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Eevedumam.

Kad tautas uzglabājušas teikas un teiku dzeesmas iz tālas

sirmas senatnes, kad tas iz paseem pirmeem tautu supuļeem

pārgājušas uz citam ciltim un atrodas vel tagad, tā sakot, tau-

tas mutē, kad visas sis teikas un dzeesmas grozās ap kadu

viduci, kurs stāv sakarā ar tautas likteni un teek no pašas

deevibas vadits un nolemts, kad iz sa viduča parādās tautā'

visaugstākā sajedzeenā, cilvēces tikumiba un nekreetniba, vī-

rišķa varoniba un negantiba, seeviska tikliba un netikliba, tad

tādas tautas nosauc par episkām tautām un viņu sakrātas un

dzejmaksligi apstrādātas teikas par epeem.

Tadi epi bija pazistami jau preeks tukstoseem gadeem

pee Indeeseem, Perzeeseem un Greeķeem. Pec kristigas ticī-

bas izplatīšanās pasaulē tika izskaustas pee tautām deevu un

varoņu teikas un ilgi domāja, ka lidz ar to ari epi nevarot

vairs izceltees, kamēr jaunākā laikā Ģermāņu tautas caur savu

Zigfrida teiku peerādija, kā epu laiki vel nav izmirusi. Vi-

sas četras minētās episkās tautas peeder pee Indo-Germaņu

tautu sugas; viņu epi, visparigi ņemot, ir veens otram ļoti

lidzigi. Tas peerāda, ka viņu deevu un varoņu teikas atvasi-

nājušās iz kādas visparigas mitoloģijas un si pedeja peederiga
kādai aizvesturigai pirmtautai. Tada pirmtauta, jeb Indo-Ger-

maņu sugas mātes-tauta. ir teesam bijuse un, kā caur valodu

zinibu izpetits. atradusēs uz deezgan augsta kul-

tūras stāvokļa. — Ta ir vecā Areesu tauta.

Zigfrida teikas apstrādātājs Wilhelm Jordans lepni saka,

ka citām tautām, par peem. Italeeseem, Spaneeseem, Franceem,

nebūs eespejams nekad sagatavot kadu epu, tadeļ ka epus

veela nav vairs tautā atrodama un pašas tautas nav tadu laika
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periodu aizsneegusas, kā Ģermāņu tautas, tas ir, nav eeņemusas

visaugstāko stāvokli kultūrā un politikā, nav palikušas par pa-

saules valdneecem, — jo pec viņa domām tikai tādos periodos

varot epi pee tautām izceltees. Par Italeeseem, Spaneeseem

un FranĢeem nav daļas Jordanam ko. pretim runāt, bet to gan

cerēju, ka pee Leisu-Latveesu tautām, kuras laikam vecajai
Areesu tautai stāvēs tuvāku nekā Ģermāņi, atradisees vairāk

dzivas veelas preeks epus, nekā to Jordans atrada pee Vācu

tautas.

Ap Daugavas krasteem dzird teikas stāstam un dzeesmas

dzeedam par deeveem un Pērkonu, par deevu deleem un Sau-

les meitām, par stalteem tautu deleem un tautu meitām, par

likteņeem un ciniņeem varoņu darbu pilneem. Sis teikas un

dzeesmas mus aizved talā sirmā senatnē pee dabas un deevu

mitoloģijas, pee teem ļpaseem avoteem, iz kureem celu§ees

mums jau zinamee četri tautu epi. Nav jāšaubās, ka Leis,u-

tautas, pee kultūras nākušas, lai ar nebūdamas pa-

saules valdneeces, tomēr pasneegs izglitotai pasaulei kadu peek-

to epu iz musu Areesu pirmtautas dabas un deevu mitoloģijas.

Lāčplēša teika, kuru kā pirmo mēģinājumu savai tautai

pasneedzu, nav epus tadā ziņā un stāvokli, kā tas teek no tau-

tas un sacerētajā prasits; tas ir tikai mazums iz bagātā Latvju

tautas teiku krājuma, cik veenigam cilvēkam bijis eespejams

sadzirdēt un noklausitees tautā, tadeļ to prasti nosaucu par

„episku dzeesmu."*) Ja ar laiku 'mums vairāk radisees tadu

dzeesmu, tad ari ar laiku, citādos tautas apstākļos, radisees

dzejneeks, kurs viņas visas savilks kopā un dzejmaksligi apstrā-

dās par tautas epu.

Daudzi domā, ka Latvju tautai, pee visas bagātās dabas

*) Nevaram peekrist šim sacerētajā domam. Atbalstidamees uz Jor-

dana, vins savu sacerējumu nosauc par „episku dzeesmu," tadeļ ka tani

apstrādāta tikai daļa no tautas teikām. Ari Nibelungi ir tikai daļa no

Ģermāņu leelas teiku bagatibas, un tomēr to Jordans pats nosauc par „tau-

tas epu." Katrs epus. kura saturs ņemts iz tausas vēstures un dzives,

ir tautas epus, tadeļ ari Lāčplēsis katrāziņa pelna so nosaukumu.

Apgādātāji.
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un deevu mitoloģijas un pasaku daudzuma, neesot neveenas

varoņu teikas un ka tadeļ to nemaz nevarotpeeskaitit pee epis-
kam tautām. Varoņu teiku trūkuma deļ teesam atrodas leels

robs musu epus veela, tomēr nevar teikt, ka viņu pavi-

sam nav, sevišķi, ja eevero Latvju tautas senatnes demokratiski-

politisko stāvokli un varoņus nemeklē prinčos un ķēniņu dēlos,
het deevu dēlos un tautu dēlos, — kā jau ar gandriz visi

Indeesu un Greeķu epu varoņi bija deevu dcli. Varoņu vār-

dus ari varētu atrast tanis veetās, kur viņi pec teiku

•dzīvojusi un darbojusees. Tādas veetas Latvijā ir muižu un

maju vardi, no kureem leelakā daļa daudz vecāki, nekā tee var-

di, kurus deva kristigā ticiba. Jādomā, ka preeks Vācu krusta

nesēju eenaksanas Latvijā nosauca pec dzives veetām ari viņu

eemitneekus; tā peemeram Leelvārdē dzivoja Leelvārds, Aiz-

krauklē Aizkrauklis, Burtneekos Burtneeki v. t. t. Tacu jāsaka,
ka atrodas Latvijā ari teikas, kuru varoņi teek ar ipaseem var-

deem nosaukti, kā par peem. „La 9 plēsis." Si teika bija
zināma

ap Leelvārdes un Jumprav-muizas apgabalu, ar sadu

isumā saņemtu saturu:

„Lāčplēsis jeb Lacausis radees no lācenes, lacu matēs,

„kuru kads meza eemitneeks sev peeradinajis kā seevu. Augot
„tas atri attistijess par leelu staltu jaunekli. No savas matēs

„tas tikai mantojis laca ausis un leelu stiprumu, kadeļ to no-

saukusi par „Lacausi." Pirmajos jaunekļa gados tas iztirijis

„tēva mājas apkārtni no plesigeem zvereem, laceem, vilkeem un

cūkām, kurus tas prasti aiz zokļeem saķerdams pārplēsis;

„caur to ari dabūjis to nosaukumu „Lacplesis." Velaki, kad vairs

„majā neatradis gadijumu preeks speķa isleetosanas, tas ceļojis

„apkārt pa Baltiju darba meklēdams; bet viss, ko tas darijis,

„noticis ar parleeku leelu stiprumu, kur salauzijis visas darba

„leetas. — Tā reizi tas bijis par pāricelaju pee Daugavas; kad

„ļaudis uz celtuves salasijusees, vins sācis airēt, bet tūliņ pec

„pirmeem vilceeneem airēs salūzušas un celtuve butu eerauta

„straumē un sadragāta, ja Lacplēss nebūtu airu veetā izleetajis

„plaukstis, — vins ar plaukstim sācis tik specigi airēt, ka cel-
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„tuvi atgreezis no straumes un pārvilcis laimigi otrpus Dau-

gavas. Pec tam tas saderejees pee kada kuniga par puisi,

„kurs tam uzdevis visādus grūtus darbus izdarit, ka: ar laceem

„art, velna dzirnavas kveesus malt, nogrimušo pili uzcelt, milzi

„aizdzit un t. t„ arveenu apsolidams savu skaistuli meitu par

„seevu. Lacplēss visu izdara un ;atsvabina zemi no visadeem

„moskeem un breesmoņeeru. Beigas kunigs vairs nevar aizleeg-

„tees un Lacplēss dabun viņa skaistuli meitu par seevu un dzi-

„vo kadu laiku laimigi.

„Aiz septiņām jūrām dzivoja kada breesmiga raganaj

„tai bija dels ar trim galvām. Vins katru ritu gāja pee matēs

„un vaicāja: „„Mate, vaj es esmu stiprākais visa zemē?""

„Arveen viņa atbildēja ar „ja," bet pedigi sacija: „„Butu gan

„stiprākais visā zemē, ja aiz septiņām jūrām nedzivotu Lacplēss,

„kurs vel stiprāks par tevi!"" Nu dels mātei meera nelika, gan

„ludza, gan draudēja, lai ta caur savu velna skolu izdabūjot,

„kā Lāčplēsi varētu pārspēt. Ragana nu skrēja pee viseem

„velneem, bet neveens nezināja padoma, kamēr pedigi pats

„Likcepure pamacija, ka Lāčplēša spēks pastāvot viņa laca

„ausis; — ja tās nocirstu, tad vins butu kā cits cilvēks. Ra-

„ganās dels to zināt dabūjis devās uz Baltiju. Vins skrēja, ka

„vētra sacēlās un visas straumes Daugavā snāca breesmigi.

„Lacplēss to dzirdējis devās breesmoņam pretim, tee sastapās

„pee Daugavas. Lāčplēsis cirta pirmais ar savu smago zobenu

„un nocirta raganas dēlam veenu galvu. Sis cirta atpakaļ un

„nocirta Lāčplēsim labo ausi; — tūliņ labā roka zaudēja sti-

prumu un nevarēja turēt smago zobenu. Tadeļ vins saķēra

„zobenu kreisajā rokā un nocirta raganas dēlam otro galvu.

„Tas cirta atkal un nocirta Lāčplēsim kreiso ausi, un tūliņ

„kreisā roka zaudēja stiprumu, smagais zobens nokrita zemē.

„Bet ari raganas dels bija pazaudējis divas galvas un caur to

„palicis divas tresas daļas nespecigaks. Nu Lacplēss metās

„tam virsu, tee sakampās ar rokām un sāka laustees. Viņi

„lauzās lidz pat vakaram, bet krēslai metotees teem slideja

„kajas, un abi eegazās no krasta atvara dzelmē." —
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Si Lāčplēša teika izšķiras no visam pasakām neveen caur

to, ka ta turas pee veetas, pee Daugavas, kur Lāčplēsis dzī-

vojis, darbojees un cinijees, bet sevišķi caur to, ka veca ticibā,

vaj maņu ticiba lacis ir velna aizdzinējs un burvekļu izni-

detajs. — Agrāki ticēja, ka no tas mājas, kur lacis par nakti

peemit, bēgot visi ļaunee gari; lacu vadātājs varot droši eet

caur kapsētām un citām bailigām veetām, tam nekādi moski

un spoki nedrikstot rāditees. Nav ilgi atpakaļ, kad laci vadīja

pa kutim un staļeem, ja domāja, ka lopi apburti. — Vaj si

ticiba nestāvēs sakarā ar Lāčplēsi, kurs velnus un moskus

pārspēja un bija radijees no lacu matēs? Bez tam ari esmu

dzirdējis tadu parunu lauzu mutē: Ja kads pee darba, visus

speķus peeleekot, kadu leetu salauz, tad saka: Vins ir tads,

kā Lacausis!" Apaks Leel-Jumpravu muižas un dažos citos

pagastos Lāčplēsi ir maju vardi. Tad vel acis eekrit tas, ka

Lāčplēsis bijis par pāricelaju pee Daugavas. — Vaj sis pāri-

celajs iz paganu laiku teikas velaki nebūs pārgājis uz kristito

laiku teikas pāricelaju jeb pārneseju pār Daugavu, „uz Leelo

Kristapu," kura tels vel tagad Daugav-malā pee Rigas redzams.

So peezimeju par aprādisanu, ka Lāčplēša teika ir pilnigi

Latveesu un iz tautas mutes noklausita. Viņas episkās ipasibas

parādās jo gaišāki, ja to salidzina ar tām, mums jau zināmām

veco epu teikām, kurām ta ļoti lidziga. Visi Indeesu, Greeķu

epu varoņi ir, ja ne taisni deevu vaj deeveesu deli, tad vis-

mazākais viņu pecnakami, apdāvināti ar pārdabigu speķu.

Lāčplēsis ari nav radijees no cilvēku matēs. — Tadu teiku,

kur dccvi, deeveetes vaj ari cilvēki ar zvereem pecnakamus

radijusi, atrodam pee veceem Indeeseem un Greeķeem deezgan

daudz. Veco epu varoņi aizveenu eesakumā atrodas deenestā

pee kada mazāk ceenijama kunga, kurā laikā tee pastrādā

savus varoņu darbus un caur to, vaj nu preeks sevis, vaj

preeks kunga, par algu izpelna kadu skaistuli līgavu. Tas

pats ari noteek ar Lāčplēsi. Bez tam vins ari kadu laiku ir

par pārcēlāju par Daugavu, tas ir mitiski par leelo ūdeni, itin

kā Greeķu mītiskais pāricelajs uz enu pasauli. Veco epu
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varoņi ir nepārvarami, tez veen kādas veetas pee viņu meesas
r

kur tos var navigi eevainot, (ka pee Achilla) vaj ari atņemt

viņu speķa saturetaju, ka jostu, adas segu, vaj cepuri; viņi

gandriz visi beidzas traģiski, visvairāk caur viltu un nodošanu,

tas ir, viņu varigās veetas izpaušanu. Pee Lacplesa ir tāpat.

Vins ir nepārvarams, kamēr tam nenocērt abas laca ausis, viņa

stipruma saturētajās, kas ari no ļaunas puses ar viltu teek iz-

darīts. —

Tik talu par Lacplesa teiku pasu. Beidzot vel paris vardu

japeemin par laikmetu, uz kuru pate dzeesma norāda. Lai

gan teikas neturas pee laika, pee kada vesturiga notikuma,

tad tomēr vajadzīgs, kad teiku apstrādātājs, vaj tikai kādas

episkas dzeesmas sacerētājs uz to norāda; vel labāki, ja tas

ņem kadu leelu periodu iz tautas vēstures, kur noteek vispariga

pārgrozisana visā tautā. Tadā laikā karakteri paceļas augsti

pār visparibu un tauta dabu visaugstāko sajedzeenu par vi-

risku varonibu un teiku varoņi lidzās paleek par tautas va-

roņeem, tee cinas, krit vaj uzvar kā nākama laika perioda

preekskar/otaji. Tadā ziņā sacerētajam ir briv teikas varoņeem

likt darbotees zināmā vesturigā laikā, ja pat vesturigus noti-

kumus un cilvēkus teikās eemaisit. Ari Latvju tautai tads

vesturiga laika periods, pec kura notika leela pārgrozisana
visā tautā neveen viņas politiskā stāvokli, bet ari visā tūkstoš

gadus vecā reliģijā. — Lai gan Lacplesa teikai vajaga but

daudz vecākai, tad tomēr viņas varoņeem esmu licis darbotees

sini vēstures periodā, tas ir, ap to laiku, kad Vācu krusta ne-

sēji eenaca Baltijā. Tā tad pee Lacplesa teikas peeseenas vel

kadi citi ta laika atlikumi un teikas varoņi paleek par tautas

varoņeem, tee cinas un krit preeks Latvju tautas brivibas un

pastavibas.

Sacerētājs.



I. Dzeedajums.

Deevu sapulce.

Zilajā debesu velvē,

Pērkona briniskā pili,

Kur majo muziga gaisma,

Kur nemitas preeoiba jauka,

Sabrauca Baltijas Dccvi

Klausitees Likteņa tēvu,

Kurs baltas, nebaltas deenas

Gan nolēma raibajā muza.

Pērkona sirmajee zirgi

Stāvēja sedloti galma:

Caur sedleem gaismiņa ausa,

Caur eemaukteem saulite leca.

Patrimpam kulišu rati,

Zeltoti steebriņi speeķos;

Ar vaska dzelteneem zirgeem
Ir aizjūgti Patrimpa rati.

Pakola melnajee zirgi

Kaulainas kamanas jūgti,

No ribām balzoni, sleeces

Un atzveltens, ilksis no stilbeem.

Antrimpam zvinaiņi zirgi,

Zaļgani needriņu rati;

No skaisteem gleemezu vakeem

Lokanais sēdeklis taisits.

Ligo un Puškaitis abi

Sedeja zeedaiņos ratos;

Ar atreem sparnoteem zirgeem

Tee laidās caur varviksnes varteem.

1Lāčplēsis.
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Deevu un Pērkona deli

Pagalmā eeradās jāsus;

Teem bija zeltoti sedli

Un eemaukti dimanta kalti.

Austra un Laima un Tikla,

Daiļajās Saulites meitas,

Ar rozu vizuļu rateem

Un spidoseem kumeļeem brauca.

Daiļajās Saulites meitas

Turēja zeltotus grozus;

Par viņu celiņeem bira

Gan vizuļi sudraba, zelta! —

Likteņtēvs, muzigais, sirmais,

Sedeja dimanta klonā;

Pa labo Pērkons un Patrimps,

Pa kreisajo Pakols un Antrimps,

Talaki Puškaitis, Ligo,

Deevu un Pērkona deli;

Tad Austra, Laima un Tikla

Un daiļajās Saulites meitas;

Tad vel pulks mazāko Deevu

Eeņema sapulcē veetas,

Jo visi labajee gari

Se varēja klausitees sanākt.

Likteņtēvs, muzigais, sirmais,

Pacēlās sēdekli savā

Un — vārdos tumšajos — pauda

Vins sapulcei lēmumu sadu:

„Aizmuzā notika brinums!

„Dzemdēja jaunava Gaisma

„Un varens Deeva dels naca

„Virs pasaules noliktā laikā! —

„Macija vareni, jauki

„Cilvekeem Deevibu atzit
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„Un paseem tikumos augstos,

„Ka Deevibai lidzigeem, dzivot.

„Ļaunajee turējās pretim,

„Pedigi — nokāva viņu;

„Bet pekle nespēja turēt

„Pee sevim to tumšajā vara

„Varenais ceļas no nāves,

„
Uzbrauca godibā augsam!

„Ta vārds gan
zināms jums viseem,

„To pasaulē nosauca — Kristus.

„Drizumā macibas labas

„Peeņema pasaules tautas;

„Tik zel, ka cilvēki pasi

„Tas grozija ļauniga prata. —

„Nolemts ir, Baltija ari

„Kristigo ticibu eevest,

„Bet Deeveem atļauts ir locit

„Pec eegribas cilvēku pratu!"

Pērkons nu paceļas teikdams

„
Likteņa lēmumam nākas

„Ir Deeveem padotees paseem;

„Bet apsolos tomēr pee sevim

„Apsargāt Latveesu tautu.

„
Macibas atveļu labas. —

„Ticibas nesējeem šeitan

„lSFoluki citādi preeksa:

„Tee gribēs Baltijas zemi

„Sev eekarot, kalpināt tautu.

„Centeeneem sadeem es bušu

„Pretim un tadeļ, tik teesam

„Ka es tos akmeņus skeļu

„TJn stiprākos ozolus spārdu,

„Agri, vaj velakā laika,

„Zibiņeem satreeksu visus,

„Kas manu Latveesu tautu
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„Se kalpināt, nospaidit dzisees! —

„
Vasarā, Zeedonim nākot,

„Augligu leetiņu dosu,

„Pa deenam tirisu gaisu

„Un naksniņa uguni skilsu;

„Veenumer tuvuma bušu

„Dabā es Latveesu tautai,

„Ta dzirdēs Pērkona balsi

„Un — nezaudēs Pērkona vardu!

„Vēlēju ari jums citeem

„Darit sai preekszimai pakaļ,

„Ik katram savēja veeta

„Un savēja nolikta kārta!"

Patrimps nu pacelees teica

„Baltija maizites zeme,

„Bet zelta breedusas vārpas

„Tik veenigi Latveeseem dosu;

„Latveesi Baltijas druvas

„Bagātus pļāvumus savāks,

„Bet svesajo arkli un sirpes

„Gan celmaiņos lidumos lūzis!"

Antrimps tad sacija talak:

„Baltijas Baltajā jurā,

„Kur plosās Zeemeļa vēji

„Un viruļo paslēptas radzes,

„Svesajo naidneeku kuģus

„Dragāšu Baltajā jurā,

„Lidz reizi Baltijas karogs

„Ees, plivinās pasaules jūrās!'

Velaku Pakols tad teica:

„Peklē bus svesajeem veeta,

„Bet Latvju varoņu gari

„Jo projām pa Baltiju lidos,

„Zeemeļa blāzmā un baigos

„Kaudamees, svešajos baidis,
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„Bet Veļos nākdami, svetis

„Tee Latveesu istajos dēlus!"

Kad sada kartiba visi

Pērkonam solij'sees bija,

Tad Ligo paceļas beidzot

Un sapulcē runāja sadi:

„Skaitos gan isti pee Deeveem

„Mazakeem Latveesu tauta,

„Bet Liktens nolēmis manim

„Pee tautibas miļako weetu: —

„Uzturēt dzeesmibas garu

„Tauteeseem visādos laikos

„Un locit, jūsmināt sirdis

„Caur seram un preecigam dzeesmāin

„Ligo vārds nezudis ari

„Muzigi tauteesu mutē,

„Ja veca Deeviba šeitan

„Ar citādi aizmirsta tiktu,

„Tad tautas dailigas dzeesmas

„Tikseet jus slavēti visi,

„Tu, Perkon, Laimiņa, Tikla

„Un Deevdēli, Saulites meitas.

„See vardi, vareni dzeesmas,

„Velaki modinās tautu,

„No jauna gaismotā garā,

„No jauna eet brivibas karā!"

Sapulce gāja uz beigām,

Dccvi jau gribēja skirtees,

Kad Staburadzite naca

Un pedigi prasija runāt;

Sacija: ~Naku no mājām,

„Nesdama Deeveem par vēsti,

„Kas šonakt gadijās manim

„Pee atvara vecajeem varteem:
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„Sedeju vērpdama miglu

„Nakti uz Stab'raga klintesļ;

„Jau saule peetinās pilna

„Un gaiļu laiks nebija talu,

„Te redzu lidojot gaisā

„Jājošas raganas divas;

„Uz likeem ozola bluķeem

„Tās laidās pār Daugavu pari.

„Peepesi nometa viņas

„Atvarā jājamo bluķi;

„Uz otra sēdušās abas

„Tās aizskrēja ātrumā projām.

„ Gribēju palūkot, zināt,

„Kadeļ gan viņas tā dara,

„Es laidos atvarā eeksā

„Un eevilku bluķi pee sevis.

„Bet kā es brinijos redzot

„Caurajā viduci bluķi

„It skaistu jaunekli guļot,

„Kurs apreibis, apgibis bija;

„Izvilku jaunekli bluķim,

„Eenesu kristālu pili

„Tam sausas apģērbu drebēs

„Un eeliku gleemezu gultā.

„Tiklidz kā dzivibas zimes

„Pirmajās māniju, nacu

„Tev ziņot, Pērkoni leelais,

„Un talaku pavēli saņemt.

„
Zināms, ka atvarā kritis

„Cilvēks par akmeni paleek:

„Caur sadeem akmeņeem peeaug

„Mus' Stabu-rags leelaks un leelaks

„Gribētu jaunekli tagad

„Augsam pa pilsvarteem vadit,

„Tad Liktens sasneegtu viņu —
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„Par akmeni paliktu muzam.

„
Tadeļ es velētos viņu

„Paturet veenad' pee sevis;

„Tas mana kristālu pili

„Gan varētu laimigi dzivot."—

Dzirdot so Stab-radzes vēsti,

Sacija skarbajā Tikla:

„Nu Staburadzitei laikam

„Reiz apnicis muzigais miļais,

„
Apnicis ilgāki raudat,

„
Asarām slacināt klinti,

„Ta veļas cilvēku delu,

„Ko pavadit miligus brizus." —■

Stab-radze nosarka ļoti,

Dzirdot kā pārmeta Tikla.

„Ne tadeļ, skarbajā Tikla!

„Es velējos jaunekli izglābt;

„Apstākļi šeitan, man leekas,

„Savādi nekā ik deenas:

„Se Deevu svetitais cinas
"

5

„Pret dazadeem tumsajeem spekeem!"

Laima se sacija starpā:

„Manim ir jāzina liktens,

„Es tadeļ redzēšu pate,

„Ko darisu jaunekļa leetā."

„Seevisķi, paleekat meerā!"

Uzsauba pedigi Pērkons,

„Sis staltais jauneklis iraid

„Mans svetitais augstākam mērķim,

„Raganas atvarā meta

„Lāčplēsi, Leelvarda delu.

„Ka laikā jaunekli glābi,

„To, Stab-radze, dariji labi!

„Pasteidzees tagadiņ mājās,

„Apkopi, spirdzini viņu.
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„Tad vedi pilsvarfceem cauri,

„Kaut tas ar par akmeni paleek!

„Velak tu rupesees, Laima,

„
Jaunekli vadit caur likstām,

„Lidz kamēr lēmumu savu

„Tas peepildis varoņa mūza!" —

Sapulce tagad bij slēgta,

Izšķiras Baltijas Deevi. —

II. Dzeedajums.

Lacplesa pirmais varoņa darbs — Lāčplēsis dodas ceļa uz Burtneeku pili —

Aizkraukļa meita— Velnabedre — Stabu-radzeun viņas meitiņa — Koknesis.

Sensen6s laikos, Baltijas zemē,

Kur teka Daugava licoteem krašteem,

Kur meezu lidumi leesmoti dega,

Dzivoja laimiga Latveesu tauta.

Daugavas malā, Keguma*J galā,

Kur Rumbas upite Daugavā kritot

Caur klintim izgrauza dziļajās gravas,

Stāvēja slaveno Leelvardu pile.

Gradijās kadā jaukajā deenā,

Kad Zeedons smaidija tēvijas ārēs

Un modree dzivneeki kustēja dabā,

Celusees spirgti pec Zeemeļa meega.

Jaunekļu, meiču gaviles jaucās

Ar putnu dzeesmiņām blāzmotā ritā, —

Tee juta dzivibas jaukumu pilnam

Dabigā brivibā, Zeedoņa laikā.

Leelvārdes kunigs staigāja laukā

Ar delu abi sai jaukajā deenā.

Jau astoņpadsmitā vasara bija
Nākusi jaunajam mantneekam tagad.

*) Par Ķegumu sauc leelu straumi Daugava, netālu no Leelvārdes.



9fl/acplesa pirmais varoņa darbs.

Macija vecais jaunajam atzit,

Cik tuvu Deeviba parādās dabā

Eeks viņeem vareneem, briniskeem spekeem,

Debesos, ūdeni, mezā un laukā.

Runājot viņi nākusi bija

Pee tuvas mežmalas, ozolu enā;

Te vecais nosēdās, peekusis būdams,

Ozolu apakšā zaļajā zalē.

Peepesi lacis izlec no meza

Un metas dusmigi vecajam virsū, —

Tam laika nebija turetees pretim,

Pedigo bridi jau nakusu domā.

Ātrumā peeskreen jaunākais klātu

Un laci saķer aiz vaļejeem zokļeem, —

Ar leelu stiprumu zvēru tas pārplēs
Viduci

pusam, kā kazlēnu kadu.

Redzēdams tadu varenu speķu
Pee dela, vecākais saka uz viņu:

„Tu teesam izredzēts varonis būsi,

„Kā jau ir sludināts tevim papreeksu.

„Sodeen preeks astoņpadsmiteem gadeem

„Peenaca laiviņa Daugavas krastā.

„No laivas izkapā ceenijams vecis,

„Turēdams rokās tas puisēnu mazu,

„
Jaunekļa soļeem devās uz pili

„Un manim vēstija likteņa pratu:

„So mazo puisiti peeņemt par delu,

„Audzināt viņu par mantneeku savu. —

„Ceenijams vecis Vaidelots bija,

„Un teica atradis dziļajā mezā

„Pee kādas lācenes peenigām krutim

„Zizot so divaino cilvēku bērnu,

„Kuram, kā teica, nolemts no Deeveem,

„Par tautas varoni velaki palikt,
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„Preeks kura vārda veen bisotees visi

„Tauteesu ļaundari nākamā laikā!"

„„Eeetruma pusē vareni gari,""

„Tas teica, „„sacelās Pērkonam pretim,

~ „Debes6s viņi pret austrumu bada;

~
„Dccvi gan karos, Dccvi gan dzivos,

„
„Bet musu tauteesi brivibu zaudēs

~ „Un musu slavenee varoņi kritis

„
„Cinotees svesajeem naidneekeem pretim

„
~Vaidelots būdams, dzivoju ilgi

„
~Pee Kriva, svētajā Eomoves birzē;

„
„Gran simtas preecigas, skumjigas vēstis

„
~Nonesu virsaiseem, nonesu tautām.

„ „Pedigo reizi grūtāko vēsti

„
„Tev daru zināmu, Leelvārdes kunigs!

