline. Tā preiline teikusi, lai viņi viens vai otrs

donot viņai roku, bet viņi nedevuši. Tā viņa trīs reizes viņiem

plijusies virsū. Tā kā viņi neviens ne otrs roku nedevuši, tad

preiline iesagāzusies upē skanēdama un saukusi: nu man vēl

simtu gadu te jāguļ.

38. M. Garkolne no A. Malnaces Līksna.

Vīnu reizi dzeivuoja vīns puiss. Jis dzeivuoja vīns pats un

jam nabeja ni draugu, ni pazeistamu. Vīnā naktī, kad puiss gu-

lēja, pi juo gultas pīguoja vīna sīvīte un prasīja pīsadurt pi juos
kaut ar vīnu pierstu. Puiss napīsadyura. Utrā naktī otkon tei

paša sīvīte pi juo kluot un otkon prosa pi juos pīsadūrt kaut ar
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pierstu. Puiss gulēja un napīsadvura. Tai tys atsakuortuoja vai-

ruokas reizes. Galīgi puiss sasadusmuoja un svīdja tū sīvīti pi
sīnas. Nu sīvītes pabvra nauda. Puiss salasīja naudu un dzei-

vuoja boguots, bet precētīs navarēja, jo sovu sīvu beja sajēmis.

39. A1 m a Krie v c, Z. Lanc m a ņ a kr.

Reiz uz Tirzas Aža dzirnavām aizbraucis viens saimnieks

malties. Dzirnavām bijis pietrūcis ūdens, un viņš dabūjis gaidīt.
Gaidījis, gaidījis līdz vakaram — uznācis miegs. Viņš apgūlies
uz vezuma un redzējis sapni, ka pusnakti, uz māju braucot, Aža

silā tas satikšot savu laimi. Kad malējs uzmodies, tas vairs ne-

gaidījis uz malšanu, bet tūliņ jūdzis zirgu un braucis uz māju.

Kā ticis sila vidū, tā iznākušas no meža divi sievietes: viena bal-

tās, otra sarkanās drēbēs un lūgušas, lai pavedot. Braucējs iz-

bijies, uzcirtis zirgam ar pātagu un rikšiem laidis projām. Bet

sievietes skrējušas un lūgušās, lai kaut ar pirkstiņu pie viņām

pieduroties. Braucējs vēl vairāk izbijies un laidis prom, ko tik

mācējis Izbraucis cauri silam, bet sievietes skrējušas pakal līdz

tuvākām mājām. Te abas sievietes sasitušās kopā un pārvērtu-
šās par naudas mucām: viena par zelta, otra par sidraba mu-

cu. Abas mucas vēlušās uz akas pusi saukdamas: «Labu gribē-

jām, bet nevarējām!» un ievēlušās akā. Tad tik saimnieks atjē-
dzies un iesaucies: «Redz', kur mana laime nogrimst!»

40. Anna Miķite, Z. Lancmaņa kr.

Vienam celniekam tumšā naktī gadījies iet caur Dzirnavu

silu. Ceļnieks bijis jau pašā sila vidū, kad ieraudzījis pretim
nākam baltu vīru. Baltais vīrs prasījis celniekam, kurp viņš
iedams. Ceļnieks" atbildējis, ka ejot uz māju. Baltais vīrs lūdzies,
lai ņemot šo arī līdz, bet celniekam bijis bail, un tas sācis kliegt

stiprā balsī. Baltais vīrs kliedzis tik pat stipri un teicis, lai vi-

ņam iesitot vai pasperot ar kāju. Ceļnieks vēl vairāk nobijies:

viņš domājis, ka baltais vīrs ir pats velns. Celnieks sācis skaitīt

tēva reizi. Piepēži kaut kas nožvakstējis, un baltais vīrs pazu-

dis. Nu tik celnieks apķēries, ka baltais vīrs nav vis bijis velns,

bet nauda.

41. J. A. Jansons Nogale.

Uz Upesgrīvas tilta kādam zēnam piestājušies trīs vīri — •
divi melni un viens balts vidū. Baltais lūdzis, lai pieliek viņam
roku. Bet zēns tik steidzies prom un teicis, ja viņi ir ļauni gari,

tad lai atkāpjas. Bet vīri neatstājušies līdz pat mājas durvim un
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baltais tik lūdzies un lūdzies — kad ne vairāk, lai vienu pirksti-

ņu viņam piedurot. Zēns nav paklausījis, tad visi vīri uzreiz pa-

zuduši, tik nožvadzējis vien. — Baltais vīrs bijis nauda. Bet ja

zēns baltajam būtu pieskāries, tad abi mdnie viņam būtu Ko

nodarījuši.

42. Skolnieks Andrejs Ritenis no 50 g. vecās Annas

Drulles Nīca.

Reiz gar vieniem kapiem gājuši cilvēki pa nakti un redzē-

juši lielu vīru, kas saucis: «Nošņāc man to degunu!» Gājēji
aizskrējuši kā nelabie. Pa ceļam satikuši vecu zaldātu un tei-

kuši viņam, lai tas ejot. Zaldāts ir ar mieru. Vakarā viņš iet

tai pašā laikā garām tiem kapiem. Piegājis pie kapiem, viņš

redz vīru, kas sauc: «Nošņāc man to degunu!» Zaldāts piegā-

jis klāt un ķēris degunu, bet deguns bija loti liels. Zaldāts sa-

ķēra ar visu roku un labi sapurināja. Uzreiz vīrs sabruka, un

tanī vietā, kur vīrs stāvēja, radās naudas grāpis. Zaldāts grāba
naudu un bēra kabatā. Kad bija piebēris visas kabatas un cepuri,
zaldāts domāja, ja būtu vēl kāds, es dotu arī naudu tam. Uzreiz

naudu izšļuka no kabatām un cepures, un zaldāts palika bez

nekā.

Nu zaldāts nezinājis, ka nevajadzējis par citiem domāt, jo
tad nauda pazūd.

43. V. Krasovska Jēkabmiesta. Latvju kultūras kr.

Reiz divi kaimiņi braukuši uz tirgu. Ceļš gadījies caur Las-

muižas mežu. Bijusi tāda gaiša vasaras nakts. Tā nu braucot —

kas tad tā braukšana arī ir — šiem apnicis ratos sēdēt. Izkā-

puši no ratiem, kūpinādami savas pīpes, soļojuši blakus vezu-

miem. Te tie uzreiz redzot, netālu no viņiem uz ceļa sēž tā kā

liels, melns suns. £ie abi — dūša vīriem jau sākusi Dlakt —

drošības pēc iesēdušies katrs savos ratos un lēnām tuvojušies
tam ērmīgajam zvēram. Bet zirgi, visu laiku bezbēdīgi tecējuši

uz priekšu, uzreiz iecirtuši kaklus un sākuši krākt, tīri kā vilku

sajuzdami. Saimnieki bijuši piebraukuši gluži klāt ērmam — un

tavus brīnumus — acis vien ieplētuši: ieraudzījuši sev priekšā

glītu jaunkungu, tādās melnās drēbēs, spīdošos zābakos, melnu

gardibeni galvā. Jaunskungs stāvējis kā nedzīvs. Bet šie brau-

cēji bijuši arī vai nedzīvi — nevarējuši ne locekļa kustināt. Kad

bijuši garām glītajam jaunkungam, zirgi sākuši ātri skriet uz

priekšu. Un arī saimnieki nu pakustējušies. Tad abi reizē ie-

prasījušies: «Vai redzēji?» Un i viens, i otrs ērmu redzējuši,

droši vien, pašu velnu. Bet kad acis atpakaļ pagriezuši, uz ceļa
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nebijis ne mazākais nieciņš. Vēlāk abi kaimiņi nožēlojuši, ka

neesot ar kaju melnajam kungam iespēruši, jo tad droši vien,
tas butu turpat i pārvērties par naudas maisu. Stāsta, ka to pa-
šu jaunkungu redzējuši vairāki, kas braukuši pa Lasmuižas me-

žu naktī.

