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IEVADAM

ZI aulas pasakas ir nozīmīgākais latviešu folkloras pro
zas žanrs. Kopā ar tautas dziesmām un citiem folkloras 
sacerējumiem pasakas daudzus gadsimtus uzkrāja un 
vispārināja mākslinieciskos tēlos tautas dzīves un darba 
pieredzi, palīdzēja izskaidrot apkārtējās pasaules un sa
biedriskās dzīves likumsakarības, pauda darba cilvēku 
uzskatus un centienus.

Mūsu dienās tautas pasakas, protams, lielā mērā zau
dējušas savu nozīmi tautas dzīvē, taču vienmēr tās sa 
glabās savu vērtību kā agrāko paaudžu domu un ilgu 
apliecinātājas, kā šķiru sabiedrības sociālā un nacionālā 
jūgā nomāktā darba cilvēka māksliniecisko centienu 
paudējas. Mūsu šīsdienas plaši sazarotā sociālistiskā kul
tūra da/ēji izaugusi no tautas mutvārdu poētiskās daiļ
rades, arī lautas pasaku idejiskajiem  un mākslinieciska
jiem avotiem.

Latviešu tautas pasakas literatūrzinātnē pieņemts ieda
līt trijās grupās: pasakās par dzīvniekiem, brīnumu pa-
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sakās un sadzīves pasakās. Katram no šiem pasaku žanra 
paveidiem raksturīgas savas satura Īpatnības un māk
slinieciskās izteiksmes līdzekļu izmantojums, katrs no 
tiem savā veidā sniedz ieskatu lautas poētiskajā daiļ
radē.

Latviešu pasaku repertuārā pasaku par dzīvniekiem 
nav daudz, taču tās veido interesantu tautas prozas sa
cerējumu grupu, kas var sniegt nozīmīgas liecības par 
pasaku garo, daudzveidīgo attīstības gaitu tautas masu 
apziņā.

Mūsu dienās tautas teicēji pasakas par dzīvniekiem 
apzīmē galvenokārt par bērniem. domātās folkloras sa
stāvdaļu. Tās uzskata vai nu par vienkāršiem jautriem 
stāstījumiem, vai ari par sava veida alegoriskām fābu- 
lām prozā. Taču ne vienmēr šis pasakas uzlūkotas tikai 
par bērnu izpratnei piemērotiem izklaidējošiem vai pa
mācošiem stāstiņiem.

Latviešu dzīvnieku pasaku satura daudzveidības pa
matā saskatāmas gan seno mitoloģisko uzskatu vairāk 
vai mazāk spilgtās atbalsis, gan ikdienas darba dzīvē 
gūtie dabas un dzīvnieku pasaules novērojumi, gan, 
beidzot, feodālisma perioda darba cilvēku ideoloģiskie 
uzskati. Reizē ar pasaku sižetu un motīvu aizguvumiem 
no kaimiņtautu mutvārdu daiļrades šo elementu spilg
tāka vai vājāka izpausme atrodama visās latviešu tautas 
pasakās par dzīvniekiem.

Folkloras materiālos varam saskatīt norādījumus, ka 
šis pasakas radušās jau tālā senatnē kā maģiskas nozī
mes sacerējumi. Daudzu tautu folklorā atrodami nostāsti 
par dažādu dzīvnieku vai viņu īpašību brīnumaino izcel
šanos, par cilvēka un dzīvnieku savstarpējām attiecībām. 
Sie stāstījumi vēl nav uzskatāmi par pasakām, to uzde
vums — ar maģiskiem līdzekļiem iedarboties uz cilvē-
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kam tolaik vēl nepakļauto un tādēļ naidīgo dabu un 
dzīvnieku pasauli. Daudzas pasakas par dzīvniekiem 
izveidojušās no mitoloģiska rakstura nostāstiem par 
dzimtas totēmu — dzīvnieku, kuru uzskatīta par dzimtas 
labvēli un sargātālu. Šādus nostāstus stāstīļa, galveno
kārt, dodoties medībās vai kara gājienos, lai maģiskiem 
līdzekļiem nodrošinātu panākumus pārtikas iegūšanā 
vai cīņās ar naidīgām ciltīm.

Latviešu folklorā šādu ticējumu atbalsis varam saska
tīt pasakās par dažādu dzīvnieku, piemēram, lāča sa
kariem ar cilvēku. Sajās pasakās cilvēks it kā saistīts 
ar dzīvnieku pasauli un atšķiras no tās tikai ar savu iz
skatu, apģērbu, darbarīkier.l un ieročiem. Bieži šalās pa
sakās attēlotas cilvēka un dzīvnieku kopējās gaitas un 
attiecības, kas balstās uz savstarpēju norunu vai līgumu. 
Kādā pasakā, piemēram, stāstīts, ka «senāk, kad vilki 
pulku biluši, varējuši dažreiz avis dabūt no tiem uz pu
sēm». Kad zemnieks mēģina vilkus piekrāpt, tas neiz
dodas, jo «rau, tādi esot vilki: ko reiz nolīguši, to smalki 
izpilda».

Blakus mītiem par zvēriem cilvēku sabiedrības pirmā- 
ļās attīstības pakāpēs, bez šaubām, bija izplatīti arī stās
tījumi par dzīvniekiem un viņu īpašībām, dažāda rak
stura mednieku stāsti, kuros savijas izdoma ar gluži 
reālistiskiem dzīvās dabas vērojumiem. Salos stāstīju
mos parasti cilvēks ar savu gudrību un dzīves pieredzi 
izrādās pārāks par dzīvniekiem, kuru vienīgais ierocis 
ir fiziskais spēks. Neapšaubāmi, arī šāda veida materiāli 
ietekmēta dzīvnieku pasaku žanra tālāko veidošanos.

Attīstības gaitā nostāsti par dzīvniekiem un viņu sa
kariem ar cilvēku pakāpeniski zaudēja savu mitoloģisko 
un maģisko raksturu, ar sabiedrības veidošanos neno
vēršami izzūd tā naivā attieksme pret dabu, kas radīja



priekšnoteikumus dažādu mitoloģisku uzskatu pastāvē
šanai. Arvien vairāk radās pasaku par dzīvniekiem šī 
vārda tiešajā nozīmē, kuru darbības sižetiskais risinājums 
un tēlu veidojums balstījās uz precīzu dabas novērojumu 
pamata. Tā latviešu pasakās parasti darbojas tikai Lat
vijas apstākjos sastopami zvēri un putni, visu to dzīves 
veida, izdarību un izskata tēlojumā vērojamas tieši šim 
dzīvniekam raksturīgās iezīmes. Pasaku tēlu antropo- 
morlizācijas procesā šīs ārējās pazīmes izmantotas attie
cīgo morālo un rakstura īpašību pamatošanai. Lapsas 
zaglīgā gaita un plēsonība devusi pamatu lapsas-viltnie- 
ces tēla veidošanā, zaķis sava tramīguma dēj kļuvis par 
bailīguma un gļēvulības simbolu. Nereti arī dzīvnieku 
skaņas ietekmējušas attiecīgā zvēra vai putna valodu pa
sakās.

Pasakās par dzīvniekiem zvēri un putni ne tikai apvel
tīti ar valodu, bet arī citādi dzīvo un darbojas līdzīgi 
cilvēkiem. Šķiru sabiedrības apstākļos pasakās arvien 
skaidrāk iezīmējas pasaku veidotāju — darba cilvēku 
morālie, ētiskie un estētiskie uzskati. Pasakas, kuru 
sižeti nereti radušies mitoloģisku priekšstatu ietekmē, 
kļūst par alegoriskiem feodālisma perioda sabiedrības 
pretrunu un sociālo tendenču tēlojumiem.

Dzīvnieku tēli pasakās izveidojas par sava veida da
žādu sociālo grupu pārstāvju simboliem, kas raksturo 
šķiriskās attieksmes tautā. Nereti pasakās dzīvnieki 
strādā pie saimnieka. Kad saimnieks tos padzen no 
darba, vilks tomēr iedrošinās prasīt nopelnīto algu, bet 
dabū tikai karstu akmeni rīklē. No mājām padzītais suns 
kļūst par kurpnieku, lai tādā veidā mēģinātu sev no
pelnīt pārtiku. Citu ceļu izvēlas zirgs, tas pošas uz Rīgu 
par muzikantu. Kopā ar suni, kaķi un gaili, kuriem ga
dījies tas pats liktenis, viņš dodas ceļā. Visiem kopīgi

8



izdodas atņemt laupītājiem māju, un dzīvnieki nu var 
dzīvot brīvi paši zem sava Jumta. Dažās pasakās te kopā 
ar dzīvniekiem viņu grūtībās dalās arī cilvēks — vecs 
kalps, kuru saimnieks tāpat, vecuma un darba nespējas 
dēj, padzinis no mājām. Šis motīvs — ilgas pēc brīvas 
dzīves, bez saimnieka vai kunga — latviešu iolklorā 
ļoti izplatīts.

Šajās pasakās skaidri jūtams ieodālās ekspluatācijas 
nosodījums, naids pret ļauniem un skopiem saimniekiem. 
Vēršanās pret Jauno un ticība labā uzvarai netieši izpau
žas ari visās dzīvnieku pasakās, kuru darbības pamatā 
tēlota spēcīga, plēsīga zvēra sadursme ar vājāko, ma
zāko dzīvnieku, pie kam pēdējais pasakās vienmēr uz
var.

Feodālā zemnieka pasaules uzskats noteicis arī at
sevišķu pasaku sižetu popularitāti. Domājams, tā skaid
rojama ar lapsas tēlu saistīto pasaku izplatība latviešu 
tautas mutvārdu daiļradē. Šajās pasakās parasti nosodīta 
lapsas viltība, krāpšana, laupitkāre. LJpsai pretī stājas 
visi pasakās sastopamie dzīvnieki, sākot ar spēcīgo lāci 
un beidzot ar vissīkākajiem putniņiem. Nepārprotami te 
izpaužas tautas teicēju nostāja: Jaunais, varmācīgais ne
drīkst gūt virsroku pār labo, godīgo.

Visskaidrāk un daudzveidīgāk tautas idejiskie uzskati 
saskatāmi pasakās, kur kopā ar dzīvniekiem darbojas 
ari cilvēks. Ja tajās cilvēks parādīts kā dzīvnieku — 
savu kalpu izdzinējs, pasakas teicēju simpātijas ir ap
spiesto dzīvnieku pusē. Pasakās, kur cilvēka un dzīv
nieku attiecību tēlojumā nav sociālā momenta, vairumā 
gadījumu dominē cilvēka darba prasmes un gudrības 
cildinājums. Neraugoties uz dzīvnieku fiziskā spēka 
pārākumu, cilvēks šajās pasakās pieveic dažādus zvērus 
ar savu atjautību, prasmi izmantot konkrētos apstākļus
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savā labā. Šo pasaku Idejiskajā saturā saskatāmas para
lēles ar brīnumu un sadzīves pasakās tēloto zemnieka 
puiša cīņu pret velnu.

Veselu ciklu veido pasakas, kurās galvenās darbības 
personas ir laukos un mežos sastopamie putni. Šo pa
saku tematikā un alegoriskajos putnu tēlos ietverta da
žādu negatīvu sadzīves parādību un cilvēka rakstura īpa
šību kritika. Pasakās par to, kā balodis mācījies ligzdu 
vīt, nosodīta nepacietība un paviršība darbā, lepnība un 
uzpūtība izsmieta pasakā par vārnu un stārķi. Daļai šo 
pasaku raksturīgi arī etioloģiski motīvi: cenšoties sniegt 
dzīvnieku vienas vai otras ārējā izskata pazīmes skaid
rojumu, šīs pasakas bieži robežojas ar izcelšanās teikām. 
Dzīvnieku pasaku grupā tiek ieskaitītas arī iābulas par 
dažādiem augiem un dabas parādībām (piemēram, par 
mēnesi, vēju, salu u. tml.j. Šie tēli izmantoti alegorisku 
audzinoša vai ētiska satura stāstījumu veidošanai.

Dzīvnieku pasaku īpatnējā tematika risināta spilgtos 
mākslinieciskos tēlos, kuru veidojumu ietekmējuši dau
dzu gadsimtu folkloras teicēju idejiskie un māksliniec 
ciskie centieni.

Tiešais dzīvnieku ārējais izskats pasakās raksturots 
ļoti skopi; kā teicējam, tā klausītājam tēlotie zvēri un 
putni bija labi pazīstami no ikdienas dzīves vēroju
miem. Galvenais tēlu raksturošanā ir darbība. Pasakas 
sižeta risinājumā iezīmēti tikai paši svarīgākie tēlu dar
bības vilcieni, neaizēnojot tēla galveno īpašību ar blakus 
raksturojumiem un darbības sīkākām detaļām. Piemē
ram, pasakā par zvēriem un abru taisītāju zvēri rakstu
roti ar katram īpatnējo ēdienu, kuru tie sagādā, gatavo
joties maltītei uz atrastās abras. Dažādu meža un mājas 
dzīvnieku raksturīgākās izskata un izturēšanās pazīmes 
spilgti iezīmētas pasakās par zvēru karu. Balstoties uz

10



dzīvnieku āiējo Izskatu un izturēšanos, pasaku darbībā 
Izpaužas ari tā morālā kategorija vai sociālās dzīves 
parādības vispārinājums, ko attiecīgajam dzīvnieka tē
lam piesaista pasakas idejiskais saturs.

Populārākais tēls latviešu dzīvnieku pasakās ir lapsa. 
Jādomā, ka lapsa pieder arī pie cilmes ziņā vecākajiem 
šo pasaku tēliem. Par to liecina tēla lielā izplatība dau
dzu tautu folklorā, kā arī feodālisma laika literatūrā.

Jāatzīmē lapsas tēla divējāda interpretācija latviešu 
pasakās. Kamēr lielākaiā daļā pasaku lapsa raksturota 
kā Jauna, viltīga laupītāja, kuru soda vai vismaz apmāna 
viņas pretinieki — mazie dzīvnieki, sastopam arī pa
sakas, kurās jūtama teicēju pozitīvā attieksme pret lap
sas izmanību un veiklību. Te pamatos redzama tā pati 
attieksme, kas sadzīves pasakās pret veiklo zagli, proti, 
atzlnīai novērtēta gudrība un veiklība. Vēl jo vairāk to 
izcel lapsai pretstatītais, līdz mujķīgumam smieklīgais 
vilks. Lapsa prot iestāstīt vilkam, ka zivis iegūstamas. 
Iemērcot asti āliņģī un gaidot, kamēr tās pieķeras, vilks 
notic lapsas padomam sist galvu pret koku, lai iegūtu 
garšīgo mīklu, kuru lapsa nosauc par smadzenēm. Se
višķi spilgti abu tēlu kontrasts vērojams pasakās, kur 
lapsas vainas dēl sasistais vilks uz saviem pleciem aiz
nes veselo un paēdušo lapsu uz viņas alu.

Liekas, tieši šī lapsas un vilka pretstatījuma dēļ vilks 
dzīvnieku pasakās ieguvis pamuļķa vientieša raksturo
jumu. Kopējās gaitās ar lapsu vilks savas muļķības dēj 
vienmēr tiek ievilināts nelaimē. Muļķība kļuvusi par 
pasaku vilka galveno īpašību un sasaistījusies ar šo tēlu 
tik cieši, ka raksturīga arī pasakās, kur nav vilka un 
viltīgās lapsas pretstatījuma. Pat auns, apsolīdamies 
pats ieskriet izsalkušā vilka vēderā, izrādās gudrāks par 
vilku.
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Stabili raksturojumi dzīvnieku pasakās doti arī citiem 
pazīstamākajiem Latvijas mežu un lauku iemītniekiem. 
Pasaku teicēju radošā fantāzija lāča augumā un iēnajās, 
neveiklajās kustībās saskatījusi spēcīga, bet neveikla, 
pamuļķa cilvēka iezīmes. Gailis dzīvnieku pasakās iz
veidots par iedomīga, lielīga cilvēka simbolu. Žagata sa
vas balss un kustību dēl kļuvusi par tenkotajās un pļā
pas iemiesojumu. Redzam, ka arī šie pasaku tēli tāpat 
kalpo noteiktu sadzīves parādību alegoriskam raksturo
jumam.

Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu ekonomiia, kas 
izpaužas dzīvnieku tēlu veidojumā, nosaka arī dzīvnieku 
pasaku kompozīcijas, valodas un stila īpatnības. To kom
pozīcija ļoti vienkārša un nesamezglota pat tajos gadī
jumos, kad vienā stāstījumā apvienojas vairākas pat
stāvīgas pasakas (piemēram, par lapsu un vilku).

Dzīvnieku pasaku sižeti parasti balstās uz straum no
tikumu norisi, sakarā ar to šīm pasakām nav raksturīgi 
plaši Ievadi un noslēgumi. Tūlīt ar pasakas pirmaiiem 
teikumiem sākas darbība; notikumu kulminācija un at
risinājums parasti sukrīt ar vēstījuma noslēgumu. Par 
specifisku dzīvnieku pasaku kompozīcijas paņēmienu 
uzskatāma vairākkārtēja kādas darbības epizodes atkār
tošana. Tādas darbības epizodes kā lapsas ierašanās kaķa 
un gaiļa mājiņā, mēģinājumi izdzīt kazu no zaķa na
miņa, lapsas lūgumi pēc naktsmājām uti. parasti at
kārtotas ar burtisku precizitāti. Bieži šie atkārtoiumi doti 
ar zināmu gradāciju, tā panākot tēlojumā kvalitatīvu 
kādas īpašības vai norises kāpinājumu.