„
„Neveenas nebija grūtākas manim

„
„Daramas ilgajā dzivibas muzā!

„
„Nesēro daudzi, slavenais tauteets:

~
~Pec gadu simteņeem modisees tauta,

„
„Un sevim brivibu izkaros atkal,

„
„Peeminot vectēvu slavenos darbus.

„ ~Nolicis Liktenis neredzēt manim

„
„Gan savu tauteesu grutajo jūgu, —

„ ~Raug', Saule grimdama aicina mani,

„
~Baltijas zeltotā saulite noeet." "

~Teicis sos vārdus, Vaidelots gāja,

„Un laivā eesedees brauca uz leju.

„Es domigs skatijos aizgrābtu sirdi

„Krastmalā stāvēdams, braucējam pakaļ.

„Daugavā krāca Ķeguma straume

„Un laivu metaja draudoseem vilņeem;

~Jau saules pedejee stariņi laidās —

„Laiva ar ireju pazuda straumē!.
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~Muzibā pec tam aizgāja gadi,

„Es svēti pildiju Likteņa pratu.

„Par staltu jaunekli peeauga puisēns, —

„Vaideļa dāvināts, —
tu pats tas esi!

„Lacplēsi sauksim tevi joprojām,

„Lai paleek vārds sis par peemiņu sodeen,

„Ka tēvu izglābi nelaimes bridi,

„Rādidams pirmo varoņa darbu.

„Kumeļu staltu, sedlotu kosi,

~Un smagu zobenu ritā tev dosu,

„Ir skepu, vairogu, sudraba peesus,

~Pušķotu cauņadas cepuri ari.

„Izrikots sadi ceļā tu dosees

„Uz musu slaveno Burtneeku pili,

~Pee mana agrākā jaunibas drauga

„
Vecaja kuniga Burtneeku pili.

~Sveicini viņu, sacidams viņam,

„Ka esi vecaja Leelvārda mantneeks,

~No tēva sutits se macitees ziņas

„Slaveno Burtneeku gudribas skolā.

„Laipnigi Burtneeks vecaiā pili

„Tad tevi uzņems un izradis ari,

„Kur šķirstos glabājas svetajee burti,

„Dodami ziņas par likteni tumšo.

„Svetajee burti tikumus maca

„Un stāsta teikas par austruma zemi,

„Un apdzeed Latveesu varoņus dzeesmās,

„Deevibas, ticibas dziļumus atklāj.

~Visas sās ziņas, un vel daudz citas,

~Tur būdams, macisees septiņos gados;

~Tu ari redzēsi, kari kā jāved,

~Kautiņos lidz eesi naidneekam pretim."

Otrajā deenā apsedlots kumels

Pee durvim stāvēja Leelvārdes pili.
Ar smago zobenu apjozās Lāčplēsis,
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Paņēma skepu un vairogu savu,

Uzlika cauņu cepuri galva,

Un preeksā nostājees vecajam tēvam

Ar Deeveem sacija, dodamees ceļa,

Šķiršanas isa un sirsniga bija. —

„Leelvardu cilts ir slavena tauta,"

Tēvs dēlam sacija, macibu dodams,

~Daudz musu preeks'tēvu varoņi bija,
Nekādi traipekļi nepeelip viņeem.

„Lacplēsi, dels mans, tevim ir ari

~Gran nolemts gods sis no Likteņa tēva;

~Ja pats veen citisees nolūku panākt,

„Dccvi tad apsargās, uzturēs tevi.

Pasaules viltus jaunekļus māna,

„Bet pasi jaunekļi leekas sev' mānit;

~Nedari tadeļ, kā citi tev maca,

„Bet tā kā citi tev padoma prasa.

„Taisnibu zināt deezgan ir grūti,

„Bet grutak nākas vel taisnibu sacit.

„Kas dzivē pārvar so grūtumu darbos,

„Cilvēku augstāko tikumu panāk!

~Paturi ceenā eerasas tautā,

„Jo projām vectēvu ticibu sargā!

~Bet — — leekuļeem neklausi tomēr,

„Tadeļ ka maca pret brivibas garu.

~Labumu savu meklējot, viņi

„Jzrauga upurus Deevibas vārdā;

~Bet velak ar jodu navigām zālēm

„Tuvojas viņeem un —pedigi nokauj.

„Latveesu tauta tēvijā savā

„Vel tagad neatzist dzimušus kungus:

„Ta pate izvēlē vadoņus karā,

~Vecākos teesnesus meerigos laikos, —

„Zinams tik tos, kuri kreetnajos darbos

„Pee tautas parāda ceenibu savu,
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~Tos viņa godina, ceeni, un beidzot

„Apdzeed ka varoņus dailigas dzeesmas!"

Nopeetni Lāčplēsis klausījās tēvu.

Caur viņa sirsnigeem macibas vardeem

Tas augšup cilditas sajuta krūtis,

Sajuta specibu dzitees pec mērķa,

Tadeļ tas solij' eeverot visu,

Tad tēvu apkampa, speeda tam roku

Un sedlos uzlēcis, cepuri celdams,

Vairogu vicinot aizjāja projām. —

*

Aizkrauklis sedeja pili pee galda,

Atspeedis galvu, nogrimis domās:

Spidala, viņa veenigā meita,

Rotājās gredzeneem, krelēm pee loga

Jaunekle ista skaistule bija,

Tumšbrūnām, zvēroti dedzigām acim.

Tomēr tai trūka tads miligais jaukums,

Peevilkdams leegi jaunekļu sirdis.

Ātrumā māna dedzigās acis,

Bailiga leeta ir skatitees tādās. —

„Spidala," vecais uzsauca viņai,

Paceldams lenitem domigo galvu,

„Gribeju pavaicāt tevi arveenu,

„Kur tu sās kreles, gredzenus ņemi,

~Kureem tā ļoti greznotees miļo?"

Spidala satrūkās, varēja redzēt,

Negaidīts naca jautājums viņai;

Tomēr ta ātrumā atteica tēvam:

~Manim tos dāvina vecaja kūma,

~Nākdama ceemā, viņai ir mājās,

~Zeltitās lādēs, daudz tadu mantu." —

~Miļaja meitiņ," sacija vecais,

~Nevaru atļaut tevim joprojām

~Dāvanas saņemt no vecajas kūmas,
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~Vecaja kuma, ka ļaudis runā,

„ Ragana esot, barojot pūķi,

„Dodot tam ari cilvēku gaļu;

~Pūķis tai peenesot visādas mantas,

~Visas sās mantas burvibas pilnas,

~Godigai meitai tās neklājas valkāt!"

Spidala skatijās laukā caur logu.

Slēpdama savu sarkstošo gimi

Un, it kā tēva izteiktos vārdus

Nedzirdot, sacija meita uz viņu:

~Mus, tēv, gan veesis apmeklēs sodeen,

„Luk, kur jauns kareivis eejaj pa varteem."

Veentuļa stāvēja Aizkraukles pile,

Attālu nost no Daugavas krasta ;

Dziļajos mežos dzivoja laci,

Vilki un pūces tur kauca pa naktim.

Nedrošas tekas cauri se veda,

Reti kads ceļineeks nonāca pili.

Spidala tadeļ ar brinijās, redzot

Mežmalā kadu jatneeku, staltu

Kumeļu valdot, jājot uz pili.

Aizkrauklis peegaja ari pee loga,

Gribēdams redzēt, kas tas par veesi.

Pagalmā turēja kumeļu Lāčplēsis.

Jauneklis klanijās laipni pret logu,

Teikdams, ka ceļā uz Burtneeku pili

Kaimiņam miļi nakts maju lūdzot.

Aizkrauklis nosteidzās Lāčplēsim pretim,

Teikdams, ka labprāt redzot pee sevis

Slavenā kaimiņa, Leelvārda, delu.

Lacplēss iz sedleem nolēca vingri,

Apsveica veci, roku tam speezdams,

Kumeļu puiseem atdevis, gāja

Leelajā istabā, Aizkrauklim lidzi.
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Spidala naca abejeem pretim,

Jauneklim tirpuļi gāja par kauleem.

Skaistumu tadu tas nebija redzej's;

Spidalas acis raudzījās droši,

Burvigas leesmas spideja tanis,

Roku kad dodama jauneklim teica:

„Sveicinu tevi, kareivi staltais,

~Preecajos nakoso varoni redzēt!"

Lāčplēsim pateicot kļudijas vardi;

Spidala smaidot apgreezās apkārt

Glodenes kārtā, atri un veegli,

Skatijās atkal no jauna tam acis,

Kurs tik vel nule redzēja viņas

Augumu daiļo un greznotu rotu.

Meitenes divaini lunkanā daba

Jaunekli tiri mulsināt sāka,

Lidz kamēr vecais vēlēja beidzot

Spidalai gadat par azaidu kreetnu.

Jaunavai ejot, Lāčplēsim ari

Veeglaki palika tūliņ ap sirdi.

Azaidu ēdot, tas tērzēja daudzi,

Spidalai kreetni atteikdams pretim.

Bailīgais bridis pārgājis bija —

Jauneklis, klausidams labākai balsij,

Bruņojās pretim, asajām bultām,

Šautām iz Spidalas zvērošām acim.

Nakts pa tam tuvojās, nemeera pilna

Spidala cēlās augsam no galda,

Teikdama: viņa radusi esot

Apgultees, eekam vel pusnakts nākot;

Lāčplēsis ari noguris busot,

Tadeļ to vadisot guļamā veetā,

Labunakt vecajam Aizkrauklim teicis,

Jauneklis gāja Spidalai lidzi.

Ta viņu veda otrapus pilij
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Greznotā guļamā istabā eeksā,

Teikdama sminot: ~Lāčplēša varons,

~Gulēsi tu se, kā Deeveesu klēpi." —

Lāčplēsim teesam ar brinumi bija :

Gulta kā sneega kupana, balteem

Palageem klāta, purpura segeem,

Asiņu sarkaneem, spideja pretim.

Smarsota vēsma istabā laidās,

Pamazam apņēma jauneklim galvu.

Spidala rādijās pate tik skaista,

Burvigi skaista, vildama ļoti,

Aizmirzdams visas labākās jutas,

Jauneklis eekarsis, izsteepa rokas,

Tumšota ena laidās gar logu,

Spidala pazuda viņam iz acim! —

Pusnakti mirdzēja zvaigznisu pulki

Debesu velvē, spideja menes's,

Sudrabu balo kaisidams lejās.

Lāčplēsim istabā nospeeda krūtis,

Atvēris logu, skatijās laukā,

Elpodams veeglaju, tiraju gaisu.

Te viņam izlikās atkal, ka ēnas

Aizeetu gaisā, mēnesim garam,

Vaj varbūt jodi un raganas skraida,

Pusnakti dzidami tumsibas darbus?

Spidala kadeļ nozuda atri? —

Lacplēss te apņemas nolūkot viņu.

Ritā tas vecajam Aizkrauklim teica

Patikot viņam ļoti sa pili,

Tadeļ tas gribot deeniņas kādas

Palikt vel labajā kaimiņu majā.

Aizkrauklis labprāt vēlēja palikt

Jaunajam veesim un atpustees kreetni.

Nakosā vakarā Spidala teica:

Ceemins nu tagad istabu zinot,
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Apgultees varot, kad veen tam tikot;

Vēlējot si viņam meerigu dusu! —

Lāčplēsis ari, labunakt teicis,

Drizumā eeradās istaba sava.

Bet pec tam klusiņām izgāja lauka.

Apslēpās tumsā sētsvidus kaktā, —

Durvis se labi varēja redzēt,

Nolūkot gājējus eeksā un arā.

Pusnakti leni atvērās durvis,

Spidala nedzirdot iznāca laukā

Viņa bij terpusees uzvalkā melnā,

Kājās bij autas zeltotas kurpes,

Vaļejee mati plivaja gaisā,

Ugunim lidzigas zvēroja acis,
Uzacis garās sneedzās lidz zemei,

Rokā ta turēja burvekļu speeķi. —

Sētmalā gulēja līkumains bluķis.

Spidala gāja, sēdās tam virsū,

Burvekļu vārdus murminot sita

Tris reiz ar speeķi par likajo bluķi,

Peepesi gaisā pacēlās bluķis,

Ragana šņākdama aizskrēja gaisā.

Lāčplēsis stāvēja sētmalā ilgi,

Lūkojās velti Spidalai pakal.

Labprāt tas butu aizskrējis lidzi,

Redzējis jodu un raganu darbus ;

Bet preeks tam trūka varonim speķa, —

Noskumis devās tas istabā eeksā.

Lacplēss no rita, pa sētsvidu eedams,

Redzēja bluķi vecajā veetā;

Aplukoj's tuvāk, eerauga bluķa

Viduci izdobtu*caurumu leelu,

Varēja cilvēks veegli tur eelist.

Lāčplēsim nodoms te drizi bij gatavs.
2Lāčplēsis.
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Vakara atkal kad Spidala skirās,

Lāčplēsis steidzas istabā savā;

Uzlika caunu cepuri galvā,

Apjozees zobenu izgāja laukā,

Eelida bluķa caurumā eeksā,

Meerigi gaididams Spidalu nākot. —

Un atkal pusnakti Spidala naca.

Terpusees melnā raganu rotā;

Sēdās uz bluķi, tris reiz ar speeķi

Uzsita, murminot burvekļu vārdus.

Ozola bluķis pacēlās gaisā,

Aizskrēja pari parAizkraukles mezeem! —

*

Reizi pasā sakumā zvēri, putni runāja,

Daugavu rakti Pērkons viņeem vēlēja.

Visi zvēri, putniņi kopā naca strādāt:

Laust, graust, kasit, plukat un knabat;

Pavs veenigs neraka, kalna galā sedeja.

Velns garam eedams pava putnu vaicāja :

„Kur tee citi kustoņi, zvēri, putni, lopi?"

— Visi zvēri, putniņi Daugavu roka. —

„Kadeļ tu veens negribi ari eet pee rakšanas ?"

— Netik manim slapināt dzeltenās kājiņas. —

Velns ar pavu nogāja Daugavas lejā,

Bezdibeņa bedri raka upes ceļā, —

Acumirkli bedrē eegazās Daugava!

Zvereem, putneem bailēs pazuda valoda, —

Viņi saka akstitees, baditees un lekat

Un tur klātu dazadi sliktos balsos brekat:

Laci ruca breesmigi, vilki, suņi gaudoja,

Cūkas dikti rukšķēja, vērsi dobi bauroja,

Kaķi zeli ņaudēja, zirgi skaļi zveedza,

Visas pūces klaigāja, visi strazdi speedza,

Dzeguzes kūkoja, visi ūpi dūkoja,

Siki mazi putniņi viņeem starpā dzeedaja!
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Saceļas dumpis, visu leelais troksnis,

Lidzi kamēr debesis dzirdēja Pērkons

Un par velnu apskaitees, Pērkons meta zibiņus,

Lici garam aizgreeza Daugavas ūdeņus;

Kalns ar stāvu krastu bedrei apkārt ceļas.

Pāvam no si laika tika melnas kājas!

Ļaudis no sis veetas tagadiņ vel sargājas:

Ceļineekeem ejot nakti spoki parādās,

Mana bedrē eeksa, dara viņeem ļaunu,

Tadeļ ar to nosauca: „Velna bedres kalnu".

Sini pasā veetā nolaidās Spidala,

Kad bij deezgan skrējusi augšā zvaigzņu klajumā

Veegli nebij Lāčplēsim caurajā bluķi:

Apkārt viņeem locijās astaini pūķi,

Tumsā nakti skreedami, naudu, mantu nezdami,

Ugunigas dzirksteles viņeem virsū pūzdami.

Ari citas raganas peebeedrojās augšā:

Galva reiba Lacpēsim, aizturejās dvaša,

Kustēšana mazākā tiktu pamanita

Un tad viņa dziviba laikam netaupita. —

Nolaidušās raganas gāja velna bedrē,

Jājamos bluķus atstādamas zemē.

Divpadsmit bluķi kalna galā gulēja,

Divpadsmit raganas velna bedrē eegaja. —

Lāčplēsis kalnā ari atspirga atkal,

Devās bedrē eeksā raganām pakaļ. —

Dziļa, beeza tumsiba velna bedrē valdija

Un ap galvu milzigi sikspārņi skraidīja;

Beidzot kadu gaismu eeraudzija spidam;

Turpu ejot notika tas lidz leelam namam.

Tani bija visādas erma leetas peekrautas,

Kuras visas nevar tikt ar vardeem nosauktas:

Miroņu galvas, kauli, mati, nagi,

Vilkatu kažoki, gimi, zobi, ragi,

Pavarnices, kalti, veci podi, vērpeles,

2*
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Maisi, ķipi, rezgines, ķērnes, peestas, grezeles,

Slotas, dakšas, āmuri, apdegusi kruķi,

Ratu rumbas, grābekļi, kāsi, veci striķi,

Rakstāmas adas, tiksti, melnās grāmatas;

Kadā kaktā sakrauti stādi, zāles kaltētas ;

Plauktos bija saliktas vāceles, kārbas,

Zaļu podi, kausiņi, kubuliņi, cibas.

Pasā nama viduci uguns dega pavardā,

Atspideja seenas nejaukākā gaisumā;

Leels katlis varijās uzkārts likā kāsi,

Uguni curdija krupji, melni kaķi;

Cuskas, odzes, rupuci lodāja kaktos,

Melnas pūces, sikspārņi skraidīja dūmos.

Lāčplēsis, eegajis zāļu čupās, paslēpās,

Bet tai pasā bridi ari kreetni satrūkās,

Jo uz reizi kustoņi sāka troksni taisit:

Sņakt, dukt, svilpot, kvarkstet un kurkstēt;

Drizi ari eeskreja eeksā vecā ragana

Tur pa sanu durvim, iz talakā kambara,

Bet neveena neredzot, apsauca moskus:

„Kads jus negaiss dzenā šeitan, tādus draņķus?

„Gan, kas šeitan eenacis, ari kaklu nolauzis."

Tūdaļ visi negeļi drizumā apklusa.

Ragana paņēma pavarnicu rokā,

Maisija katlā, teica :
„
Jāsauc kopā,

„Meicas vakariņās, — gaļa izvarij'ses."

Tad par katla malu sita trijās reizēs, —

Eenaca eeksā divpadsmit meitenes,

Saņēma edeenu, pasneegtu no vecenes,

Katra daļu desas, gabaliņu gaļas.

Lāčplēsim kā likās, sivēnu gaļas.

Talak durvis veda citā leelā kambari,

Tur bij visas seenas, grida, greesti sarkani;

Kambara vidū stāvēja leels klucis

Un uz kluča nolikts bij kads sarkans cirvis;
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Citādi pavisam telpas tukšas atradās.

Talak tomēr bija atkal durvis redzamas,

Kuras kadā citā kambari aizveda;

Turp ar gaļas podeem raganas aizgāja.

Lāčplēsis klusiņām gāja viņām pakaļ.

Redzēja aiz durvim kambari atkal —

Tur bij galdi, krēsli, visas leetas baltotas,

Tāpat ari seenas likās baltas baltotas.

Veenā galā stāvēja divas baltas krāsnis,

Veenā krāsni ogles, otrā baltas pupas.

Raganas pee galda eda vakariņas,

Un pee tam ne vārda nerunāja viņas.

Talak atkal durvis gāja kadā kambari:

Tur bij augstas velves, leeli, augsti pilari,
Dzeltenā krasā paradijās telpas.
Kambari stāvēja divpadsmit gultas.

Paēdušas raganas ņema savus podiņus

Nokopa galdus, nolasija kauliņus.

Vecene teica: „Eesim tagad kukņā,

„Lai es jusu acis redzigas daru;

„Precneeki drizi šeitan eeradisees,

„Ligavām tadeļ vajag sataisitees." —

Lāčplēsis nu steidzās tām pa preeksu kukņā,

Noslēpās atkal tas aiz zālēm kaktā.

Vecene
paņēma kadu zāļu podiņu,

Smērēja acis zāles tām ar spalviņu,

Pec tam atkal visas aizgāja no kukņas, —

Acis tām bij tagad padaritas gaišas.

Lāčplēsis lūkojās tagad pec Spidalas,
Bet to nepazina — visas bija veenadas;

Vins to zāļu podiņu bija verā licis,

Un ar sevim zāles eesmereja acis, —

Tūdaļ it kā migla tam no acim nokrita,

Un vins visas leetas tagad skaidri izskira:

Leelajā katlā, vakariņu paleekās,
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Eeskatot redzēja mazu bērnu rociņas,

Un kur agrāk domāja redzējis desas,

Bija melnas cuskas, sulā izvārītas.

Talak ejot redzēja viņš, ka pirmā kambara

G-rida, greesti, seenas bij no tira kapara;

Un uz kluča gulēja kapara cirvis,

Nevarēja saprast, ko ar viņu daris.

Tālākais kambars bij no tira sudraba,

Tāpat visas leetas, galdi, krēsli, lukturi;

Sudraba skapji bija abas krāsnis,

Veenā zelta rotas, otrā dārgas peries.

Talaki pedejā, trešā leelā kambari,

Mirdzēja no zelta — seenas, velves, pilari;

Zelta gultas stāvēja pilaru starpās,

Purpura segeem viņas bija segtas. —

Sudraba kambari raganas novilka

Savus garos uzvalkus, it kā pirti eedamas,

Kājās veen tik bija visām zelta kurpes.

Vecene iz skapjeem ņema saktas, sprādzes,

Meitenēm ap kaklu, rokām aplikdama,

Viņu slaidos matus pērlēm rotādama.

Lāčplēsim par brinumu, netik veen Spidala,

Bet daudz citas bija tagad pazistamas;

Visas viņas mirdzēja zelta, pērļu rotās.

Visas bija burvigi, jodiski skaistas!

Puskotees beigušas, uzvalkus paņēma,

Kapara kambari visas lidzās izgāja,

Apstājās ap kluci visas apkārt riņķi;

Spidala ar uzvalku apsedza kluci,

Paņēmusi cirvi, cirta virsū specigi;

Pee tam viņa teica sadus vārdus spitigi :

„Sodeen pirmā cērtu, rita nepazisu!"

Tūdaļ laukā izlēca kundziņs kads no kluča,

Apkampa Spidalu, abi kopā aizlaidās

Prom uz zelta kambari, kur bij gultas gatavas
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Citas tāpat darīja un driz bija visas

Lidz ar saveem kundziņeem projām otrā galā.

Teem'bija mugurā melni samta svarciņi,

Uzvilkti kājās zābaciņi spidosi,

Trisstura cepures uzliktas galvā,

Bet aiz ausim redzami bija mazi ragi. —

Pec tam pate vecene teica kluci cirzdama

„Sodeen cērtu pedigā, ritā nepazisu."

Tudal šņākdams iznāca laukā Likcepure,

Jeb kā ļaudis sauca: klibais Nagcepure,

Leelakais jodu, raganu virsaits,

Pazistams no likās cepures ar sirmi,

Taisitu no cilvēku nogreesteem nageem. —

„Vaj jau viss ir gatavs?" prasija tas raganu.

„Gatavs, kungs," tā atteica vecene tam pretim.

Likcepure cirta kluci cirvi vareni:

Acumirkli peeskida kambars pilns ar uguni,

Un par zelta rateem parversās klucis,

Un par pūķi, aizjūgtu rateem preeksā — cirvis.

Likcepure brauca lidz ar veco raganu,

Caur' uz zelta kambari, tur tee ratus turēja.

Pūķis zemē nogulās, atpleta rikli

Un iz mutes izgrūda dzirksteles un dūmus.

Jaunee pāri uzcēlās — troksni dzirdēdami,

Sveicināja Likcepuri, apkārt dancodami;

Pec tam visi izskrēja pavarda namā,

Saņemusees dakšas atpakaļ naca,

Nokarsēja dakšas pūķa riklē sarkanas

Un tad visi rateem riņķi apkārt nostājās

Tagad vecā ragana pacēlās stāvus

Un ar speeķi sisdama skarbi sauca: „Eeksā!"

Tūliņ kada seena atdarījās dibinā —

Un tur eeksā veda spalvaiņi tēviņi,

Kadu bālu cilvēku, iztrūkušos ļoti;

Eevedusi eegruda raganu riņķi.
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La9plēss to redsot ari deezgan iztrūkās —

Tas bija Kangars, dzivoja kā veentuls

Kangaru kalnos, leela meza vidū. —

Breesmigā balsi Likcepure izsauca:

„Grecineeks, sodeen tevim laiks ir apgājis —

„
Saņem savu algu tagad pūķa riklē, —

„Tevi tur eegrudis raganu dakšas.

Gauži sāka lugtees Kangars, zemē nokritis:

„
Paildzini, varenais, vel kādus gadiņus,

„Kalposu tev jo projām no jauna."
Kadu bridi domājis, Likcepure teica:

„
Nevis tava lūgšana, cita leeta varētu

„Tev, no nāves izglābt, paildzināt laiku;

„Pērkona ticigo tadu nava daudzums,

„Grūti deezgan nākas mums viņus vilināt;

„Tadeļ ka par laimi Baltijā drizumā

„
Nācis no vakareem kada sveša tauta,

„Viņa meklēs eekarot Baltijas zemi,

„Es no tevis prasu palidzet so zemi eekarot,

„Par to tevim dāvinu trej-deviņus gadus !

„Zvere manim, leekuli, pee sa pūķa rikles,

„Ka tu pilnam apņemees Pērkonu aizleegt!"

— Es apņemos pilnigi Pērkonu aizleegt.

„Un par savas tautas nodevēju palikt."

— Un par savas tautas nodevēju palikt.

„Palidzet tautas varoņus samaitāt."

— Palidzet tautas varoņus samaitāt.

„Tauteesus peerunat svesineekeem kļausit."

— Tauteesus peerunat svesineekeem kļausit.

„Kaut un dedzināt tos, kas turas pretim."

— Kaut un dedzināt tos, kas turas pretim.

„Visparigu verdzibu beidzot se eevest."

— Visparigu verdzibu beidzot se eevest.

„Uzcelees, dzivo lidz noteiktam laikam!" —

Pec tam visi Kangaru apsveica laipni.
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Likcepure ziņoja darisanas beigtas,

Tad no viseem pavadits, brauca ar raganu

Atpakaļ atkal uz kapara kambaru.

Šeitan melnee kundziņi izcēla veco

Raganu lauka, pasi kāpa eeksā;

Raganas noleecās vaigeem pee zemes —

Peeskida kambarā atkal sēra uguns,

Un ar troksni eebrauca Likcepure zemē! —

Lacplēss ari steidzās laukā no sa mājokļa.

Aizeedams caur kukņu, paņēma tas lidzi

Kadu aprakstitu, mazu tistokliti,

Lai ta butu zime, ka vins bijis šeitan,

Redzējis se visus negantibas darbus.

Kalna gaisā skaidrajā veeglak viņam palika,

Tomēr jtam zēlums, ruktums sirdi pārņēma.

Bluķi atkal eelidis gaidija Lacplēss,

Kamēr iznāks Spidala, parskrees uz mājām.

Meičas mājās palaizot, vecene sacija:

„Spidala tevim pateikšu ko jaunu —

„Lacplēss bija šeitan klat pee vakariņām,

„Redzeja, kā kundziņi dzivoja ar meičām."

Spidala palika driz gan bāla, sarkana —

Milestiba pirmā eenaidā negantā

Pārvērtās drizi viņas kaislā sirdi.

„Kadeļ tu to pirmit neteici manim?

„Tas but galu atradis puķa uguns riklē!" —

„Musu kungam starpā negribēju maisitees;

„Zinams, dzivot nebūs talaki Lacpēsim —

„Vins, guļ tavā bluķi, gaid', kad skreesi majā

„Jus ar Sēreneeti jājat abas kopā,

„Talak uz augšu, lidz pat Stabu-ragam;

„
Tikušas virs atvara, lec uz viņas bluķa

„

Palaid savu vaļā burves vārdus sakot —
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„Tas ar visu Lāčplēsi atvara eekritis,

„Kur vel neveens cilvēks dzivs nava iznācis!

Skaista un ceeniga debeskigi

Un terpusees greznotas rotas,

Stab-radze pārnāca noskumusi

No Likteņa sapulces mājās.

Vaj ari viņai, kas sēroja daudz

Pee Latvijas Daugavas krasteem,

Tadeļ ka Stabu-rags muzigi snauž

Un veentula viņa starp dziveem,

Vaj viņai nākotnē raudat vel bus

Par Baltijas likteni suro?

Vec laiku slava kad aizmirsta kļus

Pee tautas, ko viņa tā miļo? —

Tagad kur vectēvu ticiba vaid',

Ta dalibu ņema pee viseem:

Salnainos ritos ta miglu uzmet,

Lai neskādē arāju stadeem;

Pusnakti peedraudē laivineekeem,

Lai atvara tuvumā nebrauc;

Pusdeenā ganeem un ceļineekeem

Iz avota spirgtumu pasneedz;

Bet viņas miļakā darbošanās

No laika uz laiku ir sada:

Izlūkot meitiņas tikumigas

Un dzimušas zināmās deenās —

Tās viņa sargā kā nevainigas

Un aicina kristālu pili,

Pamāca, roto un apdāvina

Un izlaiž tad laimigas tautās,

„Stab-radzes meitiņas" sauktas tās teek

Un tauteesi laimigi teicas,

Laimas-māt' kuram par ligavu leek

Reiz Stab-radzes meitiņu dabūt. -
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Lacplēss jau atradās — atmozdamees —

Eeks Stab-radzes gleemezu gultas,

Brinijās apkārt sev skatidamees

Un domāja, kur gan tas esot;

Gultiņa likās tam ligojotees,

Ka supota udeņa vilņeem,

Gaismiņa spideja zilganota

Caur kristālu skaidrajām seenām.