44. Ziemelis Jaun-Brenguļu Dzoseniekos, Trikātas

draudze. Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 1043, 2.

Viens saimnieks bija uzcēlis jaunu māju, bet tanī gulēt ne-

varējis: ap pusnakti grīda cēlusies augšā. Reiz viens zaldāts

lūdzis saimniekam naktsmāju; saimnieks atteicis: «Man ir gan

māja, bet tanī nevar gulēt.» Zaldāts sacījis: «Dod man tikai gul-
tu, gan es gulēšu!» Labi. Zaldāts gul, gul — te ap pusnakti
grīda sāk kustēt un balts stabs gadās istabā. Zaldāts ņēmis zo-

biņu, pāršķēlis stabu. No staba izbirusi liela čupa naudas, trīs

zirgi tikko varējuši naudu pavilkt.

8. Nauda parādās par kustoni.

1. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Aumeisteru pagastā Pakulu mājas robežās ir mazs avotiņš,
ko sauc par Naudas avotiņu, jo viņā esot nogrimusi naudas mu-

ca. Reiz vakara krēslā, ganu māte gājusi uz avotiņu pēc ūdens.

Kad viņa bijusi jau turpat pie avotiņa klāt, tad uzreiz sākusi

zeme dimdēt un baurodams drāzies tai no pakaļas brūns vērsis.

Ganu māte iekliegušies un bēgusi uz māju. Ūdens vien no-

šlakstējis, ka vērsis ieskrējis avotiņā un uzreiz pazudis.

2. J. Luters no A. Grauti ņas Liepāja. K. Lielozola kr.

Vienam ganam katru vakaru nācis līdzi govīm svešs bullis.

Saimniece bulli nelaidusi stallī un bullis arī mājā negājis. Kad

bulli neviens nevāķis, saimniece, uzsizdama viņam ar žagaru,

kādu vakaru iedzinusi to stallī. Tikko bullim uzsitusi, te bullis

sabrucis un pārvērties par naudu.

3. Skolnieks A. Jurķis Nīca. K. Lielozola kr.

Reiz Miķēlis Brūns gājis par nakti gar Sapatu riju un dzir-

dējis, ka kaut kas rijā briesmīgi nobraukš. Viņš gājis skatīt un

redzējis, ka pie durvim gul balta govs ar spožiem ragiem. Viņš

domājis, ka kāds to govi rijā ievedis, jo stallī bijis daudz mušu.

No rīta prasījis Sapatam: vai viņš to govi ievedis? Bet viņš
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par to nekā nav zinājis. Tā bijusi naudas govs un viņam vaja-

dzējis viņai piedurties, tad tā govs būtu pārvērtusies par zelta

naudas čupu.

4. A. Gari-Juone no 90 g. v. Pauniņu Annas Preiļos.

Treis voi četras dīnas da Juoņa dīnas es guoju pa ceļu un

īraudzēju gūvi gulūt pi ceļa. Es pasavēru uz gūvi un gūvs uz

manis pasavēra ar boltom acim. f!s aizguoju tuoluok. Nu paka-

ļas papyutja vējs un nūskanēja nauda. Atsavēru atpakaļ un sa-

protu, ka tei beja nauda, kura sabyra zemē.

5. Paegļu Mārtiņš Lielvārde. Zin. Kom. kr. LP, VI

226, 30, 16.

Viena meita, pa bezsaules vakaru pēc ūdens iedama, ierau-

dzījusi pie akas kaulainu zirgu. Un ik nu meita spaini pielējusi,
ik kaulainais to izdzēris. Beidzot meita iekrāvusi ar kāšiem zir-

gam pa ribām: «Ko tu tik ilgi dzer, vecais kaulu kambari?» Bet

zirgs tai pašā brīdī sabiris par naudas kaudzi. Meita tikusi

krietni bagāta.

6. Audzis Jērk v 1 ē. Zin. Kom. kr. LP, VI, 224, 30, 10.

Reiz vienā mājā, kamēr lielie ļaudis pie lauka darbiem biju-

ši, ieradies istabā pie bērniem mazs āzītis un lēkājis un lēkājis

labu brīdi — pēdīgi pazudis. Otrā dienā atkal tāpat. Nu lielie

pamācījuši bērnus, ja vēl trešo reizi āzītis nākot, tad lai uzmetot

valdziņu ragos. Labi, atnāk trešā diena, āzītis klāt atkal. Nu

bērni uzmetuši valdziņu ragos un piesējuši pie gultas stabiņa.
Vakarā pārnāk lielie ļaudis, atron pie gultas stabiņa nevis vairs

āzīti, bet piesietu naudas lādīti.

7. Fr. Brīvzemnieks. «S bor ņ i k». LP, VII, I, 1033, 1.

Reiz viens vīrs pa nakti braucis ar malku. Te itin piepēži

uz vezuma uzlec aunelis, tiekdamies viņam pie mutes, grib laizīt.

Vīrs, zināms, auneli pie mutes nelaidis un dusmās vēl sitis to.

Bet kā uzsitis, tā aunelis uz vezuma pārvērties par naudas čupu.

8. V. Akmentiņš Latgale, Bērzpils apkārtnē. A. Aiz-

sila kr.

Tāvs i muote aizguojuši, bet meitene palikuse sātā. Jei radz:

nu cepļa apokšis izskrein moza bolta vuškiņa. Kod tāvs ateit

muojuos, jei stuosta, ka tā tai beis. Tāvs jo pīvuicaj, lai pidur

pie vuškiņas ar žogoru. Tā i jei pīdiuruse un vuškiņa palikuse

par sudobra naudu.
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9. Fr. Fiš c r s Krū t ē, Lejas Kurzemē. LP, VII, I, 1033.

Kāds saimnieks aizbraucis sudmalās. Viņa mājas nebijušas
tālu no turienes

1
Dienā malt nedabūjis, vajadzējis palikt pa

nakti. Naktī izgājis zirgus apkopt un ieraudzījis pa slūžu akme-

ņiem sivēnu kāpalējam. Viņš to noturējis par savu sivēnu un

brīnījies, ka tas te atkūlies. «Pag, es viņam rādīšu!» un uzvilcis

pāra reižu ar pātagu. Kā vilcis trešo reižu, sivēns sabiris par
lielu čupu sudraba naudas. Sabēris naudu maisā, pārvedis mājā,

dzīvojis kupli jo kupli. Vēlāk gan kungs taisījies atņemt naudu,
bet šis bijis no gudrajiem: noglabājis savu guvumu, ka ne re-

dzēt, ne dzirdēt.

10. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.

Viens vīrs reiz nācis vakarā no darba uz māju. Ejot viņš

ieraudzījis kādu suni ar iekritušām pūžņainām acim, kas nācis

viņam taisni pretī. Viņš tam uzkliedzis: «Vai tu iesi, maita, no

ceļa!» Tā ka suns nav klausījis, tad viņš iesitis tam ar žagaru,
kas viņam bijis rokā. Bet tūliņ suns sabrucis un tai vietā pa-

rādījusies liela čupa naudas. Vīrs nu saņēmis to naudu un palicis

bagāts.
Vēlāku izrādījies, ka to naudu tur bijis ieracis priekš savas

nāves kāds bagāts kungs. Uz ieraktās naudas viņš uzracis vēl

savu suni virsū. Ļaudis gan bija meklējuši to naudu, šur tur ra-

kuši un uzrakuši arī suni, bet nav domājuši, ka nauda atrodas

zem suņa.

Kad nosacītais laiks bijis pagājis, tad nauda parādījusies

virs zemes apraktā suņa izskatā, un minētajam vīram nu laimē-

jies to dabūt rokā.

Piezīme. Fr. Reķis piesūtījis Fr. Brīvzemniekam divas teikas par

naudu no Rendas. Pirmā teikā melns suns baidījis naudas racējus. Otrā

teikā melns suns skrējis braucējam pakal. Braucējs sitis suni ar pātagu un

tas nu skanēdams sabiris par naudas čupu (LP, VII, I, 1036, 5 v. 6). P. Š.

11. R. V. Bērziņš Armēni c šo s, Vidzeme. «B a 11. Ve s t n.»

pie 1. 1894. g. nr. 68. LP, VII, I, 1030.

Reiz ap brokasta laiku senākos laikos K. mājas gani ganījuši

govis Lielās Vases meža malā. Izskrējis zaķis no krūmiem un

devies uz ganu pusi. Lielākā ganu meita izplētuši priekšautu

un skrējusi zaķim pretim. Zaķis nemaz arī nav bijies, bet skrē-

jis klāt mazākai ganu meitai un pie šīs kājām pārvērties par

naudas čupiņu. Ganu meita sagrābusi naudas čupiņu un priecīga
devusies uz māju. No meža viņas tad izdzirdējušas jauki, prie-

cīgi dziedam un lielus pateicības vārdus izsaucam mazajai, kā

arī lielajai ganu meitai.
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12. M. Garkolne no 76. g. v. I. Staleidzanes Atašienē.

Agruokūs laikus jauni puiši globuojās nu kungim, ka jūs na-

pajemtu kara dīnestī. Vīnu reizi vīns taids puiss aizguoja uz

pierti, paleida zam luovas un gul. Pašuos pusnaktīs īskrē.ia piertī
treis puiši, kuri beja puorsataisījuši par cylvākim valni, un prosa

vīns nu ūtra: «Vai labi dzeivuot? — «Man labi!» soka vīns.

«Man arī labi!» soka ūtrs. «Bet man tagad pavvsam slvkti:

muna nauda atsarūn teirumā zam akmena un jū sorguojūt, munu

muguru pastuovīgi oruoji bruožoj ar orklirri un ecēžom, bet tagad

es esmu atradis lobu vītu, divpadsmit jyudzes dziļu olu zam bār-

za saknēm un tur varēšu nūglobuot sovu naudu!» soka trešs.

«Kai tu puornessi naudu?» prosa nu juo. «Es naudu puortaisīšu

par gūvi, jo gūvs uodā nauda sabārta, un vesšu gūvi itkai uz

tiergu puordūt,» atbildēja valns. «Bet jo kas gribēs gūvi pierkt

un pīliks rūkas, tad gūvs sabiers naudā!» soka jam cyti valni.

«Es nikuo narunuošu un nivīns naliks rūku pi gūvs,» soka valns.

Tai valni izarunuoja un aizskrēja. Reitā puiss izguoja nu pierts
un īt pa ceļu nu mīstiņa puses. Taišņi cylvāks vad gūvi. «Kur

tu ved jū?» prosa puiss, bet valns nikuo naatbild. «Tys pats ir!»

padūmuoja puiss un soka: «Es ari gribu gūvi nūpierkt, vajag pa-

savērt, cik loba ir!» Puiss pīlyka rūku pi gūvs un gūvs sabyra

naudā, bet valns, bļaudams, aizskrēja prūjom. Puiss salasīja

vysu naudu, atguoja uz sātu un dzeivuoja boguots mīrīgi, jo nu

kara dīnesta atsapierka.

13. Kalniņu Jēkabs Ozolnieku Līčos, Kurzeme. Jkr. IV.

LP, VII, I, 1030, 1.

Dzīvojuši divi brāli: viens bagāts, otrs nabags. Bagātais gri-
bējis nabagu krietni izmuļķot un licis nodīrātu zirgu pa nakti

iesviest nabaga vīra istabā. Zirgs krizdams palicis Dar naudas

čupu. Nabagais nu palicis bagāts un apdāvinājis vēl bagāto
brāli.

Piezīme. Šī teika ir patiesībā pazīstamas pasakas saīsinājums.

Skat. IX sējuma 26. numurā no 7. līdz 14. variantam. P. Š.

9. Vērsis apsolīts par naudu.

1. Priednieku Pēteris Lazdonas Patkula. «Balss>,

1894. g. ai r. 23. LP, VII, I, 1128, 1.

Pie Patkula Ivānu mājas ir liels akmens, saukts Leišu
kārkla akmens. Reiz gani ganījuši lopus netālu no šā akmens.

Te ap pusdienas laiku melns kungs pienācis un solījis dot ganiem
visu mucu zelta naudas, ja šie atdošot brangāko vērsi. Labi, at-
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devuši melnajam. Pēc tam kungs nozudis, bet tad no akmens

apakšas izcēlusies pilna muca naudas skanēdama vien. Pašu lai-

ku gribējuši naudu nemt, te ieraudzījuši, ka liels vilks nāk un

ejot pārdotam vērsim klāt. Gani sākuši kliegt un rīdīt vilku ar

suņiem. Bet tiklīdz vilku čamdījuši, naudas muca pavēlusies zem

akmeņa. Nu tikai gani nopratuši, ka melnais bijis pats nelabais,
kas vilka izskatā nācis vērsim pakal.

Piezīme. Bīlenšteins 1865. g. uzrakstījis Jaunpilī teiku (Magazin

XIV. B.), kur pie Jaunpils Kārtavu kalna viens vīrs vedis vērsi, palicis mie*

gains un nolicies pasnaust. Atmodies — vērša vairs nebijis, bet kabatā at-

radis pārpārim tik daudz naudas, cik vērsis vērts bijis. L. P.

2. Augšsperis Jūdažos. «Balss», 1889 g., nr. 5. LP. VII, I,

1129, 3.

Reiz viena meita Mārgrieta ganījusi lopus ezera tuvumā,

kur nauda esot bijusi paslēpta. Mārgrieta tad jokodama saukusi:

«Naudiņ, naudiņ, nāc pie manis! es tev atdošu lielo vērsi.» Te

ezers tūliņ sācis stipri viļņot un krākt. Viņai izlicies, ka kāds

mutulis griezdamies nācis uz malu. Pārbijušies viņa sākusi

trenkt lopus projām. Tad mutulis vēlies atpakaļ un ezers palicis
kluss.