Atbilstoši darbības dinamiskajai attīstībai pasakās par 
dzīvniekiem arī valoda ļoti lakoniska. Atzīmējama ten
dence lielākos vai mazākos teksta posmos pasakas dar-
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bību atsegt Īsu, kodolīgu dialogu formā. Bieži pasaku 
dzīvnieku valodas veidošanā izmantoti onomatopoētiska 
rakstura izteiksmes līdzekli.

Pasaku mākslinieciskajā veidojumā plaši Izmantoti 
humors un satīra. Sevišķi asi pasakas tiesā muļķību; tas 
spilgti saskatāms jau minētajās pasakās par lapsas un 
vilka kopējiem piedzīvojumiem. Satīras elementi atro
dami arī pasakās par zvēru tiesu. Parasti tajās virsroku 
gūst mājas dzīvnieki, kas ar savu izskatu vien aizbiedē 
muļķīgos meža zvērus. Baznīcas rituāla — grēku sūdzē
šanas — humoristiska parodija atrodama pasakās par to, 
kā zvēri gājuši grēkus sūdzēt. Labsirdīga humora un op
timisma caurstrāvoti ir varianti par zaķi, kas grib slī
cināties tādēļ, ka visa dzīvā radība viņu vajā. Kad atklā
jas, ka ir arī kāds, kam no viņa bail, zaķis atkal atgūst 
prieku dzīvot.

Daļā jaunākas cilmes pasaku par dzīvniekiem humora 
elementi izmantoti citā plāksnē. Te teicējs it kā cenšas 
ar savu stāstījumu, ar visu pasakas sižeta izveidojumu 
likt klausītājam uztvert pasaku kā jautru stāstiņu par 
neticamiem notikumiem. Šādu pasaku nav daudz, bet 
tās liecina par latviešu dzīvnieku pasaku tālāku attīs
tību: tās pārvēršas par asprātīgiem, jocīgiem stāstiņiem 
bērnu pamācīšanai vai pieaugušo izklaidēšanai.

* *

Latviešu tautas pasaku par dzīvniekiem izlase iecerēta 
kā aizsākums plašākam trīssējumu latviešu pasaku izde
vumam. Krājumā pārstāvēti nozīmīgākie dzīvnieku pa
saku sižeti un motīvi. Lielākā daļa materiālu ņemta no 
ZA Valodas un literatūras institūta Folkloras sektora
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materiālu fondiem, izmantots ari P. Smita izdevums 
Latviešu pasakas un teikas, I—XV, Rīgā, 1925.—1937. 
Pasakas sagatavojot publicēšanai, to teksts atstāts ne
grozīts, labota vienīgi interpunkcija un ortogrāfija un 
vietām rediģētas neveiklas teikumu konstrukcijas un 
neliterārs stils. Izloksnēs uzrakstītās pasakas alstāstītas 
literārajā valodā.

Krājumā izmantoto materiālu norādes dotas īpašā 
pielikumā — komentāros grāmatas beigās. Tajā atzīmēti 
pasaku avoti un dzirdēšanas (uzrakstīšanas) vietas. No
rādītās šilras dod iespēju katram interesentam atrast ZA 
Valodas un literatūras institūta Folkloras sektora ma
teriālu fondos un P. Smita pasaku krājuma attiecīgajos 
sējumos plašākas ziņas par teicēju, uzrakstītāju, pierak
stīšanas laiku un varianta funkcionēšanas apstākļiem.

O. Ambainls



trokšņo, zemnieks cērt malku, pienāk lācis un jautā: 
«Kas tur trokšņo?»

Zemnieks: «Mednieki šauj vilkus un lāčus.»
Lācis: «Paslēp mani savos vāģos un apklāj ar deķi, lai 

mednieki mani nenošautu.»
Labi. Lācis ieguļas vāģos, zemnieks to apsedz ar deķi, 

bet pa tam pienāk lapsa un jautā: «Kas tavos vāģos?»
Zemnieks: «Bluķis!»
Lapsa: «Ja bluķis, tad tas būtu sasiets ar striķi.»
Zemnieks ņem striķi, sasien lāci, tad ar cirvi to nosit.
Lapsa nu pieprasa apsolītās vistas.
«Labi!» zemnieks iesaucas, «nāc man līdz uz māju, 

tad dabūsi.»
Zemnieks brauc ar malkas vezumu, bet lapsa tek tam 

pa priekšu. Mājas tuvumā suņi redz lapsu un skrien to 
kost. Lapsa tik ar lielām mokām ietiek savā alā, bet 
suņi aizvien uz to gaida alas priekšā.

Lapsa, drošumā būdama, jautā savām acīm: «Ko jūs 
man laba darījāt, kad es biju nāves briesmās un skrēju?»

Acis: «Mēs rādījām tev ceļu.»
Lapsa: «Un jūs, ausis?»
Ausis: «Mēs klausījāmies, kur suņi.»
Lapsa: «Un jūs, kājas?»
Kājas: «Mēs nesām tevi no suņiem.»
Lapsa: «Bet tu, aste?»
Aste: «Kad tu bēgi no suņiem, tad es svaidījos pa ta

vām kājām.»
Lapsa: «Tu svaidīdamās tik 

traucēji manu skriešanu, tāpēc 
tevi atdošu suņiem!»

Lapsa izbāž asti pa alas cau
rumu suņiem. Tie saķer asti, iz
velk ari pašu lapsu un to nokož.



VĪRS UZVAR LĀCI UN LAPSU

V/iens virs gājis pa mežu un izdzirdis kādu mežā bļau
jam. Pabailīgi jau nu gan bijis, bet vīrs beidzpt saņēmis 
dūšu un gājis raudzīt, kas tad tur īsti ir. Lācim uzkritis 
koks virsū, un šis vairs netiek ne uz priekšu, ne atpakaļ. 
Bļauj, lai nāk kāds glābt.

Vīrs sataisījis labi daudz ķīļus un sitis tos vienu pēc 
otra apakš koka, līdz koks pacēlies tik augstu, ka lācis 
varējis izlīst. Nu tas bijis brīvs. Bet, ko domā — lācis 
tūlīt taisās vīram klāt un saka: «Es tevi ēdīšu.»

«Kā, es tevi izglābu no nāves, un tu gribi mani sa
plēst?» vīrs brīnījies.

«Jā, tur nekā nevar darīt. Es gribu ēst, un tamdēļ es 
tevi ēdīšu.»

«Nu, bet tad jau mums papriekšu jāiet uz tiesu. Re
dzēs, ko tiesa nolems,» vīrs teicis.

Labi, gājuši uz tiesu.
Gājuši, gājuši, līdz satikuši vecu suni. Lācis tam iz

stāstījis visu no savas puses. Vīrs izstāstījis visu no 
savas puses, un tad klausījušies, ko nu suns teiks.

Suns klausījies un tad beidzot teicis: «Nu jā, tā jau 
ir pasaules alga. Kad es biju jauns, visi mani mīlēja 
un deva paēst labi jo labi. Man pa nakti vajadzēja māju 
sargāt no zagļiem un pa dienu atkal vajadzēja iet ga
niem līdz palīdzēt lopus ganīt. To visu es labi izpildīju. 
Bet tagad, kad es nu esmu vecs, tagad neviens vairs par 
mani nerūpējas: izdzen mani mežā, lai es eju, neviens 
vairs maizi nedod. Tā jau ir pasaules alga. Lācis var 
plēst kopā.»

Lācis bijis tīri priecīgs un taisījies jau vīram klāt. Bet 
vīrs nebijis apmierināts ar tādu spriedumu un vedis
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lāci, lai ietu vēl meklēt citu tiesnesi. Lācis ari piekāpies, 
un gājuši tālāk.

Gājuši, gājuši, līdz satikuši vecu zirgu. Nu viņi izstās
tījuši savu lietu zirgam. Lācis izstāstījis visu, kā viņš 
par to domā, un virs atkal visu, kā viņš par to domā.

Zirgs noklausījies un tad teicis tāpat kā suns: «Nu jā, 
tā jau ir pasaules alga. Kamēr es biju jauns un spēcīgs, 
man vajadzēja strādāt katru dienu no agra rīta līdz vē
lam vakaram. Saimniekam nekad darba nepietrūka. Va
jadzēja uzart tīrumus. Kad labība bija uzaugusi, tad to 
vajadzēja savest šķūņos. Un, kad tā izkulta, tad atkal 
vajadzēja vilkt smagus vezumus uz sudmalām un atpa
kaļ. Pa ziemu vajadzēja vest no meža malku mājās. To 
es visu pildīju uz to labāko. Bet tagad, kad nu es esmu 
vecs un spēku man vairs nav, tad saimniekam manis 
vairs nevajag, un viņš mani izdzen mežā. Tā jau ir pa
saules alga: labu ar ļaunu atmaksāt. Lācis var tevi plēst 
kopā,» zirgs noteicis.

«Nu, vai tu dzirdēji?» lācis iesaucies un taisījies vīram 
klāt.

Bet vīrs ar zirgu atkal nebijis vienisprātis un aicinājis 
lāci pie tālākām tiesām. Lācis arī beidzot piekāpies, un 
gājuši tālāk.

Gājuši gājuši, līdz satikuši lapsu. Izstāstījuši visu lap
sai un lūguši, lai nu tā spriež tiesu.

Lapsa noklausījusies vienā, otrā un tad teikusi vīram 
klusu: «Klausies, vai tu dosi man piecas sešas vistas, tad 
es tevi izglābšu.»

Vīrs tūlīt apsolījis visas savas vistas, ka tikai tiek no 
nāves vaļā.

Tad lapsa teikusi: «Papriekšu man vajag redzēt to 
vietu, kur vīrs tevi izglāba, citādi jau es tiesu nevaru 
spriest. Varbūt, ka tu nemaz apakš koka nebiji.»
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«Jā, jā, to vietu jau mēs varam apskatīt,» lācis no
teicis, un visi trīs gājuši skatīties. Lācis izstāstījis visu, 
kā viņam koks uzkritis virsū, kā viņš bļāvis un kā bei
dzot vīrs to izglābis. Bet lapsa negribējusi ticēt, ka lācis 
tur būtu bijis apakšā.

Lācis apgūlies apakš koka un rādījis, kā viņš gulējis. 
Nu lapsa pačukstējusi vīram: «Izrauj ķīļus, izrauj ķīļus!»

Vīrs izrāvis ķīļus, un koks atkal piespiedis lāci.
«Guli nu,» lapsa noteikusi un gājusi vīram līdz uz 

mājām pēc vistām.
Lapsa palikusi pie vārtiem gaidot, bet vīrs iegājis 

klētī, paņēmis maisu un tad gājis vistu stallī saķert vis
tas. Bet sieva pamanījusi un uzprasījusi, ko viņš grib 
darīt. Vīrs sievai visu izstāstījis no gala līdz beigām, 
kā tam šodien izgājis, un teicis, ka viņš negribot lapsu 
piemānīt.

«Tu muļķis tāds!» sieva iesaukusies, «iebāz labāk 
maisā suņus un uzlaid tos lapsai virsū — dabūsi vēl 
ādu!»

«O, sievai ir gan taisnība,» vīrs nodomājis, «varbūt 
patiesi pasaulē vajag labu ar ļaunu atmaksāt.» Sa
bāzis maisā suņus un stiepis maisu pie lapsas.

Lapsa dancojusi vien no lieliem priekiem. «Nu tikai 
es turēšu maltīti,» viņa prātojusi.

Vīrs atraisījis maisu. Šī tūlīt gaida, līdz nāks pirmā 
vista ārā, tā ķers to ciet. Bet suņi, kā tikuši ārā, tā tūlīt 
lapsai virsū. Šī, nabadzīte, samanījusies, ka nu vairs nav 
labi, un laidusi kājām vaļu. Te jau, te jau suņi būs tūlīt 
virsū, bet atkal lapsa kaut kā pasitas sāņus. Beidzot tak 
sasniegusi savu alu, un alā iekšā. Galīgi nabadzīte bijusi 
nokususi.

Kad drusku attapusies, tad skatījusies uz savām kāji
ņām un teikusi: «Ko jūs, kājiņas, domājāt, kad es muku?»



«Mēs domājām, ka tikai nu varētu ātrāk palēkt no 
viena cērpa uz otru, lai suņi nepanāk. Ka tikai varētu 
tikt ātrāk līdz alai, kamēr suņi vēl nepanāk.»

«Un, actiņas, ko jūs domājāt, kad es bēgu?»
«Ak, mēs skatījāmies uz vienu, otru pusi, vai tikai 

kāds nestāv kaut kur priekšā.»
«Un ko tu domāji, mana astiņa, kad es bēgu?»
«Es domāju, ka tikai varētu aizķerties aiz kāda koka, 

lai suņi varētu sagrābt.»
Nu lapsa briesmīgi noskaitusies uz savu asti. Izšāvusi 

to ārā un teikusi: «Suņi, suņi, še, še aste, še aste.»
Suņi vēl turpat pie alas bijuši. Tie saķēruši lapsu aiz 

astes.un izvilkuši ārā.

VĪRA KARŠ AR ZVĒRIEM

(§ en o s  laikos kāds vīrs aizgājis uz mežu malku cirst. 
Atradis sausu koku un sācis to cirst.

Tā strādājot, pienākusi lapsa un sacījusi: «Ko tu te 
dari? Es tevi ēdīšu.»

Sis nu lūdzis, lai lapsa viņu laiž vaļā, un vēl apsola 
izmācīt lapsu stabuli pūst. Lapsa ar mieru. Vīrs samek
lējis labu siekstas gabalu un seka lapsai: «Ņem tu šo 
galu mutē, es no otra gala tevi pamācīšu, un tā tu iemā
cīsies stabulēt.»

Lapsa paņem siekstas galu mutē, bet vīrs kā dod ar 
cirvja pietu pa otru galu, tā lapsa atkrīt augšpēdu uz 
muguras un nevar vairs piecelties. Pa to laiku vīrs 
laižas bēgt uz māju, bet necik tālu nebija noskrējis, kad 
satiek vilku. Vilks prasa viņam: «Kur tu skriesi? Es tevi 
ēdīšu.»
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Virs sāk vilku lūgties: «Mīļo draudziņ, neēd mani, es 
izmācīšu tevi vijoli spēlēt, un ar šo amatu tu vienmēr 
varēsi nopelnīt maizi.»

Vilks padomāja un bija ar mieru. Virs aizveda vilku 
pie celma, iešķēla to vidū un teica: «Liec kājas šai šķē
lumā, es tev palīdzēšu, un tad tu varēsi iemācīties vijoli 
spēlēt.»

Kā vilks ielika tai vietā kājas, vīrs mudīgi izrāvis 
cirvi, un vilka kājas iespiestas celmā, ka nevarēja neko 
darīt. Vilks lūdzies, lai vīrs laižot viņu vaļā, viņš šo vairs 
neēdīšot, bet vīrs neklausījies un devies pats uz māju. 
Necik tālu neaizgājis, saticis lāci. Lācis prasa: «Kur tu 
skriesi? Stāvi!»

Vīrs nobijies un nezinājis, ko darīt. Te uzreiz viņam 
iešaujas labs padoms prātā, un viņš saka lācim: «Mīļais 
kungs, es izmācīšu tevi par melderi, un tu tā varēsi visu 
mūžu pelnīt maizi.»

Lācis padomāja un bija ar mieru, neaiztika vīru, lai 
tik izmāca viņu par melderi. Nu viņi gāja, gāja, kamēr 
piekusa. Lācim uznāca miegs, un viņš saka vīram: «Ko 
es lai daru, bet bez miega es nevaru vairs tālāk tikt.»

Vīrs saka: «Nu liecies te pie akmeņu kaudzes, kamēr 
tu gulēsi, es uztaisīšu dzirnavas, un, kad tu būsi izgulē
jies, es tevi pacelšu un mācīšu par melderi.»

Lācis nolikās pie akmeņu kaudzes un aizmiga ar tādu 
miegu kā jau i visi lāči.

Vīrs netaisa vis dzirnavas, bet ņem akmeņus no kau
dzes un krauj lācim apkārt. Tā viņš to apkrauj no visām 
pusēm ar akmeņiem un virsū uzveļ vēl vienu pavisam 
lielu akmeni, tā ka lācis ar saviem spēkiem vaļā likt 
vairs nevar. To izdarījis, vīrs priecīgs dodas uz māju, 
lai vēl kādu ceļā nesastaptu.

Bet nu pa to laiku, kamēr vīrs darbojās ar lāci, lapsa
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bija no savas nelaimes tikusi vaļā un nu laižas vīram 
pakaļ. Skrien, skrien, redz, ka vilks kājas celmā iespie
dis, nevar tās izraut un lūdz lapsu palīgā. Viņa palīdz 
vilkam tikt vaļā, un abi izstāsta viens otram savas bē
das. Viņi redz, ka tas pats vīrs bijis vainīgs abas reizes, 
un laižas abi tam pakaļ. Skrien, skrien un redz lāci, kas, 
apkrauts akmeņiem, lūdzas, lai taču viņu atsvabina. 
Vilks ar lapsu ar mieru, atbrīvo lāci, un lācis viņiem iz
stāsta visas savas lietas. Nu viņi visi saprot, ka atkal 
tas pats vīrs arī lāča nelaimē vainīgs. Viņi nu visi trīs 
dzenas vīram pakaļ, lai tik varētu to saplēst.