Iztaba ļoti bij izgreznota

Ar zelta un sudraba leetām;

Jaukākā kartībā sastaditas

Bij visas sis brinuma leetas.

Kamēr vel Lacplēss atminējās,

Kā vakar ar raganām braucis,

Durvis it nejausi atdarijās

Un jaunava eenaca kada —

Tās seja likās tik peemiliga,

Ka neviļot jāsaka bija:

Lidziga viņa kā menesnica,

Ar magoņu zeediņeem jaukta;

Tumšzilās acis tai nolūkojās

Tik leegi, kā austoša deena;

Bet ilgāk skatot tās paradijās

Tik dziļas, kā atvara dzelma, —

Peldotas draniņas, gaiszilganas

Tās augumu aplenca slaidi;

Mati bij atseeti vizuliseem,

Tee nolaidās sprogās lidz ceļeem.

Lacplēss domāja eeraugot to,

Ka Deeveete parādās kada —

Gribēja uzceltees, pateiktees tai,

Ka glabuse viņu no nāves,

Viņa to neļāva, runādama,

Ka vajagot speķus vel taupit;
Pec tada tik reta gadijuma
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Tas pilnam vel neesot izglābts.

„Debesu radijums, saki jel man,

„Kur nokļuvis tagad es esmu?

„Pastasti pate, kas esi tu ar,

„Lai zinu, kā godināt tevi." —

~Mani par Stab-radzes meitiņu sauc,

„Un si viņas kristālu pile;

„Tevi ta glabuse eenesa se,

„Kad raganas atvara meta." —

Lāčplēsim bij, it ka debeskiga

Jau laimiba pilditu krūtis —

Tagad tas zināja meitiņu so

Tik cilvēku bērnu veen esot. —

Meitiņa eenesa uzkožamo

No placeņeem, peena un medus,

Lūgdama, Lacpless lai baudot kaut ko,

Si izeesot Stab-radzei vestit.

Lacplēss uzcēlās, spirdzinājās

Un apģērbās kartibā atri.

Atkal driz durvis te atdarijās

Un eenaca Stab-radze pate;

Laipni ta Lāčplēsi sveicināja

Un jautajā, kā viņam klajas:

Jauneklis pateicās klanidamees

Un teica, ka klajotees labi;

Muzam sai pili tas velejotees

Pee labajām Deeveetēm dzivot.

Stab-radze skatijas slepumigi,

Kad Lāčplēsim atteica sadi:

„

Varbūt ka velaki satiksimees,

„Un muziba nebūs tad gara; —

„Tagad tev Dccvi spreez talaki eet

„Uz grūtajā dzivibas ceļa,

„Puletees darbos viskreetnakajos

„Preeks tēvijas, tauteesu pulka;
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„
Slavu pee tautas sev eemantotees

„Un laimi pee miļotam krutim!" -

L-ecplesa acis gan spideja preeks,
Ar jaunekļa dusu tas teica:

„Pateicos Deeveem, ka spreedusi man

„Tee tēvija likteni sadu, —

„Dzisos to izpildit; laimigaks vel

„Sev teicos, ka redzu no vaiga

„Stab-radzi labajo, debeskigo,

„Un ari tās meitiņu skaisto, —

„Abas jus buseet mans augstākais skats

„Un dzineklis tuvotees mērķim!" —

„Tevim to velējam abas no sirds,"

Tam atteica Stab-radze smaidot.

„Varoni jaunais, tev naksees gan grūt

„Pret naidneekeem ļaunajeem karot,

„Sevišķi teem, kuri slepeni leen,

„Un tadi bus Spidala, Kangars; —

„Ņemi so mazajo spoguliti

„No manim, kā peemiņas zirni,

„

Un'kad reiz ļaunajee uzmācas tev,

„To ātrumā turi teem preeksā, —

„Tuliņ tee paliks kā bezspecigi,

„Jo eeraudzis Pērkona gimi!" —

Stab-radze izņēma runādama

Iz tinites spoguli mazu,

Eedeva Lāčplēsim sacidama,

Lai glabājot viņu it labi.

Lacplēss tai pateicās, izlūdzās ar

No jaunavas peemiņu kadu;

Meitiņa nosarka, raisija tad

Iz mateem ta ziļotu lenti,

Pušķoja cepuri viņam ar to

Un kaunigi skatotees teica:

„Briniskas leetas, ko davat, man nav,
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„Bet pušķojot cepuri tavu,

„Balinu pulka es palaizu tev'

„Un vēlēju laimigu ceļu!" —

Lacplēss bij aizgrābts un nezināja,
Ka meitiņai pateiktees labāk.

Stab-radze atkal to uzrunāja:

„Nu steidzees, varoni jaunais,—

„Vadisu tevi es augsam uz klints

„Caur kristālu pils varteem lauka;

„Meitiņu, kuru par Laimdotu sauc,

„Tu tiksi vel kadu reiz redzej's;

„
Cerēju, ziļota lentite si,

„Iz brunajeem matiņeem ņemta,

„Brinumus daris vel vairāk pee tev'

„Nekā mans dāvātais spoguls." —

Lacplēss pee durvim tak atgreezas vel

Un uzmeta Laimdotai acis —

Izlikās speezotees ara kaut kas

Iz meitiņas dzelmigām acim;

Lāčplēsim nekad' bij pārdomāt to,

Jo pils vārtos atmana zuda,

Krita pee zemes un palika tas

Tur pārvērsts par akmeni guļot! -

***

Lecoša saulite apspideja

Jau Daugavas licotos krastus,

Debess bij skaidra un izradijas,

Ka jauka bus nakosa deena.

Paceļas tomēr kads makulits mazs

Un uzkāpa augstāk un augstāk;

Makulim preeksa jāja vecs virs

Uz zirga, ar pātagu rokā.

Sirmajo zirgu tas apturēja

Tur augšā pret Stab-raga klinti;

Pātaga rokā tam noplikskeja —
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Un leesmoti zibini cirtas,

Perkoņa spereeni noribeja,

Gar klints seenam akmeņi skida,

Stabu-rags pamatos nodrebēja

Un krastmala stāvēja — Lacplēss!
Grūti tam nacas to atminetees,

Ko peedzivoj's, redzej's sai laika;

Tomēr tas atrada, pārdomājot,

Ka nebij tas noticis sapni;

Sevišķi atmiņas divējādas

Tam darija eespaidu dziļu :

Seevisku ļaunumi netikumos

Un seevisku tikumi augstee.

Jo projām apņemas sargatees tas

No pirmajo kaislibas valgeem,

Eemantot otrajo ceenisanu

Caur citibu kreetnajos darbos.

Lejupus staigājot redzēja tas

Pret Pērses upites grivu,

Krastmala ļaudis, tee eelaidusi

Bij celtuvi jaunu eeks ūdens,

Taisijas parceltees, tomēr neveens

Tee negāja celtuvi airēt;

Lāčplēsim ari bij vajadzigs tikt

Par Daugavu otrajā pusē,

Tadeļ tas solijas airēt veens pats,

Lai kāpjot see citi tik eeksa.

Visi nu sakapā celtuvē driz,

Un jauneklis eesaka airēt:

Tamer pec pirmajeem vilceeneem jau

Tam salūza smagajās airēs, —

Celtuve greezas bez valdisanas

Uz lejpusē krācošo straumi —

Ļaudis uz celtuves parbijusees

Jau redzēja navi preeks acim:
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Lāčplēsim nebij ko apdomatees,

Tas eesaka airēt ar plaukstim;

Specigi ūdeni eecirsdams tas

Driz celtuvi eegreeza ceļa.

Pedigi laimigi pārvilka to

Par Daugavu otrajā pusē! -

Ļaudis nu vareni izbrinijās
Par Lāčplēša leelajo speķu.

Krastmala stāvēja jauneklis kads,

Kurs iznesa balkus no meza.
' i >

Jauneklis bija ar noskatijees
So Lāčplēša specigo darbu,

Peenacis gribēja eepazitees
Ar stiprajo varoni, teikdams:

„Mani par Koknesi ļaudis se sauc

„Un stiprāko jaunekli dēvē,

„Tadeļ ka buv-balķus iznesu es

„Uz pleceem no tuvajā meza;

~Strādājam mezdami vaļņus se mes,

„Ap Pērses un Daugavas jutim, —

„

Patversmes vajaga ceetas se gan,

„Jo turetees gadās pret daudzeem."

Lacplēss tam laipnigi paklanijās
Un pateica savējo vardu,

Prasija ceļa uz Aizkraukli eet

Un stastija nolūku savu.

Drizi veen draudzibu noslēdza tee

Un apņemas Kokness eet lidzi,

Kopa ar Lāčplēsi izmacitees

Tās gudribas Burtneeku pili.

Spidalas bailes bij domājamas,

Kad redzēja otrajā deenā,

Lāčplēsi spirgtu pee veselibas

Jau nonākam Aizkraukles pili. —

Tēvu ta lūdza, lai saņemot veens
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Tas nakdamus jaunajos veesus,

Neesot labi sai tagad pee sirds,

Ta aizeesot kambari sava.

Turpretim Aizkrauklis preecajas daudz,

Kad Lāčplēsi redzēja sveiku;

Gribējis bija tas ziņu jau laist

Uz Leelvardes kuniga pili.

Lāčplēsim ari vis nepatikas

Ar Spidalu satiktees atkal,

Tadeļ tas prasija aizbildināt,

Kad Aizkrauklis lūdza nakt eeksa;

Esot jau ilgi sis nokavejees

Un tadeļ nu dosotees talak;

Aizkraukles mežos tas apmaldijees,
No kureenes Kokness to glābis.

Aizkrauklis grozija galvu par to,

Bet tomēr driz vēlēja atvest

Lāčplēša kumeļu apsedlotu.
Un jaunekļi devas uz ceļu.

Spidala pakaļ teem noskatijas,

Un acis tai zvēroja nikni.

„Jaj tu lidz austrumam," sacija ta,

„Gan atreebjot panākšu tevi!" —

Nakosa vakara notika tee

Jau slavēta Burtneeku pili.

Burtneeks tos saņēma, izprasija,

No kureenes nākot, ko gribot.

Jaunekļi izteica vēlējumos,

Un Lacplēss to sveica no tēva.

Laipnigi Burtneeks tad peeņema tos

Ka mācekļus vecaja pili. —

3LaĢplēsis.



III. Dzeedajums.

Kangars un Diterichs — Milzis Kalapuisis — Kars ar Igauņeem — Nogri
musē Burtneeku pils — Teikas un macibas Burtneeku rakstu tikstokļos —

Veļu nakts — Laimdota pazūd.

Kangaru kalnos drumigi snaca leelajee meži,

Dziļajee purvji izsvida miglu kalnāju starpās;

Mežos plosijās plesigi zvēri, navigas cuskas

Lodāja purvjos un bailigi upji kauca pa naktim, —

Nelabu eespaidu darija ceļneekeem viseem sis vidus.

Šaurajā celiņa malā, kas ap purvjeem un kalneem

Locijās, stāvēja kada pakalnā Kangara maja.

Svētulis Kangars atlaida nupat pēdējos ļaudis,

Kuri pee viņa bija nākusi padoma, paliga meklēt

Visādos trūkumos, dažādās nelabās meesigās kaitēs.

Aizslēdza durvis vakara krēslā un eededza lāpu,

Nema tad kukuļus, zeedus, ko deenā bij nesusi ļaudis,

Nolika visus tos kambari, kopā pee agrākām leetām.

Kambari stāvēja tines un lādes peekrautas mantām,

Dārgajām ādām, ari vel zelta un sudraba naudām.

„Hm . . ja," ņurdēja svētulis skatot sis dažādas mantas,

„Teesam aplam tas butu, ja velns man viņajā nakti —

~Bet, vaj tik neesmu tomēr
par dārgu atpircis savu

„Dzivibu? Nagu-cepure noprasa breesmigas leetas!

„Tacu neveens to nezinās, raganas neteiks pee savas

„Pasas sodibas — ļaudis pa vecam godinās mani.

„Kā jau arveenu par svetneeku; viņu mulķibā pastāv

„Labums mans, un teesam tas manim vairāk geld nekā

„Tauta, tēvzeme; negribu varonis but tads,

„
Kuram cinotees tautas un tēvzemes labumā tomēr

„Pasam ir leelakais grūtums, raizes un truciba jacees."

Runājot sadi, eetinees svārkos, staigāja Kangars.

Arā dzirdēja veesuli snacot
pa Kangaru kalneem ;

Vakara pusē, tālumā grauda Perkonis dobji. —
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Kangars dzirdēja sitot pee durvim, taisija vaļa

Brinedamees, kas gan tik veļu vel naksot pee viņa?

Spidala eenaca eeksa, — ne kā ragana, bet it

Glitās seevisku drēbēs. „Labvakar," sacija viņa,

„Laikam gan ceemiņus, tēvoci, tu vairs negaidi sodeen?"

„Negaidu," atteica Kangars; „preecajos tadeļ jo vairāk,

„Savu skaistāko kaimiņeeni redzēt pee sevis.

„Kā labi klājas?" — „Neklājas labi," Spidala teica;

„Leekas, ka kadi vareni speķi darbojas pretim

„Nodomam manam, — atnācu tadeļ paliga lugtees;

„Kopigi speķi eespej jo vairāk, sevišķi tad, kad

„Abēju nolūki pee tam teek sekmigi panākti galā."

Spidala stastija Kangaram nu par Lāčplēsi, kurs tai

Ari preeks viņa nelabā nakti klatumā bijis,

Velna-bedrē redzējis visus tos jodiskos darbus;

Velaki atvarā eemests, palicis deezin caur kadu

Brinumu dzivs un aizgājis tagad uz Burtneeku pili. —

Nopeetni klausijās Kangars, viņu pārņēma bailes,

Dusmas par to, ka bija nu leecneeks, — varēja Kangars

Ari pee ļaudim neslavā eekrist; jādomā bij, ka

Lacplēss ar viņa tumšos leekuļa nedarbus atklās;

Tadeļ tas sacija: „Gudri tu dariji, Spidala, manim

„

Vesti par Lāčplēsi dodama, leekas, ka Dccvi to sargā;

„Tadeļ jo vairāk un stiprāki musu pretineeks bus tas;

„Lidzekļi citi se jaleeto. tadi kur jauneklis pats pec

„Varoņa goda dzidamees nāves breesmibās dodas. —

„Peemeram pateikšu tevim divus lidzekļus tādus,

„Kurus drizumā izdarit varam: Ilgāku laiku

„Bijis nav milzis Kalapuisis Kangaru kalnos,—

„Laidisu vēsti uz Peipus ezaru, Igauņu milzim,

„Ka laiks atkal izdevigs izpostit Latveesu ceemus;

„Kudisu Latveesus, atreebtees Igauņeem karā.

„Zinams, ka Lacplēss kā dusigs kareivis nepaliks mājās

„Dosees ar Burtneeku kautiņā; bet to zināma nave

„Sagaida, ja tee ar Kala-puisi satiktos abi, —

3*
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„Igauņu milzim pretineeks nerodas Latveesu zemē!"

Preeciga gribēja Spidala Kangaram pateiktees, kad uz

Reizi peeskida istaba pilna ar uguni, — breesmigs

Pērkona spereens ribeja, visa zeme un maja

Drebēja, neganta vētra saceļas; debesi krāca,

Leetus ar straumi nogāzās, laci ruca un vilki

Gaudoja, pūces un ūpji kleedza un vaidēja purvjos

Izbailes valdija vispari daba, kad varenais Pērkons

Rādija savu specibu, vētra zibiņus mezdams! —

Ari Kangars ar Spidalu stāvēja bāli kā liki, —

Zināma sirds tos baidija vairāk kā zvērus pa mezeem,

Zinot, ka Pērkons saspārda burvjus un raganas, lidz ar

Launajeem gareem. „Vai kas par breesmigu negaisu," teica

Kangars, „Spidala, šonakt tu nevari nostaigāt mājās —

„Paleec pee manim, kamēr nostājas breesmigais negaiss."

Kangars aizvēra logus, nodzēsa lāpu un savu

Drebošu beedreni eevilka tumšajā kambari; abi

Ļaundari aptina galvas ar segeem un gaidija, gultā

Lidusi, leelās izbailēs, kamēr nostājās vētra.

Bet driz spereens uz spereena ribeja, Kangaru kalni

Triceja, resni ozoli gāzās laukā ar saknēm;

Likās, ka Dccvi gribētu sagast debesi, zemi

Nogremdēt! — Teesam, Baltijas Dccvi karoja šonakt:

Debesus skela un zibiņus meta Pērkons ar varu;

Antrimps bangotā jūrā, sakravā ūdeņu kalnus,

Šļakstoši viļņi veenojās kopā ar mākoņu čulgām! —

Daugavas grivā mētājās kuģis bez stūra un masteem, —

Katrā acu-mirkli tas varēja dibinā nogrimt;

Cilvēki brēca pec glābšanas. Pērkons ar Antrimpu postam

Devēja tos; bet cilvēku gribai ir briviba — Livi

Svesneekus izglabā, — viņi izglabā nākošos kungus.

Sarkana uzlēca saulite pec sis vētrainās naktes.

Kangars, uzcelees, skatijās savas draudzenes, — viņa

„Brr, —tas bij bailigi! Labi, ka pārgāja nakte.

„Likās, ka Pērkons visus jodus but' gribējis nospert!
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?,Nezinu redzej's tik breesmigas vētras," teica tas, svārkus

Uzvilcis, ara izeedams. Mājai bij noplēsti jumti,

Sētsvidū gulēja krusteem, skerseem salausti koki.

Kangaram bija ko brinitees, apkārt skatotees. Te tas

Eerauga kalna divus virus pa saurajo ceļu

Nākot uz viņa mājokli. Klātu peenakot, Kangars

Veenu no viņeem pazist ka Ridziņu zvejneeku, otris

Svešs pavisam — apgerbees baltā mēteli garā,

Kuram pret krutim krusts bija eesuts, — svešais bij ļoti

Peekusis. Zvejneeks nuKangaram stāsta, ka Daugavas grivā

Nakti sadragāts kuģis, iz kura see glābusi ļaudis;

Starp teem atradees ari sis baltais, vēlējees runāt

Kadu sejeenes virsaiti; tadeļ pee Kangara svešo

Novedis, kurs gan labāki zināšot, talak kas darāms.

Abi see viri nu skatijās tuvāki acis veens otram —

Redzi, veenadas dvēseles teekās pa juru un zemi! —

Svešais runāja kādus sejeenes valodas vārdus.

Teikdams: „Mani sauc Diterichs, — esmu preesteris leelā

„Varenā Deeva, kas savu delu sutijis visu

„Pasauli valdit un aplaimot; braucu savejeem ļaudim

„Lidzi, kuri se meklēja tirgotees Baltijas ostās.

„
Izjauca vētra musejo nolūku, —pateicam Deevam,

„Dzivibu savu kad izglābām: musejeem japaleek šeitan,

„Kamēr kads kuģis no jauna no Vaczemes radisees; — bet es

„Vēlētos pazitees pa to laiku ar virsaiti kadu." —

Kangars nu teica: „Sveicinu tevi Baltijas zemē!

„Zinu ar nolūku tavu, — manis deļ nebaidees, pretim

„
Jau vis nebušu tavam varenam specigarn Deevam;

„Lai gan tu netici manim, tāpat kā ir es tevim,

„Vedisu tevi pee varenā Kaupa uz Turaidas pili, —

„Tur tu, ja eesaksi gudri, atrāsi augligu zemi

„Savam sējumam. Tomēr vel sodeen paleec pee manis.

„Atpustees labi no izceestām bailēm, un domā, ka ari

Dccvi ir vareni!" — Zvejneeku atlaida Kangars,

Ditrichi vadija istabā; ari Spidala bija
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Celusees. Drīz starp seem trijeem eesaka valoda sektees

Talak un talak, kamēr ar kopigu draudzibu beidzas.

*

Gadi aizgāja. — Atgadījumi tuvāki veda

Leelisko pārmaiņu sadzivē Baltijas meerigā zemē. —

Burtneeku pili macijās Lacplēss ar Koknesi kreetni

Visas kareivu ricibas, daudzas gudribas ziņās;

Ari Burtneeku vecajos rakstus jaunekļi pasi

Tagad jau varēja lasit; Lacplēss sevišķi karigs

Skirstija tanis. — Viņam tur atvērās avoti dziļi,

Pauzdami cilvēka muzu pasaulē; pilnibu, galā

Mcibu, pedigi atpakaļ eesanu leelajos garos. -—

Tacu tam bija seviskis eemeslis Burtneeka pili

Dzitees, ka kreetnajos darbos panāktu augstāko mērķi.

Zilajā zilu lentite, kuru pee cepures nesa,

Darija brinumus. Stab-radzes meitiņu atrada Lacplēss

Burtneeka pili. — Laimdota bija ta meesiga meita! —

Miliba dedziga radijās drizi jaunekļa sirdi.

Laimdota ari labprāt to redzēja, satikās beezi,

Vakaros viņi staigāja Burtneeku ezara malā;

Laimdota stastija tam par ezarā grimušu pili

Un par daudz citām dīvainam veco Burtneeku teikām.

Lāčplēsis gribēja Burtneekam lugt jau Laimdotas roku,

Kad driz izpaudās vēsts, ka Kangaru kalnos

Peemitot atkal Kalapuisis un izpostot ceemus, —

Daudz tas cilvēku nositot, daudz ar nolaupot mantu.

Bailes pārņēma apkārtnes vidu, nebija tadu,

Kuri drikstetu Kalapuisi apkarot kalnos.

Burtneeks tad izlaida ziņu viseem kāreiveem zemē:

Ja kads kur uzņemtos milzi izdzit no Kangaru kalneem

Vaj ar to nokautu, tam vins pilditu lūgšanu katru,

Kaut tas ar prasi tu viņa meitas Laimdotas roku. —

Vēsti so saņēma Lāčplēsis — abi ar Koknesi kāri,

Ludza no Burtneeka atļauju dotees apkarot milzi.

Burtneeks to sakumā leedza, bidamees jaunekļu breesmas.
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Tomēr, zinādams abējo viņu specibu leelo,

Beidzot tos palaida abejeem viņeem vēlēdams laimi.

Drizi jaunekli, staltus kumeļus jādami, devas,

Kareivu drēbēs un eeroceem roka, uz Kangaru kalneem,

Vaditi laukā no jaunekļu, meiču skanigām dzeesmām.

Pusceļā būdami satika jaunekļi vēstnešus, kuri

Jāja uz Burtneeku pili, vēsti nesdami sadu:

Igauņu pulki, pāri par robežu nākusi, laupot

Un ar dedzinot Latveesu ceemus; tadeļ tee gribot
Burtneeku lugt, lai teem sutitu savus kareivus pretim.
Nu bija musu jaunekļeem jādomā, labāk kā darit, —

Burtneekam vajaga bija ar viņu paliga, ja tas

Karā pret Igauņeem dotos. Beidzot tee nospreeda, veenam

Greestees ar vēstneseem atpakaļ. Koknesisto uzņēmās, teikdams :

„Megini, Lāčplēsi, veens tu izpelnit Laimdotas roku, —

„Atsakos es no dalibas, zinādams milibu jusu."

Kalapuisis turēja launagu, sēdēdams kalna

Galā pee savas no staveem kokeem sasleetas būdas;

Vērsēnu apēdis, tas vel sivēnu cepa uz eesma.

Blakus tam stāvēja peesleeta nūja, milzigi leela,

Ta bij no zaraiņa baļķa, ar dzirnu akmeni galā. —

Milzis redzēdams Lāčplēsi jājot, paķēra nūju,
Greeza to riņķi ap galvu, tā ka sacēlās veesuls;

Smējās par Lāčplēsi, teikdams: Vaj sim ļavuse mate

Navē tik nelaiku dotees. Lacplēss tam atteica pretim:

Laiks jau atnācis, kur vairs nederot pasaulē milzi,

Tadeļ so ari Pakola valstibā noraidīt gribot. —

Tam par atbildi, milzis sveeda ar smagajo nūju,
Izsita Lāčplēsim zirgu ar viseem sedleem iz kājām.

Zirgs ar nūju eeskreja purvā. Lacplēss uz kājām

Nolēca zemē, zobiņu izrāvis eecirta milzim

Guzā ar varenu speķu, tā ka tas nogāzās zemē.

Kritot tas ķērās pee tuvākās preedes, izrāva preedi
Laukā ar saknēm, uzgāza kritot sev virsū uz krutim.

Lāčplēsis neļāva peeceltees viņam; zobiņu celdams,
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Gribēja galvu tam nocirst. — „Pagaidi, varoni jaunais,"

Kalapuis's sauca, „atļauj preeks miršanas runāt

„Kadus vārdus ar tevim. Laikam tu Lacausis esi?

„Mate man stastija: Reizi kad nākšot no Daugavas puses

„
Varonis Lacauss, kurs veenigais pretneeks manim se busot

„Tad lai glabjotees sejeenes tautas. Izvemšot jura

„Breesmoņus kādus, ar dzelžu meesam un vedereem leeleem,

„Aprisot visu: cilvēkus, kustoņus, augļus un zemi! —

„Derēsim meeru, — apstākļos sados nebūtu gudri,

„Kad mes veens otru nonāvēt saktum, atstatum tautas

„Breesmoņu vara. Apsolu tevim, varoni jaunais,

„Aizeet no sejeenes, uzturēt meeru uz muzigeem laikeem

„Igauņu Latveesu starpā! Musu jūrmalas salas

„ Sargāšu es joprojām; kamēr veen dzivosu, netiks

„Svesajee zemē; pedigi mirstot, nogulsos Zundā." —

Lāčplēsis lidzeja Kalapuisim peeceltees atri,

Sneedza tam roku sacidams: „Tai ziņā meers lai ir musu

„Starpā; aizeesim ari, izšķirsim abējās tautas,

„Kuras tur klajumā veena ar otru tagad jau kaujās;

„Kars sis lai paleek pedigais Latveesu, Igauņu starpā." —

Pārcirsto guzu drizi tee sasēja, devās tad abi

Lejā uz ceemu; šeitan tee nobeidza Igauņu karu.

Tur, kur bij kritis milzis pee zemes, palika bedre

Kangaru kalnos; — ļaudis vel sodeen milzoņa gultu

Nosauc so bedri, un viņa nūja guļot vel purvā. —

„Vel auga ozoli Latvijas ārēs,

„Kuploteem zareem, robotām lapām,

„Vel musu tauteesos varoņi rodas,

„Sargājot tēvzemi specigi, droši;

„Ozolu vaiņageem pušķojam viņus,

„Apdzeedam sirdibu dailigās dzeesmās.

„Apdzeedat Lāčplēsi, Latvijas meitas,

„
Lacplēss kad cirta, Kalapuisis krita —

„Lacplēss to pārspēja Kangaru kalnos,

„Peespeeda Igauņus saderēt meeru;
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„Igauņi nenāks vairs Latveesu ceemos,

„Nebaidis zeltenes, nelaupis mantas. —

Balini lidis lidumus drosj.,

„Rudeni tēvi izdaris alu.

„Preecigi dzersim jaunekļeem kazas,

„Panaksti, vedēji dzeedas un dejos:

„Vēlejam ari Lāčplēsim pašam

„
Tikušu kreetnaju ligavu atrast!" —

Dzeedot ta, Laimdota, kopa ar citam zeltenēm, naca

Pilsvartos kareiveem pretim, kad pec saligta meera

Burtneeks ar savejeem atgreezās mājas no Igauņu kara;

Meičas turēja rokas ozolu vaiņagus, ar kureem

Pušķoja kareivus, — Lacplēss dabūja Laimdotas kroni.

Meitām par atbildi Lacplēss ar citeem dzeedaja sadi:

„Kur augi ozoli, aug ari leepas —

„Kur rodas varoņi, tur kreetnas meitas;

„Latveesu kareivi, lepotees vari,

„Zeltenes skaistas, tikumu pilnas,

„Laimiņa laiduse Baltijas zemē.

„Preecigi Latveesu kareivi atdos

„Dzivibu savu tēvzemi glābjot,

„Sargajot kreetnajas Latvijas meitas,

„Lai viņu vaiņagi ziļoti vizi —

~Vizuļus nebūs naidneekam traucēt,

„Lidz kamēr Laimiņa tautiņas raidis!

„Apsolos dzivot un nomirt preeks tevis! "

Ir pats Burtneeks, aizgrābts caur jaunajeem, eesaka dzeedat

Vispara jautra ligsmiba pārņēma kareivu sirdis,

Kopiga braliba peemita visu tauteesu starpa. —

Laimdota pedigi aicinaj' eeksa, maltite gaidot

Slavenos kareivus. Burtneeks lika meestiņa atnest.

Lacplēss bija preecigs par viseem; Laimdota nesa

Meestiņu apkārt, — uzdzēra viņam nakosu laimi.