No šā ezera uz ziemeļiem vienā dzelvē, kara pulkiem pa šo

purvu pāri ejot, lāde naudas nogrimusi. Šo baltu dienu ļaudis

sauc šo dzelvi par Naudas dzelvi.

3. A. Zilumkalns Bērzaunes Šiliņos. Zin. Kom. kr.

LP, VII, I, 1129, 4.

Netālu no Bērzaunes Apšu kalna ir tā sauktā Avotnīcas pļa-
va. Šinī pļavā bijis agrāk avotiņš un avotiņā naudas muca. Bet

to naudu tikai tad varējumu izņemt, kad ziedojumu kādu govi

vai vērsi. Tad arī reiz viens sadomājis un vedis avotiņam govi

apkārt, sacīdams: «Jā, naudas muciņ, celies, tad gosniņu atdo-

šu!» Tūliņ tad nācis vilks, bet naudas muca izvēlusies avotiņa
malā. Par laimi, citi gani, ieraudzīdami vilku nākam, klieguši

un rīdījuši to ar suņiem. Vilks griezies atpakaļ uz mežu un nau-

das muca atkal ievēlusies atpakaļ avotiņā.

4. V. Strautiņš Mārciena. «Baltijas Vēstneša» piel.

1893. g. nr. 46. LP, VII, I, 1129, 3.

Pie Mārcienas Patmalniekiem bijis liels avots. No tā reiz

liela naudas muca izvēlusies. Ganu meita, to ieraudzīdama ve-

ļamies, vēlējusies: «Ak, kaut jel man tā muca bijusi, es par to
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atdotu savu melno vērsi!» Tūliņ muca arī pievēlusies meitenei.

To redzēdama, meitene loti izbijusies un bēdīgi izsaukusies: «Ak

vai!» pie tam pārmezdama krustu. Bet tikko krusts bijis pār-

mests, muca skanēdama ievēlusies atpakaļ avotā.

5. Tir z ā. Et n. IV, 1894. LP, VII, I, 1130, 6.

Dimdu kalns atrodas uz vakariem, apmēram divi verstes no

tagadējās Tirzas pilsmuižas pie Vīndedzes mājas. Agrākos lai-

kos Vīndedzes mājas vietā esot bijusi Tirzas Vīndedzes muiža,

kas kara laikos līdz ar Tirzas pili nopostīta. Dimdu kalna dien-

vidus pusē izverd avotiņš, kurā atrodoties naudas muca. Tā no-

vēlēta tam, kas avotiņam ziedošot barotu vērsi. Vērsis ap avotu

trīs reizes jāapvedot riņķī, tad muca vēloties no avota ārā un

vilks atkal ņemot vērsi. Viens naudas kārīgs saimnieks esot šā

darījis: paņēmis vērsi un aizvedis uz Dimdu kalnu. Kad saim-

nieks vērsi trīs reizes ap avotu bijis apvedis, tad nācis vilks no

Raudzeņu purva un ņēmis vērsi, naudas muca atkal dimdēdama

vien vēlušies no avota ārā. Saimniekam palicis vērša žēl, skrējis
vilkam virsū un sācis to sist. Vilks aizbēdzis atpakaļ uz Rau-

dzeņu purvu un naudas muca dimdēdama vien ievēlusies avotā

atpakaļ. Vēlāk gan saimnieks nožēlojis, ka nebijis vis jātrenc
vilks projām, bet — kas padarīts, padarīts — aizgājis uz māju

dusmodamies pats par savu muļķību. Kādus gadus vēlāku viens

ganu zēns mēģinājis apvest vērsi ap avotu. Zēns vezdams šā

runājis: «Šo vērsi es atstāju naudas mucas vietā.» Tiklīdz bijis

izrunājis šos vārdus, vērsis nokritis gar zemi un sācis kājām

spārdīties. Naudas muca atkal dimdēdama vēlušies no avota ārā.

Ganam bijis bail, ka mājā no saimnieka vērša dēl dabūs pērienu,

tas trencis vērsi pie lopiem klāt un naudas muca atkal dimdē-

dama ievēlusies avotā atpakaļ. Tā šis kalns, no naudas mucas

dimdēšanas, dabūjis nosaukumu Dimdu kalns.

Piezīme. Kārlis Bika Gaujienā uzrakstījis teiku, ka Gaujas malā

pie Gaujienas mežkunga muižas guļot ūkņā zelta mucas. Reiz no ūkņas iz-

nākusi vecene, piedāvādama zelta mucas, ja ziedošot labāko vērsi. Ganu

meita no nedarījusi, tādēļ mucas atvēlušās atpakaļ un vecene pazudusi, teik-

dama: «Simtu gadu gulēju, simts jāguļ!» L. P.

6. Fr. Brīvzemnieks Ķeipenē. «S bor n i k», 87, 69, 4.

LP, VII, I, 1130, 8.

Pie Ķeipenes muižas ir neliels avotiņš, no kura izverd dzidrs

teicams ūdens. Daudz gadu atpakaļ tur meitas ganījušas mui-

žas lopus un, brokastu ēzdamas, pārrunājušas par to naudu,
kas avotiņā. Viena ieteikusies: «Tā jau veci ļaudis melš, ka
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avotiņā esot naudas purs, bet neviens tikai nevarot uzminēt,
ka tas no turienes izdabūjams.» Otra teikusi: «Ja es šo naudu
varētu iegūt, labprāt atdotu divi labākos vēršus, kādi te pa visu

ganāmo pulku vien ir!» Tā tūliņ viņas arī dzird: pūrs skanē-

dams izveļas no avota. Bet nu arī tudal ierauga: divi balti vilki
skrien ganāmā pulka. Meitas izbijušās un rīdījušas kliegdamas
ar suņiem vilkus. Briesmīgie vilki gan aizskrējuši atpakaļ, bet

naudas purs tūliņ arī nogrimis avota dibinā.

7. Ziemelis Trikātā. «Balss» 1889. g. nr. 24. LP, VII, I, 1131, 9.

Pustrešas verstis no Trikātas pils muižas uz Valmieras pusi
(pretim Abula skolai) Abulā ir dziļums, ko par Cebulu sauc. At-

varā esot naudas šķirsts, ko neviens nevarot izvilkt. Reiz ganu

meita, Abula līcī lopus ganīdama, sacījusi: «Nauda, nāc ārā, es

došu tev divus melnus vēršus!» Tikko meita izsacījusi šos vār-

dus, kad nauda sākusi nākt ārā un pienācis tik daudz kā siena

gubas lielumā. Bet tajā pašā acumirklī divi vilki pieskrējuši un

gribējuši nokost vēršus. Meitai bijis bail, ka vilki aiznesīšot kun-

ga vēršus, un tāpēc sākusi kliegt. No meitas kliedziena vilki

gan aizbēguši, bet nauda sagāzusies atvarā atpakaļ.

8. J. Karps no sava teva Cesvaine. Jkr. IV. LP, VII,

I, 1131, 10.