Vīrs dzird, ka zvēri dzenas šim pakaļ. Viņš paņem 
resnu vēzu, pārliek pār plecu un iet tik tālāk. Kad zvēri 
vīram jau labi tuvu pieskrējuši, šis noņem vēzu no pleca 
un mērķē ar to it kā ar bisi.

Zvēri, pārbijušies, domā, ka vīrs — mednieks, dodas 
tik mežā iekšā, bet vīrs laimīgs iet uz māju. Tā viņam 
izdevās izbēgt no plēsīgajiem zvēriem.

CILVĒKS UZVAR DZĪVNIEKUS

oTlTeža zvēri teica uz cilvēku: «Sargies, mēs tevi saplē
sīsim, tavus kaulus salauzīsim un paši paslēpsimies bie
zajā mežā, ka tu mūs nevarēsi atrast.»

Putni lielījās: «Mēs pacelsimies augstu gaisā, kur cil
vēks neaizsniegs, jo viņam nav spārnu.»

Zivs prātoja: «Iegrimšu ūdenī, — cilvēks nespēj ūdenī 
elpot, tāpēc manis nedabūs.»

Tārpiņš runāja: «Bet es ierakšos zemē, tur mani 
cilvēks neatradīs, bet, ja nu atrastu, tad droši vien at
stās mani.»
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Cilvēks paņēma līdz suni, bisi, cilpu, 
makšķeri un tad gāja ciemā. Suns zvērus 
sameklēja, un cilvēks tos nošāva; putnus 
ievilināja cilpā un saķēra; tārpu izraka no 
zemes, uzdūra uz makšķeres un izmakšķe
rēja zivi.

Tā cilvēks pārspēja visus dzīvniekus.

KĀ VECAIS ABRU TAISĪTĀJS 
MA-IZĒ IEDZĪVOJĀS

i,eiz dzīvoja vecs vī
riņš, kas pelnīja savu mai
zi, abras taisot. Bet gadī
jās, ka reiz vīriņam aptrū- 
kās darba un maizes. Par 
laimi kaimiņu saimnieks 
teicis, lai viņam uztaisot 
abru, kā algu tad saņemšot 
maižu

Labi. Uztaisījis ar, un 
nesis kaimiņu saimniekam. 
Bet todien bijis traki 
karsts. Nesamais smags, 
vīriņam spēka maz, tamdēļ 
nolicies mežā zem kupla 
ozola atpūsties, bet abru 
uzlicis sev virsū.

Te pēc kāda laiciņa atlec 
zaķis un brīnās, ka labs 
galdiņš esot, tikai nekā 
nav virsū.
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Pa brītiņu atnāk lapsa, nosēžas uz abras zaķim bla
kus un brīnās, ka varen skaists galdiņš esot, tikai nekas 
neesot virsū.

Vēl pēc brītiņa atskrien vilks. Šis tāpat: jauks galdiņš, 
tikais nekas nav virsū.

Pēdīgi atnācis ir lācis. Šis tāpat: jauks galdiņš, tikai 
nekas nav virsū.

Tā sēdējuši visi, kamēr attapušies: vai nevarot kādu 
maltīti sagādāt? Kā ne! Var! Un visi aizgājuši katrs uz 
savu pusi.

Pēc brīža nākuši jau katrs atpakaļ. Lācis atnācis ar 
bišu stropu, vilks ar aunu, lapsa ar zostēviņu un zaķis 
ar kāpostu galvu.

Sākuši mieloties. Te vīriņš zem abras pakustējies. Tā 
lācis: «Kas to galdiņu kustina?»

Nekas. Ēduši tālāk. Te vīriņš, atkal pakustējies. Nu 
vilks: «Kas to galdiņu kustina?»

Nekas, ēduši tālāk. Te atkal vīriņš pakustējies. Nu 
lapsa uztraukusies savukārt, bet tomēr ēduši tālāk.

Bet nu vīriņš apgriezies uz otriem sāniem. Nu zaķis 
uztraucies pār mēru un laidies bēgt. Viņam pakaļ skrē
juši ir lācis, ir vilks, ir lapsa.

Bet vecajam abru taisītājam palika medus, gaļa, kā
posti. Par abru tas arī vēl dabūja maizi no kaimiņa, un 
nu viņam bija pārtikas ilgam laikam, jo cik nu viņš, vecs 
vīrs, var noēst?



ZEMNIEKS AIZBAIDA VILKU

^C-emnieks bija izgājis uz lauku mežmalā un pļāva 
sienu. Vilks, tepat mežmalā dzīvodams, glūnēja uz zem
nieku un gribēja tam uzbrukt. Viņu tikai aizbaidīja 
izkapts, kura bija zemniekam rokās. Tomēr, gribēdams 
zemnieku sabaidīt, viņš aizgāja tālāk un sāka kaukt. 
Zemnieks to izdzirda un tik pasmīnēja.

Vilks atkal atnācis atpakaļ un glūnēja uz zemnieku. 
Tas apstājās pļaut un sacīja uz vilku: «Panāc, draudziņ, 
šurp, uzpīposim!»

Vilks, redzēdams izkapti noliktu zemē, pienāca tuvāk. 
Bet zemnieks jau redzēja, ka viņam acis zib un spalva 
uz muguras ceļas stāvu. Tā bija zīme, ka zvērs ir sa
niknots. Zemnieks izņēma šķiltavas un, pielicis vilkam 
pie paša purna, šķīla uguni. Dzirksteles ielēca vilkam 
acīs, tas sabijās, ieskrēja mežā un sāka kaukt. No tā 
laika arī vilkam acis pa nakti spīd.

VILKS UN GANI

^ ^ e iz  gani ganīja mežmalā aitas. Atnāca vilks, vienu 
dienu aiznesa aitu, otru dienu aiznesa aitu. Tā katru 
dienu staigādams, vilks ganiem aiznesa gandrīz visas 
aitas.

«Ko nu darīt?» domāja gani.
Kādu dienu viņi sacirta apses malku un izkurināja 

pirti. Izkurinājuši pirti, sauca vilku: «Vilks, vilks, nāc 
uz pirti!»
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«Kāda malka?» vilks jautāja.
«Apses malka,» gani atbildēja.
«Neiešu, tā rūgta,» saka vilks.
Nu gani sakurina pirti ar bērza malku un sauc atkal 

vilku: «Vilks, vilks, nāc uz pirti!»
«Kāda malka?» jautāja vilks.
«Bērza malka,» atbildēja gani.
«Neiešu, tā rūgta,» saka vilks.
Nu gani izkurina pirti ar egles malku un sauc vilku: 

«Vilks, vilks, nāc uz pirti!»
«Kāda malka?» vaicāja vilks.
«Egles malka,» atbildēja gani.
«Neiešu, tā rūgta,» saka vilks.
Nu gani izkurina pirti ar ābeles malku un sauc vilku: 

«Vilks, vilks, nāc uz pjrtil»
«Kāda malka?» vaicāja vilks.
«Ābeles malka,» atsaka gani.
«Nu iešu, tā laba,» saka vilks un iet uz pirti.
Gani uzcel vilku un lāvas, salej garu un nu tik pērt. 

Nopēruši vilku tik stipri, ka tik tikko dzīvība iekšā pa
lika. Viņi vaicāja vilkam: «Vai vēl zagsi mūsu aitas?»

«Nē, nē,» atbildēja vilks. Tad gani vilku palaida.

VĪRS UN ARAJS

r D ,'ienam zemniekam arot piekusa zirgs. Zemnieks sa
dusmojies uzkliedza: «Ka tevi vilks apēstu!»

Te uzreiz negaidot no krūmiem izlec vilks un saka: 
«Nu dod, es apēdīšu!»

Zemnieks, izplētis acis, brīnījās un tad teica: «Pa
gaidi, kamēr nobeigšu art šo gabalu.»



Vilks visu laiku gaidīja. Kad zem
nieks nobeidza art, tad vilks atnāca 
ēst zirgu, bet zemnieks teica: «Kā tu 
viņu ar spalvām ēdīsi, labāk iesim 
mājās, es apliešu zirgu ar karstu ūde
ni, tad visas spalvas noies un zirgs 
būs gardāks.»

Vilks paklausīja un aizgāja zem
niekam līdz.

Zemnieks, atnācis mājās, uzklie
dza: «Sieviņ, nes ātrāk karslo ūdeni!»

Sieva iznes ūdeni. Nu vilks skatās, 
kā zemnieks lies karsto ūdeni uz zir- , 
ga. Bet zemnieks kā lej — taisni vil
kam acīs. Joņ^ ātrumā vilks pazūd.

Nākošā rītā zemnieks atkal ar. Nu 
atnāk vilks un saka: «Nu tagad es 
apēdīšu tevi!»

Zemnieks teica: «Labi, bet pagaidi, 
kamēr es palūgšu dievu koka 
galotnē, jo dievs zemu neredz,» 

Vilks bija ar mieru. Zemnieks 
uzkāpa koka galotnē un sēž. 
Vilks gaida, gaida un nevar sa
gaidīt. Beidzot viņš saskaities 
sauca citus vilkus palīgā. Vilki 
uzdzirdējuši — visi saskrien pie 
koka. Pirmais vilks nostājas 
apakšā, uz viņa palēca pārējie, 
un beidzot pēdējais jau bija ne
tālu no zemnieka.

Uztraucies zemnieks kliedza: 
«Ai sieviņ, nes karsto ūdeni!»
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Apakšējais vilks zināja par karsto ūdeni — drāzās 
projām. Kad apakšējais vilks aizskrēja, tad pārējie no
krita zemē. Daudzi nositās, un, kuri bija dzīvi, tie aiz
skrēja mežā.

Tā zemnieks izglābās no nāves.

VIRA GUDRĪBA

iens vīrs gājis pa ceļu un saticis vilku. Vilks uz
saucis: «Es tevi ēdīšu!»

Vīrs, redzēdams, ka nāve klāt, teicis: «Atļauj man 
muti nomazgāt.»

Vilks arī atļāvis. Vīrs nu gājis uz upi un nevis muti 
mazgājis, bet sagriezies kārklus un aizbāzis aiz jostas. 
Nu lūdzis vilku, lai tas atļaujot viņam savā astē muti 
noslaucīt. Vilks atļauj ar. Vīrs neslauka vis muti vilka 
astē, bet aptin asti ap roku un nu sāk vilku ar kārkliem 
sist. Atsitis visu ādu no vilka sāniem nost. Vilks nu ar 
visu spēku rāvies vaļā, bet norāvis asti, kura palikusi 
vīram rokā.

Vilks attupies un sācis kaukt. Sanākuši ļoti daudz 
vilku un gribējuši vīru saplosīt. Tikko paspējis kokā 
uzsprukt.

Nu vilki sākuši krauties cits uz cita, un plikais vilks 
pašā apakšā. Tā nu beidzamais vilks jau gribējis vīru 
grābt, bet tas teicis: «Apēd mani viens pats te kokā 
un citiem nemaz nedod, tik atļauj man pie tavas astes 
mirstamo sveci nomērot.»

Vilks atļāvis arī, bet vīrs paņēmis nazi un nogriezis
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vilkam asti. Nu sviedis asti zemē un saucis: «Pliksāni, 
še tava aste!»

Plikais domājis, ka tā viņa aste un skrējis pēc tās. Bet 
nu līdz ar to viss vilku stabs nogāzies, un viņi nositušies. 

Tā vīrs ar gudrību palicis dzīvs.

PUISIS UN VILKS

^"O ienu dienu vilks izgājis no meža uz ceļa gaidīt cil
vēkus.

Puišelis gājis uz skolu. Tā vilks šim klāt un teicis: «Es 
tevi ēdīšu.»

«Neēd vis mani,» puišelis atteicis, «mačs es esmu, tur 
tev nekā nebūs, pagaidi, tur nāk viens liels vīrs, to tu 
varēsi ēst.»

Vilks paklausījis arī un gaidījis vēl. Pēc brītiņa pa 
ceļu gājis vecs zaldāts. Vilks tam uzsaucis: «Stāvi, ka
ravīrs, es tevi ēdīšu!»

«Ko tu mani, vecu cilvēku, ēdīsi, man sīksta gaļa un 
cieti kauli, gaidi, tur nāk pakaļ viens jauns puisis, to 
tu varēsi ēst,» tā zaldāts atbildējis.

Kā puisis pienācis, tā vilks uzbļāvis: «Stāvi, es tevi 
ēdīšu!»

«Jā, jā, ka ēd, ēd,» puisis atteicis, «bet papriekšu 
Jauj man purvā muti nomazgāt, tu jau esi smalks kungs, 
tev vajag skaidru mantu.»

«Labi labi, ej mazgā,» vilks atļāvis.
Puisis iegājis krūmos un nogriezis krietnu knelli. Kad 

vilks to ieraudzījis, tūlīt uzprasījis: «Priekš kam tev tā 
runga?»
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«Āre, iesms, prišu gaļu jau smalks kungs neēd, vajag 
uzcept,» tā puisis paskaidrojis un uzprasījis, lai vilks 
šim laižot pie astes muti noslaucīt, jo slapjš uz uguns ne
cepot.

Labi labi, lai slaukot, vilks atteicis. Puisis nogrābis 
vilku aiz astes un sācis ar to rungu šim pa paltraku 
knellēt, ka spalvas vien put. Vilks gan kaucis un vai
dējis, bet puisis devis tik arvien stiprāk.

Kad bijis vilku krietni nosukājis, tad palaidis vaļā un 
uzbrēcis: «Ej ēd mežā zirgu pinekļus, bet nenāc uz ceļa 
dzīvus cilvēkus baidīt!»

VILKS MĒRO CILVĒKA STIPRUMU

wTVādreiz satikušies lapsa ar vilku. Vilks saka, ka cil
vēks nemaz tik stiprs neesot. Lapsa saka, ka esot gan 
stiprs. Parādīšot cilvēku, lai ejot kauties, redzēšot, kurš 
būšot stiprāks.

Abi stāv ceļmalā un gaida. Nāk viens puika. Vilks 
prasa, vai tas neesot cilvēks. «Nē, tas tik būs cilvēks.» 
Pēc brīža nāk nabags. «Vai tas nav cilvēks?» «Nē, tas 
nav, tas reiz bija cilvēks.»

Nāk mežsargs. Ieraudzījis vilku, tas pielādē plinti un 
gaida. Tas esot cilvēks, lai nu iet.

Vilks iet un brūk virsū. Mežsargs izšauj vienu reizi — 
vilks nebēg, otro reizi — arī ne, kad šauj trešo reizi — 
vilks vairs nevar izturēt un mūk prom.

Jā, cilvēks esot gan stiprāks, spļāvis vienreiz — nekas 
nebijis, spļāvis otrreiz, arī nekas, bet trešo reizi vairs 
nevarējis izturēt, bijis jābēg.
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ZEMNIEKS, LAPSA UN DZĒRVE

yC-emnieks bija ierīkojis bedri vilku ķeršanai. Tur 
iekritusi dzērve un lapsa. Dzērve stāvēja, galvu nokā
rusi, bet lapsa skraidīja un lēkāja pa bedri.

Lapsa teica: «Man ir tūkstoš domiņu . . .»
Bet dzērve sacīja: «Man ir tikai viena domiņa.»
No rita zemnieks gāja aplūkot, vai būs kas iekritis., 

Dzērve gulēja nobeigusies bedres dibenā, bet lapsa vēl 
skraidīja pa bedri. Zemnieks, dzērvi ieraudzījis, teica: 
«Ak tu, lapsa, kālab tu nokodi man tik skaistu putnu!»

Zemnieks paņēma dzērvi aiz kājām un izsvieda to 
bedres malā. Dzērve tūliņ aizlaidās, iesaukdamās: «Man 
viena doma bija . . .»

Bet lapsa ar savām tūkstoš domām kļuva par kažoka 
apkakli.

LAPSA UN RUNCIS

*”/^eiz runcis, sastapdams lapsu, domā: «Lapsai kaut kas 
ir aiz ādas. Stāsta, viņa esot ļoti viltīga un pasauli labi 
pazīstot. Būs man ar viņu jāiepazīstas, visas mākslas no 
viņas jaiemācās.» Viņš piegāja pie lapsas, paklanījās tai 
līdz zemei un teica: «Labdien, lapsas kundze! Kā klājas 
šinīs grūtajos laikos?»

Bet lapsa bija ļoti lepna, viņa apskatīja runci no gal
vas līdz ķepām, nodomāja: «Vai maz vērts ar viņu ru
nāt,» un beidzot teica: «Ak tu, peļu junkurs, podu laiža 
tāds, kā tu iedrošinājies nākt man klāt un ar mani ru
nāt?! Nu cik gudrs tu esi, ko saproti, ko mācījies?»
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«Es protu tikai vienu mākslu, lapsas kundze,» runcis 
pazemīgi atbildēja.

«Nu saki, kas tā ir par mākslu?»
«Kad suņi man dzenas pakaļ, es protu no viņiem iz

bēgt kokā.»
«Tad ta māksla, un tik vien!» lapsa nosmējās, «nu, 

es protu vairāk nekā simts mākslu kā savus četrus pirk
stus, bez tam man vēl pilns maiss visādu niķu . . .  Bet lai 
jau nu, lai, iesim abi kopā; aiz žēlastības es tev iemācīšu, 
kā īsti vajag no suņiem izvairīties.»