Drizi veen izpaudās Lāčplēša slava Baltijas zemē —
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Laimīgais nodoms, varoni nomaitāt, bija caur Deevu

Lēmumu tapis par leelako labumu, leelako slavu! —

Pec tam, kada vakara Lacplēss eegaja veens pats

Leelaja velvē, kur stāvēja tīstokļi, rakstiti burteem.

Te vins redzēja dibina seena pusveras durvis,

Kuras agrāki nebija zinājis ; paceldams lāpu

Vins it ziņu-karigi skatijās eeksā pa durvim, —

Šauras akmeņu kāpenes noveda dziļumā talā;

Lacplēss kāpa pa kāpenēm lejā, staigāja kadā

Alā talu pa zemes apakšu, notika beidzot

Leelā veclaiku pili, — varēja zināt pec soļeem,

Ka tas staigājot noticis pasā ezara vidū.

Pili daudz istabas peeliktas bija ar dažādām leetām,

Veclaiku eeroceem, kādus Lacplēss nebija redzej's.
Te tas mānija kadā kambari atspidam gaismu.
Lēnam tas eegaja kambari; šeitan stāvēja šķirsti,

Plaukti, peekrauti leeleem rakstu tistokļeem, runu

Kokeem un birkām; kambara vidū uz akmeņu galda

Stāvēja tumsi degdama lāpa, pee kuras tas kadu

Jaunavu redzēja sēdam un rakstu tistokli rokās

Turam. — Jaunava nemānija Lāčplēsi nākot —

Bija tik dziļi ta tistokli lasot aizņemta; tik kad

Lāčplēša soļi pasā tuvumā darija troksni,

Viņa kā nejausi pagreeza galvu, un „Laimd.ota!" sauca

Lacplēss, „neņem par ļaunu, ka tevi traucēju šeitan;

„Laikam man labākais liktens nolēmis satikt ar tevi,

„Kā ar labajo Deeveeti visās briniskās veetās; —

„
Nevilšu atradu slepenās durvis leelaja velvē,

~
Nokāpu alā un atnācu sini burvigā pili.

„Šoreiz atļauji ari manim se britiņu palikt,

„Eeskatit smis divainos rakstu tīstokļos; laikam

„Si ir ta pate pils, par kuru stastiji manim?" —

„Pils ir ta pate," atteica Laimdota; „nezinu, kā es

„Aizmirsu aiztaisit durvis. Bez tēva zināmas viņas

Nebija šeitan neveenam; — tomēr kad atradis reizi
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„Esi tu apslēpto pili, paleec, lasisim kopa

„Veco Burtneeku teikas un viņu dailigās dzeesmas." —

„Ak, es vēlētos visu mūzu ar beedreni tadu

„Kopā se palikt pee musu vectēvu varoņu teikām!" —

„Nevēlees, Lāčplēsi, neko ātruma," Laimdota teica;

„
Vardi iz cilvēku mutes daudzreiz noejot Deevu

„Ausis, un pārsteigta vēlēšanas peepildas atri.

„Sevišķi šeitan, kur sakara stāv ar so apburto pili

„Mana nakosa laime — Burtneeku pedeja meita

„Vēlēta ir tam varoņam, kurs se pārgulēs pili

„Nakti un paliks pee dzivibas; — pile tad burvibu zaudēs,

~Izcelsees lidz ar varoni ritā pee saulites gaismas!" —

Lacplēss saķēra viņas roku un eekarsis teica:

„Laimdota, gudro slaveno Burtneeku pedeja meita,

„Se tava vectēvu noslēpta pili vaicāju tevi,

„Vaj tu gribētu Leelvarda delu Lāčplēsi milet?

„Tad veen jutisos specigs, izpildit varoņa darbus,

„
Tūliņ se palikšu pili un gribu tas burvibas salaust."

Leni atteica Laimdota: „Gribu — dzivosim kopa,

„Nomirsim kopā, preeks musu miļotas Latveesu tautas!"

Lacplēss vilka to tuvāki. Sprogaino galviņu viņa

Noleeca tam pee krutim, un divas specigas sirdis,

Augstu tikumu pilnas, veenojās kopā kā divas

Spidosas zvaigznes, reti kas parādās debesu velvē! —

Ezara viļņi ligojās mēnesim spidot pār vecās

Burtneeku piles jumteem; tumsas un dīvainas ēnas

Lidoja caur' pa istabām, — viņas smaidija apkārt

Miligo pari. Jaunee to nejuta, nejuta neka

Vairs no pasaules; viņi tai laimigā britiņā radās,

Kadu tik reizi jaunibas pirmā miliba peeskir
Cilvekeem maldigā mūzā. — īsais laimigais britins,

Kadeļ tu esi tik iss un kadeļ pārēji tu kā

Sapnis ? īstenā cilvēku paradize virs zemes —

Kadeļ izdzeni savus lutekļus ātrumā laukā

Un tos veena britiņa deļ, ko baudija tevi,
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Leeci sēras un ruktumu baudit veselu mūzu?

Bet vaj britins paradizē gan neatsver bedu

Pilnu mūzu? — teesam tas atsver! Britiņu milet

Laimigi, visu muzu ceest un pedigi navē

Visu aizmirst, ir veenalga laimigs vaj nelaimigs bijis.

Kamēr Lacplēss ar Laimdotu debesu laimibu juta,

Atradās ari tuvuma ļaunums, kas, ka arveenu,

Laimibu jauca un sēras peeveda jaunajam pārim.

Ezara dibina, tuvu pee loga glūnēja kada

Ūdens cuska, — tai bija Spidalas zvērotas acis!

Laimdota atjēdzas pirmā, teica, ka vēlu jau busot,

Vajagot aizeet no piles, kamēr vel neesot pusnakts.

Lacplēss turpretim apņēmās pili palikt par nakti.

Kad tas nelikās peerunat, Laimdota aizgāja veena.

Pusnaktei nākot palika pili tik auksti, ka Lacplēss

Tikko varēja glabtees; tadeļ tas paņēma kādus

Salaustu šķirstu gabalus, uzkūra uguni no teem

Leelajā pavardā un tad sildotees gaidīja, kas se

Notikšot. Sacēlās veesuls pa visām istabām, un aiz

Seenām krāca ezara ūdeņi; atvērās durvis,

Un pa viņām eenesa eeksā septiņi mori"

Leelu vaļēju zārku; eeksā tur gulēja breesmigs

Tēvins ar zobeem kā kapļeem un nageemkā tuteneem; sākot

Likās, ka butu tas nomiris, bet pec laiciņa sāka

Kustetees, — atvēra platās acis un eesaka vaidēt:

„Vai kā man salst un vai cik man salti!" Negribot sirkas

Lāčplēsim gāja caur kauleem, tadu nejauku balsi

Grūti bij izturēt; tadeļ tas sakūra uguni leelu,1

Sagrāba tēviņu ceesi aiz krutim, izrāva laukā

To iz zārka un ugunim peegrudis sacija: „Sildees,

„Dranķi, bet nebrēc tik nejauki!" Tomēr tas brēca vel vairāk

Un ar zobeem grāba pec Lāčplēša garajām ausim —

Laikam tas zināja, ka, ja ausis nokostu, tad ar

Lāčplēša speciba pazustu un vins to varētu pārspēt;

Lacplēss turējās sirdigi pretim, eegruda viņu
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Uguni eeksā, tā ka tam spalvas eesaka nosvilt.

Beidzot tas eesaka runāt un lugtees, lai palaizot vaļā.

Tomēr Lacplēss to nelaida, teikdams: „Netiksi agrāk

„Vaļā, kamēr si pils bus uzcelta augsam pee gaismas." —

Durvis atvērās atkal ar troksni, un eeskreja eeksā

Ragana Spidala lidz ar agrakeem septiņeem moreem;

Viseem bij rokās uguni karsētas sarkanas dakšas,

Visi tee uzbruka Lāčplēsim, draudēja nodurt ar dakšām,

Spidala viseem pa preeksu ar dzirksteļu spregosām acim.

Lāčplēsim nācās jau grūti pretotees breesmoņeem viseem

Te tam eekrita prata Stab-radzes spogulis, kuru

Tas arveenu pee sevim nesāja; izraudams atri,

Vins to turēja Spidalai preeksā. Negantigs kleedzeens

Dimdēja pili, breesmoņi visi krita pee zemes,

Un tad, putekļus veesuli greezdami, aizmuka projām.

Nostājās putekļi, norima veesuls, vēsmiņa dzestra

Tirija gaisu; talakā istabā rādijās gaisums;

Iz sa gaisuma iznāca kads jo ceenijams vecis, —

Sveica Lāčplēsi sacidams: „Mans dels, vēlēju labu

„
Tevim un Latveesu tautai! Tu esi pārspējis jodus

„Negantos, atņēmis tumsibas varai Burtneeku pili;

„Ritģ, ta rādisees deenas gaisumā. — Gaisumu nesis

„
Tautai ar šeitan sakrātās vectēvu garigas mantas,

„Kuru starpā atrodas ari likumi mani.

„Saki tur augšā, ka likumi see ir iz Deevibas ņemti, —

„Uzturot viņus, tauta zels un muzigi nemirs!

„Viduveds esmu es. Esmu dibinaj's Latveesu tautu.—

„Mans dels, dzivo ar Deeveem, guli meerigi tagad

„
Burtneeku pili, manas meitiņas eemidzis tevi!"

Vecais to sacijis, izklida atkal gaisumā lēnam. —

Eenaca pec tam tris it skaistas jaunavas eeksā —

Rokās tās nesa meldru pagalvus, palagus, segus,

Taisija Lāčplēsim gultu un lūdza, lai ejot tas gulēt.

Lacplēss ar bija peekusis ļoti, nolikās gultā.

Jaukas kā Deeveesu dzeesmas skanēja Lāčplēsim ausis —



46 Teikas un macibas Burtneeku rakstu tīstokļos.

Veegli tam elpoja krūtis, acis aizslēdzas ceeti,

Likās, ka gultiņa viņa paceltos augša jo veegli,

Lidz ar tistokļu skirsteem, lidz ar Burtneeku pili

Nakosā ritā brinijās visi Burtneeku ļaudis,

Redzot, ka ezara vidū, uz kādas saliņas, stalta

Stāvēja veclaiku pile. — Laimdota pateica tēvam,

Lacplēss ka palicis vakar grimuša pili par nakti.

Burtneeks zināja tūliņ, ka tagad svabada veca

Burtneeku pile. Preecigs tas kopa ar Laimdotu devās

Turpu. Eekspusē tee vel atrada Lāčplēsi guļot

Laimdota leni to uzmodināja. Atverot acis,

Redzēja Lacplēss, ka logos spideja saulites stari.

Atri uzcelees, jauneklis apkampa Laimdotu un to

Sirsnigi skūpstot sacija: „Tagad tu peederi manim,

„
Tagad sarautas saites, kuras mums veenotees leedza!" —

..Slavēti Dccvi, slavēti visi labajee gari!"

Sacija Burtneeks: „Laimdota peeder veenigi tevim.

„Saņemeet svetibu ari no manām tēvišķām rokām:

„Lai caur so deribu veenojās divas slavenas ciltis,

„Kuram ir nolikts apgaismot, apsargāt Latveesu tautu!" —

No si laika nu beezi nogāja jaunajee ļaudis

Vecajā pili, lasija tos tur glabātus rakstus;

Pee tam Lacplēss par brinumu leelu atrada, cik daudz

Bija Laimdota macij'sees vecos Burtneeku rakstus:

Cik ta jauki zināja runāt par augstajeem Deevu

Likteņeem, cilvēku tikumeem, tautu un varoņu teikām.

Kadā vakarā, atkal kad viņi sedeja kopā

Vecajā pili, Laimdota bija tistokli kadu

Tinuša vaļā un sacija: „Tagad lasisu tevim

„Preeksā par musu nogrimušo un caur tev' uzcelto pili:

„Austrumā talu, aiz septiņām leelām karaļu zemēm,

„Pacelās gaisa balts makulis, itin kā apsedlots kumels;

~Makoņam virsū sedeja Pērkons ar pātagu rokā,

„Kuru plikšķinot, zibiņi skida un akmeņi plisa,

„Kalni un lejas drebēja, triceja cilvēku bērni.
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„Perkons austruma sauca, ka zeme dimdēja: r
„Kas grib

„„Lidzi man staigāt un maneem Deeva likumeem kļausit

„„Tos es vadisu talu uz vakareem jaunajā zemē!"" —

„Visi stāvēja klusi, bidamees bargajā Deeva;

„Pedigi sacēlās Burtneeku cilte — dusigee, stipree

„Kareivi, gudree rakstu pratēji, teikdami: „„Tevim

„„Staigāsim lidzi, varenais Pērkons, klausisim tavu

„„Balsi kā ticigi ļaudis, — ved mus uz jaunajo zemi!""

„Perkons gāja pa preeksu, Burtneeki staigāja pakaļ,

„Taļu pret vakareem. Ceļā tee satika negantas tautas,

„Breesmigus milžus, pūķus un visādus nešķistus jodus,

„Kuri teem uzkrita. Pērkons tos spardija, Burtneeki dura

„Skepeem. Tā tee atkavās lidz kādai vakara jūrai,

„Kur tee pirmo reiz varēja meerigi apmestees, — tadeļ

„Sauca to „Baltajo juru". Burtneeki atrada zemes

„

Viduci augligu eeleju, kurā tee nometās dzivot.

„

Burtneeki buveja eelejā pili, nolida mežus,

„Eeseja meezus, un Pērkons deva augligu leetu,

„Patrimps ar Sauliti — breedusas vārpas; rudeni Uzins

„Davaja medu, Deev-deli lidzeja meestiuu darit.

„Burtneeki dzēra un preecajās. Jaunekļi apņēma daiļas

„Ligavas, — vairojās viņu ciltis Baltijas ārēs.

„Atnaca Zeedons
— nolaidās Ligo ar zeltotām koklēm

„Preecigas dzeesmas skanēja jauki kalnos un lejās.

„Tee bija ligsmigi zelta laiki Burtneeku zemē!

„Jodam netika Pērkona laimigā Burtneeku cilte:

„Jods nu sutija Veesuli Baltajā jurā un lika

„Sagreest milzigu ezaru gaisā un nomest to zemē,

„Burtneeku eelejai virsū. — Burtneeki redzēja kadā

„Deenā breesmigu veesuli snacot un greezotees augšā;

„Vecis kads, to redzēdams, nodurt to gribēja, ņema

„Tris asmeem dakšu, apgāja riņķi veesuļam un to

„Apvardoj's taisijās dakšu mest jau veesuļam sirdi.

„Otris to redzēdams sacija: „„Pagaidi, kamēr es ūdens

„„Vārdus sacisu, — leekas, ka aiz veesula ezars
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~
„Meklejas veetas, — nokritis zemē, lidz apstasees

„Pirmais to nelika laga, sveeda gaisa ar dakšu —

„Veesulis izklida, un tad rūkdams nokrita ezars

„Zemē, pildija eeleju, apklāja Burtneeku pili! —

„Burtneeki butu pagalam, nebūtu viņeem par laimi

„Klatuma atradees Ligo. — Ligo nu eesaka koklet,

„Ezara dibina dzeedat, — dzeedat tik dailigi, ka pat

„Akmeņi miksti palika, zeme dālijas, un driz

„Burtneeki, lidz ar Ligo dzeesmu dailigām skaņām,

„Iznaca laukā pa plašu alu pee saulites gaismas!" -

Citā reizē Laimdota atkal tur lasija sadi:

„Sakumā nebija neka. Bez gala tālumā mita

„Tikai tas divainais atspicļums, no ka cēlušās visas

„Leetas, —■ pats bez sakuma un bez gala kā visas

„Pasaules dvēsele, visu G-aru augstākais, vecais

„Muzigais Deevs! — un viņam blakus dzivoja otris

„Grars, — tas Velns bija; bet vel bija paklausigs tas Deevam

„Visās leetās un nebija ļaunumā atkritis no ta, —

„Lai gan domāja toreiz jau pats uz labumu savu.

„Deevs bija domājis pasauli radit un sacija Velnam:

„„Nolaidees muklainā dibinā — tur tu atrāsi kādas

„„Ceetej'sas dūņas; pagrābi veenu sauju no tām un

„„Uznesi augšā."" — Velns ar nolaidās, atrada dūņas;

n

Ņemot tas domāja, Deevs ko gan augšā darisot ar viņām?

„Lai ar to pasu varētu darit, tas paņēma veenu

„Sauju preeks sevim un. to eebaza platajā mutē, —

„Otro sauju tas uznesa augsam un atdeva Deevam.

„Deevs so dūņu sauju izsēdams sacija: „„Zeme,

„„Rodees!'" <
— Izsētā sauja auga par lidzenu zemi, —

„Bet ar otrajā sauja izauga Velnam pa muti.

„Velns, to ilgāki turēt nespēdams, sprudija laukā,

„Un tā uzgrūda lidzenai zemei leelajos kalnus! —

„Deevs pec tam paņēma pats iz sava spiduma kadu

„Sauju, — seja to teikdams: „„R,adatees, saule un mēness!""

Un redz, zeltota saule uzlēca, sudrabots mēness
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„Spideja zemē. — Saule un zeme bija tik ļoti

„Skaistas jaunavas, ka Deevs pats tas mileja un no

~
Viņām rādija daudzi Deevu delu un Saules

„Meitu. — Mēness apņēma kadu miligu Saules

~
Meitu, un tūkstošas zvaigznites viņu bērniņi bija. -

„Visi pirmajee Deevu deli jo vareni bija,

„Pasi kā pilnigi Dccvi; viņi dālija visu

„Pasauli sev par valdibas nodaļām. Pērkons ar saveem

„Peeceem staltajeem deleem buveja debesu velvi

„Preeks daudz muzigeem jaukeem garu majokļeem, — Saulei

„I\aldinaj' zelta kumeļus, lai ta varētu veegli,

„No pat rita lidz veļam vakaram, visu debesu velvi

„Pārbraukt un savus kumeļus peldināt jūriņā. — Antrimps

„Vēlējas juru par veetu, — vakaros Sauli

„Jurā saņēma, pārcēla zelta laiviņā to par

„Nakti uz rita pusi, kur ta uzlēca atkal. —

„Patrimps aptērpa zemi zaļā uzvalkā un ar

„Zeedoni kopā rotāja zeedeem un zeltotām vārpām. —

„Pakols bruģēja ceļu uz nākošām debesu mājām.

„Daudz caur Velna nedarbeem tikušas citādas leetas,

„Ne kā sakumā bija. Visi akmeņi bija

„Miksti. Deevs nu sacija Velnam, lai neminot uz teem,

„Kamēr busot tee tapusi reizi par irdenu zemi.

„Velns tak, gribēdams zināt, kas tad notikšot, kad tas

„Akmeņ6s eemisot, meklēja kādus akmeņus leelus,

~Tanis eemidams. Acu-mirkli akmeņi visi

„Palika ceeti. — Daugavas malā atrodas veens tads

„Akmens, kur vel sodeen redzama eemita peda;

„Ļaudis to tagad Velna pēdas akmeni nosauc. —

„Sakumā kokeem nebija zaru, bet stumbeni gaisā.

„

Velnam bij izkapte, ar ko tas sevim sapļāva seenu;

„Deevam bij kaltins, kaldināts viņam no Pērkona deleem;

„Velns kamēr gulēja, paņēma Deevs sa izkapti un ar

„To sev sapļāva pulka seena; uzcēlās Velns un

„Brinijās, Deevs kā varējis sapļaut ar kaltiņu seenu, —

4Lāčplēsis.



50 Teikas un macibas Burtneeku rakstu tīstokļos.

„ Gribēja pats ar meginat pļaut ar kaitinu seenu.

„Zale eestajees, Velns nu meta ar kaitinu, bet tas

„Eeskreja kokos, — no sa laika atradās zari. —

n

Velnam bija daudz govu, — visas toles bez rageem

„Un ar apaļeem neskelteem nageem un zilganu spalvu.

„Deevs ar buveja kūtis; Velns nu prasija: „„Ko tu

„„Vedisi kūtis, kacl tev pavisam govu vel nav?"" —Deevs tam

„Atteica, govis gan dabūšot. Aizdzina nakosa nakti

„Deevs iz Velna laidara govis uz jaunajam kutim,

„

Pāršķēla nagus, peelika ragus un raibotu spalvu.

„Otrajā ritā Velns nu gribēja govis dzit ganos,

„Bet tas atrada laidaru tukšu; — aizskrēja Velns uz

„Deeva jaunajām kutim, tās bija pilnas ar govim —

„Bet pavisam svešādas sugas, pārskelteem nageem,

„Likajeem rageem, dazadā spalvā, raibaļas, lauces. —

„Kadu reiz Deevs velējās suniti, sacija Velnam:

„„Ņem so speeķiti, noeji kalnā, taisi no zemes

„„Kustoni sadu: Galvu ar purnu, divējām acim,

„„Divējām ausim, cetrejām kājām, asti un spalvu;

„„Siti tad ar so speeķiti, tris reizes sacīdams: „„Deevs tev'

„„B,adijis, — tudaliņ datus tas dzivibu."" — Nogāja kalnā

„Velns un taisīja kustoni, sita ar speeķiti, teikdams:

„„Deevs tev' radijis!"" Sunitis uzlēca augsam un skrēja

„Deevam pakaļ. Velns nu gribēja ari preeks sevis

„Suniti radit, bet to taisija leelaku ne kā

„Deeva suniti un ar spalvu tumšāku; savām

„Uzacim kādas spalvas izplūkdams, peesprauda tās pee

~
Kustoņa acim, paņēma speeķiti, sita un teica:

„„Velns tev' radijis!"" — bet tas nemaz necēlās augšā.

„Beidzot tak bija jāsaka: „„Deevs tev' radijis!"" —kustons

„Uzleca augšā un Velnam krūtis peeslejās. — „„Uja

„„Vilks!"" tas eesaucās. Vilks nu eeskreja mezā. —

„Deevs nu beidzot cilvēku rādija. Nogājis lejā,

„Jaukakā zemes viduci, Deevs tur paņēma tiru

„Zemes piti un darija cilvēku tikai ar veenu
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„Aci un ausi, divām rokam un kājām, tā teikdams:

„„Tev bus redzēt tik labu, dzirdēt tik labu, un darit

„„Otru teek laba un staigāt teesam pa labajeem ceļeem.""

„Deevs tam eeurba veenu nāsi degunā un tur

„Eeputa savu dzivibas dvašu, sacidams: „„Busi

„„Lidzigs Deeveem, cēlees iz muziga Deevibas gara!"" -

„
Cilvēks eesaka veegli elpot un dusēja pirmā

meegā. „„Guli lidz ritam,"" tas sacija; „„Saule

„Uzlekdama modinās tevi uz laimigu dzivi!"" —

„
Nakti tomēr atnāca Velns un, cilvēkam guļot,

„Taisija otru aci un ausi, sacidams: „„Tevim

„Redzet bus ļaunu, dzirdēt ar ļaunu un darit jo projām

„Pusē labu un ļaunu, klibojot abējās pusēs.""

„
Velns tam eeurba otru nāsi degunā un tur

„Eeputa ari no savas dvašas. — Otrajā ritā

„Saulei uzlecot, uzmodās pasaulē radijums visu

„Briniskakais. Pildits ar brivu deevisku garu,

„Dzidamees augsti pec deeviska mērķa, daridams labu,

„Pats sevi aizleedzot, dzivibu savu nododams, lai tas

„Panaktu muzā augstāko tikumu pilnibu, — pee ka

var but tik leela griba un nelokāms prāts, ka

„Tas pat Deevus var pārspēt. — Turpreti otrādi, ļauns un

„Breesmigs, slepeni uzkrizdams, nokaudams, maitādams visu

„Labu pasaulē, daridams to par niknāko pekli. —

„E,edzedams samaitāto cilvēku, apskaitās Deevs nu

„Ļoti par Velnu, — sodija to ar muzigeem lasteem,

„Aizdzina projām no sevis un to nogrūda p9klē. —

„Velns tur rādija nešķistus garus un breesmigus pūķus,

„Naca tad augšā un sāka ar Deevu negantu karu.

„Visi Dccvi un Deevu-deli nu karoja pretim;

„Karojot juka un plisa zeme ar debesi, vētras

„
Krāca, Pērkons breesmigi ruca un, zibiņeem sperot,

„Kalni nogrima, jura debesos celdamās leelus

„Semes gabalus apklāja. — Pedigi velni un jodi

„Uzvarēti un bezdibeni slodziti kļuva, —

4*



52 Teikas un macibas Burtneeku rakstu tīstokļos.

„Kur tee breesmibas dara un augšā nākdami meklē

„Cilvēkus kārdināt, eevilt savos ļaunuma tiklos; —

„Perkans tacu, tos manidams, sasper un atpakaļ aizdzen."

Pec tam kadā vakarā atkal Laimdota kadu

Vecu tistokli ņēmuse teica: „Lacplēsi, klausees,

„Lasisu tagad iz gudrā Vidveda macibam, kādas

„Devis tas tikai preeks tadeem, kuri var saprast un panest
"

Laimdota atvēra tistokli, lasija nodaļu sadu:

„Aizeet laiks, ateet laiks, bet nekad laiks nepaeet, — tadeļ

„Deeveem, saulei un zemei peeteek ar ilgajo laiku.

„Kadeļ gan cilvēkam nebūtu deezgan, kurs, tik veen isu

„Britiņu dzivodams, bauda ar apziņu ko no sa laika?

„Veenigais cilvēks nomirst, veselas tautas var izmirt,

„
Cilvēku cilts tomēr dzivos, kamēr stāvēs si zeme.

„Preeks sās leelās, neizmirstošās cilvēku tautas

„Darbotees, viņai palidzet veenadi pilnigai tikt un

„Augstu stāvokli eeņemt, preeks tās dzivot un nomirt,

„lr ikkatra cilvēka uzdevums laicigā muzā.

„ Tāpat kā veenigi cilvēki, var ari vesela tauta

„Paceltees gudribā augsti, tā ka teek lidziga Deeveem, —

„Tad ar viss tautu un cilvēku eenaids pasaulē zudis

„Ja pee tam viņi dabas teesibas pilnigi atzis,

„Tulkos viņas noslēptus, briniskus, varenus speķus.

„Se ir visleelakais darba lauks teem, kureem dāvanas dotas

„

Gaismotā garā eet un petit, rakt, svērt un mērot,

„Dibinat, domāt pa dabas talajo, plasajo lauku,

„Atklat miglaino segu no sirmās senatnes, caur ko

„
Cilvēki, macotees pazit pagātni, varēs ar drizi

„Savu klatibu pārlabot un tad sataisit jauku

„Leelu nākotni, pilnigi glitotā, laimigā veidā! —

„Katris strādādams preeks sa augstajā cilvēces mērķa

„Panaks pee saveem tauteeseem, kā ar pee cilvēces visas,

„Leelako godu un slavu, — un, pedigi aizdarot acis,

„Pavadis sērodamas draugu sirdis un vadis

„Pateiciga tauta viņu uz pedigo dusas
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~Veetiņu dabas-mamiņas klēpi; — peemiņa viņa

s
,Nezudis tautu sirdis un viņa gars mājos tur augsam

„

Gaismas dzīvokļos, Deevu-delu pulciņā, muzam! —

Laimdota paliku klusu — satina tistokli un to

Nolika šķirstā pee citeem, teikdama: ~Daudz vel se tādas

~Macibas atrodas putekļu šķirstos; izlasit viņas

„Visas varētu tikai par kadeem ilgakeem gadeem.

~Varbūt ka vēlākos laikos slaveni tauteesi viņas

Vedis pee saulites gaismas, putekļus tiris un tautai

„Daris zināmas senatnes macibas, ziņas un teikas!" —

*

Veļu-laiks bija peenacis. Laimdota strādāja visu

Deenu pa kukņu, meelastu sagatavodama; šonakt

Burtneeks gribēja sagaidit Veļus un pameelot savu

Miļo dvēseles, kuri caur navi skirusees bija. —

Lacplēss ar Koknesi ari strādāja: leelajā rijā

Sastūma ārdus, slaucija krāsni, tirija klonu,

Un tad visas sās telpas pušķoja ozolu zareem,

Smalkām skujām un baltām smiltim kaisija plānus.

Rija arveenu bij miļakā veeta preeks visadeem mājas

Gareem: — krāsns bedrē dzivoja ruki, aizkrāsnē zemneeks

Launeem kaimiņeem augšā uz rijas tupēja pūķis;

Zeemā, kad labibas kulšana beigta, tukšajās rijās

Stomijās pusnaktis visādi moski, ķemi un spoki.

Šonakt viseem seem majneekeem bija jāatstāj rija,

Jāatdod veeta Veļeem, ceenigeem miroņu gareem. —

Lacplēss ar Koknesi, tirit un puskot beigusi telpas,
Atnesa galdus un meldru krēslus un nolika rijā;

Laimdota apklāja tos ar smalkeem, baltajeem linu

Galdauteem, uzlika siltus plāceņus, peenu un medu,

Salika gaļas bļodas ar miksti variteem kuķeem. *)

Burtneeks atvilka vaļā logus un peesleja abās

Pusēs lubiņas — Veļi lai varētu eeveltes veegli.

Velaki sanāca pilssaime rijā un Laimdota, lidz ar

*) Grūsti meezi — zidens.
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Citām jaunavām, nolika vilnas grozus un smalki

Sukātus linus pagaldēs; pee tam dzeedaja viņas :

„Augslecite, Zemlecite,

„Velces vilnas groziņā,

„Velces vilnas groziņāi,

„Sedees meldru krēsliņā! —

„Velces veegli, Veļu-mate,

„Mana tēva rijiņā,

„Lai pēdiņas nepalika

„
Baltā smilšu planiņā!