Pie Dzelzavas lielceļa ir apars un tur reiz mans tēvs esot

sēdējis lūkus ritinādams. Te uz reizi viens kungs atbraucis ar

lielu naudas kasti vāģos, piebraucis pie paša apara malas, piesē-

jis zirgu pie vītola, kas apara malā audzis, un sācis, skatīdamies

gan uz aparu, gan uz kasti, gan debesim, trīcošā balsī runāt:

«Nav mums nolikts šās naudas izlietāt, bet negribu to ienaidnie-

kiem atstāt, tāpēc es šai apara dzelmē to noslīcināšu, Jai naudu

tikai tas paņem, kas ap šo aparu apvedīs melnu vērsi pašā die-

nasvidū deviņas reizes un noskaitīs trīs reizes tēva reizi no

«āmena» līdz «mūsu tēvam». Vērsi vedot nedrīkst atpakaļ ska-

tīties; ja vedējs atskatīsies atpakaļ, tad naudai jāguļ aparā vēi

trijdeviņi gadi.» Šos vārdus runādams, stāvējis kungs aiz vā-

ģiem un lēni celdams gāzis uz apara malu apkārt; pie pēdējiem

vārdiem pagrūdis stiprāk, kaste ar visu naudu ievēlusies apara

ar lielu troksni, plaukšķi, tā ka viss ūdens sācļs mutuļot un lie-

las burzgulas gaisā mest. Lūku ritinātājs ieķērcies. Kungs, to

izdzirdējis, atrāvis apaušu pavadu, ielecis vāģos un aizlēcis —

ne uz Cesvaines pusi, no kurienes atbraucis, bet uz Dzelzavu.

Kad naudas glabātāja vāģu troksnis vairs nebijis dzirdams, tad

tēvs piegājis pie vītola, atraisījis palikušo apaušu pavadu un aiz-

nesis to uz māju. Pēc trijdeviņi gadiem tēvs ar šiem apaušiem
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vedis vērsi aparam ziedot, māte vēl palīdzējusi. Abi norunājuši

atpakaļ neskatīties. Bet ap aparu vedot, piepēži izskrējis vilks

no krūmiem un māte par nelaimi iekliegušies: «Vilks, vilks!»

Tūdaļ muca nogrimusi atpakaļ. Tēvs par tādu kliedzienu nejauki

dusmojies, stāstīdams: «Kaut tu būtu dzirdējusi, ko es dzir-

dēju. Kad pirmo reizi sākām vērsi ap aparu vest un es vienu

reizi biju noskaitījis tēva reizi, tad — vai redzēji — apars viss

nolīgojās; kad otrreiz beidzu skaitīt, tad noderdēja visa zemes

apakša un noskanēja naudas muca. Kad otru reizi bijām apkārt,

tad nāca muca arvienu tuvāk pie ūdens virsas. Burbuli vien jau

griezās, to es pats redzēju: skaņa bija tā kā kad naudu ber ze-

benīcē, un trešo reizi apkārt ejot es redzēju jau mucas spundi

uz ūdens; bet kad tu uzbļāvi :vilks! — tad viss nožvakstēja un

nodimdēja, muca atkal nogrima dibinā. Ak, Madiņ, vai tikai tu

neskatījies atpakaļ?»

9. K. Streidiuš Jaunpiebalga.

Jaunpiebalgas pagastā pie Vilku tilta atrodas Vālīšu purvs.

Agrāk Vālīšu purvā dzīvojuši vilki. Vilkiem Vālīšu purvā bijusi
naudas muca. Kādu dienu gans ganījis Vālīšu purva malā govis

un kliedzis: «Nāc, naudī, es tev došu melno vērsi!» Tā pēc kāda

laiciņa naudas muca vēlušies. Mucai līdzi nākuši vilki. Kad muca

pievēlusies pie gana, vilki jau gribējuši klupt vērsim virsū, bet

ganam palicis vērša žēl. Gans saucis: «Ej, naudiņa, atpakaļ, es

tev nedošu melno vērsi!» Kad gans tā izteicis, tad muca ar nau-

du ievēlusies purvā žvadzēdama un vilki aizgājuši.

10. Arv. Porietis Grašu pag. Latvju kultūras kr.

Vidzemē, Grašu pag. Liedzemnieku mājas ganībās atrodas

tā saucamais Naudas ozols un blakus tam avotiņš. Agrākos lai-

kos viena ganu meita ganījusi tur savus lopus un vienreiz, kad

piegājusi pie avotiņa, sacījusi: «Kaut tagad no avotiņa iznākusi

ārā muca naudas, es atdotu labāko vērsi no saviem lopiem!»
Un tiešām, tikko viņa šos vārdus bijusi izrunājusi, no avotiņa

dibena skanēdama sākusi pacelties naudas muca. Te nejauši

viņa pametusi acis uz lopu pusi un ieraudzījusi, ka no tuvējiem

krūmiem iznācis vilks tuvojies labākajam vērsim. leraudzīdama

vilku, viņa sākusi visā galvā kliegt. Vilks sabijies un meties at-

pakaļ krūmos, bet arī naudas muca skanēdama nogrimusi atpakaļ
avotiņā.

11. Andrejs Vaskis no Mārcienas.

Pie Mārcienas Janeniem ir pilskalns, pie ka atrodas purvs

ar vairākiem avotiem. Reiz pie purva ganījuši gani, kas no ve-
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ciem laudim bijuši ka purva lielākā avotā esot no-

gremdēta naudas muca. Ja kāds trīs reizes ap purvu apvedīšof

baltu vērsi, tad naudas muca pacelšoties avota virsū un apvedējs

pret vērsi, kas tad būšot jāatdod par to naudu, naudu ar mucu

varēšot saņemt. Ganiem balts vērsis bijis, kādēļ tie jokodamies
vērsi trīs reizes apveduši ap purvu. Te avots sācis mutuļot un

uz ūdens parādījusies muca. Bet vilks arī bijis pie vērša klāt

un vilcis to mežā. Ganļ nobaidījušies un sākuši kliegt un dzīt

vilku projām. Vi/lks aizbēdzis, bet arī naudas muca nogrimusi at-

kal dibenā.

12. P. Abuls 1894. gadā.

Bānūžu pilskalns atrodas Bānūžu muižas, senāk sauktas

Kudliņu muižas, mežā, pie Cielupes, uz tās kreisā krasta. Ne-

tālu no pilskalna atrodas avots. Andrejs Grigors, dzimts bānū-

zietis, nostāstīja šādu teiku. Pils avotā esot nauda. Reiz gani

ganījuši pie avota. Tie sacījuši, kad tā nauda nāktu augšā, šie

būtu atdevuši vērsi. Akurāt bijusi muca ar naudu un uznākusi

jau augšā. Tūliņ vilks nācis ņemt melno vērsi cieti. Tā tie gani
sākuši kliegt, vilks aizbēdzis un nauda ar iegājusi atpakaļ, no-

skanējies vien. Nebūtu klieguši, tad naudu būtu dabūjuši. Avotu

saucot par Svēto avotu. Ūdens avotā esot loti labs.

Pretī pilskalnam, muižas pusē, atrodoties Vīna avots, saukts

arī Zelta avots. Pilskalnā pils esot bijusi, tādēļ kalnu saucot par

pilskalnu. No pilskalna Bānūžu muiža atrodas uz austrumiem,

pusversti attālumā. Uz austrumu dienvidiem no pilskalna atrodas

Jāņa kalns. Uz šī kalna atrodoties vēl tagad vecs liels ozols.