Tikko lapsa to bija izteikusi, te, kur gadījušies, kur 
ne, parādās suņi, bet aiz viņiem mednieki. Runcis — 
viens divi! kokā, noslēpās lapās un kliedz no turienes: 
«Lapsas kundze, attaisi ātrāk maisu, ātrāk ņem ārā niķus 
no maisa, citādi tev klāsies slikti!»

Bet, kur nu, runcis nepaspēja ne pateikt, kad jau lapsa 
suņiem zobos.

«E,» runcis saka, «kā rādās, tad ar simts mākslām nav 
viegli galā tikt. Labāk būtu, ja tu, lapsa, vienu mākslu 
prastu tā kā nāktos, — pēc manām domām, rāpties 
kokā, — tad tu tagad nebūtu suņiem zobos.»

LAPSA CEP VABOLI

j2apsa, gudriniece, sadzirdējusi, ka cepta gaļa esot 
daudz gardāka nekā jēla, gribējusi izmēģināt. Reiz no
ķērusi vaboli, gājusi uz pieguļnieku ugunskuru otrpus 
upes pļavmalā. Lapsa nosēdusies šaipus upes uz krasta, 
turējusi vaboli ar abām ķepām uz ugunskura pusi, lai 
cepot. Tad nu ēdusi. Vabole ēdot čaukstējusi. Lapsa 
noteikusi: «Laba gan, tikai sagruzdējusi.»
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LAPSA UN BIŠU STROPS

G apsa, pa mežu skraidīdama, augstā kokā Ieraudzī
jusi bišu stropu. Viņa saodusi medus patikamo smaržu 
un, siekalām tekot, cīnījusies tikt pie medus. Viņa lē
kusi gan uz labo, gan uz kreiso, gan uz abām kājām, 
bet bišu strops aizvien nesasniedzams. Lapsa, labi iz
lēkājusies, aiziedama teikusi: «Kāpēc te velti pūlēties, 
tas medus vecs un sarūdzis.»

LAPSA UN ĶIRŠU OGAS

O zsalkusi lapsa augstā ķiršu kokā ieraudzījusi gata
vas ogas un gribējusi tās ēst. Viņa lēkusi un lēkusi, bet 
ogas nevarējusi aizsniegt. Tad, aizejot, viņa teikusi: 
«Nav labi ēst tās skābās ķiršu ogas un sabojāt zobus.»

LAPSA UN KRŪZE

( S  trādnieki pļāvuši pļavā sienu. 
Saimniece viņiem atnesusi krūzē 
dzert. Strādnieki padzērušies, bet, uz 
māju ejot, krūzi aizmirsuši pļavā. 
Krūzē pūtis vējš, un tā rūkusi. To 
dzirdējusi lapsa, kas pļavmalā iznā
kusi no meža. Lapsa klausījusies, 
klausījusies un nevarējusi saprast,
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kas gan tur rūc. Viņa 
nodomājusi, ka tas ir 
lauva, nobijusies un ie
bēgusi mežā. Mežā atkal 
sākusi klausīties rūcēju.
Viņai uznākusi liela 
ziņkārība. Lapsa sadū
šojusies un izgājusi at
kal uz pļavas. Viņa ie
raudzījusi krūzi un re
dzējusi, ka tā bijusi vi
ņas baidītāja. Lapsa par to krūzei gribējusi atriebties, 
uzmaukusi krūzes saiti kaklā un nesusi uz upi slīcināt.

Lapsa krūzi bāzusi ūdenī. Krūzē piesmēlies ūdens, tā 
palikusi smaga un vilkusi lapsu sev līdz upē. Lapsa nu 
sākusi krūzi lūgties: «Mīļā krūzīt, laid nu vaļā! Es jau 
pa jokam. Vai tad tu jokus nemaz nepazīsti?» Bet krūze 
nemaz neklausījusies uz lapsu, negribējusi saprast lap
sas jokus un vilkusi tik lapsu sev līdz upē iekšā.

Un tā noslīkusi lapsa līdz ar krūzi.

LAPSA UN LIETUS

eiz uznācis negaiss. Lapsa iebāzusi galvu smiltīs un 
domājusi tā sevi pasargāt no lietus gāzēm.

LAPSA UN ĶĒVE

j0apsa redzējusi vecai ķēvei stipri atkārušos apakšlūpu. 
Nu staigājusi līdz un gaidījusi, kad lūpa nokritīs — labs 
kumoss būtu. Bet nesagaidījusi.
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LAPSA UN VĒRSIS

Saim niekam  bija daudzlopu. Bet, galvenais, bija liels 
melns vērsis. Vērsis bija ļoti tukls, un lapsai aizsagribē- 
jās vērša cepeša. Lapsa staigāja vērsim paka] un laizīda
mās sacīja: «Kritīs ta kritīs, kritīs ta kritīs.» Bet vērsis 
kā nekrita, tā nekrita un vakarā aizgāja vesels no ganī
bām uz kļāvu.

LAPSA AR PĪPI

f^apsa  redzēja, ka cilvēki smēķēja; viņai arī iegribē
jās pasmēķēt. Un neko vairāk — nogāja vienu dienu uz 
klātāko pilsētu un nopirka pīpi.

Mājās nākdama, iegāja lauka šķūnī un tūliņ iesāka 
smēķēt. Bet neviļot dzirkstele izkrita no pīpes, sausie 
salmi aizdegās, un nu lapsa bailēs ar to pašu asti dzēsa, 
ka dzēsa. Bet aste nosvila un nu bija jāaiziet ar nosvi
lušu asti.

LAPSAS GUDRĪBA

Z,✓ vēru ķēniņš reiz izlaidis pa visu pasauli tādu ziņu, 
lai katrs zvērs izgudro savu gudrību, un visi zvēri vienā 
dienā lai sanāk kopā un pateic viņam. Viņš tad teikšot, 
kurš no šiem visiem esot tas gudrākais.

Visi tūlīt sākuši domāt, kādu nu kurais. Līdz noteiktai
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dienai visiem bijis sadomāts, bet lapsa 
viena pati vēl palikusi gluži tukšā. Viņa 
domājusi, ko lai viņa aizgājusi sakā.

No rīta agri aizgājusi visiem pa 
priekšu, ielīdusi sūnās un klausījusies, 
ko katrs teiks.

Sanākuši visi, ķēniņš izsaucis pēc 
vārdiem, bet lapsas vien nebijis. Gaidī
jis labu laiku, bet nevarējis sagaidīt, tad 
prasījis katram pēc kārtas. Katrs savu 
pateicis.

Visi jau bijuši pašu laiku cauri, lapsa 
ar pieskrējusi elsdama un pūzdama. Ķē
niņš ņēmis sabāris un prasījis, nu ko 
tad šī esot izgudrojusi.

«Viltību».
Nu tāda jau šī esot un tādai viņai 

vienmēr būšot jāpaliek.
Lapsa ar visu bārienu bijusi gudrāka, 

un tāda viņa vēl šo baltu 
dienu esot: izmānot kaut 
kuru uz līdzenas vietas. Citi 
zvēri tāpēc uz lapsu esot 
vienmēr skaudīgi un negri
bot viņu ne acu galā ierau
dzīt..
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ZVĒRI TIESA LAPSU

s/Vādreiz lauva, zvēru ķēniņš, saucis visus dzīvniekus 
pie sevis. Tie visi, lieli un mazi, noteiktā laikā ar iera
dušies, tik lapsa vien ne. Tā skraidījusi pa mežu un mek
lējusi sev laupījumu.

Dzīvnieki par lapsas nedarbiem sacēluši lielu brēku 
un lauvam, zvēru ķēniņam, pienesuši sliktas sūdzības. 
Lauva, kā valdnieks par zvēriem, apskaities uz lapsu un 
pavēlējis to vest tiesā.

Vispirms gājis zaķis. Tas lapsu saticis lielā mežā un 
lūdzis nākt pie ķēniņa. Bet lapsa, zaķi visādi izsmie
dama, aizgājusi savu ceļu. Zaķis ar kaunīgām acīm at
griezies pie ķēniņa un izteicis visu, ko lapsa runājusi.

Ķēniņš vēl vairāk apskaities uz lapsu un sūtījis vis
lielāko runci atvest lapsu. Runcis to atradis krūmos gu
ļot un uzsaucis tai: «Ko guli un nenāc pie ķēniņa? 
Ķēniņš un visi dzīvnieki gaida tevi tiesā.»

Lapsa gājusi runcim līdz. Pa ceļu ejot, tā teikusi: 
«Tepat kādā vietā ir bagāts saimnieks. Tam pagrabs 
pilns ar desām. Tur varam labi pamieloties.»

To dzirdot, runcis tik nolaizījies un iesaucies: «Desas 
ēst nav slikti! Rādi, kur tās ir?»

Lapsa vedusi runci pie pagraba un rādījusi tam mazu 
caurumiņu, kur runcis tikko varējis ielīst. Runcis, pie 
desām ticis, ēdis kā negausis un pieēdies tik resns, ka 
nevarējis izlīst. Lapsa nu aizskrējusi pie saimnieka un 
pateikusi, ka brangs viesis pagrabā pie desām. Saim
nieks tūlīt steidzies uz pagrabu ar kārtīgu stibu un tā 
saplītējis runci, ka tas tik ar mokām aizvilcies pie ķē
niņa izteikt lapsas nedarbus.

Nu ķēniņš sūtījis vilku pēc lapsas. Tas lapsu saticis
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cejā un uzbļāvis tai: «Vai esi traka, ka nerodies pie ķē
niņa! Ja nenāksi, tad tiksi saraustīta gabalu gabalos.»

Lapsa, atbildēdama — «Es jau pašlaik eju pie ķē
niņa,» — gājusi ar vilkam līdz.

Tie abi gājuši kā draugi, kamēr lapsa sākusi teikt: 
«Ja runcis būtu man klausījis un pagrabā desas neēdis, 
bet tās tik iznesis, tad tam nekāds ļaunums nebūtu noti
cis un es arī dabūtu savu daļu no desām. Tu jau esi la
bāks amatnieks par runci, tāpēc lūkosim vispirms labi 
paēsties, un tad ar godu aiziet pie ķēniņa.»

Vilks, labi izsalcis, tik iesaucies: «Bet kur būs ēda
mais?»

«Nav tālu jāiet,» lapsa atbild, «es tevi tur novedīšu. 
Bet, ja saimnieks nāks, tad es saukšu, un tev jālec pie 
malas un jānoguļas uz sāniem. Tu jau saimniekam neesi 
pazīstams, tāpēc viņš tevi sitīs.»

Lapsa aizvedusi vilku tādā vietā, kur ierīkota bedre 
vilku ķeršanai, tad saukusi: «Saimnieks nāk! Saimnieks 
nāk!»

Vilks nobijies, lēcis pie malas un iekritis vilku bedrē. 
Lapsa tūlīt steigusies teikt saimniekam, ka vilks bedrē. 
Saimnieks tad ar visu mājas saimi un suņiem gājis vilku 
tiesāt. Ļaudis to izstiepuši no bedres, ar suņiem riedi- 
nājuši un ar nūjām tā sasituši, ka tas pat nevarējis aiziet 
pie ķēniņa žēloties. Lapsa pa tam saķērusi saimnieka 
pīli un aiznesusi sev līdz.

Ķēniņš, nevarēdams vilku sagaidīt, sūtījis stiprāko 
zvēru — lāci pēc lapsas.

Lācis gājis ar cerībā atvest lapsu. Tikko lapsa ierau
dzījusi lāci, tā tūlīt šim pretim un sveicinājusi kā augstu 
kungu. Bet lācis tai uzkliedzis: «Kur vilks?»

Lapsa tam padevīgā balsī atbildējusi: «Gāju ar vilku
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pie ķēniņa, bet viņš, kā briesmīgi izsalcis, aizgāja pie 
kaimiņiem mieloties un ar to nozuda, it kā zemē ielīdis.»

Lācis uzkliedzis: «Nāc man līdz uz tiesu! Tava āda 
tiks ģērēta tāpēc vien, ka tik daudzreiz aicināta, bet 
nekad neesi nākusi.»

Lapsa, tam lišķēdama, atbildējusi: «Es pavisam ne
esmu vainīga. Zaķis bija liels muļķis, ar to negribēju 
iet. Runcis ielīda pagrabā pie velniem, bet vilks pazuda 
kā dūmos. Ar jums es droši iešu pie ķēniņa.»

Pa ceļu ejot, lapsa sākusi vaidēt. Lācis tūlīt jautājis: 
«Kas tev kaiš?»

«Man vēders sāp,» lapsa atteikusi.
Lācis: «No kā?»
Lapsa: «Pārēdos medu, tāpēc ciešu lielas vēdera sā

pes.»
Lācis: «No medus nekad vēders nesāp. Ja zini vietu, 

kur medus, tad rādi to man, es arī ēdīšu.»
Lapsa: «Tepat ozolā. Kāp vien augšā, gan medu at

radīsi.»
Lācis uzkāpis ozolā un sācis dauzīt bišu stropu, bet 

lapsa tūlīt skrējusi to pateikt saimniekam. Tas ar saviem 
kalpiem un suņiem tūlīt uzbrucis lācim. Lācis, sašauts un 
sakosts, tikko dzīvs iebēdzis mežā, bet lapsa pa tam 
saķērusi zosi un sveika aizskrējusi. Lācis nakti pavadījis 
turpat mežā, tik nākošā rītā aizvilcies pie ķēniņa ap
sūdzēt lapsu. Šoreiz ķēniņš tā apskaities uz lapsu, ka 
nospriedis tai nāves sodu pakarot.

Ķēniņš nu sūtījis vienu, otru zvēru pēc lapsas, bet ne
viens, baidīdamies no lapsas viltības, neiedrošinājies iet. 
Pēbīgi lūsis pieteicies iet pēc lapsas un arī nozvērējies,

ka to atvedīšot.
Lapsa, lūsi ieraugot, tai

sījusies arī to pavest, bet



lūsis tai uzkliedzis: «Nerunā, mani nepavedīsi! Tavu 
mēli jau katrs pazīst. Nāc tik uz tiesu. Tavs mērs jau 
pilns, un karātavas gaida uz tevi. Drīz vien tavu adu 
ģērēs kažokiem.»

Lapsa paklusi atbildējusi: «Citu nevaru darīt, kā iet 
vien uz tiesu. Tomēr var gadīties, ka es pirms miršanas 
tavu ādu kā kažoku panēsāju.»

Lauva, lapsu ieraugot, tai tūlīt uzkliedzis: «Tu, ļau
nais zvērs, kāpēc nenāci uz tiesu?»

Lapsa pazemīgi atteikusi: «Augstais kungs un ķēniņ! 
Nenācu tāpēc, ka nezināju ceļu. Zaķis, liels muļķis, pūta 
nesaprotamus vārdus; kaķi nelabais ieveda pagrabā; 
vilks iekrita bedrē; lācis līda ozolā pēc medus; bet 
lūsis, kā visprātīgākais no zvēriem, mani veda pa pa
reizo ceļu, tāpēc šoreiz arī varēju ierasties pie ķēniņa.»

Lauva: «Visi zvēri tevi apsūdzējuši kā lielu ļaundari, 
tāpēc tev piespriests nāves sods pakarot.»

Lapsa: «Ja man piespriests nāves sods, tad arī vairs 
neliegšos. Patiesībā esmu gan ļauns zvērs.
Es jau apsmēju zaķi, runci ievilināju pag
rabā, vilku bedrē un lāci ozolā pie bitēm 
pēc medus, pa tam nozagu saimniekam pīli 
un zosi; pie tam viss,,ko dzīvnieki paj ma
ni sūdzējuši, ir tīra patiesība. Man vēl ļoti 
žēl, ka lūsi nevarēju pievilt.»

Zvēri sasējuši lapsu un veduši uz karā
tavām. Pa karātavu trepēm kāpdama, tā 
vēl saukusi: «Man kas nopietns ķēniņam 
vēl jāpateic.»

Lauva, to dzirdot, licis lapsai nokāpt un



izteikt visu, ko vēlas. Lapsa, ķēniņa priekšā klanīdamās, 
tad ar teikusi: «Pašlaik man jāmirst, ko man līdz tās 
lielās bagātības, ko esmu ar pūlēm krājusi, to visu 
jums, augstais ķēniņ, novēlu.»

Lauva: «Ja tā, tad rādi man savas bagātības!»
Lapsa: «Manas bagātības ir ļoti tālu no šejienes, es 

pašlaik salstu, ka drebuļi skrien caur kauliem, ja lūsis 
dotu man savu kažoku, tad gan es ietu.»

Lauva liek lūsim novilkt ādu un iedod lapsai par ka
žoku. Lapsa, kažoku uzvelkot, uzsauc lūsim: «Tas par 
to, ka tevi ceļā nevarēju pievilt!»

Lapsa nu vedusi ķēniņu un dzīvniekus pēc savām ba
gātībām. Tie gājuši un gājuši, kamēr lapsai palicis silti, 
tad viņa novilkusi kažoku un likusi vilkam nest. Tie gā
juši atkal, kamēr pienācis vakars. Nu lapsa ķēniņu un 
visus dzīvniekus ievedusi biezā mežā, tad pati, meža 
takas labi pazīdama, no tiem aizbēgusi uz visiem laikiem. 
Lauva un dzīvnieki šoreiz cita nav zinājuši darīt, kā 
izklīst katrs uz to pusi, kur kājas nes. Bet lapsa vēl šo
dien skraidot pa pasauli nenokārta.