„Es tev lūdzu, Veļu-mate,

„Baudi musu meelastiņ',

„Baudi musu meelastiņu,

„Taupi manu augumiņ';

„
Taupi manu augumiņu

„Kamer muzu nodzivos',

~
Kamēr muzu nodzivosu,

~Tautu-delu aplaimos'!" —

Tumsai metotees tika aizdegti skali un lāpas.

Visi palika kopā lidz pusnaktei; Burtneeks tad teica:

„Berni, cita nu meerigi gulēt un nedarāt troksni —

„Laizat man veenam se palikt, sagaidit mirušo ēnas!"

Visi klusumā izskirās, katris meklēja savu

Dusas veetu un vēlējās netraucēt svetajo nakti. —

Ritā Burtneeks ar Lāčplēsi gaidija Laimdotu nākot,

Kurai bij jānes no rijas Veļu edeeni, lai tee

Tagad ar pasi no svetitas baribas dabūtu baudit.

Burtneeks bij domigs, — sacija tad uz Lāčplēsi: „Mans dcls
T

„Šonakt Veļeem eenakot eeveroju dažādas zimes,

„
Kuras mums un zemei sludina bedigus laikus;

„Ari tavs un Laimdotas liktens leekas tur stipri

Pērkons un Dccvi lai izvada visu par labu! —

„Bet kur gan kavējas musu Laimdota? — palūko, vaj ta

„Nav vel celusees!" — Lacplēss Laimdotas kambara durvis

Atrada aizgreestas; saucot un klauvējot atbildes nebij,
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Atpakaļ greezees, tas sacija, laikam jau laimdota busot

Izgajuse. Viņi nu lika klaušināt visā

Pili pec Laimdotas, bet neveens to nebija redzej's.

Burtneeks nu abi ar Lāčplēsi Laimdotas kambara durvis

Uzlauza, bet to atrada tukšu, — stāvēja gulta

Vakar kā salikta, Laimdota nebija gajuse gulēt. —

Bailes un breesmas pārņēma visus; izskrēja tee nu

Meklēt visapkārt pili un apkārtnes veetās, —

Tomēr par velti. Ari Kokness neradās pili —

Abi ar Laimdotu bija un palika zudusi viņi. —

Satreekts atgreezās vecais Burtneeks mājās no veltas

Meklēšanas. „Dels," tas teica uz Lāčplēsi, „Deeveem

„
Paticis grūti mus abus peemeklet. Veltigas sēras

„Neder se; manim leekas, ka Laimdota krituse kada

„Ļauna nodoma varā, tadeļ veeuigi atris

„
Apķerams šeitan var lidzet. Sasauci kareivus manus,

„Dzenatees pakaļ ļaundareem, varbūt ka panakseet viņus!

Lacplēss atteica: „Ne tā, miļais tēvoci,; tavi

„Ļaudis lai meklē sevišķi pasi, — mani tee tikai

„Kavētu; eesu veens pats, un svēti apsolu tevim

„Laimdotu atrast un pārvest atpakaļ Burtneeku pili;

„Jeb ar Lāčplēsi buseet redzej'si pedigo reizi!" —

Lacplēss bruņojās drizi; Burtneekam teicis ar Deeveem,

Atstāja pili, kur baudijis bija laimigus brizus.

***

Turaidas pili sedeja leelaja majā tris viri,

Nopeetni sarunadamees. Divi no viņeem bij abi

Svētuļi, Kangars un Diterichs, trešais bij slavenais Kaupa

Glunigais citzemes Diterichs bija drīzumā pratis

Kaisligo virsaiti valdzināt savos macibas tiklos;

Sākumā stastija tas viņam daudz par Vaczemes dzivi,

Gudribu, mākslu, tautas slaveneem varoņeem un par

Ticibu pateesu, kura veenigi muzigi svētu

Dara un apsola nomirstot dvēselei debesu preekus.

Talaki stastija Ditrichs par Romas svetajo tēvu,
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Kurs ar bruņneeku beedribu kopa, nospreedis visām

Tautām pasaulē ari sas ticibas svetibu peevest.

Ditricham lidzeja Kangars, — tā tad Kaupa jau bija

Tik talu dabūts, ka saubitees sāka par vectēvu Deeveem

Tagad tas ziņoja atkal, ka esot iz Vaczemes kuģis

Atnācis; Vaczemes ļaudis velotees nomestees šeitan

Un pee Daugavas, Ridziņu grivā, dibināt jaunu

Pilsētu, kura daudz labuma darisot tirdzibas ziņā

Visā Baltijā — ja veen Kaupa to velējot labprāt.

Lasija vēstuli vel no Romas svētajā tēva,

Ka tas apsveicot Kaupu un savu svetibu viņam

Nosūtot, — velēdams virsaitim viņu apmeklēt Romā.

Turklāt Diterichs teica, ka Kaupa varēšot pats tad

Savām acim skatitees Vaczemes jaukumus un caur

Svētā tēva draudzibu pelnitees godu un slavu. —

Kaupam sacēlās kariba, slavēto Vaczemi redzēt,

Juta ar ļoti godātu sevi no svētajā tēva;

Tadeļ tas solija Vaceeseem atļaut pilsētu uzcelt,

Apņēmās dotees uz Vaczemi lidzi ar leelajo kuģi.
Diterichs dzirās to pavadit, novest pee svētajā tēva.

Tajā deenā pec Veļu-nakts gribēja dotees tee ceļā.

Skirotees solija Kangars tos gaidit pee Ridziņu grivas.

Deenā pec Veļu-nakts Ridziņu grivā redzēja leelu

Lauzu drūzmu staigājot. Leelais Vaczemes kuģis

Taisijās ceļā. Zegeļus izpletis, ligojās tas uz

Lenajeem Daugavas vilņeem. Dažādas Vaczemes leetas

Tika vel ātrumā mainitas, pretim ar sejeenes precēm.

Vaceesi, kuri palika šeitan, derēja Livus,

Latveesus, viņeem palidzet jauno pilsētu uzcelt.

Drizi ar eeradās virsaitis Kaupa, — pavadits tas no

Ditricha gāja uz kuģi. Ļaudis to apsveica skaļi.

Augšā uz kuģa nostajees, runāja Kaupa uz ļaudim:

„Miļee tauteesi, manim ir stastitas brinuma leetas

„Par to slavēto Vaczemi, bagātu visādām mantām;

„Tadeļ domāju noslēgt ar Vaceeseem draudzibu un teem
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„
Atļaut museju zemē jaunu pilsētu uzcelt,

„Caur ko ari pee mums se tirdzibas avoti jauni

„Atversees, vairosees manta un musu tēvija uzzels.

„Lai nu dabūtu pats no ta pilnigu uzskatu, braukšu

„Tagad uz Vaczemi, solidams viseem jums paziņot velak,

mums tauteesu labumā peenaksees talaki darit.

„Tik ilgam dzivojeet šeitan ar Vaceeseem it kā ar draugeem!" —

„
Kaupa lai dzivo! lai ar dzivo kaimiņi svesee,

„Ja tee ar labu nodomu musu draudzibu vēlas!"

Saukdami ļaudis tā atbildi deva uz virsaiša runu. —

Kuģis laidās ar pilnajo vēju projām, un ļaudis,

Cepures vicinot, pakaļ tam skatijās. — Svētulis Kangars

Nebrauca lidzi, — vins vislabaki zināja, kadeļ

Sada draudziba meklēta tika no Vaceesu puses.

Abi ar Spidalu — kura ar šurpu nakuse bija —

Skatijās viņi, spitigi smeedamees, pakaļā kuģim. —

Tomēr vel cits kads zināja viņu nolūku ļauno. —

„Lacplēss, milzu varetajs, atjāj," dzirdēja saucam

Lauzu pulkā. Ātrumā drūzma dālijās, veetu

Dodama Lāčplēsim, kurs jau putās ar saskreetu zirgu

Turēja. Zemē nolecis devās tas Kangaram klātu,

Bargi to prasidams: „Saki, tu vecais ļaundari, kur ir

„Laimdota, Burtneeka meita? jeb sis mans zobins tev kaulus

„Sakapās! Labi zinu, ka tavi nodomi ļaunee

„Vainigi ir pee viņas zušanas." — Kamēr vel Kangars

Atbildēt varēja, rādija Spidala debesu malā

Talu uz peldošu kuģi, spitigi teikdama: „Luk tur

„Viņa aizbrauc uz Vaczemi, kopā ar Vaczemes zeneem!"

„
Ļaudis, neklausāt viltneekeem seem," tā jauneklis sauca.

„Svētulis Kangars un Spidala abi ir pesteļu kalpi,

„Kuri deļ sava labuma nodod ticibu, tautu!

„Neticeet ari seem viltigeem svesajeem citzemes ļaudim,

„Ja jums briviba ir un vectēvu ticiba miļa!" —

Kamēr ļaudis izbij'sees tadu breesmigu vainu

Klausijās, saņēmās Kangars atri sai bailigā bridi
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Nupat tas varēja pazaudēt visu labajo slavu;

Tadeļ tas teica uz Lāčplēsi:
„

Jaunais varoni, es par

„Tadu apvainošanu vēlētu Pērkona sodu,

„Ja man nebūtu zināms, ka pats esi manits un peevilts.

„G-an par musu tauteesu labumu atbildēs Kaupa

„Pats, kurs uz Vaczemi aizbrauca, lai tur varētu savam

„Acim redzēt, cik talu mes varam seem svesineekeem ticēt.

„Otrais tavs pārmetums skaidrojas pats jau gluži no sevis;

„Laimdota veena nav negribot vesta uz Vaczemi — Kokness,

„Kuru ta slepeni mileja, viņu pavada; — tas jau

„Agrāki zināja to, ka Kaupa gribēja braukt uz

„Vaczemi un no pils savas kādus jaunekļus paņemt

„Lidzi deļ macisanas Vaczemes gudrības ziņās.

„Ari Kokness peeteicās, gribēdams beedrotees pee seem

„

Vaczemes macekļeem. Viņu nakt, Veļu-nakts klusumā, abeem

„Viņeem ar Laimdotu bridis bij izdevigs, Burtneeku pili

„Atstāt un kopā ar Kaupas jaunekļeem aizbraukt uz talo

„Vaczemi. Dodees meerā, slavenais varoni, jaunais,

„Laimdota tevi nekad nav pateesi milejuse, — viņa

„Ceenija tavus varoņa darbus un negribēja tevi

„
Skumdināt, tavu milibu neatbildot, bet sirds tak

„Prasa savu teesibu; — tagad Laimdota jūtas

„Pilnigā laimē pee sava istenā miļakā krutim!" —

Pērkons ja butu tai veetā peepesi eesperis, vairāk

Nebūtu Lacplēss iztrucees, ne kā par Kangara vardeem.

Bāls un satreekts tas nolaida roku ar zobenu, kuru

Bija pret Kangaru pacēlis. Neizsakāmas sāpes

Sirdi tam sazmaudza, greizsirds asajee asmeņi pirmo

Reizi sagreeza viņa krūtis! Kokness, kā viņa

Ticamais draugs, tads viltneeks — Laimdota, kuras pec simtu

Dzivibas butu nodevis, neuzticiga — vaj tas

Varēja but? — un tomēr, lai gan tas Kangara vardeem

Neticēja, tacu nevarēja cita eemesla atrast.

Kadeļ gan Kokness, abi ar Laimdotu, Burtneeku pili

Slepeni atstāja? Tūliņ tādas domas jau viņam
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Pašam eesavas prata, bet tam vins nedeva veetas.

Tagad caur Kaupas braukšanu talu uz Vaczemi visas

Sejeenes leetas dabūja savadu uzskatu; ari

Lāčplēsim nebij ko saubitees talak par slaveno Kaupu;

Tadeļ tas teica: „Neticu abus jus esam bez vainas,

„Tomer gaidisu, kamēr Kaupa bus pārnācis mājās,

„Vaj kads kuģis vel atnācis pārnesis tureenes ziņas;

„Sargaitees tad jus leekuļi abi, ja meloj'si buseet!" —

Lacplēss, vairāk tos neeeverodams, uzlēca zirgā

Un it stalti aizjāja projām gar Daugavas malu.

Jodiskā preekā skatijās Spidala eepakaļ viņam, —

Tagad bij reizi izdevees, ko ta jau vēlējās ilgi;

Lāčplēša liktens sitadā ziņā bij ruktaks kā nave! —

Dziļi noskumis nojāja tas beidzot Leelvārdē, sava

Tēva mājās. — Preecigi tēvs se apsveica delu,

Bet ar tūliņ redzēja, ka tas ir nelaimīgs. Prasot,

Kādas leetas deļ, Lacplēss stastija tēvam visu. —

Leelvārds sacija: „Preekslaikā neizsamisejees, dels mans,

„Nezaudē ceribu. Likteņa ceļi ir briniski. Tadeļ

„Lai gan pretim viss leecina, Laimdota tomēr var but bez

„Vainas un veenigi tevi milet un ticiga palikt." —

Lacplēss caur tēva sirsnigeem vardeem palika drusku

Meerigaks, sutija vēstis vecajam Burtneekam, cik daudz

Tas par Laimdotas likteni zināja; pats vins tad kadu

Laiku gribēja dzivot pee tēva Leelvārdes pili.

Tomēr skumjas un sēras pārņēma jaunekļa sirdi —

Veentulis staigāja tas gar stavajeem Daugavas krasteem,

Baltajeem ūdeņu vilņeem bedigo likteni sūdzot;

Lidz ar ūdeņu vilņeem vēlējās dotees tas jurā,

Karot ar Zeemeļa vejeem, lukotees Zeemeļa meitas;

Varbūt, ka Zeemeļa meita, cēla kā zeemeļa blāzma,

Vesotu karstošo galvu, dzeedetu vainotās krūtis.

Jauneklis domāja tā un vēlējās — lidz kamēr viņa

Nebija Leelvārdē. — Redzēts tas netika it ne no veena
t

It neveenam nebija zināms, kur palicis varons. —
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juras sala.

Roma, leela, veca Roma,

Svētais tēvs kur dzivoja,

Tur preeks svētas Māras zemes

Krusta karus izsauca.

Svētais tēvs par Māras zemi

Novēlēja Baltiju;

Bruņeneekeeru, grecineekeem

Visus grēkus atlaida, -

Tos par Māras veetineekeem

Baltija tas eecela, —

Lai tee turp ar kugeem brauktu,

Karotu pret paganeem,

Zemē mura pilis celtu,

Apsargātu preesterus.

Peeteicās tad ari pulka

Tadu laimes ricaru,

Kureem paseem nebij zemes,

Bet pa zemi klaidoja, —

Visus ceļus, juras malas

Nedrošus tee darija. —

Sodeen sava Pet'ra pili
Svētais tēvs tos peeņema;

Ceļa viņeem kara-vadus,

Deva lidzi biskapus.
Beidzot viņam preeksa laida

Divus virus sevišķi,

Ditriclīi un Kaupu, abus

Nākušus no Baltijas. —
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Svētais tēvs teem laipni lava

Bučot savas tupeles ;

Ipasi ar Kaupu miļi

Tas caur tulkeem runāja:

Vaicāja par viņa zemi

Un par ļaudim Baltija;

Prasija, vaj viņi gribot

Peeņemt Kristus ticibu,

Kura mācot, ka par braļeem,

Jātur visi cilvēki, —

Tadeļ ari seem ka braļeem,

Nakotees tee labumi,

Ko vins tagad šeitan redzot

Un ko redzej's ceļodams.

Bet tas viss vel mazums esot

Pret to laimi inuzigo,

Kuru ticigee pec nāves

Paradizē baudisot! —

Kaupa apmulsis bij teesam,

Redzēdams tos greznumus,

Kuri Pet'ra pili Roma

Tam preek§ acim stadijas.

Vaji likās viņa Dccvi,

Viņa tēvu ceenamee,

Pret to Deevu, kas se tautām

Peeskir tadu laimibu.

Tadeļ tas ar neeespeja
Pretotees sai spozibai,

Apsolija mājās nākot,

Kristitees ar savejeem. —

Bruņeneeku kārtā ceļa

Svētais tēvs to zeligi,

Lika Kaupam kroni nesat

Zeemeļ'zvaigznes septiņas;

Deva viņam vel daudz citas



62 B,ig a s dibināšana.

Retas, dārgas dāvanas;

Darija to pazīstamu

Bruņeneekeem, biskapeem,

Kuru pulka tagad tika

Ari Kaupa peeskaitits.

Un no Romas svētā tēva

Dabūjusi svetibu,

Devās visi lidz ar Kaupu

Atpakaļ uz Baltiju. —

Jaunekļi, kas lidzi ņemti

Kaupam bij uz Vaczemi,

Tika atstati pee mukeem

Klosteros deļ macibas; —

Veens no viņeem, velak slavens,

Bija Latvju Indriķis. —

Zeedons atkal nācis bija,

Zemi tērpa zaļumā,

Visa daba atdsivojās,

Raditaju slavēja.

Cilvēki veen nevizoja

Acis pacelt, lukotees,

Kas so zemi jauku dara,

Kas sai dabā rikojās ? -

Viņeem bija cita griba,

Citas kaislas karibas. —

Ridziņ' grivā, Daugav'malā,
Simteem ļaudis strādāja:

Cirta, raka, sita, kala,

Ceļa jaunu pilsētu.

Ceetinaja to ar valņeem,

Vidū domu buveja, —

Velves, stabus, tumšus gangus,

Viņai apkārt mureja;

Pilsētu pec Ridziņ-upes

Rigu ari nosauca.
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Rigas domas tumšos mūros

Biskaps Alberts valdija,
Preesterus un bruņeneekus

Tas pa zemēm sutija;

Divas pirmās pilis ceļa —

Ikskeli un Salspili.

Bailes, breesmas visu zemi

Pārņēma pee Daugavas ;

Ļaudis atzina par veļu,

Ka tee bija peevilti.
Viseem sveseem uzbrucejeem

Rigā bija patversme, —

Ļaudis, Rigas vardu minot,

Noskumusi izsaucas:

„Riga, cik tu izlejuse

„Musu brāļu asinis!

„Riga, cik tu izspeeduse

„Vaimanas un asaras!

„Riga, cik tu postijuse

„Musu druvas, sējumus!

„Riga, cik tu dedzinaj'se

„Musu mājas, paspārnes!

„Riga, cik tu apeduse

„Musu maizes tirajas!

„Riga, cik tu izdzeruse

„Musu meezu meestiņa!

„Riga, cik tu aizveduse

„Musu mantas laupitas!

„Riga, cik tu paņēmuse

„Musu braļeem brivibas!

„Riga, saki, ko vel vairāk

„
Varētu tu karotees?" —

Kamēr visas sadas leetas

Notika pee Daugavas, —

Vācu zemē talu, talu,
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Kada normu klosteri,

Sedeja aiz beezeem niureem

Noskumuse meitiņa,

Atšķirta no saveem miļeem,

Aizvilta no dzimtenes,

Aizvesta ar varu projām —

Bija musu Laimdota! —

Spidala un Kangars abi

Izdarija krāpšanu;

Klusa Veļu-nakti viņi

Nogāja uz Burtneekeem;

Spidala par matēs garu

Paradijās Laimdotai,

Izsauca no mājas lauka,

Kur tai bija paligi,

Kuri viņu sagustija,

Aizveda uz Turaidu,

Un no tureenes par nakti

Talaki uz Daugavu;

Nelidzeja viņas runas,

Viņas gaudas, asaras,

Kuģi tika eeslodzita,

Aizvesta uz Vaczemi.

Ceļa Ditrichs pee tas naca,

Raudzija to meerinat,

Teikdams, lai ta nebistotees,

Ļaunums nekāds nobusot;

Ar so kuģi lidzi braucot

Daži viņas tauteesi,

Kuru starpā virsaits Kaupa

Atrodotees aridzan.

Viņi gribot lauzu dzivi

Apskatitees Vaczemē,

Lidz ar apgaismotām tautām,

Peeņemt Kristus ticibu —
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Un si Deeva zelastiba

Ari viņai peeskirta;
To par brūti izredzējis

Kristus, leelais Deeva-dels!

Laimdota to uzskatija

Acim nicinadamām,

Atbildēja viņam isi,

Teikdama ar ceenibu:

~Es jau esmu saderēta

„Kādam jaunam varonim;

„Svetiba, no tēva dota,

„Musu sirdis veenoja;

„Tadeļ laizāt mani brivu,

„
Nekārdināt veltigi,

„

Citādi mans miļais velak

„Breesmigi jums atreebsees;

~Bez tam esmu matēs meita,

„Dzimuse no cilvekeem —

~
Tadeļ kādam Deeva-delam

„Es par brūti nederu!"

Norudits eeks visa ļauna,

Ditrichs bez sirds apziņas

Peetvika it ka no kauna,

Dzirdot tadu atbildi;

Talaki vairs nerunādams,

Atstāja tas Laimdotu.

Tomēr netika vel tadeļ

Viņas liktens labojees;

Gan ta lūdza pasu Kaupu,

Sargāt viņas brivibu, —

Tas ar teica, ka ar varu

Viņas nepeespeedisot;

Tomēr ja nu liktens reizi

Viņu šeitan atvedis,

Tad tai tacu japaleekot,
5

Lāčplēsis
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Lidz tas braukšot atpakaļ.

Tadeļ tas ar meeru bija,

Diterichs kad apņemas

Laimdotu uz kadu laiku

Novest normu klosteri.

Tacu tani leela skurba,

Kas tam velak gadijas,

Atpakaļ ar kuģi braucot,

Laimdotu tas aizmirsa. —

Ditrichs ari neminēja,

Jo it labi zināja,

Kadu skaistu pērli devis

Bija normu klosterim,

Un ka viņam pateiciga,

Bija klost'ra preeksneece

Preeksneece gan ļoti laipni

Apgājās ar Laimdotu,

Tomēr nekad neaizmirsa

Nemtees viņu peerunat,

Atstāt savus tēvu Deevus,

Peeņemt Kristus ticibu.

Kad tas neko nelidzeja,

Tad ar draudeem eesaka;

Dziras kādam bruņeneekam

Atvēlēt to projām vest,

Kurs tad sev par leeku seevu

Viņu busot paturēt. —

Laimdota par
tadu ziņu

Deezgan dikti izbijās,

Sevišķi kad bija zināms,

Ka kads tracigs grafa dels,

Apmeklēdams radineeci,

Augsto klost'ra preeksneeci,
Laimdotu ar bija redzej's

Un, caur viņas skaistumu
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Kairināts, tas bija lūdzis

Atdot viņam skaistuli; —

Jo, pec viņa grāfa domām,

Nekristigam meitēnam

Nebija sai gaismas zemē

It nekādas teesibas, —

Varēja to paņemt, aizvest,

Darit, ko veen velējās.

Laimdota nu tadeļ lūdza,

Laiku dot ko apdomāt;

Cerēja ta pa so laiku

Atrast kadu padomu.

Laiks gan gāja, tomēr velti

G-aidija uz glābšanu;

Ritā tai, ko apņemusēs,

Jāsaka bij preeksneecei.
Savas tēvu Deevus atstāt,

Aizmirst tādas macibas,

Kādas bija lasijuse

Vecā pili Burtneekos -

Ne par ko ta nevarēja,

Labāk navi vēletees!

Vakarā ta savā gultā

Raudādama eekrita,

Ludza visus labos garus,

Sutit viņai glābšanu.

Te uz reizi troksnis cēlās

Visā leelā klosteri —

Graja, skrēja, lūdza, sauca

Visās malās cilvēki.

Beidzot leelais troksnis stājās,

Smagi soļi tuvojās —

Viņas durvis vaļā slēdzās

Un aiz durvim rādijās

Viri dzelžu bruņās tērpti,

5*
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Apbruņoti eeroceem;

Viņeem lidzās vārtu sargi,

Veci muki stāvēja;

Veens no teem, ar tuklu gimi,

Bruņeneekeem sacija:

„Ja tik veen ka so jus gribat,

„Nekristigo meiteni,

„Tad to labprāt juseem dodam

„Un vel savu svetibu;

„Deezgan ilgi ta jau šeitan

„Svēto veetu gānija;

„Ņemat viņu, vedat projām,

„Taupāt musu klosteri!" —

Laimdota nu mūkus lūdza,

Preeksneeci lai pasaucot,

Jo zem viņas sargāšanas

Atrodotees viņa se.

Muki viņai atbildēja:

Nevarot to izdarit —

Preeksneece ar citām masām

Eeslegusās baznicā;

Bidamees no laupitajeem,

Arā viņas nenākot. —

Vairāk dzelžu rokas grāba

Tagad nu pec Laimdotas,

Nesa arā, zirgā ceļa,

Gribēja jau aizrikšot.

Bet te viņeem preeksā radās

Atkal varens bruņeneeks;

Leelu dzelžu vāli rokā

Turēdams, tas uzsauca:

„Laizāt meerā, laupitaji,

„Nevainigu meiteņu,

„Jeb es ar so dzelžu vāli

„
Smadzenes jums skaidisu!"
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Apskurbusi laupitaji

Pirmā bridi apstājas,
Bet tad visi tee ar joni
Krita virsū svešajam.

Sis nu teesam izrādīja
Nedzirdētu specibu:

Manigi uz visam pusēm

Izgrozidams vairogu,

Spēra tas ar dzelžu vali

Teem
par dzelžu vācelēm

Kuru trapija, tam skida

Galva lidz ar vāceli.

Beidzot tas no zirga grūda

To, kas veda Laimdotu,

Norāva tam driz no galvas

Viņa bruņu cepuri, —

Pazistams tas izrādijās,

Bija plosigs grafa dels.

„Velna suns," nu sauca svešais,

„Neskistans starp kristiteem! —

„Zin', si brivas tautas meita

„Iraid tik daudz ceeniga,

„Ka tai visi tadi grafi

„Neder peenest ūdeni;

„Tikum6s un goda prātā,

„Seeviskigā skaistumā

„
Varbūt visā Vācu zemē

„Nevaid viņai lidzigas! —

„Ej un saki saveem beedreem,

„Kad tee nonāks Baltijā,

„Tad sās meitas tautu deli

„
Viņeem galvas saskaidis,

„Tāpat kā es šonakt šeitan

„Jums to esmu darijis; —

„Palaizu tev' šoreiz dzivu,
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„Paldees Deeveem, labeem gareem,

Ka vel laikā atnācu!"

„Nac, ja grib', uz Baltiju.

Laimdota bij atjegusēs,

Kamēr svešais runāja;

Tagad tas no galvas ņema

Smago bruņu cepuri, —

Preeka sauceens dzirdams bija,

Mēnesnīcas gaisuma

Laimdota nu eeraudzija

Savā preeksā Koknesi!

Teica Kokness, viņas roku

Sveicinajot saņemdams.

„Tagad kopā bēgsim projām,
nedrikst kavetees;

„Velak tevim izstastisu

„Ari savu likteni."

Tee nu abi sedlos kāpa,

Diveem zirgeem mugurā

Aizjāja bez kavēšanas

Prom pa meza celiņu.

Talu kalnos kadā budā

Atrada tee naktsmāju —

Malkas cirtēji se laipni

Svesineekus uzņēma.

Atpūtusies pāra deenas,

Devās viņi talaki.

Laimdota bij pargerbusēs,

Kā par bruņu nesāju;

Kokness kā par bruņeneeku,

Kadi toreiz ceļoja.

Tadā kārtā juras ostu

Viņi sasneegt gribēja,

Tad ar kadu kuģi dotees

Atpakaļ uz tēviju.
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Ceļa Kokness paziņoja,

Ka tam bija izdevees:

Veļu-nakti Kangars bija

Saticees ar Koknesi,

Stastijis, ka virsaits Kaupa

Braukšot rit uz Vaczemi;

Svarigas tam ziņas esot

Jaatstajot Burtneekam;

Bet kad Burtneeks tagad nakti

Eijā Veļus sagaidot,

Tad lai nākot Kokness lidzi

Un tās ziņas saņemot.

Kokness ļauna nedomāja,

Gāja lidz uz Turaidu;

Tur tas satika ar teesam

Pazistamus jaunekļus,

Kuri sataisijās Kaupam

Lidzi braukt uz Vaczemi;

Un ar viņu aicināja,

Tos uz kuģi pavadit.

Kokness ar to meerā bija,
Kad vel Kangars sacija,

Ka tas ziņas tikai ritā

Dabūšot no virsaiša

Kuģi nonākusi, viņi

Noturēja brokastu;

Kangars viņeem vinu deva,

Davatu no Ditricha —

Veenu otru glāzi dzēra

Jaunekļi it preecigi;
Bet tad drizi visi viņi

Dziļā meegā eemiga.

Kokness atmodās, kad kuģis

Dziļā jurā šūpojās,

Debess, ūdens veen, bez zemes,



72 Koknesa un Laimdotas bēgšana iz klostera,

Visur apkārt rādijas.

Dusmigs tas, ar smagu galvu,

Pats par
sevi kaunējās,

Ka bij dzēris Vācu vinu

Sorit tā bez apdoma; —

Vajadzēja tagad viņam

Lidzi braukt kaut negribot.
Citi viņu meerinaja,

Teikdami, ka varēšot

Tagad kopā lidz ar viņeem

Apskatitees Vaczemi.