Ļaudis stāstot, ka uz kalna, pie ozola ticis senāk upurēts. Lejā

pie kalna, atrodoties Bānūžu ezers.

13. Jānis Sprancis no Pētera Spranča Skuj ene.

J. A. Jans o n a kr.

Skroderu zemē vienu dīķi sauc par Naudas dīķi. Vecos lai-

kos tur dzīvojis viens bagāts kalējs. Šim kalējam bijis pūķis,
kas piegādājis naudu, un tādēļ kalējs bijis loti bagāts. Kad kalējs

bijis tuvu miršanai, viņš aizvilcis savu naudas lādi uz dīķi un no-

slīcinājis. Slīcinādams viņš lādi novēlējis tam, kas dīķim nodošot

baltu bulli ar melnu galvu. To visu noklausījies mazs bērns. Viņš

stāstījis to lieliem, cilvēkiem, bet viņi tam neticējuši. Tā šī runa

gājusi laužu mutē no paaudzes uz paaudzi. Daudz gadu vēlāk

pie dīķa ganījuši divi gani savus lopus. Viņiem bijis liels balts

bullis ar melnu galvu. Gani iepriekš minēto nostāstu jau bijuši
dzirdējuši un tādēļ pa jokam lēkājuši ap dīķi un saukuši: «Nāc,
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naudiņa, nāc, naudiņa, mēs tev dosim baltu bulli ar melnu gal-
vu!» Te uzreiz ūdens sācis vārīties un virs ūdens parādījusies
naudas lāde, bet tūliņ no meža divi vilki laukā un bullam pie
rīkles klāt. Bērni sabijušies un sākuši brēkt, bet tūliņ arī abi

vilki mežā iekšā, un arī naudas lāde nogrimusi vārīdamās vien

atpakaļ dīķī.

14. H. Skujiņa Bilskas pag.

Reiz priekš ilgiem gadiem viens ganu zēns ganījis govis pie
Pakulīšu (Aumeisteru pagastā) mārka. Ganu zēns zinājis vecu

laužu nostāstus, ka mārkā esot nogrimis naudas šķirsts. Gans

pievedis pie mārka baltu vērsi, sitis ar rīksti pa ūdeni un skai-

tījis: «Naudf, naudī', nāc augšā, es tev došu baltu vērsi!» Kad

ganu zēns trešo reizi vērsi ap mārku vedis, no mārka pacēlies

naudas šķirsts. Šķirsta kājas bijušas jau redzamas, kad no tu-

vējā meža izskrējis vesels bars vilku un vēršam virsū. Gans sā-

cis kliegt un vērsi žēlot. Kad pieskrējuši mājas cilvēki, vilki acu

mirklī pazuduši un naudas šķirsts žvakstēdams nogrimis atpakaļ
mārkā.

15. Skolēns P. Krievans no 85 g. veca vecīša Jaun-

laicenes Sudcalas.

Jaunlaicenes pagastā vienā dīķītī kaltējoties nauda. Esot

gan izstaigājuši dažādi cilvēki, bet neviens nav neko atradis.

Reiz tur zēni govis ganījuši. Pie lopiem bijuši divi melni vērši.

Bijusi sestdiena. Abi zēni staigājuši gar dīķīti un domājuši, kā

varētu dabūt to naudu. Abi nolauzuši rīkstes un sākuši pa ūdeni

pikšināt, pie tam sacīdami: «Nāc, naudiņa, es atdošu melno

vērsi!» Pieminot šos vārdus, naudas muca arī patiešām sākusi

velties uz malu. Tikko izvēlusies laukā, divi vilki iznākuši no

meža, saņēmuši vēršus ciet, kā jau bēgt prom. Te zēni sākuši

kliegt. Vilki atlaiduši vēršus, bet nu arī nauda nav palikusi zē-

niem. Ja viņi būtu laiduši, lai vilki nes vēršus projām, tad būtu

tikuši pie naudas.

16. Juris Upītis Gatartā. LP, V, 401, 197, 7.

Ja gribot izzināt, kas īsti ziedojams, lai naudu izkrāptu no

zemes, tad jāuzkaisot domātā vietā smiltis. No rīta smiltīs tad

noblendīšot pēdas. Ja smiltīs vēršu pēdas, tad jāvedot vērsis

naudas vietai trīsreiz riņķī un jāatstājot (jāpiesienot) turpat.

Reiz ganu meita tā apkaisījusi smiltis un no rīta vedusi

trīsreiz vērsi riņķī naudas vietā. Tūliņ nauda — liela tiesa —
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sanākusi augšā. Bet taisni tai brīdī divi vilki izskrējuši no meža

un uzklupuši vērsim. Meita, mulķe, kliegusi palīgus. (Bet to

nevajadzējis darīt: tādās reizēs nedrīkstot ne vārda iepīkstē-
ties). Un kā šī nu iekliegušies, nauda nogrimusi atpakaļ zemē:

tikai tas palicis, cik priekš kliedziena iegrābusi klēpī. Otrreiz

atkal cits kāds nokaisījis smiltis un ievērojis vistas un cālēnu

pēdas. Tas bijis gudrāks: piesējis vistu un aizgājis otrā dienā

naudai pakal. Vista bijusi noplēsta ar visiem cālēniem, bet pie
kauliem spīguļojusi naudas čupa.

17. Alma Krieve Vec-Gulbene.

Netālu no Krapas muižas (Gulbenes dr.) atrodas neliels

kalns, ko sauc par Pilskalnu. Kalns ir apaudzis visādiem kokiem.

Ziemeļu pusē no kalna iztek avotiņš, necik tālu sākās purvs. Reiz
divi ganu meitas, Līze un Anna, ganījušas pie kalna lopus. Līze

bijusi agri cēlusies, tāpēc tai uznācis miegs. Anna apsolījusies
uzraudzīt lopus viena pati, bet Līze pie akmens apgulušies. Kad

viņa uzmodusies, tad stāstījusi biedrenei sapni, ko tā redzējusi.
Pie viņas pienācis vecītis un sacījis, lai paņemot melno vērsi un

trīs reizes apvedot ap Pilskalna avotiņu, tad no avota izvelšoties

muca ar zelta naudu. Anna, no prieka palēkdamās, saukusi: «Nu

būs nauda, nu būs nauda!» Abas ganu meitas tūliņ skrējušas
lopu barā, aplikušas jostu vērsim ao ragiem un vedušas trīs rei-

zes avotiņam riņķī- Uzreiz no avota skanēdama izvēlusies muca.

Meitas no prieka nezinājušas, ko darīt. Tās gribējušas jau mucu

velt projām, kad redzot — no purva iznāk liels, pelēks vilks un

metas melnajam vērsim virsū. Izbailēs viņas skrējušas lopiņam

palīgā. Bet naudas muca iesaukusies: «Simtu gadu gulēju, vēl

simtu gadu gulēšu!» un nogrimusi atpakaļ avotā.

IS. O. Preiss no 60 g. v. O. Krieves Galgauska.

Reiz ganu meita ganījusi govis pie Galgauskas kapu kalna.