LAPSAS VILTĪBA

n ī g r o s  laikos zvēru ķēniņš saaicinājis uz tiesu visus 
zvērus. Viņš noteicis dienu un vietu, kur visiem zvēriem 
jāierodas.

Noteiktā dienā visi zvēri arī sanākuši uz tiesu. Sanā
kuši liels pulks: gan putni, zvēri, čūskas. Trūcis tikai 
lapsas — tā nebijusi ieradusies uz ķēniņa sasaukto tiesu. 
Zvēru ķēniņš šoreiz nekā daudz neteicis. Viņš drīz vien 
visus zvērus sasaucis uz nākošo tiesu.
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Sanākuši atkal norunātā dienā visi zvēri. Lapsas atkal 
trūcis, tā nebijusi atnākusi, jo viņa baidījusies no tie
sas. Lapsa bijusi visiem zvēriem ar savu viltību aizrie
busi. Viņa jau zinājusi, ka nesodīta nepaliks, ja aizies 
uz ķēniņa tiesu, tāpēc arī negājusi. Kad nu nebijusi arī 
otrreiz viltīgā lapsa atnākusi uz tiesu, zvēru ķēniņš — 
lauva — sasaucis trešo reizi zvēru tiesu.

Trešo reizi atkal sanākuši visi zvēri norunātā vietā. 
Trūcis atkal lapsas. Tā nenākusi i trešo reizi aicināta. 
Zvēru ķēniņš uz viņu stipri noskaities. Viņš nu licis 
visiem zvēriem saņemt lapsu un atvest uz tiesu ar varu, 
kur varētu viņu notiesāt par viltību. Zvēri arī visi pa
klausījuši un gājuši uz mežu lapsu uzmeklēt un saņemt 
ciet.

Lapsa, lielā viltniece, jau dabūjusi zināt, ka nu ķē
niņš pavēlējis visiem zvēriem viņu sagūstīt un ar varu 
aizvest uz tiesu. Lapsa nu gudrojusi, kā varētu izbēgt no 
vajātājiem, ja viņu saķertu. Viņa gudrojusi, gudrojusi 
lielu laiku, līdz tomēr izgudrojusi sev kādu viltību.

Lapsa aiziet uz ceļa un, krūmos ielīdusi, gaida, kamēr 
nākšot kāds cilvēks garām. Viņa nu gaida, gaida, ka
mēr beidzot ierauga tiešām: nāk pa ceļu kāds cilvēks ar 
kažociņu mugurā. Lapsa nu izlec tam priekšā un sāk 
stāstīt, ka tur un tur aiz krūmiem esot liela bagātība. Sī 
to esot, garām skriedama, redzējusi. Lai nu skrejot labi 
ātri, tad dabūšot šis to bagātību. Cilvēks noticējis. Viņš 
mudīgi ar nometis kažociņu no muguras un sācis skriet 
uz krūmiem.

Lapsa tik to gaidījusi. Viņa nu ātri paķērusi kažociņu 
un ar visu mežā iekšā un projām.

Cilvēks nokusis aizskrējis līdz lapsas norādītajiem krū
miem un sācis meklēt lielo bagātību. Viņš izmeklējis 
visus krumus, bet, nekā neatradis, nācis, lapsu lamā-
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dams, atpakaļ, ka šo esot izmānījusi. Nekā vairāk. Lielās 
bagātības tur neesot bijis. Cilvēks tomēr vēl nevarējis 
uzticēties, ka lapsa viņu piemānījusi, varbūt aiz citiem 
krūmiem esot lielā bagātība. Lapsa lai nākot pati pa
rādīt, kur tad mantas esot.

Viņš piegājis pie tiem krūmiem, kur bija saticis lapsu 
un nometis savu kažociņu, bet ieraudzījis, ka tur vairs 
nav ne lapsas, ne kažociņa. Viņš nu briesmīgi noskaities 
un gājis uz māju bez kažociņa.

Lapsa nozagusi kažociņu un, aizskrējusi mežā, uz
vilkusi to sev mugurā, sametusi ar pogu. Lapsa nu vairs 
nebijusies no ķeršanas. Viņa gājusi droši pa mežu, ar 
savu viltību cerēdama sprukt ārā no savu vajātāju na
giem. ■

Te tomēr visi zvēri kādu reizi lapsu satiek mežā un 
saķer. Viņi nu lapsu sāk vilkt uz lauvu, lai tiesātu. 
Lapsa, redzēdama, ka citādi vaļā vairs netiks, ātri atme
tusi kažoka pogu vaļā, pati no kažoka ārā un aizskrējusi 
projām. Ķērāju rokās palicis tikai kažociņš, bet lapsa, 
kur bijusi, kur ne, pazudusi. Gan visi zvēri viņu izmeklē
jušies, bet velti, lapsu vairs nevarējuši noķert un atvest 
uz tiesu, kur viņai piespriestu sodu.

Tā viltīgā lapsa tikusi ārā no ķērāju nagiem un dzīvo 
vēl šodien netiesāta.

LAUVA UN LAPSA

Kāds lauva aiz vecuma nespējis iet medībās. Lai uz
turētu dzīvību, tas izdomājis labus niķus. Viņš nogūlies 
alā, izlicies, ka cieši saslimis, tad saucis zvērus pie sevis
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celt jaunu ķēniņu. Bet kurš zvērs iegājis alā, to lauva 
noēdis. Pēdīgi tur nogājusi lapsa un apskatījusi alas 
durvis. Lauva tai uzsaucis: «Ko stāvi durvīs, nāc vien 
ala!»

«Es skatos, ka tik daudz pēdu ieiet alā, bet nevienas 
no alas nenāk atpakaļ, un taisni tas mani baida iet alā,» 
lapsa atbild lauvai un aizskrien uz mežu.

LAPSA DZIEDĒ SLIMO LAUVU

j0auva bijis slims, un visi zvēri pie viņa mieloju
šies un kurinājuši uguni. Lapsa solījusies lauvu iz
ārstēt: lauva jāietinot vilka ādā. Lācis tūliņ gribējis 
grābt vilku cieti. Vilks no bailēm, vaļā muti, laidis ļekas 
vaļā taisni caur uguni. No tā laika vilkam skrienot vēl 
tagad stāv mute vaļā.

LAPSA PIEVIĻ LAUVU

ienreiz lauvam bija lapsa ar vilku par kalpiem. Un 
gadījās tā, ka lauva saslima. Tad lapsa aizbēga prom un 
nebija trīs dienas mājā. Bet vilks sacīja: «Ja nu lapsa 
pārradīsies mājās, tad to vajadzētu pušu pārplēst.»

Kad lapsa pārnāca, lauva paaicināja to pie sevis un 
prasīja: «Kur tik ilgi biji?»

Lapsa atbild: «Trīs dienas izskraidījos dakteri meklēt 
un beidzot atradu, viņš teica tā: ja tu gribi palikt vesels, 
tad pārplēs vilku pa pusi un ej uz pirti sutināties.»
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Lauva to tūliņ izdarīja. Kamēr lauva pa pirti ārstējās, 
lapsa deva kājām vaļu.

Bet lauva ne palicis vesels nekā: bija pagalam.

LAPSA UN LACIS

Vienreiz lielā lielā mežā mājoja dikti viltīga lapsa: 
tā pievīla visus zvērus. Bet lācis, gudrais vīrs, domāja: 
«Lai nu kā, bet mani jau lapsa nepievils.» Un, pie lap
sas nogājis, viņš sacīja tā: «Esmu gudrs vīrs, mani tu 
nepievilsi.»

Tad lapsa pacienāja lāci ar ceptiem cāļiem un ar de
sām, un lācis ēzdams palika aplam jautrs. Nu lapsa uz
vedināja lāci ir pie medus vēl iet.. Labi.

Un viņi aizgāja lielā dārzā, kur augsti mūri bija vis
apkārt un tikai vienā vietā mazi dzelzs vārteļi; ja šos 
vārteļus aiztaisīja, tad no iekšpuses attaisīt vairs neva
rēja. Un viss dārzs bij pilns ar bitēm. Nu, un, tā ieiedami 
dārzā, lācis gribēja vārteļus aiztaisīt; bet lapsa, gudri
niece, to neatļāva. Tad abi gāja pie bišu stropa, un lācis 
tūliņ ņēmās bites tramdīt. Bites bāņiem devās laukā, un 
viena tik sāpīgi iedzēla lapsai pašā deguna galā, ka bija 
jālaiž ļekas vaļā, vai grib vai negrib. Lācis gan vaicāja: 
«Lapsa, ko tu tur skraidi?» Bet šī izmelojās, sacīdama, 

ka tāpat tikai aizskriešot vārteļus apskatī
ties, lai neaiztaisās ciet.

Bet lapsa izmuka no dārza, aizgrūda vār
teļus ciet, un lielais gudrinieks palika 
iekšpusē kaukdams.
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KAS МАК, TAM NAK

R E IZ  lapsa aizgājusi pie lāča, kam pašreiz bijuši mazi 
bērni. Lapsa ļoti slavējusi lāča skaistos bērnus. Tas lā
cim ļoti paticis. Kad lapsa gājusi mājās, lācis tai iedevis 
lielu gabalu gaļas.

Ceļā lapsa satikusi vilku. Vilks prasījis, kur šī gaļu 
dabūjusi. Lapsa pastāstījusi, ka viņa bijusi pie lāča, 
tam esot bērni. Viņa slavējusi bērnus, un par to lācis 
šai devis gaļu.

Vilkam arī iekārojas gaļa. Arī viņš noiet pie lāča. 
Pēc kāda brīža vilks saka, vai lācis šim nevarot parādīt 
savus bērnus. Lācis arī parāda. Līdzko vilks ierauga lāča 
mazos bērnus, viņš saka, kas tie esot par bērniem, tie 
jau esot melni kā velni. Lācis saķer vilku un tam krietni 
sadod pa kažoku, tā ka vilks tīri stīvs atgriežas mājās.

Ceļā vilks satiek atkal lapsu. Šī prasa, kāpēc viņš tik 
stīvi ejot. Vilks atbild: «Kad es būtu to zinājis, es jau gan 
tur iekšā nebūtu gājis. Es saku patiesību, un lācis par to 
ņem un mani sakuļ.»

Lapsa saka: «Tavu brīnumu, kad viņš man rādīja, tie 
bija tik smuki, ka es vēl tik smukus bērnus nebiju re
dzējusi.»

KĀ ZVĒRI GRĒKUS SODZĒT GĀJA

Reiz kaķis gāja grēkus sūdzēt un ceļā satika zaķi. Tas 
prasa: «Kur tu, kaķīt, iesi?»

Kaķis: «Iešu grēkus sūdzēt. Esmu tik grēcīgs, ka ne
varu noķert nevienu peli.»
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Zaķis: «Ņem mani līdz. Man tik daudz grēku, ka no 
katra dzīvnieka jābīstas.»

Labi. Tie abi iet pa ceļu un satiek lapsu. Tā prasa: 
«Kaimiņi, kur iedami?»

«Ejam grēkus sūdzēt,» tie atbild.
Lapsa: «Ņemiet mani līdz, esmu daudz grēkojusi, jo 

zemniekam nozagu veselu vezumu zivju.»
Labi. Tie iet pa ceļu un satiek vilku, kurš prasa: «Kai

miņi, kur iedami?»
«Ejam grēkus sūdzēt,» šie atbild.
Vilks: «Ņemiet mani līdz, man daudz grēku, jo zem

niekam nokodu kumeļu.»
Labi. Kaķis tos ieved mežā pie dziļas bedres, kur ogles 

dedzinātas. Kaķis rāda bedri, kur pārlikta kārts, un saka: 
«Še ir tā vieta, kur grēki sūdzami. Kas pāriet pa kārti, 
nav grēcīgs, bet, kas nepāriet, — grēcīgs.»

Kaķis iet pirmais pa kārti un pāriet, bet zaķis ar pirmo 
lēcienu jau bedrē. Tāpat iekrīt bedrē lapsa un vilks. Ka
ķis, kā labais, aiziet smiedamies, bet zaķis, lapsa un vilks 
paliek bedrē kā grēcinieki. Paiet viena un otra diena, 
bet šiem sāk ēst gribēties. Neko darīt, jāmeklē pārtika. 
Lapsa saka uz biedriem: «Jādzied, un, kam smalkākā 
balss, tas jānoēd.»

Dzied viens, dzied otrs: zaķim smalkākā balss, to 
noēd.

Padzīvo vēl kādas dienas, gribas atkal ēst. Lapsa saka 
uz vilku: «Jādzied, kam rupjākā balss, tas jānoēd.»

Dzied lapsa, dzied vilks. Vilkam rupjākā balss, tāpēc 
lapsa to nokož un noēd. Kamēr lapsa ēd vilku, tai labi, 
bet, kad vilks noēsts, tā sāk prātot, kā iztikt no bedres. 
Viņa nu bļauj cik varēdama. To dzird āzis, iet pie bed
res un prasa: «Kāpēc tu bļauj?»
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Lapsa: «Es bļauju aiz prieka. Ja tu zinātu, cik te jauki, 
tad tu arī te ielēktu.»

Āzis domā: «Tas var arī būt,» un ielec bedrē. Nu 
lapsa to izsmej: «Tev tik liela bārda, tomēr liels muļķis. 
Es iekritu tumsā, bet tu ar savu sirmo bārdu ielēci dienas 
laikā. Tomēr, ja tu mani klausīsi, tad mēs abi izglāb
simies. Pieslienies stāvus bedres malai, es tad kāpšu uz 
taviem ragiem, izlēkšu laukā, tad atnesīšu striķi un iz
vilkšu arī tevi.»

Labi. Āzis pieslienas stāvus, un lapsa laukā no bedres. 
Nu lapsai vajadzēja iet pēc striķa, bet šī, āzi vēl iz
smiedama, atstāj to bedrē.

KA RUNCIS MEŽA ZVĒRUS AIZBAIDĪJIS

j£apsa  vienreiz ielīdusi saimnieka kāpostu dārzā. 
Meklējusi vistas zagt, bet no tām nekā, vagā sēd tik vecs 
nobēdājies runcis. Ko šis te darot, lapsa mīlīgi apvai
cājas.

«Ko nu, kūmiņ, lai tāds vecs vīrs dara kā es; domāju, 
uz kuru pusi labāk iet pasaulē. Saimnieks mani padzina 
no mājas. Maizi par velti vien ēdot. Vecuma dēj peles 
nevaru vairs noķert,» tā nu runcis izkrata kūmiņam 
savas bēdas.

Nekas, ko tur tik daudz bēdāt. Lai nākot šai līdz uz 
alu. Labs ir. Runcis priecīgs, ka tik kur nekur dabū tikt 
kādā paspārnē. Tūliņ abi dodas prom uz lapsas alu.

Runcis jau trīs dienas nodzīvojis lapsas alā. Te uz 
vienu reizi uzkuļas vilks pie lapsas namdurvīm. Šis iet, 
ka zari brikš vien zem kājām, bet lapsa uzsauc, lai stai-

53



gājot klusāk, citādi iztraucēšot viņas brūtgānu. Nu vilks 
dikti lūdzas, lai tā parādot viņam ar savu brūtgānu. 
Bet lapsa nerāda vis tik viegli. Ka ne, ne, vilks apskaišas 
un iet prom. Mežā viņš satiek lāci un mežacūku. Pa
stāsta tiem ar, kas par brīnumiem lapsas alā. Nu visi 
trīs dodas prom pie lapsas un ņem lūgties, lai jele šiem 
parādot savu brūtgānu. Lapsa lielās, ka esot gan ko 
redzēt, bet papriekšu lai pagādājot labu maltīti, tad tik 
šis nākšot ārā. Tas priekš lāča un vilka nekas — maltīti 
apgādāt. Šie aiziet uz ganiem, nokampj labāko vērsi un 
stiepj šurp. Mežacūka pa to laiku jau nolīdzinājusi mal
tītes vietu.

Lapsa teic, lai tagad visi trīs paslēpjoties, jo viņas 
brūtgāns neesot vis nekāds nieka vīrs. Tad varēšot arī 
labāk noskatīties. Bet to viņa gan neteica, ko domāja, — 
ka diviem vien ar runci būs labāka pieēšanās.

Kad tā, neko citu darīt — paslēpsies ar. Vilks ielien 
kārklu krūmā, lācis uzkāpj kokā, un mežacūka iero
kas sūnās. Nu lapsa ved ārā runci. Tas nāk, ūsas kusti
nādams, un izkāmējies liekas tūliņ pie vērša klāt un ēd 
nost.

«Maļ tavu malšanu: ņurrā, ņurrā, ņurr! Nu jau apēdīs 
viens pats visu vērsi,» tā vilks jau krūmos murmina.

Meža cūka ar grib redzēt un paceļ sūnās degunu uz 
augšu. Runcis, domādams, ka pele, caps! — saķer cūkai 
degunu. Cūka pārbijusies laiž vaļā mukt. Bet runcis, 
no tik lielas peles vēl vairāk pārbijies, lien kārklu krūmā 
iekšā, taisni vilkam virsū. Vilks domā, ka nupat jau gals 
būs klāt, un jož prom, ko māk. Runcis vēl vairāk pār
bīstas un nezin no bailēm nekur citur sprukt kā kokā 
augšā. Lācis, no pēdējās stundiņas glābdamies, lec zemē 
no koka un, krietni sadauzījies, drāžas pakaļ vilkam un
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mežacūkai. Nu paliek lapsa ar runci pie mielasta vieni 
paši.