Kokness ari meerā likās,

Nema lidz ar jaunekļeem

Dalibu pee macisanas

Kadā leelā klosteri.

Tomēr tas ar apmeklēja

Grafa pili tuvajo,
Nema dalibu pee ciņeem

Bruņeneeku ricibās,

Kur par viņa izmanibu,

Speķu visi brinijās.

Tas pavisam nezināja,

Laimdota ka Vaczemē.

Velak viņam tika zināms,

Ka tur normu klosteri

Esot kada jauna meita,

Atvesta no Baltijas,

Kuru jaunais grafs bij gribej's

Nakti vest iz klostera.

Zinādams, kads liktens gaida

Tēvu zemes meiteni,

Tas bij apņemees to sargāt

Pret so lepno bruņneeku.

Bet kad tas pee klost'ra varteem

Eeraudzija Laimdotu,
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Tad vairs dusmām nebij gala,

Tad vairs nebij saudzibas;

Tadeļ ar tas laupitajus
Sakāva tik breesmigi,

Pazemoja grafa delu

Daudz par viņa nedarbu!

„
Tevis, tevis tais' man laivu,

„Māte auda zegelit',

„Lai es braucu jūriņai

„Zeemeļ-meitas lukotees.

„Braucu deenu, braucu nakti

„Zeemeļ-meitas neredzej';

„
Uzbrauc veenu juras kalnu —

„Tur tris milzi sneegu maļ.

„Labdeen, sneega malejiņi,

„Vaj redzējāt Zeemeļ-meit' ?

„Paldees, juras braucejiņi, —

„Brauceet talak zeemeļos !

„
Braucu deenu, braucu nakti —

„Zeemeļ-meitas neredzej';

„Uzbrauc veenu juras kalnu

„Tur tris milzi ledu kaļ.

„Labdeen, ledus kalejiņi,

„Vaj redzējāt Zeemeļ-meit'?

„Paldees, juras braucejiņi, —

„Brauceet talak zeemeļos!" —

Kuģa ļaudis Zeemeļ-jura

Braukdami ta dzeedaja, —

Kamēr vecais sturmans teica,

Ka vairs ceļa nezinot.

Lacplēss ar so kuģi bija

Braucis jura Baltijā —

Gribējis uz Vācu zemi

Nobraukt, meklēt Laimdotu;
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Bet caur leeleem vejeem, vētrām,

Kuri braucot gadijās,

Talu nost no ceļa aizdzits,

Tagad apkārt maldijās.

Likās, it kā ļauni speķi

Viņa kuģi apstāja —

Deenām naktīm juras ķemi

Kuģa ļaudis baidija.

Dziļa krēsla, beeza migla

Visu gaisu pildija;

Krusas graudus, sneega perslas,

Zeemeļ-veji metaja. —

Te uz reizi debess malā

Kosa blāzma rādijās,

Un no blāzmas atdalījās

It kā balta zegele —

Pār par tumseem juras vilņeem

Atri kuģim tuvojās;

Tuvumā ta teesam bija

Laiva lidz ar zegeli.

Laivā sedeja pee stūra

Cēla, skaista seeviska;

Klātu nākot, viņa sauca,

Kuģa ļaudis sveicinot:

„Jus ar savu jauko dzeesmu

„Man' no mājas izsaucat, —

„Luk, es esmu Zeemeļ-moita,

„Ko no manis velatees?" —

Pirmā bridi kuģa ļaudis

Stāvēja kā aizgrābti —

Brinodamees visi viņi

Zeemeļ-meitā lūkojās:

Sārts un bālgans viņas gimis

It kā blāzmas atspidums;

Acis it kā debess velvē
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Skaidra laika zeemeļos;

Gari mati, zelta krasa,

Pleceem pāri laistījās;

Viņas cēlais milzu augums

Vara-viksnes svārkos tērpts,

Un par slaido stāvu segta

Sneega balta vilaine;

Galva viņai kroņa veeta

Spoža kara cepure;

Ari eeroci tai klātu

Turpat laiva atradās,

Skeps un vairogs, stops un bultas

Zaļa vara izkalti, —

Tada bija Zeemeļ-meita,

Par ko daudzas teikas teic,

Par ko stāsta laivineeki,

Ka ta vētra rikojas,

Kā ta lidz ar baigeem ceļas

Gaisā taļi zeemeļos,

Kur ta leelos pulkos vada

Kara viru dvēseles, —

Un kad tee ar skepeem svaida

Savās kara ricibās,

Tad virs zemes ļaudis bistas,

Saka: kari, meri naks! —

Lacplēss pirmais runāt sāka,

Zeemeļ-meitai stastidams:

Ka see talā Zeemeļ-jurā
Esot apmaldijusees,

Vēlēšanās viņeem esot

Ceļu atrast atpakaļ,

Un lai ceļā Zeemeļ-meita

Viņeem pee tam palidzot.

Zeemeļ-meita izstāstīja,

Ka tas grūti izdarāms —
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Jo tik reti, ļoti reti

Kugineekeem izdevees,

Glabtees iz sas breesmu juras,

Viņas tēva valstiba.

Viņas tēvs patlaban guļot

Sava ledus paspārnē,

Un tas busot talak gulēt

Laikam visu mēnesi;

Tadeļ visu pirms tee varot

Viņas sala atpustees,

Gan tad velaki si busot

Darit to, kas eespējams. —

Lāčplēsim cits neatlikās,

Ka tik peeņemt padomu.

Zeemeļ-meita brauca preeksa,

Kuģis pakaļ stūrēja.

Tali, kur pee debess malas

Agrāk blāzma spideja,

Bija kada leela sala,

Ledus kalneem apkrauta.

Zeemeļ-meita peetureja

Šeitan laivu, kuģi ar;

Lāčplēsi ar kuģa ļaudim
Veda salas eekspusē.
Se par brinumu, tee leelu

Greznu pili redzēja,

Kuras seenas, torņi, jumti

Bij no tira ledus veen.

Tomēr Zeemeļ-meita viņus

Ledus pili neveda,

Jo tur auksts un drizi varot

Viņas tēvu uztraucēt.

Taļ' aiz plaseem sneega laukeem

Paceļas leels dūmu stabs —

Turp ta savus veesus veda,
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Tik ar roku pamājot.
Labu laiku staigājusi,
Silta gaisa eetika —

Sneega lauki parmainijās

Zaļas pļavas, birzitēs;

Kamēr beidzot ļoti kosā,

Leelā dārzā eegaja.

Dārza vidū, dzils kā pekle,

Zemē caurums atradās,

TJn no tureenes uz augstu

Uguns blāķis izšāvās.

Tas bij zemes vidus uguns,

Kas se dega muzigi, —

Un sis ledus salas vidu

Kosā dārzā pārvērta.

Kupli koki, augļu pilni,

Jaukās birzēs stāvēja;

Burbuļosi ūdens strauti

Birzēm cauri tecēja.

Tāpat ari šeitan radās

Visi dabas dzivneeki:

Zvēri, putni, maju lopi

Birzēs, pļavās ganijās. —

Zeemeļ-meita skepu sita

Tris reizes pret vairogu —

Un no visām pusēm skrēja

Kopā mazi cilvēki;

Tee bij zemes-malas ļaudis,

Zeemeļ-meitas sulaiņi.

Viņa seem nu pavēlēja,
Veesus saņemt, paceenit.

Drizi veen bij skaistā telti

Grari galdi apklāti

Un ar edeeneem it gardeem

Vis' pār pārim peelikti.
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Zeemeļ-meita tagad lūdza

Savus veesus maltītē;

Ēdot viņa pate nesa

Apkārt saldu meestiņu.

Velak cita telti tika

Mikstas gultas taisitas,

Varēja tur atdusetees

Pec daudz ceļa grūtībām

Labu laiku tee jau bija

Sini dārzā dzivoj'si,

Viss teem pilnam pasneegts tika,

Visi jutās laimigi,

Tā ka neveens nedomāja

Salu atstāt, projām braukt;

Deen' un nakti neizskira,

Saules viņi neredzej'

Tomēr gaismas deezgan deva,

Dārzā leelais uguns stabs;

Tā teem bija visā laikā,

Veena pate deena veen.

Beidzot Lacplēss atminējās

Sāka Zeemeļ-meitu lugt,

Lai ta viņeem ceļu rādot

Un uz mājām palaizot.

Zeemeļ-meita apsolija

Vēlēšanos izpildit;

Tomēr ja tas gribot peeņemt

Viņas labo padomu,

Tad pa savu pirmo ceļu

Atpakaļ lai nebraucot,

Jo tur ar vel tagad glūnot

Viņa ļaunee naidneeki, —

Kureem tagad izdosotees

Laikam viņu nomaitāt.

Tadel si tad citu ceļu
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Labāk viņam stastisot,

Kurs gan gars un pilns ar breesmām,

Bet sa skaugeem nezināms,

Vajagot ap visu leelo

Sumpurņ-zemi apkārt braukt

Un gar pasu zemes malu

Atkal mājās atgreestees! -—

Sumpurņi, ar suņu purneem -
Tadi esot cilvēki;

Viņi jelu gaļu ēdot,

Dzerot siltas asinis,

Tadeļ esot ļoti nikni,

Sevišķi uz cilvekeem,

Dzenotees pa pedam pakaļ,
Panākusi pārplēšot!

Tomēr no teem varot izbēgt,
Tad kad sevim pastalas

Acagarni kājās aujot,

Preeksā greezot papēžus.

Talak, pasā zemes malā,

Zemes alās dzivojot

Mazi ļaudis, kuri pasi
Nekam ļauna nedarot;

Bet tur esot Saules-darzi,

Kur ta ritos uzlecot,

Debesis tik zemu stāvot,

Ka ar roku aizsneegt var,

Tadeļ ritos, saulei lecot,

Alās esot jaslepas,

Citādi no saules stareem

Tūliņ esot jāsadeg.
Sini zemē nepazistot

Plauktus, leetu karamos,

Paēdusi karotītes

Aizbāžot aiz makoņeem;
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Meitām drebēs velējot

Vāles metas debesos.

Zemes malai garam braucot

Debesu vairs neredzot —

Tikai jura bezgaliga,

Bezgaliga tumsiba.

Sini jurā atrodotees

Zināms leelais dimant-kalns,

Kura virsgals, talu redzams,

Spožā gaismā atspidot;

Gar so kalnu garam jābrauc

Busot ari Lāčplēsim,

Bet lai neveens nemēģinot

Uzkāpt kalna virsgalā. —

Talak naksot atkal debess,

Atkal deenas gaismiņa;

Tur tad viņi eeraudzisot

Kadu salu tālumā,

Kura busot parāditees

Loti leelā košumā;

Bet lai tuvumā sai salai

Ne par ko see nebraucot —

Viņai tada ipasiba

Ka ta atri peevelkot,

Visus kuģus, visas laivas,

Kuras nākot tuvumā,

Viss ko reizi peevilkuse

Muzam projām neteekot.

Ja vins caur sām likstām visām

Busot gudri cauri tikt,

Tad no otr' puss Zeemeļ-juras

Laimigs mājās parnaksot.

Lacplēss tagad Zeemeļ-meitai

Pateicās it sirsnigi;

Sauca savus ļaudis kopā,
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Lika ceļa taisitees.

Bet tee nebūt negribēja

Atstāt jauko viduci, —

Kamēr Zeemeļ-meita teica,

Ka gan tēvs driz celsotees,

Tad par velti busot pulēs,

Tee vairs projām netikšot.

Tagad visi atri steidzas

Atpakaļ uz jūrmalu,

Kur tee tāpat savu kuģi

Atrada ka bijušu. —

Bet nu ledus pili ceļas

Dimdesana varena —

Visa sala, ledus kalni

It ka drebēt drebēja.

Zeemeļ-meita atri sauca:

„Braucat projām, glabjatees,

„Tēvs mans jau sak augsam celtees,

„Zeemeļ-vetra eesaksees!" —

Kugineeki nu gan veikli

Laida vaļā zēģeles —

Un ar pirmo zeemeļ-veju

Atri projām aizlaidās;

Tomēr vejs it drizā laikā

Bargā aukā pārvērtās,

Sneegs un aukstums jurā greezās,

Zeemels bija uzcelees! —

Kuģa ļaudis nāves bailēs

Visus speķus saņēma,

Lai jo atri projām tiktu,

Lai no vētras izglābtos;.

Bet tee tika ilgu laiku

Breesmu viļņos metati

Un, kad beidzot kuģis bija

Tuvu klat pee grimšanas,

6Lāčplēsis.
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Tad pee kādas zemes tika

Juras lici eegrusti.

Se nu viņi pirmā bridi

Gan no nāves izglabās,

Bet no zemes puses atkial

Jaunas breesmas gaidāmas,

Jo caur vētru viņi tika

Sumpurņ-zemei peedziti! -

Vētra bija norimuse.

Jura leni viļņojās.

Kugineeki ari sāka

Visu tuvāk apskatit.

Kuģis bija deezgan stipri

Vētras laikā apskadets, —

Tas bij kreetni jāizlāpa,

Tad veen aizbraukt varēja.

Zeme, cik tai' acis redzi,

Visur tukša rādijās,

Tik pee kada sūnu kalna

Zeemeļ-breezi ganijās, —

Tadeļ kuģa puisi atri

Nemās kuģi izlāpit;

Lacplēss atkal driz ar citeem

Gāja breezu medibās;

Viņeem ceriba vel radās,

Ka varbūt se tuvumā

Suņu purni nedzivojot

Un tos nepamanīšot.

Lacplēss nu ar citeem klusi

Sūnu kalnam tuvojās;

Teem ar kādus breezus nokaut

Pasu reiz bij laimejees,

Un jau gribēja ar dunceem

Nogreest mikstus gabalus, —

Kad iz kalna atskanēja
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Breesmigakā bļaušana,

Un iz kādas kalna alas

Skrēja lauka Sumpurņi.

Acumirkli viņi tika

Visas pusēs aplenkti

Un turpat, lidz apdomājās,

Drusku druskās saplēsti.

Lacplēss tik ar smago skepu

Veens vel pretim turējās

Un uz visām pusēm atri

Daudz no viņeem nodūra.

Bet see suņu izmanibā

Viņam klātu peekrita

Un ar zobeem gurnos sānos

Dziļas brūces eecirta.

Lacplēss laikam nevarētu

Veens pats ilgi turetees,

Ja tam laikā derigs padoms

Prātā nebūt' eekritis.

Kad bij manij's, ka no alas

Sumpurņi vairs nenāca,

Tad ar joni pats tur eeksā

Vins it atri eeskreja.

Tagad durvis eestadamees,

Vins it veegli varēja

Visus, kuri pakaļ skrēja.

Nodurt, vaj ar atgainit.

Sumpurņi, to redzēdami,

Traku troksni sacēla,

Bet ar drizi izdarija,

Par ko Lacplēss satrūkās

Viņi alai preeksā vēla

Leelus smagus akmeņus,

Lidzkam visas alas durvis

Ar teem ceeti aizkrāva;

6*
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Lacplēss tadā ziņa bija

Ala it ka eemurets —

Kamēr Sumpurņi aiz durvim

To it ceesi sargāja.

Kugineeki nevarēja

Medineekus sagaidit,

Nedrīkstēja ari aizeet

Tāluma tos uzmeklēt.

Viņi kuģi sataisīja

Gatavu preeks braukšanas,

Tomēr vel neveens no beedreem

Nebija tur eeradees.

Sevišķi tee nobēdājās

Daudz par savu Lāčplēsi,
Jo bez viņa nezināja,

Ko lai talak eesaktu.

Te uz reizi stūrmans sauca;

„Lacplēss, luk kur Lacplēss nak!a

Un pec kada isa laika

La9plēss kuģi eeradās,

Vēlēja bez kavēšanas

Tūliņ atri projām braukt;

Velaki tas izstastija

Medineeku likteni

Pats caur to tas bija glabees,

Ka tur alas dibinā,

Atradis aiz sūnu kalna

Kadu mazu caurumu,

Kuru tas ar smago skepu

Bija lauzis leelaku

Un pec vairāk deenu darba

Tad no alas izlidis.

Alā atradis tas bija

Kādas gaļas paleekas

Un ar tām veen visās deenās
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Pārticis kā varēdams.

Otrā pusē sūnu kalnam

Sumpurņi to neredzej',

Tā tad atri, nepamanot,

Viņam aizbēgt izdevās.

Ilgu laiku atkal brauca

Lacplēss jūrā tālajā,
Kamēr pasā zemes malā

Pedigi tas nonāca.

Sita zeme, teiku pilna.
Sita sapņu valstiba —

Austrums — svēta ilgošanās,

Pirmais tautu šūpulis! —

Zem' un debess nevaid skirti,

Abi kopā saeetās;

Se atradās debess vārti,

Šeitan pekle atvērās.

Se ir Perkon-delu mājas,
Kur tee zeltu kaldina;
Saules dārzos Saules meitas

Zelt-abolus audzina.

Šeitan Saule nakti guli

Dimantiņa laiviņā —

Uzlec Saule no ritiņa,

Paleek laiva ligojot;

Saule savus kumeliņus

Šeitan jurā peldina,

Pate sedi kalniņāi

Zelta grozi rociņā.

Zemes malas eemitneeki

Dzivo isti laimigi;

Tee kā bērni nevainigi,

Ļaunuma vel nepazist.
Deevu deli, Saules meitas,

Viņu dzivē eemaisas, —
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Sarga tos no ļauneem gareem,

Vada viņu likteni. —

Lacplēss lidz ar saveem ļaudim

Šeitan ilgi dzivoja,

Pavadija jaukas deenas,

Redzēja daudz brinumu.

Zemes ļaudis, veens par otru,

Dzinās viņus paceenit

Un sis zemes savadibas

Viņeem labprāt izradit.

Tomēr Saules zelta dārzi

Bija nepeeeetami —

Oilvekeem ir neeespejams

Panest viņu spožumu!

Lacplēss atkal atminējas,

Ka tam talak jāceļo;

Tadeļ kada jauka deenā,

Kad bij Saule lēkuse

Un ar saveem zelta rateem

Debess velvē braukuse,

Nolaida vins kuģa mastus —

Debesos lai nemetās —

Un aiz debess-, zemes-malas

Tumsā jurā eebrauca.

Tumsiba se bij tik leela

It kā pekles dziļumā —

Kugineeki nevarēja

Neveens otra saredzēt.

Tikai tali, kaut kur tali,

Kaut kas acis spideja, -

Turp nu viņi, viseem spekeem

Tagad kuģi stūrēja,

Kamēr beidzot gluži klātu

Dimant-kalnam peebrauca.

Apkārt kalnam krēsla bija,
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Virsgals augša mirdzēja,

It ka segts ar saules stareem.

It kā zeltā, dimantā.

Sturmans kuģi peetureja,

Ļaudis malā izkapā, —

Gribējās teem viseem zināt,

Kas tur augšā atrodas.

Lai gan Lacplēss viņeem leedza
?

Tomēr veens jau uzrāpās;

Augšā ticis tas tik sauca:

„Ak tu Deeviņ, cik se jauks!"

Un tad, it kā vēja sparneem,

Projām skrejot nozuda. —

Viņam pakaļ kāpa otris,

Augšā tāpat izsauca:

„Ak tu Deeviņ, cik se jauks!"

Un tad projām aizskrēja.

Redzēdami, ka see abi

Atpakaļ vairs negreezās,

Kugineeki kadu trešo

Garā striķi peeseja.

Augšā tas nu tāpat sauca:

„Ak tu Deeviņ, cik se jauks!"

Un tāpat kā abi pirmee

Projām aizskreet gribēja,

Tomēr citi to aiz striķa

Atkal zemē novilka.

Bet tas tagad it ne vārda

Izrunāt vairs nespēja,

Un par brinumu jo projām
Mēms aizveenu palika. —

Lacplēss tagad nekavējās

Pee si kalna ilgāki;

Brauca apkārt, kamēr atkal

Deenas gaismā eebrauca.
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Tagad ceļa negadījās

Vairs nekādi kavēkļi.

Laiks bij jauks un ceļa vēji

Veicināja braukšanu.

Kugneeki jau sāka cerēt

Baltā jurā atgreestees,

Kad tee kadā miglas rita,

Miglai kritot, redzēja

Jurā kadu svešu salu

Ļoti kosā izskatā.

Lacplēss tūliņ eedomaja,

Ka ta pate sala bus,

Par ko teica Zeemeļ-meita,
Ka ta kuģus peevelkot.

Tadeļ vins nu atri lika

Kuģi no tās projām greest;

Bet par velti, — it kā apburts

Kuģis salai tuvojās,

Kamēr ar jo leelu speķu

Salas krastā uzskrēja! —

V. Dzeedajums.

Uz apburtas juras salas — Tris Jodi — Veca ragana — Spidala — Laimdota

un Kokness — Satikšanās — Laimiga atgreesanas atpakaļ uz teviiu. —

Spidala kad bija izskiruse

Lāčplēsi ar savu miļako,

Meerā vis vel viņa nepalika,

Teem jo projām ļaunu darija;

Skrēja talu pa daudz juras salam

Abas tās ar veco raganu,

Jurā vētras, leelus vējus ceļa,

Lāčplēsi ar kuģi aizdzina

Nezināmā, talā Zeemeļ'-jurā,
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Kur tam butu bijis jābeidzas,

Ja veen turpat laipna Zeemeļ-meita

Nebūtu to laika glabuse.

Tagad atkal deezin kada liksta

Varēja tam sala gaditees. —

Kad no pirmām bailēm kugineeki

Burvu salas mala atjēdzās,

Redzēja tee salas krasta malā

Daudzi kuģu, laivu dazadu,

Kuras visas šeitan, laik' uz laiku,

Garam braucot bija peerautas;

Visas stāvēja kā peenaglotas,

Juras viļņi ap tām skalojās;

Laivineeki, nekustoši, mēmi,

Viņās gulēja kā akmeņi.

Ari visā salā nemānija

It ne kādas dzivas darbibas;

Tikai kadā meza-stigas galā

Jurā eeksā tilts bij uztaisits

Un uz ūdens, pasā tilta galā,

Leela skaista maja stāvēja.

Lacplēss, lidz ar saveem kugineekeem,

Pa §o tiltu majā eegaja;

Ari šeitan viņi neatrada

It ne kadu citu dzivneeku,

Tomēr visā majā redzams bija,
Ka ta apdzivota atrodas,

Jo se peelikti bij leeli galdi

Daudzeem edeeneem un dzereeneem;

Talak atkal, kadā-citā telpā,

Bija mikstas gultas taisitas.

Kuģa ļaudis ilgi negaidīja:

Noturēja kreetnu maltiti

Un tad, vakarā eeks mikstām gultām

Visi lidzi gulēt aizgāja;
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Tomēr Lacplēss viņeem peemineja,

Ka tas labi darits nebūšot, —

Vajagot gan kadeem lauka stavet

Un so maju nakti apsargāt.

See nu visi viņu lūdza ļoti,

Lai vins pats so darbu uzņemot,

Jo see visi nogurusi esot,

Nevarēšot nakti izturēt.

Lacplēss pats nu apbruņojas ceesi,

Izgāja, pee tilta nostājas;

Bet neko tas ilgi nemānija,

Sala viss bij nāves klusuma.

Tad uz reizi pusnakti kads jatneeks

Driz no meza stigas izjāja;

Tilta gala nākot, zirgs tam stājas,

Sprauslāja un negribēja eet;

Jatneeks dusmigs zirgu apsaukt saka:

„Ko tu bistees? — eenaidneeka nav;

„Butu gan, tur tala Zeemeļ-jura,

„Varons Lacplēss manim pretineeks,

„Bet tas jauns un nav tik talu ticis,

„Ka vins šeitan atnākt varētu." —

Lacplēss sauca pretim tam no tilta:

„Velti ķaulis tu ta domāji,

„Esmu gan jau ticis es tik talu

„Un patlaban tevi sagaidu!" —

Jatneeks, kurs bij Jods ar trijām galvām,

Atteica tam pretim spitigi:

„Ja tu teesam varons Lacplēss esi,

„Tad nac laukā spekeem merotees!

Abi tee nu gāja salas vidū,

Bet tur bija tiri mezi veen.

Jatneeks teica: „Nopūt tu so mezu,

~Lai mums klajums teek kur spekotees!"

Lacplēss teica: „Tevim trijās mutes,
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„Kadeļ negribi tu mežu pūst?"

Jods nu pūta, un par trijām jūdzēm

Riņķi apkārt mezi pazuda! —

Klajumā nu Jods tam virsū skrēja

Un tik stipru pliķi eecirta,

Tā ka Lacplēss, gandriz lidz pat ceļeem,

Salas ceetā zemē eegrima.

Bet tas atkal tikpat atri cirta

Pretim tam ar smago zobenu,

Un uz reizi, ar jo leelu speķu

Jodam veenu galvu nocirta.

Tas gan turējās vel stipri pretim,

Tomēr Lacplēss viņu pārspēja

Un tam divas atlikušās galvas

Pedigi ar tāpat nocirta.

Tad vins ņema jatneeku ar zirgu

Un tos tuvā mezā noslēpa.

Pats tas greezās atpakaļ uz maju,

Noģērbās un gulēt nolikās.

Kugineeki, tilta gala majā,

Netika nu vairāk traucēti. —

Otrā deenā preecigi tee atkal

Eda, dzēra, kā pa godibām;

Naktei nākot Lāčplēsi tee lūdza,

Lai sis atkal maju sargājot.

Lacplēss atkal apbruņojās ceesi,

Izgāja, pee tilta nostājās.

Pusnakti luk atkal breesmigs jatneeks
Driz no meza stigas izjāja.

Jājot runāja tas pats pee sevis:

„Kur gan brālis vakar palika?

„Vaj varbūt nav Lacplēss manu brāli

„Vakar šeitan salā saticis?

„Nevar but, jo tas no Zeemeļ-juras

„Laikam muzam neatgreezisees." —
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Lacplēss sauca pretim tam no tilta:

„
Velti ķaulis tu ta domāji,

„Esmu klat un vakar tavam brālim

„Visas trijās galvas nocirtu!" —

Jatneeks, kuram bija sešas galvas,

Atteica tam pretim dusmigi:

„Ja tu manu brāli kāvis esi,

„Tad es tavus kaulus samaisu;

„Nac veen lauka, noput salā mezu,

„Lai mums klajums teek kur spekotees!"

Lacplēss teica: „Tev ir sešas mutes,

„Kadeļ negribi tu mezu pūst?"

Jods nu pūta, un par sešām jūdzēm,

Riņķi apkārt mezi nozuda.

Klajumā nu Jods tam virsū krita

Un tik stipru pliķi eecirta,

Tā ka Lacplēss dziļi, lidz pat gurneem,

Akminaiņā zemē eegrima.

Bet tas atri tāpat pretim cirta

Un tam divas galvas nocirta.

Tee nu ilgi kāvās veens ar otru,

Kamēr Lacplēss Jodu pārspēja

Un to atkal, lidz ar visu zirgu,

Salas beezā mezā paslēpa. —

Noguris tas tagad majā gāja.

Un lidz leelai deenai —

Trešo nakti vins uz ļaudim teica:

Busot eet gan maju apsargāt,

Bet lai šonakt viņi visi lidzi

Paleekot eeks mājas nomodā,

Jo, varbūt seem viseem'vajadzēšot

Eet par nakti viņam paligā ;

Tad lai spoguli so ņemot lidzi

Un to viņam rokā eedodot.

Lacplēss tagad ņema kadu trauku
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Un to peeleja ar ūdeni,

Uzlika uz atsevišķa galda,

Lidzas Staburadzes spogulim;

Ja par nakti, tā vins ļaudim teica.

Ūdens tirs sai traukā paleekot,

Tad tee varot droši majā palikt,

Paligā lai viņam nenākot;

Bet ja redzot tee, ka nakti traukā

Ūdens pārversotees asinis,

Tad bez kavēšanas lai see visi

Steidzotees tam salā paligā! —

Lacplēss atkal apbruņojās stipri,

Un pee tilta laukā nostājās.

Pusnakti, luk trešais breesmigs jatneeks

Atskrēja ar galvām deviņām.

Tilta galā zirgs tam stāvu slejās,

Sprauslāja un negribēja eet.

Jatneeks dusmigs zirgam virsū brēca:

„Ko tu bistees ? — eenaidneeka nav,

„Ja ar Lacplēss pats se butu nācis,

„Tad to mani brāļi zinātu." —

„
Lacplēss pats ir gan jau šeitan nācis,

„Tavus brāļus vakar nokāvis;

„Un jau ilgi se pee tilta gaida,

„Lai ar tevi tāpat daritu."

Lacplēss sauca tā no tilta pretim,

Par ko breesmons ļoti pārskaitās. —

„Ja tu manus brāļus kāvis esi,

„Tad es tevi dzivu aprišu, —

„Nac veen laukā, nopūt salā mezu,

Lai mums klajums teek kur spekotees!"

Lacplēss teica:
„
Deviņas tev mutes,

„Kadeļ negribi tu mezu pūst?" —

Jods nu pūta, it kā vētra krāca

Deviņ jūdzes mezu nopūta.
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Tagad Lāčplēsim tas virsū krita

Un tik stipru pliķi eecirta,

Ta ka sis lidz pusei ceetā zemē

Tur uz veetas tūliņ eegrima. —

Sis nu cirta pretim visa speķa -

Un tris galvas Jodam nocirta.