Te viņa ieraudzījusi kalna galā cilvēku, kas sācis ar viņu saru-

nāties. Viņš prasījis, lai dodot šim lielo brūno govi, tad dabūšot

mucu zelta. Ganu meita bijusi mierā. Tūliņ govs nokritusi pie
zemes kā beigta. Meita nobijusies un saukusi: «Man nevajaga
tava zelta, dod atpakaļ manu govi!» Govs tūliņ palikusi vesela,

bet no kalna sākusi velties naudas muca un ātri nogrimusi zemē.

19. M. Gailīte Galgauska teikusi par to vel šadu

variantu.

Reiz pie Kapu kalna ganījušas divas meitenes govis un ru-

nājušas, ja tagad no kalna veltos naudas muca, tad viņas atdotu
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brūno vērsi. Tikko tā norunājušas, te no kalna sākusi velties

naudas muca un vilki sākuši vērsi plēst. Meitenes skrējušas vēr-

si glābt, bet muca pa to laiku nogrimusi.

20. H. Skujiņa Smiltenes pag.

Ganu meita ganījusi govis ezera malā. Viena govs uzgājusi

uz lēveņa un ēzdama gājusi uz ezera pusi. Kad govs bijusi ne-

tālu no ezera malas, tad uz ezera vidus pacēlies naudas šķirsts

un peldējis uz to pusi, kur govs uz lēveņa ēdusi. Kad šķirsts pie-

peldējis pie malas, govs sākusi grimt. Ganu meita sākusi kliegt,
vaimanāt un palīgā saukt. Kad saskrējuši palīgi un sākuši grim-
stošo govi uz sausuma vilkt, naudas šķirsts nogrimis atpakaļ
ezerā. Govi izglābuši. Ja ganu meita būtu ļāvusi govij nogrimt,
tad naudas šķirsts negrimtu atpakaļ dzelmē.

21. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Ganu puika ganījis lopus purva malā. Purvu veci ļaudis
saukuši par Naudas pūriņu un stāstījuši, ka purvā esot nogrimusi
naudas lāde. Ganu puika skraidījis ap purvu un skaitījis: «Nāc,

naudī', ārā, es tev došu govi, atdošu vērsi.» Naudas lāde cēlusies

no purva ārā. Bet — kur gadījies, kur ne — lopos ieskrējis

vilks un sācis plēst vērsi. Ganu puika pārbijies un saucis pa-

līgus. Naudas lāde nogrimusi atpakaļ purvā un vilks arī tūliņ

pazudis.

22. Edgars Mičuls no M. Puncules Makašānu pag.

Seņ senejūs laikūs vīns gons dzonuoja gūvis un vuškas tei-

rumā. Vīnu dīnu gons sēdēja pi kryumim, bet lūpi staiguoja un

ēdja zuoli. Te divi vylki pīguoja pi gona un vaicoj: «Mīļais

cylvāks, īdūt mvusim divi gūvis, kuras ir bez rogim!» Gons nu-

sabeida, bet pēčuok suoka vērtīs uz lūpim un nivīnas_ gūvis jis

naredzēja, vysas puorsataisīja pa vuškom un tai tei dīna puor-

guoja, ka pi juo nabeja ni vīnas gūvis un vylki ari tai pat pazu-

da. Vokorā gons sadzyna lūpus sātā un pi sātas jau vvsas vuš-

kas palvka otkon par gūvim. Gons sadzyna lūpus un izstuostīja,
kas ar jū nūtvka. Reitā ūtrs gons aizdzvna lūpus uz tū vītu, bet

nikur nikuo naredzēja un vokorā, kad sadzvna lūpus sātā, suoka

smītīs tam gonam, ka jis izdūmuoja taidu jūku. Trešā dīnā tvs

pats pirmais gons izdzvna otkon lūpus uz tū vītu, un pats atsa-

sāda pi tīm pat krvumiņim. Otkon atskrēja vvlks un runoj go-

nam: «Tu lels muļķis, navarēji apturēt vvlku un pajemt lelu



Latviešu pasakas un teikas XIV —
37 577

kotlu ar zalta naudu!» Pasacījis itūs vuordus, vylks pazuda un

gons vairuok nikur nikuo naredzēja, bet vysu dīnu dūmuoja, ka

jam beja laime pajemt kotlu ar zalta naudu, bet jis nikai nava-

rēja saprast sajemt tū lelū laimi, kuru jam vairuok ni kod savā

dzeivē naredzet.

23. Audzis Jerkulē un Lodē. Zin. Kom. kr. LP, VI,

225, 30, 12.

Labi sen atpakaļ Lodes Kliesmetu puisis aizvedis zirgu Spin-
dzelkaktā ganīt un pats nolicies dienvidū. Te pa sapņiem viens

modinājis šo: ja neliegšot savu zirgu vilkam apēst, tad ieman-

tošot visu še aprakto naudu. Puisis pa murgiem apsolījis zirgu.
Un kad nu atmodies, redzējis no zemes izceļamies lielu, ar dzel-

zim nokaltu, naudas šķirstu un no meža atkal izskrējis vilks vina

zirgam rīkli pārkost. Bet puisis tai ātrumā no vilka sarāvies,

iekliedzies un tā vilks aizbēdzis, šķirsts klaudzēdams iegrimis
zemē.

Cits atkal stāstījis, ka viens puisis tīrumā uzaris — pirmo

vagu dzīdams — sudraba rubļus. Jau pielasījis vienu svārku

kešu, te apdomājies pārskriet mājā sietam un maisam pakal, kad

varēšot rubļiem zemes atsijāt un maisā sabērt. Labi, — pār-

skrējis, pateicis arī citiem — atskrējuši atpakaļ — neatraduši

nekā vairs.

24. Dc 11 v Hugo n s, Salnci c t i s, Plisk a v ā. Jkr. IV. LP,

VII, I, 1135, 1.

Bērzaunes draudzē Kapmuižas zemē atrodas birzs, ko par

Ratu kalnu sauc. Šim Ratu kalnam iztek vienos sānos avotiņš
Šinī avotiņā naudas muca guļot. Reiz te pie šā avotiņa ganu

meita ganījusi lopus. Viņa no_ vecākiem bija dzirdējusi, ka šai

avotiņā naudas muca guļot. Tādēļ tā, pie avotiņa pieiedama, sa-

cījusi: «Kaut man šī zelta muca piederētu, es labprāt savu balto

kazu atdotu!» Tūdaļ naudas muca no avotiņa izvēlusies, bet tai

pašā brīdī arī vilks pieskrējis un nesis balto kazu projām. Mei-

tenei kazas palicis žēl, skrējusi glābt. Vilks kazu gan atlaidis,

bet arī zelta muca ievēlusies atpakaļ avotiņā, sacīdama: «Simtu

gadu te gulēju, simtu vēl gulēšu, tad tikai nākšu atkal ārā!»

25. Mākonis Mēdzūlā-Grava. «Balss» 1893. g. nr. 40. LP,

VII, I, 1135, 2.

Mēdzūlas-Gravas pagastā, ziemeļa vakara pusē, kādas mā-

jas tuvumā atrodas tagad gandrīz pavisam aizaudzis
_

avotiņš.