Tā vecais runcis, kas nevarēja peles nomedīt, apgā
dāja lapsai un sev maktīgu vērša cepeti. Ko tu darīsi, 
kas māk, tam jau nāk.

DEBESS SAGRUVA

R eiz kāda vistiņa bija redzējusi, ka meita nesusi 
malku un ka nesot tai izkritušas dažas pagales. Viņa 
skrējusi pie gaiļa un teikusi: «Mīļais gailiti, debess 
sagruva.»

Vaicājis gailītis: «Kas tev to teica?»
«Pati redzēju, pati redzēju.»
Tad gājusi tālāk, kamēr nonākusi mežā un satikusi 

zaķīti. Tam teikusi atkal: «Mīļais zaķīt, debess sagruva.»
«Kas tev to teica?» zaķis vaicāja.
«Pati redzēju, pati 

redzēju,» vista atbil
dējusi un skrējusi tā
lāk, kamēr satikusi 
vilku un tam teikusi:
«Mīļais vilciņ, debess 
sagruva.»

«Kas tev to teica?»
«Pati redzēju.»
Visi nu skrējuši 

kādu laiku, kamēr ie
krituši rāceņu dobē.



Pēc neilga laika vilks teicis uz lapsu, lai sauc, kas 
bedrē iekrituši, kura vārds būšot visnesmukākais, to 
ēdīšot. Lapsa bijusi ar mieru un sākusi skaitīt. Lapsas 
vārds bijis jauks, vilka vārds arī, zaķa vārds arī diezgan 
labs, ar gaiļa vārdu arī vēl varējis iztikt, bet vistas 
vārds nekam nederējis. Nu apēduši vistu, un tā vēlāk 
vienu pēc otra: tad gaili, tad zaķi.

Bet lapsai bijis bail teikt vilka vārdu, un viņa savam 
medījumam uzsēdusies virsū. Vilks savu daļu jau sen 
bijis apēdis, un viņam atkal gribējies ēst. Viņš redzējis, 
ka lapsa vēl ēd, un prasījis: «Ko tu tur ēd?»

«Es ēdu savas desas, velku tik vienu pēc otras no 
vēdera ārā un ēdu.»

Vilks arī pārkodis vēderu un bijis pagalam.
Tā galā lapsa apēdusi visus.

r
.

\1%
ZVĒRI BĒGDAMI IEKRĪT BEDRĒ

Mēslenīcā apakš cāļu luktas bijis sakrājies daudz ne
tīrumu, kuri sākuši iesilt un kūpēt. Vista naktī pamanī
jusi tādus garaiņus, un tūdaj tai iesities prātā: «Kad 
tikai zeme nedeg? Ka::, jods, cits tā kūpētu?» Bailēs sā
kusi kladzināt. Gailis atmodies: «Kas nu, kas nu? Ne 
nakts vidū vairs nevarēs mu'.-i valdīt.»

«Āre, kā runā; vai tad tu neredzi, kur zeme deg — 
nagos tikai nu esam.»

«Pag, pagl liekas tev taisnība: kūp gan. Vadzi, sieva, 
tu būsi pati vainīga?»

«Tīri bez prāta! Nu šis izmeklēs vairs vainas, bēg
sim labāk, ka nesadegam!»
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Un bēguši ari, nabadziņi, ar visiem bērniem, ar vi
siem. Bet birzes malā satikuši zaķi.

«Kur tad nu tik agri?» zaķis ieprasījies.
«Zeme deg, zeme deg! Mana sieva pie tā vainīga.»
«Ko, vai patiesi?»
«Jā, jā, patiesi, patiesi! Mana sieva pie tā vainīga.»
«Vai, brāl, ja tas tā, tad laidīsim ļekas vaļām, es bēgšu 

līdz.»
Bēguši, bēguši, satikuši lapsu.
«Kur tad nu pašā agrumā?»
«Vai, kūmiņ, zeme deg, zeme deg! Mana sieva pie tā 

vainīga.»
«Ko, vai patiesi?» lapsa sabijusies,
«Jā, jā, patiesi, patiesi! Mana sieva pie tā vainīga.»
«Ko tad, brāļi, vēl gaidīt? Laidīsim ļekas vaļām, es 

bēgšu līdz.»
Bēguši, bēguši, satikuši lāci.
«Kur tad nu visi tik naski?»
«Jābēg, jābēg, zeme deg: pus jau nodegusi, un vista 

pie tā vainīga.»
Bet lācis, drošais vīrs, smējies: «Niekalbiņi, niekalbiņi, 

visi esat vienādi; nu, rādiet jele man ari degumu, re
dzēs gan, vai būs.»

Veduši rādīt. Aiziet: lācim taisnība, nedeg itin nekas 
vairs, jo saimnieks pa to laiku izvedis mēslenīcu tīri 
tukšu; dziļš aizgalds vien palicis vietā. Vista ar gaili lai
mīgi pārlaidušies aizgaldam pāri; bet, ače, svešie draugi: 
lācis, lapsa, zaķis nemaz nevīlušies, ka tik dziļš būs. Un, 
kā nu kāpuši, tā plaukt! dibenā iekšā. Ko nu? Izgrozī
jušies tādu laiku, izprātojušies; beidzot likuši prātu pie 
malas: laikam ārā vis netikšot. Bet kas nu vēl par ne
laimi? Visiem trim sāk gribēties ēst, ka nekur šauties. 
Nosprieduši: zaķim esot jāmirst, vai grib, vai negrib.
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Un, zināms, tūliņ arī notiesājuši šo un apēduši. Bet lapsa, 
gudreniece, zaķa zarniņas turpat paglabājusi kaktiņā nā
kamai reizei ko ēst un tad nolikusies lācim blakus. Gu
lējuši, gulējuši, uz vienu reizi lapsa augšā un ēd atkal. 
Lācis brīnījies: «Ko tu tur ēd? Tās jau zarniņas! Vai 
dzirdi, dod man arī! Kur tu ņēmi?»

«Are, kāds nepraša! Es jau pāršķēlu vēderu un izņēmu 
pati savas zarnas; dari tu arī tā, ko mirsti badā.»

Un lācis, muļķis, šķel arī Pats savu vēderu pušu; bet 
re nu! neattapa ne nožāvāties; nosprāga nabags.

Lapsa gardi pasmējusies par tādu vientiesi, un gan 
jau viņa izkļuvusi laukā.

v ie n re iz  atkal lapsa ieraudzījusi dīķī pīles un pai 
visu mākti gribējusi kādu dabūt. Bet, kā peldēs klāt, 
tā pīles muks projām.

Beidzot viņa izgudrojusi ar, ko lai dara: paņēmusi 
nolauztu zaru mutē un tad peldējusi. Pīles domājušas, 
ka tur zars vien tikai peld, un nemaz no tā nebaidī
jušās. Tad tikai pamanījušas, ka tur ir lapsa, kad viena 
jau bijusi lapsai zobos.

LAPSA UN PILES

V ā r n a i  reiz laimējies 
dabūt krietnu siera gabalu. 
Tā nolaidusies mežmalā uz

LAPSA UN VĀRNA
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kāda ozola zara un gribējusi jau 
pašureiz garšīgo maltīti notiesāt. 
Te uz reizi, kur gadījusies, kur ne, 
lapsa kūmiņš klāt, sāk vārnu cildi
nāt, viņas skaisto spalvu apbrīnot.

«Šis jau ir tīrais paradīzes putns, 
kad jau tā spalva viz un laistās, 
kāda gan tad balss būtu tik cēlam 
debess putnam?» teic kūmiņš glai
mojot.

Ar to vārnai pieticis, kad jau 
reiz uzvara gūta, tad tā jādabū pil
nīgi. Vārna laidusi pirmo ķērcie
nu — un tavu nelaimi: siers jau 
kūmiņam mutē.

«Tagad sveika!» teicis kūmiņš, 
aši ar sieru aizejot, «esmu visai ne
vaļīgs.»

LAPSA UN GAILIS

Lapsa skrien pa sētas vidu un ierauga gaili sēžam 
uz sētas. Lapsa uzreiz saka: «Es biju pie tiesneša grēkus 
sūdzēt, un tiesnesis sacīja, ka nav brīv nevienam put
nam sēdēt uz sētas.»

Gailis paklausījis ar. Tūliņ lapsa gaili zobos ciet un 
prom.
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LAPSA MĀCA GAILI DZIEDĀT

I2apsa teikusi gailim: «Gailīt, dziedi tā, kā tavs tēvs 
dziedāja. Velc tā gari un aizmiedz acis ciet!»

Gailis aizmiedzis acis un dziedājis, bet tikmēr lapsa to 
noķērusi.

LAPSA PIEVIĻ ZVĒRUS

O^Cādu reizi senos laikos lapsa bija padarījusi lielu 
skādi vienam saimniekam. Viņa bija apēdusi daudz 
vistu, tāpēc saimnieks nodomāja saķert lapsu dzīvu. 
Viņš paņēma lāpstu, aizgājis uz mežu, izraka dziju bedri 
un no virsas apklāja ar cisām, lai nebūtu redzama, virs 
bedres pakāra vistu, un pats aizgāja uz mājām.

Pie vakara atskrēja lapsa un ieraudzīja pakārto vistu. 
Viņa piegāja klāt un runāja pie sevis: «Saimnieks izraka 
bedri un pakāra vistu, lai es, vistu gūdama, iekristu vidū. 
Es gan to nedarīšu, tāda muļķe nebūšu.» Bet pašai slie
nas tā i tecēja, tāpēc ka jau divas dienas nebija nekā 
ēdusi.

Lapsa sāka domāt, kā viņai dabūt vistu, un galā izdo
māja: lēkšot pāri par bedri, lecot aizķeršot vistai aiz gal
vas un ar visu vistu būšot bedres otrā pusē.

Sadomāts, padarīts. Lapsa ieskrējās no tālienes un 
lēca, bet vista bija stipri piesieta, un lapsa, vistai aiz 
galvas aizķērusies, pakārās gaisā. Tagad viņa sāka do
māt, kā viņai ar vistu tikt otrpus bedres. Ja lapsa pa
laistu vistu vaļā, tad viņa, viegli iešūpojusies, tiktu 
turpu. B.et lapsai vistu pamest bija žēl, un viņa sadomāja
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atkost vistai galvu un tad tikt bedres otrā pusē. Lapsa kā 
koda, tā ar visu galvu iekrita bedrē. Tagad viņa tika 
saimnieka nagos, bet par laimi saimnieks bija aizmirsis 
atnākt uz bedri paskatīties.

Rītā agri, bedrē sēdēdama, lapsa sāka dziedāt. Gadījies 
garām skriet sunim. Viņš pieskrējis klāt un vaicājis 
lapsai: «Kāpēc tu dziedi, bedrē ielīdusi?»

Bet lapsa atbild — kā šai nedziedāt, kad vistas pašas 
krīt no augšas bedrē. «Un es ēdu, cik tikai gribu, un, 
kad paēdu, tad piesaku, lai nekrīt. Un viņas karinās 
gaisā, cikko man iegribas ēst.»

Suns sāk lūgties, vai viņš nevarētu tur ielēkt. Lapsa 
atļauj, un suns ielec ļoti priecīgs. Pagaidījis brītiņu, sāk 
vaicāt, vai drīz kritīs vistas bedrē, bet lapsa atbild, ka 
vajag drusku padziedāt. Un viņi abi sāka dziedāt, ka 
vilks izdzirdis atskrēja un vaicāja, kāpēc viņi, tur ielī
duši, dziedot.

Lapsa atbild: «Kā mums nedziedāt, kad drīz kritīs no 
debesīm vistas, un tad varēs ēst, cik grib — neredzi, ka 
gaisā jau viena karinās?»

Vilks padomājis — labi būtu ēst gatavas vistas, ja 
nevajadzētu meklēt nekur. Vilks sāka lūgties, vai viņu 
pieņemšot. Lapsa atļauj, un vilks ielec bedrē.

Pagaidījis kādu laiciņu, vilks sāk vaicāt, vai drīz vis
tas kritīs no debesīm, bet lapsa atbild, ka vajadzīgs 
drusku padziedāt. Un sāka visi trīs dziedāt tā, ka viss 
mežs trīcēja.

Lācis, izdzirdis tādu dziedāšanu, atskrēja un vaicā: 
«Kāpēc jūs tik ļoti dziedat?»

Lapsa atbild: «Kā mums nedziedāt, kad tūliņ sāks krist 
no debesīm vistas, un tad varēs ēst tik, cik katrs gribēs.»

Lācis padomājis, ka labi būtu gatavu barību ēst. Viņš
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sāka lūgties, vai viņu pieņemšot. Lapsa atļauj, un lācis 
ielec bedrē.

Lācis, pabijis laiciņu, sāka vaicāt, vai drīz kritīs vistas 
no debesīm, bet lapsa atbild, ka vajadzīgs padziedāt. 
Un viņi sāka dziedāt un gaudot, ka viss mežs trīcēja.

Tā viņi dziedāja vairākas dienas, bet vistas kā ne
krita, tā nekrita. Zvēri sāka lapsu lamāt, bet lapsa at
bild, ka varbūt tāpēc nekrītot, ka mūsu tik daudz. Kad 
še viņa viena bijusi, tad krita.

Viņiem visiem, bedrē dziedot, tā iegribējies ēst, ka 
bijuši gatavi apēst viens otru. Tad lapsa izdomājusi, kā 
lai viņu vilks ar lāci un suni neapēstu, un sacījusi: «Tā 
kā mums visiem ēst gribas un vistas nekrīt, tad klieg
sim. Kurš rupjāk kliegs, to mēs apēdīsim.»

Visi bija ar mieru. Kad sāka kliegt, lācis kliedza par 
visiem rupjāk. Visi ķēra lāci, tūlīt saplēsa un apēda.

Kad lācis bija apēsts, viņi atkal dzivoja vairākas die
nas, kolīdz viņiem vēl iegribējās ēst. Tad lapsa teica, 
ka vajag apēst to, kurš pats pirmais ielēcis bedrē. Lē
cējs bija suns, un vilks ar lapsu suni apēda, bet lapsa, 
kā jau gudriniece, suņa kājas un zarnas noglabāja zem 
sevis.

Kad vairākas dienas pagāja, viņiem atkal iegribējās 
ēst. Lapsa sāka ēst suņa kājas. Vilks, redzēdams, ka lapsa 
ēd, vaicāja: «Ko tu ēd, dod man arī!»

Bet lapsa atbild, ka šī ēdot savas kājas, un vilks no 
liela izsalkuma apkodīja arī savas kājas.

Kad lapsa kājas apēda, tad viņa sāka vilkt un ēst suņa 
zarnas. Vilks vaicāja: «Dod man arī!»

Bet lapsa saka: «Tev pašam ir savas zarnas.»
Vilks tūliņ pārkoda sev vēderu un sāka ēst savas zar

nas, kolīdz nobeidzās. Tad lapsa vilku apēda un sāka at
kal dziedāt.
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Šai reizē gadījās kazai pieiet pie bedres. Izdzirdusi 
lapsas dziedāšanu, kaza vaicā: «Ko tu te dziedi?»

Lapsa atbild: «Kā man nedziedāt, ja man te labāk 
nekā pašās debesīs? Es esmu atsvabināta no visiem ze
mes grūtumiem.»

Kaza vaicā: «Varbūt arī mani tur pieņemsi?»
«Kāpēc ne», atbild lapsa, un kaza ielec bedrē.
Kādu laiku pabijušas, lapsa saka kazai: «Tu pieslienies 

kājās un es pasavēršos, uz taviem ragiem uzkāpusi, kas 
darās pa zemes virsu.»

Kaza, pieslējusies, stāv arī, un lapsa, uzkāpusi uz 
ragiem, izlec no bedres ārā. Aiziedama lapsa saka kazai: 
«Dzīvo nu, muļķa kaza, laimīga tai paradīzē, man jau 
apnika.»

Kaza palika bedrē bļaudama, bet par laimi saimnieks 
bija iedomājies par savu bedri un atnāca paskatīties, 
vai nav tajā iekritusi lapsa. Bet atnācis viņš atrada savu 
kazu.

LAPSA UN ZAĶIS

&  eiz lapsa satikās mežā ar zaķi, un abi divi bija izsal
kuši. Te zaķis ierauga, ka iet viens vīrs pa ceļu un nes 
lielu gabalu gaļas. Zaķis liek lapsai iet gar malu un gai
dīt, kad viņš sauks, bet pats iet vecīšam klāt, sāk ar to 
runāt, un abi iet uz priekšu.

Kad bija nogājuši kādu gabalu, zaķītis sāk šķaudīt. 
Vecis prasa: «Kas tev kait, laikam esi kur saaukstē
jies!»

Zaķītis, pilns niķu, saka: «Nezinu, kas te par smaku, 
nevar ne izturēt, kā lien degunā!»
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Abi pabrīnās un iet tālāk. Te atkal zaķītis šķauda, un 
tā atkārtojas vairākas reizes, līdz kamēr arī vecītis sāk 
šķaudīt un nospriež, ka gaļai nelaba smaka. Bet ko lai 
nu dara? Viņš mājā nedrīkstot tādu nest, vai šis nezinot 
līdzekļu, kā to smaku dabūt prom? Zaķītis pasaka, ka 
vajagot piesiet valga galā un vilkt līdz mājai pa zemi, 
tad būšot laba. Bet vecīšam nav nekāda valga klāt.