Jods nu sita atkal veenu pliķi —

Lacplēss dziļāk zemē eegrima.

Tas nu atkal Jodam pretim cirta,

Un tris galvas reizē nocirta.

Tagad tee nu kāvās ļoti ilgi,

Kamēr abi gluži nokusa —

Jodam vel tik bija veena galva,

Lacplēss zemē lidz pat padusēm.

Tas nu gaidija, kad citi naktu

Viņam paligā, ka norunāts,

Bet neveens no viseem viņa ļaudim

Nerādījās šeitan tuvuma;

Tee bij visi sen jau aizmigusi,

Aizmirsusi viņa pavēli. —

Lacplēss tagad savu kara vali

Sveeda turp ar tadu specibu,

Ta ka ta par kādam trijām jūdzēm

Eeskreja pa logu istaba.

No si trokšņa visi kugineeki

Iztrukusees kājas uzceļas;

Viņi skatijās uz galda trauka,

Asins tajā jau pār malām gaj'! —

Tagad viņi visi atri skrēja

Salā eeksā, meklēt Lāčplēsi,

Un kad Jods to gandriz pasu laiku,

Gribēja jau zemē nogremdēt,

Pasneedza tee, atri peeskrejusi,

Viņam Staburadzes spoguli.

Jods to redzēdams pee zemes krita
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Un ka sasalis tur palika.

Ļaudis Lāčplēsim nu palidzeja

Augša tikt, no zemes izraptees.

Uzcelees tas ari pedigajo

Galvu Jodam tagad nocirta,

Bet ar savus kuģa ļaudis stipri

Izbāra par neuzmanibu.

Tagad, teica vins, gan laikam busot

Sala viņu vara atrastees,

Tomēr vajadzēšot to pa preeksu

Visās pusēs labi pārmeklēt:

Varbūt breesmigajeem Jodu-braļeem,

Atrodotees kaut kur paligi. —

Ar so nolūku, pec kādām deenām,

Kad bij Lacplēss labi atpūtees,

Gāja tas ar saveem kuģa ļaudim

Apkārt, salu izmeklēdami.

Izgājusi kādam mežam cauri,

Eetika tee jaukā eelejā.

Eelejā bij skaidra, tira aka

Un pee akas kupla ābele.

Kuģa ļaudis visi tūliņ steidzās

Klat pee akas, kreetni nodzertees;

Tomēr Lacplēss viņeem pakaļ sauca,

Leegdams, lai tee tūliņ nedzerot.

Peegajis, tas trissturigi cirta

Akā eeksā driz ar zobenu

Acumirkli akā tirais ūdens

Pārvertijās it kā asinis,

Un tur akas eeksā dzirdams bija

It kā eevainota vaimanas.

Tomēr pec neilga laika atkal

Klusums driz visapkārt eestajās,

Un ar ūdens noskaidrojās akā,

Tirs kā zitars atkal palika.
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Tagad, teica Lacplēss, lai see dzerot,

Vaina nu nekāda nebučot. —

Ābelei, tur tuvumā pee akas,

Bija ļoti skaisti āboli.

Ļaudis, padzērusi, steidzās klātu,

Gribēja sakt noraut ābolus.

Bet ir se uz viņeem Lacplēss sauca,

Lai tee neaizkarot ābolus.

Peegajis, tas gribēja jau eecirst

Ābelē ar savu zobenu,

Kad iz ābeles ar bailēm sauca

Kada balss: „Ai, necērt, Lāčplēsi!"

Kamēr Lacplēss it kā satrukdamees

Atrāvās no kuplās ābeles,

Pārvērtās ta lidz tai pasā bridi

Par it skaistu jaunu seevisku.

Brinodamees skatijās uz viņu

Tas ar jutām neizsakāmām, —

Ta bij visa ļauna daritaja,

Viņa eenaidneece — Spidala!

Spidala nu tam pee kājām krita,

Lūdzās lai so nenomaitājot;

Busot viņa noslēpumus atklāt,

Busot nozeegumus pārlabot;

Apsolotees visā savā muzā,

Lāčplēsim vairs ļauna nedarit.

Lacplēss, lai gan visu neticēja,

Dāvināja viņai dzivibu, —

Varons, kas ar milzeem, jodeem kāvās

Negribēja maitāt seevisku. —

Tagad Spidala tam izstastija

Visus ļaunus darbus, nodomus,

Kurus ta un Kangars, abi kopā,

Lāčplēsim par postu darij'si;

Ka tee vilusi iz Burtneek' piles,
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Laimdotu un draugu Koknesi -

Un ka draugs un miļa ligaviņa

Usticigi viņam muzigi! —

Vecā ragana, ko Velna bedrē

Lacplēss agrāk esot redzējis,

Apburuse sito jauko salu,

Tā ka kuģi šeitan peevilkti;

Kugineekus viņa, aizkārdama,

Pārvertuse driz par akmeņeem.

Tee tris Jodi , kurus vins se kāvis,

Esot viņas deli bijusi,

Kurus ta tur majā, tilta galā,

Barojuse daudzeem edeeneem;

Bet pa laikeem viņi kārojusi

Apēst ari kādus cilvēkus ;

Kugneekus tad atdzivinajuse

Ragana un viņeem devuse.

Kad sis viņas dēlus esot kāvis,

Tad ta pārskaitusēs breesmigi,

Paliku.,e eelejā par aku

Un si lidzās tur par ābeli.

Ja see butot dzērusi no akas,

Eekam LaĢplēss viņā eecirtis,

Tad see visi gan ar leelām mokām

Navi butot atradusi driz;

Bet caur viņa stipro eecirsanu

Akā nonāvēta ragana.

Tāpat ari Spidalai but' klajees,

Ja sis nebutot to žēlojis.

„Lacplēsi, tu esi uzvarējis!"

Teica ta ar balsi aizgrābtu;

„
Pērkons, Dccvi tevi sargājusi

„Ir pret viseem Jodeem, ļaundareem.

„Tomēr tev vel grūti darbi preeksā

„Gaida musu miļā tēvzemē;

7Lāčplēsis.
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„Kamēr tu se tala jura maldees,

„Tēvu zemi sveši dedzina!

„Steidzees, La9plēsi, uz tēvu mājam,

„Atreebees tur sveseem varmakeem!

„Ak cik labprāt es ar palidzetu,

„Ja preeks manis butu glābšana —

„Ja es butu tada nevainiga,

„Kada tava daiļa Laimdota.

„Bet kas var iz pašam velna rokām

„Izraut norunātu derību,

„Kuru pate zimejuse esmu

„Kaislibā ar savām asinim!"

Spidala, to teikuse, sev gimi

Apsedza un gauži raudāja. —

Tagad Lacplēss nešaubījās vairāk,

Ka no sirds ta vēlas atgreestees;

Te ar viņam tagad prātā naca

Nejausi tas mazais tistoklis,

Kuru tai tas nakti Velna bedrē

Bija ņēmis lidz par peemiņu.

Vins to lika atnest driz no kuģa

Un tad Spidalai to pasneedza.

Tikko Spidala to eeraudzija,

Kad ta leelā preekā eekleedzās.

Un, \el reizi Lāčplēsim pee kājām

Pateikdamās viņa nokrita:

„Lāčplēsi, tev visu savu muzu

„Busu pateiciga kalpone!

„Tu ar so man devi svabadibu,

„Velna nageem mani izrāvi —

„Tistoklis ir mana parakstitā,

„Launam apsolitā deriba;

„
Tagad viņu es iznicināšu,

„Un tad dzisos, kamēr dzivosu,

„Tikpat čakli labus darbus darit,
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„Cik es agrāk ļauna dariju!"

Spidala no akas burvju speeķi

Paņēma, ar kuru ragana

Modināja augsam kugineekus.

Kad tos saveem deleem atdeva.

Tagad viņa staigāja pa krastu,

Visos kuģos, laivas eegaja,

Aizkara ar speeķi gulētājus, —

Un tee visi dzivi uzcēlās.

Viseem likās, it kā veenu nakti

Veen tee salā butu gulej'si,

Tadeļ visi, preecigi un spirgti,

Salā pastaigatees eegaja;

Lacplēss ari viņus apskatīja

Un par ļoti leelu brinumu

Eeraudzija kugineeku pulkā

Laimdotu ar draugu Koknesi!

*

Laimdota un Kokness, abi kopā

Bēgdami iz normu klostera,

Sasneedza pec ilgas ceļošanas

Beidzot Vācu zemē jurmali;

Se tee atrada ar kadu kuģi

Gatavu uz talu braukšanu.

Kugineeki Vācu zemes preces

Gribēja uz svešām ostām vest

Un ar Daugavā pee Bidziņ-grivas

Apmeklēt tur jauno pilsētu,

Laimdota un Kokness nezināja

Vel neko par jauno pilsētu.

Nezināja ar par saveem miļeem,

Kā teem klajās talā dzimtenē;

Tadeļ viņu vēlēšanās bija,

Nokļūt atri miļā tēvijā.

Tomēr viņu abu vēlēšanās

7*
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Vis tik atri neizpildījās;

Ta ka Lāčplēsim, ar' viņeem ceļa,

Vētras ceļa veca ragana,

Kamēr beidzot, tali nost no ceļa,

Nezināma jurā eedzina.

Kad bij ilgi apkārt maldijusees

Viņi kadā deenā redzēja

Tali debess malā jauku salu.

Preecigi tee turpu nobrauca.

Salai tuvojotees kuģis skrēja,

It kā vētra viņu aizrautu,

Kamēr neapturami tas beidzot

Salā, citu pulkā, eeskreja.

Salā kugineekeem pretim naca

Kada isti laipna vecene —

Aicināja tos eeks tilta mājas

Un tur bagatigi meeloja.

Velak viņi visi gulēt gāja

Savā kuģi, kur tee aizmiga,

Un bij gulējusi visu laiku,

Lidzkam Spidala tos peecela.

Kas var izteikt visas viņu jūtas,

Kad tee satikās ar Lāčplēsi!

Laimdota tam driz ap kaklu krita,

Kokness roku speeda sirsnigi.

Tik ar laiku viņeem vardi radās,

Kad veens otram sāka pavēstit

Savus gadījumus jūrās, zemēs,

Savas likstas, raibus likteņus.

Lacpsēsim pee tam pavisam zuda

Saubisanās savu miļo deļ;

Tee no jauna apsolījās ceesi

Muzam turēt savu deribu.

Spidala veen stāvēja pee malas,

Neņēma pee runām dalibas,
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Kamēr Lacplēss to pee rokas tvēra,

Laipni citeem klātu peeveda,

Stastija, ka caur sis meitas gribu

Esot viņi abi izglābti.
Laimdota un Kokness tagad steidzās

Spidalai daudz reizes pateiktees

Un ar' to no savas puses lūdza

Peeņemt viņu visu draudzibu.

Spidala no sirds ar apsolijās

Palikt viņu ista draudzene

Un uz preeksu, visos gadījumos,

Ar' ar viņeem kopā turetees. —

Spidalai si jaukā juras sala

Bij jau agrāk labi zināma;

Viņa tagad Lāčplēsim un citeem

Derēja par labu vadoni.

Izrādījās, ka si juras sala

Visa bija ļoti augliga,

Tā ka daudzi se no kugineekeem

Vēlējās uz dzivi nomestees.

Lāčplēsim, kā salas eeņemajam,

Peederēja viņas valdiba;

Tadeļ tam ar pašam vajadzēja
Šeitan kadu laiku nodzivot,

Kamēr ļaudis salā eetaisijās

Un tai eecela sev veetneeku.

Viņi pasi, visi četri draugi,

Majā tilta galā dzivoja.

Spidala se atkal, leelā majā,

Visas veetas labi zināja;

Viņa paradija leelas mantas,

Noguldītas daudzos kambaros;

Ari leelu krājumu ar leetām,

Kuras derēja preeks pārtikas.

Laimigas se pavadija deenas,
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Musu slavenakee tauteesi

Un ja seem tik dārga tēvu zeme

Visā zinā nebūt' bijuse,

Viņi butu sini jaukā salā

Laimigi jo projām dzivoj'si.
Bet tads nebij viņu visu liktens,

Meerā, laimē kaut kur nodzivot;

Sirds teem dzinās tēvu zemi redzēt,

Ņemt pee viņas ciņeem dalibu. —

***

Kadā deenā, kad jau sataisijās

Viņi nobraukt savā dzimtenē,

Kamēr Lacplēss ļaudim deva ziņas,

Noteica, kā viņeem jadzivo,

Gāja Kokness vakarā pa salu,

Pastaigatees savā nodabā.

Vins bij ticis lidz tai jaukai lejai,

Kur bij akā kauta ragana.

Jau par gabalu tas eeraudzija

Tur pee akas mazu uguni;

Tuvāk eedams, pazina tas skaidri

Spidalu pee uguns stāvošu.

Rokās turēja ta raibu speeķi

Un vel kadu mazu tistokli -

Abus viņa uguni tad meta,

Pate tā pee sevis teikdama:

„Eita projām jus pa gaisu gaiseem,

„Iznikstat kā dūmi, putekļi;

„Jusu vara par man' iznikuse,

„Esmu tagad no jums svabada!"

Uguns stabs ar troksni svirkskedamu,

Acumirkli gaisā pacēlās,

Palika par liku uguns pūķi,

Sprēgādams tas projām aizlaidās.

Uguns zemē pec tam ari zuda,
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Klusa krēsla leju apklāja.

Spidala bij nometusēs zemē,

Slaucija no acim asaras.

Ģini bridi Kokness pee tas gāja,

Pacēla to augsam, sacidams:

„Kapec, masiņ, šeitan tu tik skumji

„Slauki savas daiļas actiņas?"

Spidala gan sākot nokaunējās,

Tomēr viņam lēni atteica:

„Asaras sis slauķu es aiz preeka,

„Cerēdama vel uz nākotni;

„Domāju no jauna eesakt dzivot,

„Aizmirzdama tumšo pagātni.

„Koknesi, ja tu ko redzej's esi,

„Turi to pee sev' kā slēpumu;

„Drizi laikam musu ceļi skirsees,

„Tad tev' peeminesu klusumā."

Kokness satvēra nu viņas roku,

Atbildēja dziļi jūtoši:

„Spidala, es tavus noslēpumus

„Muzam klusu pee sev' turesu;

~Tu jau pate aizmirsuse esi

„Visu savu tumšo pagātni,

„Kadeļ man bus par to kaut ko zināt

„Es tik zinu savu glābēju!

„Bet vel vairāk, ari manim iraid

„Tevim jāsaka kads noslēpums,

„Kurs, ja tu veen viņam peekritisi,

„Musu ceļus tomēr saveenos;

„
Spidala, nāc, ceļo ar man' kopā,

„Zini ar', ka tevi mīlēju!"

Spidala to dzirdot nobālēja,

Viņas krūtis atri cilājās;

„Koknesi," ta teica, „vaj tu zini,

„Ko tu velces sev par ligavu?
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„Šovakar se leja dedzināju

„Uguni es Velna deribu!"

„Zinu," teica Kokness stingra balsi.

„R,edzeju, ka viņa iznika;

„Zinu ar, ka varu ļoti ceenit

„To, kas krit un atkal uzceļas —

„Tas gan stāvēs stingrāki uz kājām.

„Nekā tas, kas vel nav pakritis."

Kad vel Spidala, tik no nejausi

Pārsteigta, pee sevim domāja,

Kokness viņai seri talak teica:

Ja si viņa jutas atraidot,

Tad gan labāki tam butu bijis

Krasta mala but par akmeni,

Nekā tikt no savas izglābējas

Pirmā milestibā atraidits. —

Spidala nu ilgāk neturējās,

Galvu paceldama atteica:

„Ja tik cēla tava milestibā,

„Tad es ari citad' nevaru;

„Nemi man', es bušu uzticiga,

„Kā varbūt veen kada pasaulē!' 1

Tagad apķēra to Kokness ceesi,

Skupstija no acim asaras;

Silta vēsma viņeem garam laidās,

Ta bij — Laimas-mates svetiba. -

Otrā deenā Lacplēss savu kuģi

Laida projām jurā ligotees, —

Salā visa burviba bij beigta,

Kuģi gāja, kur veen gribēja.

Ceļā Kokness, Spidala ar pate,

Izstastija savu milibu;

Lacplēss, Laimdota, see miļee draugi,

Preecajās par viņu laimibu;

Aizmirstas bij tagad visas bēdas,
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Ko tee veens par otru ceetusi.

Tagad viņu ilgošanās bija

Notikt atri sava dzimtenē.

Kavēkļi vairs ceļa negadījās,

Zeemeļ-veji vētras neceļa, —

Likās, it kā pate juras-māte

Veicināja viņu braukšanu.

Kamēr beidzot talā debess malā

Preezu mezi rādijās,

Krasti cēlās, naca tuvāk, tuvāk

Daugav-grivā kuģis eebrauca.

VI. Dzeedajums.

Ligo svētki, Ligas nakts — Virsaišu sapulce — Lacplēss ar beedreem sa-

pulcē — Kāzas — Kars ar bruņeneekeem — Lacplēss Leelvārdē — Kan-

gars un Diterichs kā nodevēji — Lāčplēša nave — Beigas.

Par gadskārtu Ligo naca

Savus bērnus apraudzit —

Tad pa visām Latvju ārēm

Ligo, Ligo skanēja!

Pogaj' miļi lakstigala

Visos upju licisos, —

Ligo svētki, Ligas nakte

Bija atkal nakuse.

Zilā kalna kalna-galā

Dega gaišas ugunis;

Ligusoņi ragus pūta,

Svētkos sauca tauteesus.

Un tee naca, jauni veci,

Leeli mazi, bareem veen.

Tēvi nesa medu alu,

Mātes seerus, plāceņus;
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Jaunas meitas, jauni puisi —

Zāles, puķu vaiņagus.

Ligas nakti*visi kopa

Pušķojas un preecajas:

Eda, dzēra, dejas veda,

Ligo Deevam zeedoja. -

Ligusoņi tautas veda

Klat pee Deevu altāra,

Izlēja tur medus kausus,

Dārgas zāles dedzinaj',

Un kad leesmas, dūmu smarsa,

Paceļas no altāra,

Dzeedaja tee visi kopa

Slavas dzeesmas, lūgšanas:

„Mes tev' redzam milestibā,

„Ligo, Ligo,

„Labu draugu saderibā, Ligo!

„
Svēti musu saimneecibu,

„Ligo, Ligo,

„Pildi klētis, pildi bļodas, Ligo!

„Nemi savu sirmo zirgu,

„Ligo, Ligo,

„Apjaj musu meezu laukus, Ligo!

„

Izmin smilgas, lacu auzas,

„Ligo, Ligo,

„Lai aug musu tiri meezi, Ligo!

„Musu pļavām zaļi dodi,

„Ligo, Ligo.

„Musu telēm smalku seenu, Ligo!

„Musu telēm smalku seenu,

„Ligo, Ligo,

„Tiras auzas kumeļeemi, Ligo!

„Kaisi puķes, kaisi zeedus,

„Ligo, Ligo,

„Musu kalnos, eelejasi, Ligo!
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-Lai pin visas ceemu meitas,

„Ligo, Ligo,

„Raibus puķu vainadziņus, Ligo!

-Atved musu tautu deleem,

„Ligo, Ligo,

~Daiļas, kreetnas ligaviņas, Ligo!

~Peeskir musu tautu-meitām

„Ligo, Ligo,

„Dizus meezu arajiņus, Ligo !

„Naci ceemā, -naci seta,

„Ligo, Ligo,

„Savu bērnu apraudziti, Ligo!

„Lai beg skauģi, lai beg burvji,

„Ligo, Ligo,

„Lai mes tevi milejami,

„Ligo, Ligo,

„Lai mes tevi peeminami, Ligo!"

Kamēr dzeesmu pilnas skaņas

Mežos, lejas aizlaidās,

Parādījās svēta birzē

Apaks kupleem ozoleem

Aizgājušo tēvu ēnas —

Tautas sargu dvēseles.

Vaidelosi, Ligusoņi

Redzēja sos varoņus

G-odbijigi segtām galvām

Viņeem garam staigāja.

Tagad tautu pamacija

Vaidelosu vecākais,

Veenpratibā, saderibā

Viseem kopā turetees,

Visās kaitēs, gadijumos

Saveem braļeem palidzet.
Un driz visi, veci, jauni,

Miļi rokas sadevās,
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Visi solijās no jauna

Palikt laba draudzībā.

Kuram bij kads zināms naidneeks,

Tas pee viņa nosteidzās,

Roku dodams miļi lūdza

Atkal meeru saderēt.

Un pee Zilā kalna birzēm,
Deevu vaiga tuvumā,

Svetita no tēvu gareem,

Visa tauta apmetās. —

Zaļā zalē sēdēdami,

Pulkos, baros, pulciņos,

Mājas tēvi, mājas mātes

Izdalija dāvanas.

Pilnas kannas, kausi, ragi,

Peeleeti ar meestiņu,

Ceļoja pa rindu rindām

Kreetnus malkus sneegdami;

Plāceņus un mikstus seerus

Deva lidz ko uzkostees.

Ēdot, dzerot sarunājās,

Daudzas leetas apspreeda.

Viri savus darba beedrus

Šeitan kopā atrada,

Seevas savas tautu masas,

Kuras tali dzivoja;

Ari sirmgalvji vel dažus

Ņiprus vecus satika,

Kuri teem preeks ilgeem gadeem

Bija beedri jaunibā.

Bet par viseem jaunā audze

Ligas nakti preecajās:

Puisi pulkos kaislām jutām

Dzeedaja par milibu;

Meitas koros atbildēja,
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Milibu teem leegdamas,

Tomēr katra gan pee sevis

Klusuma tas vēlējās,

Kaut jel jaukais britins naktu,

Miļako kad apkamptu.

Talak, talak puisi speedās

Meitu baru tuvumā,

Kamēr drizi katris savu

Izredzēto saķēra,

Un ar viņām, roku rokās,

Rindu dejas uzveda.

Uzkalnā, tur birzes malā,

Apaks svēta ozola,

Sapulcējās Vaidelosi,

Visi tautas virsaiši;

Pārspreeda par meeru, karu,

Zilēja par likteni.

Viņu pulkā vecais Burtneeks

Atradās un Aizkrauklis,

Velak ari vecais Leelvārds

Svētā birzē eeradās.

Nopeetni bij viņu gimi, .

Nopeetni tee runāja;

Runu-birkas, birzē lasot,

Grūtas zimes rādija.

Sevišķi bij vecais Leelvārds

Šoreiz dziļi noskumis;

Kad bij savus vecos beedrus

Sirsnigi tas apsveicis,

Nostājās tas viņu pulkā,

Uz teem sadi runāja:

„Virsaiši ap Zilo kalnu,

„Jus to postu nezināt,

„Kurs sai pasā laikā draudē

„Musu tautu samaitāt;
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„
Zināt, ka pee Ridziņ-grivas;

„Daugav-ma]ā apmetas

„

Sveši ļaudis, kureem Livi

„
Atļāva se tirgotees;

„Velak viņeem peebeedrojās

„Dzelzu bruņu nesāji,

„Kuri katru pavasaru

„Pulkeem šeitan atnāca.

„ Tagad viņi Kidziņ-grivā

„
Būvējusi ceetoksni,

„

Ikšķilē un Salas pili

„Mura pilis cēlusi.

„Lidz sim viņi Livu zemi

„Gluži posta likusi;

„Viņu ceemus dedzinaj'si,

„Viņu mantas laupij'si;

„Nokavusi virus, seevas,

„Kuri pretim turējās,

„Citur atkal peespeēdusi

„Peeņemt svešu ticibu.

„Bet visparais viņu nolūks

„Ir so zemi eekarot

„Un sis zemes tautas visas

„Sev par vergeem padarit,

„Un tad visu Balt'jas zemi

„Sava starpa izdalit.

Tadeļ ari kada deena

~Mani ļaudis vestija,

„Ka pulks svešu kara viru

„Atjājot uz Leelvardi.

„Atruma, cik spējams bija,

„Liku ļaudis apbruņot,

„Un ar viņeem tad aiz varteem

„Sveseem preeksā nostājos;

„Uzrunāju tos it isi,
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„Prasidams, ko velējas.

„Tad iz pulka atdalijas

„Driz kads plecigs bruņeneeks,

„Teica, Dan'jel*) viņu saucot,

~Sutits tas no biskapa,

„Eeņemt savu nomas veetu.

„Veco pili Leelvārdi.

„Ja ar labu es to vēlot,

„Tad sis manim atļaujot

„Dzivot sava veca maja,

„It ka viņa babuļneeks;

„Jaunu mura pili busot

„Vins preeks sevim uztaisit.

„Eemitneekeem manos ceemos

„
Nodošanas uzliksot;

„Nemsot tas no saimneecibas

„

Sevim daļu desmito

„Un preeks saveem baznic-tēveem

„Podu visas labibas —

„Pods no katra mājas arkla**)

„Viņeem busot jāskaita.

„
Zināms, ka es atraidiju

„Bargi tadu bezkauņu.

„Par to tika nopostita

„Manu tēvu veca pils —

„Ļaudis kauti, vangos ņemti,

„Visas mantas laupitas.

„Pats ar kadu mazumiņu

„Karotāju izglābos;

„Aizgāju uz Gaujas krasteem

„Dabrels mani uzņēma.

„Viņa stipra pili naca

„Dazi Latvju virsaiši,

*)t:Danijels Bannerovs.

**) Nav jāsaprot zemes takses arklis, bet arklis, ar ko zemi ar.
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„Salasija karotājus,

„Pilei vaļņus apmeta;

„Uii no sejeenes tee kopa

„Lidz ar Liveem gribēja

„
Svešo varai pretim statees,

„Bruņeneekus apkarot.

„Bet caur Danijelu ziņas

„Rigas biskaps dabūja,

„Leelu bruņeneeku pulku

„Tas uz Gauju sutija;

„Viņu pulkā ari radās

„
Kaupa pats no Turaidas.

„Tas par postu visai zemei

„Bija licees kristitees

„Un ar zemes eenaidneekeem

„Slēdzis ceetu draudzibu.

„Tagad vins ar bruņeneekeem

„
Gaujas pili apsēda,

„Dabrelu un citus sāka

„Drauga prātā skubināt,

„Lai see savus tēvu Deevus,

„Atstajot kā maldigus.

„
Romas leelais pavests esot

„Sutij's savu veetneeku,

„Kurs par seem kā berneem busot

„Valdit Rigas pilsētā,

„Ja see labā prātā gribot

„Padotees un pakļausit.

„Kad no vaļņa virsaits Rūsins

„
Gribēja tam atbildēt

„Un, kā eerasts, godpratigi

„
Noņēma sev cepuri,

-Tad kads bruņeneeks iz stopa

„
Smagu bultu izšāva,

„Kura neapsegto galvu,
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„
Rūsiņam ar aizķēra

„Navigi no bultas trapits,

„Virsaits zemē pakrita.

„Par so negeligo darbu

„Visi ļoti sasūta

„TJn iz piles valņeem laukā

„Bruņeneekeem uzbruka,

„Sakava tos lidz pat naktei,

„Peespeeda uz bēgšanu.

„Tomēr viņeem jauni pulki

„Drizi naca paligā;

„Tauteesi tad atkal pili

„Visi devās atpakaļ.

„Se nu bija asas ciņas,

„Daudzi deenu, nedēļu,

„Kamer visa staltā pile

„Rokās krita pārspēkam.

„Piles karotāji ļoti

„Cinijās kā varoņi,

„Kamer beidzot, gandriz visi,

„Vaļņos navi atrada.

„Ar sis piles eeņemsanu

„Latvju zeme vaļā stav.

„Dzird jau leelus kara speķus,

„Biskaps atkal rikojot. —

„Virsaisi, es jums so vēsti

„Tagad nesu bedigu,

„Bet, ja Deevu prāts bus licis,

„Gals var veiktees laimigi;

„Vel ir Latvju plašās ārēs

„Daudz to skepu kalēju,

„Vel ir simtu simteem rokas,

„Zobenus kas vicina, —

„Pūšat taures, sitat bungas,

„
Saucat karā tauteesus,

8La9plēsis,
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„Un sai deenā visa tauta

„Kā veens virs bus gatava,

„Mirt vaj savu brivestibu

„
Aizstāvēt lidz pedigam!"

Kamēr virsaiši so vēsti

Sasutuši klausījās,

Apkārtnē pa visam lejam

Ligosana apklusa;

Bet tad simtas balsis sauca

„Lacplēss, luk kur Lacplēss nak!"

Un pec kada isa laika,

Pavadits no gavilēm,

Lacplēss lidz ar saveem beedreem

Svēta birzē eegaja. —

Lacplēss savu veco tēvu

Apkampa it sirsnigi,

Tāpat savus abus tēvus

Laimdota ar Spidalu;

Kokness ari sveicināja

Pazistamus virsaišus.

Tagad visi sapulcetee

Bēdas, rūpes aizmirsa, —

Kamēr Lacplēss viņeem tuvu,

Tikmēr breesmas tālumā.