Senāki, kad vēl nauda kaltējusies, cilvēkiem sapņos rādījusies,
šās mājas iemītniekiem rādījies sapnī, ka avotiņā esot liels zelta
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naudas krājums. Bet kad šie sapni neko neievērojuši, tad vēl

rādījies otru, trešu reizi. Vēl šie neievērojuši. Beidzot mājas

tēvam dienasvidū guļot, pa sapņiem pienācis briesmīgs cilvēks

klāt, uzrunādams, lai paklausot, lai rokot naudu droši: kad esot

ierakušies tik tālu, ka naudas muca redzama, tad lai atvedot pie
bedres baltu āzi un to lai ziedojot. Kad nu parakuši krietnu ga-

balu, manījuši naudas mucu, tad aši pieveduši baltu āzi, piesējuši

tuvu pie bedres un paši pavirzušies nost, skatīdamies, kas ar

āzi notikšot. Par mazu brītiņu liels vilks nācis tuvodamies āzim;
bet šie, to redzēdami, sākuši kliegt, brēkt un devušies vilkam ar

bomjiem virsū un aizbaidījuši to. Nu piegājuši pie bedres, bet

mucas vairs nebijis, tā bijusi nogrimusi.

26. Mateusa Jēkabs Ciec c r ē. Jkr. IV. LP, VII, I, 1136, 4.

Reiz Cieceres muižā, pie Cieceres ezera, meita, aitas un

kazas ganīdama, ieraudzījusi ezera krastā lielu vāti naudas un

pie tās vīru stāvam. Vīrs sacījis uz meitu, lai dodot viņam vie-

nu āzi, tad viņš meitai atdošot to naudu. lesākumā meita no tam

negribējusi neko dzirdēt, teikdama, ka viņas kungs esot bargs,
tas viņu par to nositīšot; bet kad vīrs apgalvojis, ka viņai nekas

nenotikšot, tad sacījusi: lai āzi ņemot! Tiklīdz kā meita to iz-

sacījusi, tad arī tūliņ āzis bridis ezerā; bet kad meita redzējusi,

ka āzis jau tik dziļi ezerā iebridis, ka ragi vien viņam ārā, tad ie-

saukusies: «Vai, Dieviņ! ko nu kungs sacīs!» Tikko to_izsacī-
jusi, tad āzis bridis atpakaļ, bet nauda arī ievēlusies ezerā, sacī-

dama: «Simtu gadu gulēju, simtu gadu vēl jāguļ!»

27. H. Skujiņa no 72 g. v. Jēkaba Baltiņa Bilskas pag.

Ganu meita purmalā ganīsi govis. Bet uzreiz šī nez kā pa-

metusi acis uz pura malu un jokodamās sacīsi: «Naudī. nāc ārā,

es tev došu mellu aitīnu!» Un ganu meita saķērusi mellu jērēnu

un stiepusi uz pura malu. Tūlī ar' purā sākušas dūņas vervelot

un naudas šķirsts nācis augšā. Bet nu ganu meita pārbijsies un

kliegdama ar visu jērēnu no pura ārā. Ka nu tā, tā naudas lāde

ar' tūlī akai vervelodama vie nogāsi dibinā un ganu meitai no

naudas ne suk.

28. J. Ozols Saukā. Brīvzemnieka «Sborņik». LP,

VII, I, 1139, 1.

Reiz bija saimnieks aplam drošs cilvēks; viņš pastāvīgi nē-

sājis zobiņu klāt un nebaidījies ne no paša velna. Viņam bija

gans nabaga zeniņš. Tas padzirdēja, ka viņa māte esot izsviesta

no būdiņas, tāpēc ka nebijis īres ko samaksāt. Zēns ganīja savus
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lopus un bija nobēdājies. Piepēži viņam piestājies viens kungs,
vaicādams: «Kāpēc tu bēdīgs esi?» Gans atbild: «Kā nebūšu

bēdīgs? Manai mātei jādzīvo zem klajas debess un es tai pa-

līdzēt nespēju.» — «Ko tu man dosi, ja es tev tikdaudz naudas

sniegtu, ka ir tev, ir tavai mātei pietiktu?» — «Ko tad tu gribē-
tu? Man nekā nav.» — «Dod man savu balto suni!» — «Nē, to

nevaru; suns nav mans, tas ir saimnieka. Ja bez viņa pārietu,

saimnieks mani kultu pie nāves, vēl aizdzītu.» — «Bet ja par vi-

ņu vari naudu dabūt, saki saimniekam, ka tas mežā noklīdis.»
— «Nē, melot gan neiešu!» -- «Nu, ko tad vari man dot?» —

«Man vairāk nekā nav kā viens vienīgs pieckapeiknieks. tas pats

vēl mājā pie tam.» — «Atnes to nākošu nakti te! es šinī vietā

tevi gaidīšu un naudu iedošu.» Zēns novakarā pārdzen lopus,

paēd vakariņas, paņem savu pieckapeiknieku un aiziet uz mežu.

Kungs viņu jau gaidīt gaidīja un tūliņ aizved zēnu r>ie doba

koka, saņem pieckapeiknieku un iedod tikdaudz zelta un sudraba,
ka ne panest gandrīz. Zēns pārstiepa naudu mājā, iebēra savā

šķirstiņā un aizslēdza; tikai vienu zelta gabalu paturēja klāt,

pabāzdams apakš pagalvja. Otrā rītā zēns apskatīsies — redz:

viņa zelta gabals vesels kā bijis. Vēlāk viņš pastāsta arī saimnie-

kam, ka naudu saguvis. Nu abi divi aizies pie šķirstiņa un at-

slēdz; bet šķirstiņā ne graša vairs. Izdzina atkal zēns lopus.

Bet līdz ko ieeāiis mežā, kungs klāt: «Atdod manu zelta gabalu,

ko paņēmi.» leraudzīt kunsii tagad zēns vairs nevarēja, no balsa

tikai pazina. Bet viņam netika zelta gabalu atdot un tādēļ
sāks zēnu grūstīt un mocīt. Nomocīia tā nabadziņu, ka jādomā:
tas caur sienu izrauts. Neko dant, bija jāatdod zelta gabals. Bet

pēc ir tad zēnam miera nebija, kunes rādījās sapnī, vienā mukā

tirādams: kāpēc tūliņ ātrumā neatdevis zelta gabalu? Ko nu?

Tad saimnieks ņēmās aizvest zēnu pie mācītāja. Mācītājs apla-

sīja (apsvētīja) zēnu un sacīia, ka naudu, ko kungs biia devis,

zēna nēcnākamie atkal iesilšot, tāpēc ka kungs no savas puses

neesot atdevis zēnam pieckapeiknieku.

29. H. Skujiņa no 72 g. v. J. Baltiņa Bilskas pag.

Peiz r>ie Burtnieku ezara gadījies tā. Puiši naktī eāši mei-

tās. Ka šie tikuši pie Burtnieku ezara, ta citi saķēruši jokoda-
mies vienu mūsi un klaigāši: «Jā ezars došot naudas mucu vie-

tā, ta sviedīšot puisi ezarā iekšā!»

Un citi puiši nesuši jokodamies to vienu (puisi) uz ezara

malu. Tūlī ar nākusi no ezara naudas muca augšā. Puiši pār-

bijušies un aizbēguši.

Pēdējas teikas par naudu būs XV sējumā-
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