Te zaķītis ielec krūmā un pavēl, lai lapsa labi ātri pa
līdz no stādu vītnēm novīt valgu. Pēc kāda laika iznāk 
zaķītis no krūmiem ar lielu, garu valgu. Nu piesien gaļu 
pie valga un velk, bet zaķītis pie gaļas klāt un solās, 
iešot nopakaļ, lai kāds nenogriežot, un mušas dzenāšot 
prom. Labi, vecītis ar mieru, un tā iet tālāk.

Pa to laiku zaķītis piesien kādu akmeni gaļas vietā 
un ar gaļu aiziet mežā pie lapsas. Nogājuši kādu gabalu 
no ceļa, apsēžas un sāk ēst, bet zaķītis, iekodis, saka, ka 
esot pilna mute smilšu, jāejot un jāpadzeroties, tad varē
šot labāk ēst, un aiziet, bet, pārskrējis pāri kalnam, tūliņ 
atpakaļ un stāsta, ka esot padzēris. Nu lapsa arī prasa, 
lai parādot ceļu uz avotu, šī arī iešot. Zaķītis sāk stāstīt, 
lai tik iet, un rādīt. Lapsa iet un meklē, bet nekur nevar

atrast. Zaķītis pa to 
laiku norok gaļu, no
lauž garu rīksti un, 
sizdams un klieg
dams, iet pretī lapsai, 
bet, ieraugot lapsu, 
nosviež rīksti un, pie
gājis aizelsies klāt, 
stāsta, ka jābēg. Ve
cis atņēmis gaļu un 
vēl dzenoties pakaļ.
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Abi biedri nu skrien prom, ko tik kājas nes. Vēlāk 
nospriež šķirties, griežas katrs uz savu pusi un aiziet, 
bet zaķītis iet ar riņķi uz savu gaļas gabalu, paēdis no
rok pāri palikušo un aiziet, bet lapsa nekā nedabūja, jo 
zaķītis visu izdarīja ar viltību.

Vecītis pa to laiku arī nokļuvis līdz mājām, bet paska
tās — kas tas? — gaļas vietā akmens, un nu tik viņš 
noprot, ka ir pievilts, bet nu ir par vēlu.

KUKULĪTIS

R eiz dzīvoja mazā mājiņā ļotinabadzīgi vecīši. Viņiem 
nebija nekā ēdama. Reiz viņi saslaucīja pa dzirnavām 
saujiņu miltu, iejauca kaziņas pienā un izcepa kukulīti. 
To nolika uz loga, lai atdzistu. Kukulītis nolēca no loga 
un bēga prom. Ceļā viņš satiek kaķi. Kaķis saka: «Kuku
līt, es tevi ēdīšu!»

Bet kukulītis tā atsaka: «Neēd vis mani, es tev pastā
stīšu pasaku. Mani saslaucīja pa dzirnavām, iejauca 
kazas pienā, izcepa ceplī un nolika uz loga, lai padzistu. 
Es aizbēgu no vecīša, vecenītes, no tevis, kaķīt, arī aiz
bēgšu.»

Kamēr kaķis viņa pasaku klausās, kukulītis jau gabalā. 
Tālāk ejot, viņš satiek suni. Suns viņam prasa: «Kur 
skriesi? Es tevi ēdīšu!»

Atkal kukulītis viņam stāsta pasaku no gala. Kamēr 
suns klausās, kukulītis jau gabalā. Mežā viņam pretī nāk 
vilks. «Kukulīt, es tevi ēdīšu!» tā vilks saka. Kukulītis 
lūdzas, lai vilks viņu neēstu, un sāk atkal savu pasaku. 
Kamēr vilks kukulīša pasaku klausās, viņš pats aizbēg.
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Pēdīgi viņš satiek lapsu. Tā saka: «Kukulīt, es tevi 
ēdīšu!»

«Neēd vis mani, lapsiņ, es tev pastāstīšu pasaciņu.»
Lapsa saceļ ausis un saka uz kukulīti: «Man vāja dzir

dēšana, uzkāp uz manu ausu un sāc vēl no gala.»
Kā tik kukulītis uzkāpj uz lapsas ausu, tā lapsa pamet 

galvu uz augšu, saķer viņu mutē un apēd. Ko tu gudrai 
padarīsi.

GUDRINIECE LAPSA

^ D z īv o ja  sieviņa, turēja gotiņu. Aizgāja sieviņa uz 
kļāvu un saka: «Gotiņ, es tevi kaušu!»

Gotiņa saka: «Sieviņ, nekauj, cik tu no manis paēdīsi. 
Ej labāk uz mežu, noķer zaķi, nokauj, izvāri, paēd gaļu, 
padzer pienu un liecies gulēt.»

Sieviņa aizgāja uz mežu, noķēra zaķi, nokāva un grib 
vārīt. Atskrien lapsa un saka: «Sieviņ, ko tu paēdīsi no 
viena zaķa. Ej uz mežu, tur zem krūma guļ otrs zaķis; 
noķer, atnes, izvārīsi divus zaķus un paēdīsi.»

Sieviņa aiziet uz mežu, bet lapsa paķer sieviņas zaķi 
un aizskrien. Sieviņa otra zaķa neatrada, atnāca uz sētu 
un redz, ka lapsa aiznesusi arī agrāk noķerto zaķi. Sie
viņa sasirdījās, aizskrēja uz kļāvu un saka: «Gotiņ, es 
tevi kaušu!»

Gotiņa saka: «Sieviņ, nekauj, ko tu no manis paēdīsi. 
Redz, kur mežā zem krūma lapsa guļ, zaķi apēdusi. Ej 
noķer, nokausi un pa
ēdīsi.»

Sieviņa aizgāja uz 
n\ņžu, noķēra lapsu, at-



nesa uz sētu un grib kaut. Bet lapsa saka: «Sieviņ, es tāda 
maziņa, baltiņa. Palaid mani papriekšu uz upi nomazgā
ties, bet pati sēdi uz sliekšņa un gaidi, kolīdz es at
skriešu.»

Sieviņa palaida lapsu, atsēdās uz sliekšņa gaidīt. Gai
dīja, gaidīja un nesagaidīja lapsu.

LAPSA UN PRECINIEKS

w/Vāds pavecs puisis dzīvojis dziļi mežā mazā 
būdiņā. Bijušas viņam tikai piecas vistiņas. At
skrien lapsa pie loga reiz un saka: «Izcep man 
vienu vistiņu, tad iesvātāšu ķēniņmeitu.»

Izcep. Lapsa, saņēmusi izcepto vistu, aiznes mežā 
malā un ēd. Saskrien zaķi un prasa: «Kur tu tādu 
labu ņēmi? Vai nevarētu mums iedot?»

«Tagad ķēniņmeitai būšot kāzas. Tāpēc viņa ta
gad visiem dod pa vistai.»

Zaķi sāk lūgties, lai aizvedot viņus pie ķēniņ
meitas. Lapsa ar mieru. Pienāk pie vārtiem un 
saka, lai pagaidot, kamēr šī ieiešot pateikt. Iegā
jusi pie ķēniņa, saka: «Tavs jaunais znots tev at
sūtīja zaķu pulku.»

Ķēniņš nobrīnās un liek sadzīt zaķus vāgūzī. 
Lapsa aiziet. Nākošā dienā tā atkal zem loga sēd 
un prasa, lai izcepot divas vistas, jo šī iesvātāšot 
ķēniņa meitu. Izcep. Aiziet meža malā un ēd. Sa
skrien divi lieli vilkšiņi vilku.



«Kur tu ņēmi tādu labu, vai nevari ari mums iedot?» 
prasa vilki.

«Tagad ātri būšot ķēniņmeitai kāzas, un tāpēc viņa 
dod visiem, cik kurš grib.»

Sāk lūgties, lai aizvedot. Lapsa aizved līdz vārtiem un 
liek pagaidīt. Pati ieiet iekšā un saka ķēniņam: «Tavs 
jaunais znots atsūtīja tev lielu vilku baru.»

Ķēniņš nobrīnās, ka viņam būšot tik bagāts znots, 
un liek vilkus sadzīt vāgūzī. Nākošā dienā lapsa atkal 
zem loga un prasa, lai izcepot divas vistas. Izcep. Aiziet 
un ēd meža malā. Saskrien lāči: «Kur tu tādu gardumu 
ņēmi? Vai nevarētu mums iedot?» saka lāči.

«Šodien būšot ķēniņa meitai kāzas. Tāpēc viņa tagad 
visiem dodot,» atsaka lapsa un ēd tālāk.

Sāk lāči lūgties, lai aizvedot šos uz turieni. Lapsa ar 
mieru. Pieved pie durvīm un saka, lai uzgaidot. Pati 
ieiet un saka ķēniņam: «Tavs jaunais znots atsūtīja ce
pešiem lāčus.»

Ķēniņš nobrīnās un liek visus lāčus sadzīt .vāgūzī. 
Lapsa aiziet pie puiša un saka, lai tas salasot un sapēr
kot lielu vezumu cepuru. Puisis arī paklausa, pielicis 
lielu vezumu cepuru, brauc uz mājām. Pie tilta jau sa
gaida lapsa. Paņēma un sagāza vezumu upē. Pašu no
ģērba pliku un pavēlēja zem tilta gaidīt, kamēr šī atnāk
šot. Pali ātri aizgāja uz ķēniņu un saka, ka jaunā znota 
karaspēks iegāzies no tilla upē un noslīcis. Pats viņš 
izmircis, novilcis drēbes un sēd zem tilta. Atbrauc ķēniņš 
un atved drēbes. Apģērbj to un aizved uz mājām. Ķēniņš 
tic, ka karaspēks noslīcis, jo redzēja cepures vien peldot. 
Nosvin ar bagāto vīru kāzas. Tagad brauks uz viņa 
mājām. Iedod divus labus zirgus. Gara kāzinieku rinda 
dodas ce]ā. Pa priekšu skrien lapsa. Pieskrien pie aitu
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ganiem un saka: «Ja no jums prasīs, kā gani jūs, tad 
sakiet, ka jaunā ķēniņa.»

Piebrauc kāzinieki un prasa: «Kā jūs gani?»
«Jaunā ķēniņa, kurš šodien laulājās,»
Brauc tālāk. Gana lopu gani. Lapsa pasaka to pašu 

tiem, bet, ja neteikšot tā, kā šī teikusi, tad ķēniņš sitī
šot. Piebrauc klāt kāzinieki un prasa, kā šitās govis esot, 
bet gani atbild: «Jaunā ķēniņa, kurš šodien laulājās.»

Brauc tālāk. Redz pieguļniekus. Piebrauc kāzinieki un 
prasa, kā gani šie esot.

«Jaunā ķēniņa, kurš šodien precējās.»
Pa to laiku lapsa aizskrien uz raganas māju un saka. 

lai bēgot prom, jo braucot ķēniņš un gribot burvi no
šaut. Ragana pašlaik ar savām meitām ēda. Visu pameta 
un projām.

«Kur bēgt?» bēgot tā vēl prasa.
Lai skrienot šinī stimbinā. Ieskrien. Sabrauc kāzenieki. 

Lapsa jau šos sagaida. Iet iekšā istabā. Liels galds klāts 
ļoti bagātīgi. Nosvin kāzas, kā pienākas. Iziet laukā 
apskatīties jauno apkārtni. Lapsa liek priekšā to stim- 
binu, kurā ielīdušas raganas, sadedzināt, jo tas trau
cējot. Kareivji pirmāk izšauj uz stimbinu un tad aizde
dzina. Raganas metas bēgt, bet kareivji nošauj. Jaunais 
ķēniņš ar sievu dzīvoja laimīgi.



LAPSA MĀCĀS LAISTIES

j0apsa visas gudrības esot mācējusi, tikai pa gaisu 
laisties vēl ne. Nogājusi pie svēteļa to gudrību arī izmā
cīties.

Svētelis paņēmis lapsu aiz pakauša un nesis gaisā. Tur 
augšā lapsai iešāvies prātā: diezgan būs, nu jau mācēšu, 
lai laižot vaļā. Svētelis palaidis arī, un šī nu nākusi 
rūkdama zemē, taisni celmam virsū. Viņa gan uzsaukusi 
celmam — vai nebēgsi, pagāns! — bet celms nemaz ne
kustējies. Un tad uzkritusi tam virsū, ka palikusi guļam 
ar atšautu asti.

No tā laika nevienai lapsai nenācis prātā pa gaisu 
laisties, bet visas viņas ir vēl šodien staigā ar atšautām 
astēm.

LAPSA KŪMIŅŠ UN VANAGS

^J^eiz vanagam laimējās noķert cāli. Viņš nesa cāli uz 
mežu, lai bez bailēm varētu to apēst. Ceļā satika lapsu. 
Lapsa lūdzās, lai vanags dodot cāli — pēc trijām dienām 
atdošot vēl vairāk. Šodien esot izsalkusi un nekur neva
rot dabūt uzkožamo. Vanags ar mieru, ja tikai pēc trijām 
dienām atdošot. Lapsa apēda cāli un aizskrēja projām.

Pagāja trīs dienas, bet vanags neredz ne lapsas, ne 
cāļa. Ceturtā dienā lapsa nejauši satikās ar vanagu. 

«Nu, kur cālis?» vaicāja vanags.
«Nevarēju nomedīt,» atbildēja lapsa, «bet vēl pēc tri

jām dienām atdošu visādā ziņā.»
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Labi. Pagāja trīs dienas, nedēļa, bet lapsa nerādās. Te 
vanags satika atkal lapsu, un tā vilka veselus trīs cāļus. 
Nu vanags palika priecīgs.

«Vai atdosi parādu?» sacīja vanags.
«Labprāt, bet paciet vēl trīs dienas. Mājās sieva sa

slima, jānes tai.»
«Ai cik žēl, ka tev tādas bēdas. Iesim apmeklēt tavu 

sievu,» sacīja vanags.
Nu šāda un tāda nelaime. Nezina lapsiņa, kā spruki 

no vanaga vaļā un cāļu tam neatdot.
«Klau, dzirdi, man likās, ka tur zosis klaigā,» lapsa 

sacīja.
«Nē, iesim tavu sievu apraudzīt,» sacīja vanags.
«Mana sieva ļoti mīļo zosu gaļu,» runāja lapsa tālāk, 

«ja aiznesīšu viņai, tad tā no prieka paliks vesela.»
«Tas labi, kūmiņ, tad tu aiznesīsi slimajai zosu gaļu, 

bet cāļi tev nav vajadzīgi. Atdod parādu un steidzies 
uz zosīm, cikām tās neaizbēg. Mums abiem būs labi: 
tava sieva paliks vesela, un parāds man būs atdots.»

To sakot, vanags saķēra cāļus un aizskrēja.

KA LAPSA AR VĒZI SKRIETIES GĀJA

^"Oectēvs izplēsis līdumu un iesējis rāceņus. Rāceņi 
auguši ļoti dūšīgi. To redzējuši lapsa ar vēzi un sākuši 
strīdēties, kuram no tiem šis rāceņlauks piederēs. Noru
nājuši iet skrieties, pie tam tas, kas otru noskries, pa
ņems rāccņlauku sev.

Labi. Skriešanu nolēmuši iesākt no upmalas. Tanī 
brīdī, kad lapsa piegājusi pie upmalas un gribējusi sākt
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skriet, vēzis, tai nemanot, ieķēries astē. Vēzis uzsau
cis: «Nu, reizē!» un lapsa sākusi skriet, ko vien tik kājas 
nes.

Nonākusi rāceņlaukā, lapsa strauji apgriezusies riņķī 
un sākusi skatīties pēc vēža. Vēzis no straujā lapsas 
pagrieziena ielidojis tālu rāceņlaukā. Lapsa, vēža nere
dzēdama, domā, ka tas vēl ir tālu no mērķa un iesauku
sies: «Vēz, ū-ū!»

Bet tai par brīnumu vēzis atsaucies nevis aiz lapsas, 
bet tai tālu priekšā. Nu lapsai bijis gribot, negribot rā- 
ceņlauks jāatstāj vēzim.

LAPSA UN DZĒRVE

Kādā mežā dzīvojusi lapsa. Viņa mitusi savā alā, kur 
tai bijusi paprāva saimniecība. Tā cepusi, vārījusi un 
dzīvojusi labas dienas. Mežam blakus bijis puivs. Tajā 
purvā dzīvojusi dzērve.

Vienu dienu lapsa staigājusi gar pur
va malu un ieraudzījusi dzērvi. Viņai 
iešāvies prātā garkaklaino putnu izjo
kot.

Lapsa izvārījusi no ogām ķīseli, uzlē
jusi to uz lēzena šķīvja un tad aicinājusi 
dzērvi pie sevis viesos.

Dzērve atnākusi. Lapsa sacījusi uz 
dzērvi: «Ņem, kaimiņ, par labu, ar ko 
tevi pacienāju.»

Dzērve mēģinājusi gan ar garo knā
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bi, b&t nekā nedabūjusi, nokaunēju
sies un aizgājusi mājup.

Otrreiz dzērve aicinājusi lapsu vie
sos. Gudra būdama, dzērve ielējusi 
ķīseli māla krūzē ar šauru kaklu, un 
lapsai tukšu vēderu un sliktu omu 
bijis jāiet mājā.