Sevišķi bij vecee tēvi

Daudz no preeka aizgrābti,

Ka tee atkal savus bērnus

B-edzej' sveikus veselus. —

Lacplēss nu ar beedreem ņema

Dalibu pee sapulces,

Noklausījās visus stāstus,

Notikumus Baltijā;

Sirds tam dziļas sāpes juta,

Acis dusmas zvēroja,
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Kad starp citeem ari viņam

Stastija par Leelvārdi. —

Vaidelosi sludināja

Svētkus esam pabeigtus;

Novēlēja visu tautu

Deevu stipra glābšana,

Skubināja tautu-delus

Palikt labā ceribā

Un, ja vajadzigs preeks tautas,

Nodot mantu, dzivibu! —

Visi tagad apdomigi

Savās mājās aizgāja,

Visi zināja, ka drizi

Viņu rokām vajadzēs

Sirdigi sai grūtā laikā

Tēvu zemi aizstāvēt. —

Bet jau saule uzlēkdama

Atrada tur pakalnā

Virsaišus vel kopā sezot,

Tautas leetas apspreezot;

Veenpratigi viņi lēma

Karu vest ar svesneekeem,

Iznicināt tos pavisam,

Vaj iz zemes izraidit, —

To, uz skepeem stāvēdami,

Viņi svēti solijās.

Vadoni preeks kara pulkeem

Lāčplēsi tee vēlēja

Un par paligeem tam klātu

Tālvaldi ar Koknesi.

Tad vel reizi solijusees

Pastavigu draudzibu,

Virsaiši no Zilā kalna

Pedigi ar izskirās.

Leelvārds, Lacplēss, Kokness, Tālvalds,

8*
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Aizkrauklis un Spidala

Pavadīja visi lidzi

Burtneeku ar Laimdotu, —

Jaunee pāri Burtneek-pili

Kazas svinēt gribēja.

Viņu tēvi, Vaidelosi,

Tos jau tagad svetija.

*
* *

„
Kadeļ mans vaiņadzins

„Skibi stāv galviņa? —

„Ka tas skibi nestāvēs,

„Pilns kad tautu valodām!

„Vaiņadziņu valkādama,

„Par Laimiņu nebedaj';

„Kad noņēma vaiņadziņu,

„Ludzu Laimas raudadam'. -

„Tais, tauteeti, needru klēti,

„Sudrabiņa vadziseem,

„Lai tur kari mus' māsiņa

„Savu zilu vaiņadziņ'. —

„

Tilti ribi, tautas jāji,

„Nejāj mani baleniņ';

„Kad jās mani baloniņi,

„
Žvadzēs vara zobeniņ'!

„Redz kur stalti kara viri,

„Mani balti baleniņ',

„Ar zobenu vārtus vēra,

„Stāvu dida kumeliņ'!"

Tā dzeedaja panakstneeki,
Preceneekus gaididam'.

Preceneeki Burtneek-pili

Ar pee varteem sajāja;

Lacplēss, Kokness ar daudz citeem

Pavadoņeem eeradās.

Tee pec veca eeraduma
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Gluži sveši izlikās:

Prasīja pec mājas veetas

Sev un saveem kumeļeem;

Seta atkal kazu ļaudis

Viņus visad' tirdija:

Prasija no kādas tautas

Un uz kureen eedami,

Vaj sos ari droši varot

Laba majā paceemot?

Kamēr vecais Burtneeks naca

Pats tos eeksā eelaida.

Istabā bij galdi klāti,

Peelikti ar edeeneem;

Pasā vidū divi krēsli

Izpušķoti stāvēja.

Uz seem kresleem preceneeki
Abi divi nosēdās,

Vēlējas, lai viņeem rādot

Visu skaistās jaunavas.

Kāzineeki tagad viņeem

Sadas tādas peeveda;
Bet tee visas atraidīja,

Prasija pec labākām, —

Kamēr beidzot preeksā naca

Laimdota ar Spidalu.

Tās bij greznās rotās ģērbtas,

Galvā kroņi uzlikti,

Izrakstīti dārgām zilēm,

Apkalti ar vizuļeem.

Preceneeki augsam cēlās,

Teica, sis tās istajas;

Sēdināja viņas krēslos,

Pasi lidzās nostājās.

Tagad viņi vaicāt sāka,

Vaj sos kroņus pārdošot?
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Busot see ar dārgu naudu

Dārgu preci aizmaksāt. —

Pašas jaunas klusu ceeta,

Kāzineeki runāja;

Teica, ne ar pūru zelta

Nevarot tos aizmaksāt,

Ne ar varu, nedz ar karu

Tikt pee viņu vizuļeem.

Tomēr pec no abām pusēm

Labpratigi saliga

Un kad see bij solijusees

Sargāt tas un lutināt,

Ari pašas valkātajās

Preceņeekeem vēlēja. —

Tagad naca Vaidelosi,

Abus pārus laulāja:

Salika teem rokas kopā,

Laimai viņus dēvēja,

Apsēja ar ozol-lapām,

Sapitām ar vitenēm;

Pee tam viņi sadus vārdus

Svetidami runāja:

„Tā kā slaida vitenite

„Vijas apkārt ozolu,

„Tā lai vijas ligaviņa

„Apkārt savu arāju!"

Jaunee viri izplatīja

Tagad kāzu dāvanas;

Ligavas teem savus kroņus

Atdeva ar asarām;

Un see viņām galvā lika

Dārgas samta cepures,

Apšūtas ar cauņu adām,

Izrotātas sudrabā;

Jaunās tad aiz galda veda
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Un tam blakus nosēdas.

Nu tik sakas kazu dzires

Vairāk deenu, naksniņu,

Pavaditas koru dzeesmām,

Daudzām dejām uzvestam.

Tomēr vecais Burtneeks beidza

Kazu dzires agrāki,

Nekā citkārt eerasts bija,

Meers kad zeme valdija.

Jaunee pāri nedabūja

Ilgi kopā preecatees

Un pec kāzām, klusā majā,

Baudit jauno laimibu,

Liktens, nenovēršams liktens

Jaunos virus peespeeda,

Atrautees no miļām krutim,

Dotees atkal klajumā,

Tur kur skepus, bruņas lauzot

Kājas samirkst asinis.

Burtneeks lika kara taures

Pust pa viseem pakalneem,

Lika visos kalnu galos

Nakti uzkurt ugunis.

Citi virsaiši to redzot

Ari tāpat darija, —

Ta bij zime, ka uz karu

Jāpulcējas tauteeseem.

Un pa viseem ceemeem, mājām

Visā plašā Latvijā

Tautu deli, bāleliņi,

Visi karā rikojās:

Zobenus un skepus tvēra,

Apsedloja kumeļus;

Masas, jaunas ligaviņas,

Pušķoja teem cepures,
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Raudādamas, dzeedadamas,

Pavadija kareivus. —

Driz pa viseem ceļeem, jutēm

Jāja stalti kareivi,

Salasijas baros, pulkos,

Nakti birzēs gulēja,

Kamēr otra trešā deenā,

Pulcēs veetā notika. —

Lacplēss lidz ar citeem vadeem

Pulcēs veetā eeradās,

Kara pulki viņus sveica:

„Likop, Likop!" saukdami.

Burtneeks, Leelvārds, abi vecee

Pavadija kareivus,

Viņi gribēja lidz beigām
Palikt kara tuvumā;

Ari abas jaunās seevas,

Laimdota ar Spidalu,

Negribēja mājās palikt,

Gāja lidzi kareiveem. —

Turp, kur Gaujas krasti lokās

Dziļās gravās, eelejās,

Kur starp mezeem, krastu licos

Atrodas daudz pilskalnu,

Apdzivotu Latvju ciltim,

Zemes valņeem apmestu,

Turpu devās kara pulki,

Vaditi no Lāčplēša;

Un kur veen bij eeveesusēs

Svešo sērga pilskalnos —

Ceļā tika izpostīti

Visi viņas perēkļi. —

Talak ceļā viņi naca

Dabreļa pils tuvumā;

Šeitan pulka bruņeneeku
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Bija sapulcejusees,

Veco pili tee no jauna

Bija ceetinajusi.

Lacplēss driz ar saveem pulkeem

Stipro pili eeņema,

Pee kam daudzi bruņeneeku

Pazaudēja dzivibu. —

Talak, talak kara pulki,
It ka vilni pluzdami.

Gāja cauri mezeem, lejam,

Apstāšanas nebija,

Kamēr beidzot Kaupa pili,

Turaidu, tee sasneedza.

Šeitan Livu zemes daļa

Pilnigi bij redzama

Visas pilis, visos ceemos

Eenaidneeku valdiba.

Treknas druvas meezi; rudzi

Zelta vārpām Ilgojas,

Livi viņus ara, seja, —

Svesee ņema pļāvumu;

Trekni lopi, govis, vērsi

Zaļās pļavās ganijās, —

Svesee viņu gaļu eda,

Viņu adas pārdeva.

Kristitos par kalpeem sevim

Svesineeki darija

Un no viņeem nodošanas

Katrā gadā eedzina.

Tee, kas vel bij palikusi

Savā tēvu ticibā,

Izklida pa dziļeem mezeem

Nezināmās silavās;

Se tee cirta aklus mežus,

Dedzināja lidumus,



122 Kars ar brnņeneekeem.

Eegrozija jaunas mājas,

Tēvu Deeveem kalpoja.

Bet ir se tos uzmeklēja

Bruņeneeku izlūki

Un, tiklidz kā eedzivojās,

Nodošanas uzlika. —

Kara pulkeem tuvojotees,

Svesineeki iztrūkās,

Atstāja driz savas muižas,

Savas mājas eeņemtās,

Visi bedza, eeslodzijās

Stiprā pili Turaidā.

Lacplēss to no visām pusēm

Saveem pulkeem apsēda.

Nebija vis veegla leeta

Eeņemt stipro Turaidu —

Bruņeneeki leelā pulkā

Eekspusē tur atradās,

Sava simteem smagas bultas,

Atgainīja kareivus;

Lidzkam Lacplēss lika taisit

Pulka trepes, stalažas

Un tad kadā tumsā nakti,

Piles vaļņus pārkāpa.

Kaušanās uz piles valņeem

Tagad bija breesmiga!

Krita daudz no abām pusēm,

Abas daudzreiz atkāpās;

Lacplēss, viseem pasā preeksā,

Bruņeneekus nāvēja, —

Viņa spēkam nelidzeja

Dzelžu bruņas stiprākās.

Bruņeneeki tadu speķu

Redzēdami pārbijās,
Tā ka visi sāka nomest
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Savus kara eerocus

Un uz dzivibu vaj navi

Lāčplēsim tad padoteos. —

Kaupa pats se neatradās.

Tas bij Rigas pilsēta,
Kur aizveenu uzturējās,

Dzīvodams pee bīskapa.

Lacplēss lika viņa pili

Sagraut lidz pat pamāteem,

Baznicas un mūku mājas

Pelnu čupās dedzināt,

Lai jo projām svesineekeem

Nebūtu se patversme.

Bruņeneeku pulkā bija

Ari lisku Diterichs;

Tas ar lisku mēli teica,

Ka see šeitan nākusi

Veen ar Kaupa velēšanu,

Kurs teem pili atdevis;

Tadeļ lūdzot seem kā veeseem

Dāvināt jel dzivibu.

Lacplēss ari vel arveenu

Kaupu ļoti ceenija,

Tadeļ beigās paklausija
Ditericha lūgšanu,

Lai gan viņam Livi teica,

Neklausīt sim cilvēkam:

Sis ar savu lisku mēli

Esot visu niknākais

Esot sos jau simtas reizes

Lišķēdams tas peekrapis;

Tadeļ, ja ar visus citus

Vins se dzivus atlaižot,

Ditrichi ar lisku mēli

Lai tas viņeem izdodot. -
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Lacplēss tagad pavēlēja

Izdot viņeem Ditrichi.

See to veda svēta birzē,

Saveem Deeveem upurēt.

Bet kad sirmais zirgs par skepu

Tris reiz bija pārkāpis

Un ikkatru reiz papreeksu

Kreiso kaju parsperis,

Tad bij zime, ka ir Dccvi

Atraida so neleeti.

Tada ziņa ari Ditrichs

Vel no nāves izglabās.

Lacplēss lika svesineekeem

Atņemt bruņas, eerocus

Un tad tos ar plikām galvām

Aizdzit Rigas pilsētā.

Tagad vins se visu zemi

Deva Livu vecakeem,

Atstāja se Taluvaidi

Lidz ar viņa kareiveem,

Lai see kopā lidz ar Liveem

Gaujas krastus sargātu;

Pats ar Koknesi un tēvu

Ņema citus kareivus

Un tad devās mezeem cauri

Taisni tee uz Leelvārdi.

Tā kā Turaidā, bij ari

Bruņeneeki Leelvārdē

Nometusees pilnā dzivē,

Kā jau visur radusi.

Tomēr se par viseem niknāks

Bija viņu vecākais, —

Dan'jels Bannerovs bij cilvēks

Bez nekādas apziņas;

Tas bij vecas piles veetā
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Mūra pili uzcēlis

Pasa stāva Daugavs krasta,

Darij's nepeeeetamu,

Un no sejeenes visapkārt

Uzbrucis un laupijis,

Ceemus mājas dedzinājis,

Ļaudis visad' spaidijis.

Sadas breesmas redzēdami

Bija daži vecajee

Bēgusi ar savam ciltim,

Dziļos mežos slepusees.

Dan'jels beidza laupīšanu

Izsutija vēstnešus,

Lika teikt, ka gribot meerā

Dzivot tas ar vecajeem,

Un deļ meera derēšanas

Ludza tos uz pili nakt.

Vecee, kuri nezināja

Pasi ļaunas viltibas,

Paklausija negantneekam

Un uz pili nonāca.

Dan'jels viņus kadā klēti

Ārpus piles saņēma,

Sneedza viņeem est un dzerti,

Sarunājās draudzigi;

Bet uz reizi, kamēr visi

Vel pee galda sedeja,

Izgāja tas atri laukā,

Kletes durvis aizslēdza.

Tad ar saveem bendes kalpeem
Klēti salmeem apkrāva

Un no visām pusēm atri

Uguni tai peelika.

Uguns leesmas driz vispāri
Visu klēti apņēma, —
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Karstums, dūmi speedās acis,

Eeksa brēca cilvēki!

Dan'jels pats ar saveem beedreem

Piles vaļņos stāvēja

Un ar ļauneem velna smeekleem

Uguns leesmas skatijās.

Tomēr tam see smeekli gala

Palika par izbailēm,

Jo turpat pa meza ceļeem

Atskrēja daudz jatneeku —

Viņeem preeksa Lacplēss jāja

Smago skepu turēdams:

Dzirdot kleegsanu tur klēti,

Lacplēss durvis eesita

Un ar citu palidzibu

Vecos atri izglabā.

See ka debess-nokrituso

Eeraudzija Lāčplēsi, —

Preeka pilni, pateicibn
Izteica par glābšanu,

Un tad atri izstāstīja,

Kā sos krāpis Danijels.

Dzirdot sadu velna darbu

Lacplēss ļoti apskaitās,

Sauca savus ļaudis kopā,

Sāka pili apkarot.

Lai gan bruņeneeki stipri

Lidz pat nāvei turējās,

Tomēr pec neilga laika

Lacplēss pili eeņema

Pec tam vins bez žēlastības

Lika visus nomaitāt —-

Bez veen pasu Danijelu,

Kuru dzivu saņēma;

To vins velak atvēlēja
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Saveem ceemu vecakeem.

Lai ka zinādami pasi

Atreebjas sim ļaundarim.

Atri izpaudās si ziņa:

LaĢplēss esot Leelvārdē.

Visos ceemos, visas mājās

Preeka vēsti saņēma,

Visi atkal kā no jauna

Atdabūja dzivibu;

Tee, kas bija izklidusi,

Dziļos mežos slepusees.

Salasijās atkal kopā,

Vecās veetas eeņema;

Visi steidzās preeka pilni

Driz uz pili Leelvārdi,

Pateiktees par svabadibu.

Apsveicināt Lāčplēsi.
Leelvārdē bij preeka deenas,

Svētki kara uzvarai;

Vecais Leelvārds viseem ļaudim

Leelas dzires darija,

Eda, dzēra, dejas veda,

Laupijumu dālija. —

Kadā deenā atminējās

Danijela virsaiši —

Tee to ņema, laukā veda,

Daugav-malā nolika,

Teikdami: „Tu velna sunis

„rTodevi mus ugunim;

„Tagad, kur tu musu rokā,

„Mes tev' dosim ūdenim!"

Tad tee ņema beezu deli,

Danijelu uzlika

Augšpēdu uz beezā dēļa

Un ar virvēm peeseja;
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Pec tam viņu apsmeedami

Eestumdija Daugava:

„
Brauci nu uz savu zemi,

„Savu brāļu meklēdams!"

Breesmas, bailes nu visapkārt

Svesineekus pārņēma,

Dzirdot sadus kara darbus

Se no Latvju varoņa;

Visi viņi, kur veen bija,

Nu uz Rigu aizbedza,

Meklēja tur paglabsanu

Domas mūros stiprajos.

Bet ir se pats biskaps Alberts

Nejutās vairs drošuma, —

Redzēja, ka viņa vara,

Baltija driz iznicis,

Ja tas vel iz Vācu zemes

Kara pulkus nedabūs.

Tadeļ tas ar kuģi brauca

Atpakaļ uz Vaczemi,

Gribēja tur leelus pulkus

Bruņeneeku saderēt,

TJn tad jauna pavasari

Karu atkal atjaunot.

Tikām Riga sava veeta

Vins nu Kaupu atstāja,

Kurs se palikušos svešos

Apņemas pats apsargāt.

Lacplēss, zinādams, ka zemei

Talak breesmas nedraudē,

Atlaida uz mājam ļaudis,

Palika pats Leelvārdē.

Šeitan jauki eetaisijās

Abi tee ar Laimdotu;

Laimdota pa eeksu posa,
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Lacplēss lauka strādāja,

Ceetinaja tēvu pili,

Saimneecibu vadija.

Kokness ari devas mājas,

Lidzi ņema Spidalu.

Aizkrauklis tos pavadija

Lidz pat pilei Koknesei.

Sirsnigi ar Deeveem teica

Lāčplēsim un Laimdotai;

Skirdamees veens otram draugi

Labu laimi vēlēja.

Vecais Leelvārds pavadija

Mājās draugu Burtneeku,

Abi veci Burtneek-pili
Dzirās kopā padzivot.
Laimdota un Lacplēss abi

Nu preeks sevim dzivoja -

Apbalvoti slavas darbeem,

Grodati no tauteeseem.

Se uz Daugav's jaukeem krasteem

Viņi tagad panāca,

Ko bij grūti meklējusi

Milibu un laimibu!

***

Zeedons atkal kalnus, lejas

Tērpa zaļā uzvalkā,

Atkal dabas dzivineeki

Kustējās it modr;gi.

Tēvu zemei grūti laiki

Likās it kā bijusi —

Katris savās mājās steidza

Pavasara darbus sakt:

Arklus eeseet, greezes uzsist,

Sētas, žogus izlabot.

9Lāčplēsis.
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Ari Kangars bija lauka,

Sava mazā dārziņā, —

Greeza zarus, mēja meetus,

Savu dārzu apkopa.

Viņa gimis izskatijās

Tagad ļoti saidzis;

Tam bij ari notikušas

Leetas nepatikām as.

Posts, ko bija palidzejis

Tēvu zemē izplatit,

Kā vispāri, ari viņam

Sliktus augļus eenesa;

Zemes ļaudis, kā papreeksu,

Viņa neapmeklēja;

Svesineeki ta pavisam

Nedomāja eeverot.

Bet par visu vairāk kremta

Sirdi vecam leekuļam,

Ka bij Lacplēss, tautas varons,

Leelu slavu panācis,

Un ka Spidala bij briva,

Velna nageem izrauta.

Viņam veen bij jāsagaida

Moku nave breesmiga

Un ar savu ļauno sirdi

Veentuļam se jadzivo.

Tadeļ tikko neiztrūkās,

Kad jau saulei noejot

Kada balss pee dārza varteem

Dobji viņu apsveica.

Galvu paceļot tas dārzā

Eeraudzija Diterichi.

„Teesam brīnos, ka tu reizi

„Ari mani apmeklē;

„Vaj gan tev tai's mura pilis
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„Apnikusi cepeši?"

Teica Kangars viņu sveicot,

Pasminedams spitigi.

„Cepeši nav apnikusi,

„Bet driz viņu peetrucis,

„Ja ar savu mākslas speķu

„Nenāksi man paligā;

„Šoreiz tevim solu visu,

„Ja veen manim lidzesi,"

Teica Diterichs, izstastidams,

Ka pee Rigas atnākšot

Ar jo leelu kara speķu

Biskaps Alberts drizumā;

Tomēr viss pav velti busot,

Kamēr Lacplēss Baltija —

Bruņeneeki nevarēšot

Vis so zemi eekarot.

Tadeļ lai sis izmeklējot,

Kur ta stiprums pastāvot,

Un ka pretineeks kads stipris

Varētu to pārvarēt. —

Kangars teica, vins jau desmit

Reizes esot sutijis

Viņam ceļa milžus, jodus,

Bet tas maz ko lidzejis;

Lacplēss visus zemē kāvis,

Dzivs no valgeem iznācis.

Ja tas tagad bruņeneekus
It kā lakstus kapājot,
Tad sim gan maz bēdas butot,

Ja to citi apstākļi

Nepeespeestu izturetees

Naidigi pret varoni.

Pats sis nezinot, ko eesakt

Talaki pret Lāčplēsi;

9*
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Varbūt viņa kalpu gari

Došot kadu padomu.

Ditrichs ja par labu ņemot

Viņa prasto dzivokli,

Tad lai kadu laiku šeitan

Viņa maja paleekot. —

Nakti eesledzas nu Kangars
Veens pats sava kambari,

Peeteikdams, lai, ja ko dzirdot,

Ditrichs meerigs paleekot.

Pusnakti nu ceļas veesuls —

Visa maja skobijās,
Kambari bij stenēšana,

Ņurdēšana dzirdama,
Ta ka Ditricham aiz bailēm

Mati stāvu saceļas;

Tas sev meta krustus preeksa,

Noskaitīja pātarus.

Naktis tris bez gulēšanas

Kangars sadi pulējas —

Kamēr treša rita teica

Nopeetni tas Ditricham:

„Nolādēta bus si deena,

„Noslēpumu atklājot;

„Ari mes ka nodevēji

„Noladeti paliksim.

„Tomēr ļaunam bus jo projām

„
Darit atkal ļaunumu.

~
Tadeļ tu, mans svešais beedri,

„Klausees, ko tev stastisu:

„
Lacplēss ir no lacu-mates

„Dziļa meza. peedzimis,

„Kur ta tēvs, kads Deevu svetits,

„Veentuliba dzivojis.

„Tas no matēs lacu ausis
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„Un ar' speķu mantojis; —

„Ja nu kads tam lacu ausis

„Cinidamees nocirstu,

„Leelais spēks tai pasā bridi

„Tad ar' viņu atstatu! —

„Tagad ej, es esmu galā,

„Pateicibas negribu." —

Leelus pulkus bruņeneeku

Alberts bija atvedis ■—

Atkal Rigā nu no jauna

Karu uzsākt rikojās.

Viņu pulkā tagad radās

Ar kāds tumšais bruņeneeks,

Kurs daudz gadus Vācu zemē

Laupidams bij dzivojis;

Stastija, ka viņa mate

Bijuse par raganu

Un caur savu velna skolu

Dēlu apvardojuse,

Tā ka -tam neveena brūce

Nebijuse naviga.

So nu Ditrichs izredzēja

Nemt par savu eeroci

Un. ar viltu negeligu

Lāčplēsi tad samaitāt;

Ari Kaupu aicināja

Pee si darba paligā.

*

Kadā deenā, abi divi,

Laimdota ar Lāčplēsi,

Sedeja pee galda pili

Runādami dazadi.

Laimdota jau kadu laiku

Likās it kā skumiga —

Nebija tik naigi jautra
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Ka no pirmā sākuma.

Tagad viņa kadu bridi

Palika it domiga,

Tad ar kustinošu balsi

Sadi runāt eesāka:

„Lāčplēsi, mans miļais, saki

„Ko gan tas lai nozimē:

~Dazu reizi, nenovilsi

„Skumjas mani grutina,

„It kā bailes sirdi pārņem,

„Lai gan pate nezinu

„Eemesla, par ko tā noteek.

„Es jau esmu laimiga,

„Ak, tik laimiga, ka baidos,

„Vaj tik kaut kas nenotiks,

„Kas var traucēt musu laimi,

„Musu dzivi izpostit." —

Kamēr Lacplēss nepaspēja

Laipni viņu meerinat,

Vārtu sargs tam ziņu deva,

Ka aiz varteem jatneeki

Saucot, lai tos eeksā laizot,

Esot labi draugi see.

Lacplēss skatijās caur logu,
Tur pee varteem stāvēja
Kadi sveši bruņeneeki,

Viņu pulkā Kaupa ar.

Lacplēss zināms nekavējās,
Lika vārtus attaisit.

Saņēma tos it kā veesus

Visa goda ceenigus.

Kaupa viņam pavēstija,

Nākot see no biskapa,
Par sis zemes meeru runāt,

Noslēgt labu draudzibu.
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Lacplēss jau bez vajadzības

Nemeklēja karu vest,

Tadeļ tas ar labu pratu

Kaupa runas eelaidās.

Vairāk deenas svesineeki

Nodzīvoja Leelvārdē, —

Lacplēss viņus paceenija.

Cik veen labi eespeja;

Izrikoja dažas veiksmas,

Kara ciņus uzveda.

Tomēr Laimdota sis deenas

Loti nemeeriga bij,

Viņa nevarēja eeceest

Bruņeneeka tumšajā,

Lai gan vins ar glaimeem vardeem

Peeglaudijas Laimdotai.

Kadu reizi, kad tee atkal

Kara ciņus darija

Un bij citus uzvarējis

Drizi tumšais bruņeneeks,

Tas pee Lāčplēša ar gāja,

Izsauca to cikstetees.

Lacplēss viņu atraidīja,

Laba prata jokodams.

Par to sis it dusmigs likās,

Atbildēja izsmeedams:

Laikam tikai neeki esot

Viņa leela speciba

Un, ko par so agrāk dzirdej's,

Busot tikai leeliba.

Lacplēss tagad nekavējas;

Viņam preeksa nostājas,

Un ar zobeneem jo smageem.

Abi saka karotees;

Lacplēss tikai atgainījās
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Vel ar to ka jokodams;

Bet sis ļoti leelu speķu,

Izmanību rādija,

Kamēr Lāčplēsim uz reizi

Veenu ausi nocirta.

Lacplēss, par to dusmigs ticis,

Deva tadu cirteenu,

Ka tam visas bruņas pusu

Pārcirta ar zobenu.

Asins saka tecēt lauka,

Bet ar zobens salūza.

Bruņeneeks, to eeverojis,

Cirta otru cirteenu

Un tam atkal otru ausi

Trapidams tas nocirta.

Nu vairs dusmām nebij gala;

Lacplēss viņu sagrāba,

Sāka tee nu abi laustees,

Tā ka zeme ligojās.

Tris reiz Lacplēss ceļa augsam

Bruņeneeku smagajo,

Tris reiz pats tas streipuļoja

Bruņeneekam sperotees.

Klatbudamee kara viri

Nobālusi skatijās,—

No si skata viņu kājas

Bij kā zemē eemeetas.

Lauzdamees tee tuvu bija

Stāvam krastam nākusi;

Lacplēss beidzot bruņeneeku

G-aza dziļā nolejā,

Bet sis krisdams, smagām bruņām,

Norāva to lidz ar sev' —

Ūdens blakskeens noribeja,

Viļņi augstu šļakstēja,
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Un see abi karotāji

Pazuda tur dziļuma!

Graudu kleedzeens eeskanejas

Mura pili sausmigi —

Laimdota tai pasa bridi

Beidza savu dzivibu! —

Saules stari reetedami

Bāli grima Daugavā,

Beeza migla izplatijās
Birdama kā asaras;

Sēri krāca ūdens viļņi

Putodamā Daugavā, —

Viņi savā klēpi ņema

Latvju tautas varoni

Un ap viņa guļas veetu

Ceetu salu uzcēla. —

Citi Latvju karotāji,

Radi, draugi, tauteesi,

Drizi veens pec otra krita

Cinotees pret pārspēku.

Svesineeki zemē naca,

Bargi kungi valdija, —

Tauta, viņu miļā tauta,

Simteem gadu vergoja.

Tomēr vel pec simteem gadu

Atminējās Lāčplēša;

Tas preeks tautas nebij miris

Zelta pili gulēja

Daugavā tur apaks salas,

Tuvu klat pee Leelvārdes.

Laik' no laika laivineeki,

Braukdami pa Daugavu,

Pusnakti redz divus virus

Stāvā krastā cikstotees;

Pa to laiku piles drupās,



138 Beigas.

Atspid it ka uguntins.

Divi viri cinidamees

Peenak pasa krastmalā,

Kamēr beidzot tee no krasta

Ūdens dzelmē eegazās;

Gaudu kleedzeens atskan pili,

Nodzeest uguns gaismiņa. —

Tas ir Lacplēss, kas se cīkstas

Vel ar svešo naidneeku —

Laimdota tur pili skatās,

Gaida kamēr uzvarēs. —

Laivineeki tic, ka reizi

Lacplēss savu naidneeku,

Veenu pasu lejā grūdis,

Noslicinās atvarā! —
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