KA ZOSTĒVIŅŠ LAPSU PIEKRĀPIS

Vienreiz izsalkusi lapsa gājusi laupījumu meklēt. 
Nogājusi viena zemnieka sētā un novaktējusi, kur saim
niece vakarā zosis sadzen.

Lapsa otrā vakarā jau laikus klāt, lai varētu nocelt 
trekno zostēviņu. Paslēpjas turpat sētmalas krūmos un 
gaida.

Saimniece dzen zosis stallī un aiziet uz istabu, bet 
lapsa ielavījās pie zosīm un nokampj treknajam zos
tēviņam aiz dziesmas. Tas nu redz, ka beigas būs, jo 
lapsa viņu nes uz mežu prom. Zostēviņš nu provē lapsu 
piemānīt. Viņš iestāsta, ka šim esot sīksta gaļa, bet, 
ja papriekšu noskaitot pātarus un tad ēdot, esot pavisam 
cita lieta. Lapsa arī grib nu pātarus skaitīt, bet nemāk.

Tas nekas, zostēviņš pamācīšot. Viņš nu sāk skaitīt 
un lapsa viņam līdz, bet, līdzko lapsa attaisa muti, zos
tēviņš no viņas aizsprūk un aizlaižas mājās.
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LAPSA SLUDINA DRAUDZĪBU

Gaiiis ar vistām uzlaidies kokā gulēt. Lapsa pienākusi 
un teikusi: «Gailīt, vai tu jau to prieka vēsti esi dzir
dējis, ka visiem zvēriem un putniem ir draudzīgi kopā 
jādzīvo? Laidies vien droši zemē, es tev nekādu vainu 
nedarīšu.»

«Cik salda valoda!» gailis teicis un skatījies tālumā.
Lapsa jautājusi: «Gailīt, ko tu redzi?»
«Es redzu trīs lielus suņus, kuri skrien uz mūsu pusi,» 

gailis atbildējis, «laikam tie nes mums to pašu vēsti.»
«Lai jupis tos parauj!» lapsa izsaukusies un aizbē

gusi.

LAPSA, GAILIS UN RUBENIS

L apsa reiz iegājusi mājās un nozagusi lielu gaili, 
paņēmusi viņu zobos un pa pļavu taisni skrējusi uz mežu 
projām. Uz bērza sēdējis rubenis. Viņš, ieraudzījis lapsu 
ar gaili mutē, iesaucies: «Vai, kur tev liels gailis, kā 
kumeļš, ko tu nes viņu, labāk kāp mugurā, lai viņš nes 
tevi.»

Lapsa ar gribējusi kāpt mugurā un attaisījusi zobus 
vaļā, tā — spudūgs! — gailis 
laukā un kokā augšā pie rubeņa 
klāt,

Gailis rubenim par to ļoti pa
teicies. No tās reizes viņi pali
kuši lieli draugi un gandrīz arī 
vienādā izskatā, un tādi viņi 
vēl esot šo baltu dienu.
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LAPSA UN MEITA

L apsa noķērusi gaili, nes mutē. Meita sauc: «Are, 
lapsa nes gaili!»

Gailis teic lapsai: «Muļķe, atsaki meitai — vai tev 
kāda daļa, ka lapsa nes gaili.»

Lapsai prāts rūgst vien uz meitu, tā tūliņ: «Vai tev 
kāda daļa?»

Bet, kamēr mute ar meitu ēdas, tikām gailis — spugls! 
no zobiem ārā, kokā augšā. Ej nu tukšā!

LAPSAS RAGUTIŅAS

R eiz lapsa gājusi, gājusi pa mežu mežiem un tīrumu 
tīrumiem un beidzot atradusi vizīti. Gājusi, gājusi, pie
nāk vakars, iet vienās mājās prasīt naktsmājas. Saim
nieks patur arī šo.

Vakarā lapsa prasa, kur šai savu zirdziņu likt. Lai lie
kot vien tepat pie durvīm. Nē, šās zirdziņš esot ieradis 
kūtī pie vistām gulēt.

Nu labi, lai nesot arī uz kūti, saka saimnieks.
Nakti lapsa aizskrien uz kūti, izputina vīzīti, aptin 

gaiļam ap kaklu, un pati aiziet gulēt.
Rītā iet abi ar saimnieku vizītes lūkot. Lapsa pirmā 

ieskrien kūtī, sauc saimnieku, lai skatoties, šā gailis šās 
vīzīti apēdis. Par strāpi lai dodot šai gailīti. Saimnieks 
negrib gan, bet vēlāk neko darīt — jādod vien ir.

Lapsa paņem gailīti, iet, iet, pienāk vakars, iet atkal 
vienās mājās un prasa naktsmājas. Labi, lai paliekot arī,
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saka saimnieks. Bet kur lai šī savu zirdziņu liekot, saka 
lapsa. Lai nu stāvot vien tepat. Nē, šās zirdziņš esot 
ieradis pie aitiņām gulēt. Nu labi, lai tad nesot uz kūti.

Lapsa aiznes gaili uz kūti, un pati atnāk uz istabu 
gulēt, bet nakti aizskrien uz kūti, saplosa gaili, apēd un 
zarnas aptin aunam ap kaklu.

Ritā ceļas, iet abi ar saimnieku uz kūti. Lapsa ieskrien 
pirmā, sauc saimnieku, lai nākot skatīties, ka šā auns 
apēdis šās gailīti, nu lai dodot šai aunu vietā. Gan saim
nieks negrib, bet neko darīt, jādod vien ir. Iedod arī.

Lapsa paņem aunu, iet, iet, pienāk vakars, iet kādās 
mājās prasīt naktsmājas. Saimnieks pieņem arī šo. Bet 
kur lai šī savu zirdziņu liekot. Nu, lai laižot pie citiem 
zirdziņiem, saka saimnieks. Nē, šās zirdziņš esot ieradis 
pie gotiņām gulēt. Nu, lai vedot vien tad arī uz goti
ņām.

Nakti lapsa aizskrien uz kūti, saplosa, apēd aunu, bet 
ar vilnu un asinīm nosmērē govīm galvu un ragus.

Rītā uzceļas lapsa, taisās iet prom. Jāiet tik uz kūti 
saņemt savu zirdziņu. Saimnieks arī iet līdz. Lapsa 
skrien pirmā, sauc saimnieku, lai nākot, nākot skatīties, 
kā šā govs esot šās auniņu saplēsusi, nu gan lai dodot šai 
govi vietā. Gan saimnieks negrib, bet jādod vien ir.

Lapsa paņem govi un iet tālāk. Pienāk vakars, iet at
kal kādās mājās un prasa naktsmājas. Saimnieks patur 
arī šo.

Vakarā lapsa prasa, kur šai savu zirdziņu likt? Nu, lai 
liekot pie citiem zirdziņiem. Lapsa noliek arī govi pie 
zirgiem.

Nakti lapsa aizskrien uz stalli, saplosa govi, ēd, ēd 
un ar paliekiem apsmērē zirgiem purnus.

Rītā taisās iet prom. Ak, šai vēl esot jāpaņemot savs 
zirdziņš. Iet ar saimnieku abi stallī. Lapsa ieskrien
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pirmā, tā steidzas saimniekam pretim, lai nākot, lai ska
toties, ka šā zirgs šās gotiņu apēdis. Saimnieks skatās, — 
jā, ir gan zirgiem purni ar asinīm. Nu, lai dodot tagad 
šai zirgu vietā. Neko darīt, saimniekam ir jādod. Atdod 
arī lapsai zirgu. Nu lapsa lūdzas, lai dodot šai ragavas 
arī, ko tad nu šī ar zirgu vien darīšot. Saimnieks iedod 
arī. Bet nu lapsa saka: «Ja jau nu, saimnieks, zirgu un 
ragavas devi, tad dod nu arī pajūgu.» Gan saimnieks 
negrib dot, bet nu neko darīt, iedod arī, ka tik daudz 
prasa.

Lapsa nu iejūdz zirgu, iesēstas ragavās un brauc kā 
lielmāte.

Brauc, brauc, satiek zaķi. Zaķis prasa: «Kur tad tu tā, 
kūmiņ, braukdama? Paved nu mani arī.»

Lapsa negrib ne dzirdēt. Beidzot saka, nu lai liekot ar 
vienu ķejnņu iekšā. Zaķītis ieliek vienu ķepiņu ragavās, 
lapsa brauc, un zaķītis lec līdz. Beidzot zaķītis jau tīri 
nokusis, lapsa saka, lai sēstoties arī kamanās. Zaķītis 
iesēstas kamanās, un nu brauc abi divi.

Brauc, brauc, satiek vilku. Vilks prasa: «Kur tad jūs, 
kūmiņi, tā braukdami? Pavediet nu mani arī.»

Lapsa negrib un negrib no sākuma. Vēlāk, kad nu 
vilks lūdzas par daudz, tad viņa saka, lai liekot arī kaut 
vienu ķepiņu vien iekšā. Vilks ieliek ķepiņu, un lapsa 
brauc, un vilks lec līdz. Lec, lec, vēlāk piekūst un nu lū
dzas, lai tak laižot iesēsties ragavās, šis vairs nevarot 
paiet. Nu, lai sēstoties arī iekšā, saka lapsa. Vilks iesēs
tas ragavās, un nu brauc visi trīs.

Brauc, brauc, satiek lāci. Lācis prasa: «Kur tad jūs, 
kūmiņi, tā braukdami? Pavediet nu mani arī.» Lapsa 
negrib ne dzirdēt, bet, kad nu lācis stipri lūdzies, tad 
saka, lai liekot ar vienu ķepiņu iekšā. Lācis ieliek ķepiņu 
ragavās, un lapsa brauc, un šis lec uz trīs kājām līdz,
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kamēr jau galīgi nokusis. Lapsa saka, lai nu sēstoties 
iekšā. Lācis iesēstas arī. Brauc visi četri: lapsa, zaķis, 
vilks un lācis.

Brauc, brauc, pārlūst ragavām ilkss. Nospriež visi, 
ka vienam jāiet meklēt. Kurš nu ies? Tas, kas pirmais 
sāka braukt. Labi, zaķis arī aiziet meklēt ilksi. Pēc kāda 
laiciņa atnāk un atnes tādu sprungulīti. Lapsa gan kliedz 
pa gabalu, ka neder, un tagad sūta lāci. Lacis aiziet 
arī un pārnes vecu siekstu. Kur tad nu sieksta derēs par 
ilksi. Lapsa izbar, izbar visus un beidzot ies pati meklēt 
ilksi, lai šie tik sargājot zirgu.

Tikko lapsa aizgājusi, tā nu šie ķeras visi pie zirga 
un apēd. Atnāk lapsa, gan lamājas, gan raud, beidzot 
sāk prašņāt, kurš ēdis zirgu. Prasa zaķim, zaķis liedzas, 
ka šis gan neesot ēdis. Prasa vilkam. Vilks dievojas, ka 
šis gan neesot vainīgs. Prasa lācim. Lācis saka, ka šis 
jau nu pavisam neesot vainīgs.

«Labi,» saka lapsa, ka jau šie negribot, negribot atzī
ties, lai tad ejot pār upi, un, kurš iekritīšot no laipas 
upē, tas būšot vainīgs.

Zaķim jāiet pirmajam, tā kā tas pirmais braucis. Iet 
zaķis — te uzreiz iekrīt nabadziņam viena ķepiņa. A, šis 
esot vienu gabaliņu ēdis, saka lapsa.

Tagad ies vilks^ Iet, iet, te uzreiz iekrīt ar abām pa
kaļējām kājām. A, šis esot divus gabaliņus ēdis, saka 
lapsa.

Nu ies lācis. Lācis iet, iet. Kā slīd kājas, tā  ̂iekrīt ar 
abām pakaļējām un ar vienu priekšēju kāju. A, šis esot 
trīs gabalus ēdis, saka lapsa.

Bet nu šī iešot pati, tad redzēšot, ka šī neesot vainīga, 
tā arī pāriešot, nemaz neiekrizdama. Iet, iet lapsa, kā 
tiek uz laipas vidu, slīd kājas, un visa iekrīt upē. Zaķis 
vilks, lācis aiziet smiedamies.
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Šī nu redz, ka netiks ārā — būs jānoslīkst. Krasta malā 
strazdiņam perēklītis, strazdiņš domā, ka lapsa ies 
bērnus ēst laukā, sāk žēli kliegt. Lapsa saka, ko šis klie
dzot. Tā un tā, lai neēdot šā bērnus. Nu labi, neēdīšot, 
bet lai sametot tik daudz žagariņu upē, ka lai šī izglāb
ties varot. Strazdiņš saķer arī žagarus, tā ka lapsa tiek 
uz upes krasta.

Nu lapsa saka, ka labi jau nu esot, ka šo izglābis, bet 
nu lai šo pabarojot. Kā tad lai pabarojot, saka strazdiņš. 
Lai skatoties vien, kad te nākšot garām sieviņa ar kuku
ļiem, tad lai laižoties tik tai gar degunu, lai laižoties tik 
tai gar degunu, tad tā sieviņa nolikšot kukuļu nastu 
zemē un sākšot šo ķert, un tad tikmēr šī atkal skriešot 
pie kukujiem un būšot paēdusi.

Labi, nāk arī viena sieviņa ar kukuļu nastu. Sāk straz
diņš laisties tai gar degunu. No sākuma šī grib šo tāpat 
noķert. Bet vēlāk noliek nastu zemē un sāk dzīties put
niņam pakaļ. Lapsa tikmēr paķer nastu, aizskrien ar visu 
krūmos un ēd aplaizīdamās.

Tagad nu lapsa saka, lai šo padzirdinot. Kā tad šo lai 
padzirdinot, saka strazdiņš. Lai skatoties vien, te garām 
braukšot viens vecītis ar ūdens mucu, un tad lai tik 
metoties uz tapas, lai tik metoties uz tapas. Vecītis si
tīšot pa tapu. Tapa izlēkšot, ūdens izlīšot, un šī padzer
šot.

Labi, brauc arī vecītis. Te uzreiz sāk viens putniņš 
mesties uz tapas. Vecītis sadusmojas, paķer cirvīti un 
sviež putniņam. Putniņš aizbēg, bet cirvis izsit tapu, un 
ūdens sāk tecēt laukā. Lapsa atkal skrien no muguras un 
dzer.

Tagad nu lapsa i paēdusi, i padzērusi, bet nu saka 
strazdiņam, lai šo izsmīdinot. Strazdiņš nezin, kā lai to 
dara. Lapsa saka, lai šis aizejot uz tuvējo piedarbu. Tur

79



viens tēvs ar dēlu kulšot, un lai tam tēvam tik metoties 
uz pakauša, lai tik metoties uz pakauša.

Labi, strazdiņš aizskrien arī. Sāk mesties tēvam uz pa
kauša, sāk mesties. No sākuma dēls grib saķert ar ro
kām putniņu. Nevar — šis vis aizskrien. Beidzot sadus
mojas, sviež spriguli, un nu lapsai lielu lielie prieki.

^/Vādu ziemu bijis briesmīgi dziļš sniegs. Visas malas 
tā bijušais aizputinātas, ka nekur tikt. Lapsai nu klājies 
pavisam slikti, jo kur tad lai tik dziļā sniegā var iet uz 
medībām. Lapsa gan gudro šā, gan gudro tā, bet kā ne
līdz nekas, tā nelīdz, un vēders paliek ar katru dienu 
plānāks. Nu tā sadomājusi un gājusi pa mājām apkārt 
ubagot. Dabūjusi lielu kažoku, vecas pastalas, asti apjo
zusi jostas vietā un tā nu staigājusi apkārt.

Vienu dienu tā ieiet vienās mājās un prasa ēst. Tur 
pašlaik saimniece izvārījusi zirņus. Citi visi ēd, un saim
niece sauc pie galda arī nabadziņu. Lapsai neko darīt, 
un gājusi arī ēst. Bet vai tad nu lapsa kādreiz zirņus 
ēdusi un ēdīs? Tā paņem vienu zirni, pārkož, — tas ne
garšo nemaz, otru joka dēļ iemet tāpat kabatā ceļa 
kājai.

LAPSA IET UBAGOT



Tā izgodājusies, lapsa iet tālāk pie otra kaimiņa. Tur 
pašlaik saimniece likusi izvārīt meitām gaļas zupu. Lap
sai jau no smakas vien nāsis kutēt kut, tā, ceļos mezda
mās, sāk lūgt saimnieci, lai iedodot šai pusdienu paēst. 
Saimniece nodomā: kas tad nu nabadziņam var pus
dienu liegt, un iedevusi arī.

Lapsa nu ies un ēdis, bet, tad atminas savu zirni un 
saka: «Saimniec, man viens zirnis kabatā, kur lai es to 
nolieku?»

Saimniece teikusi, lai nu noliekot vien turpat uz loga, 
citādi jau vēl, ārā ejot, varot aizmirsties.

Lapsa dara, kā saimniece liek — noliek zirni uz loga 
un sāk ēst. Bet te, kur gadījies, kur ne, nāk no lauka 
gailis iekšā, ierauga uz loga zirni un to bez kādas žēlas
tības apēd. To pamana lapsa un nu sāk celt tādu troksni, 
ka visa māja gāžas apkārt — tik vien tikai šai bijusi tā 
manta, un to pašu nu apēdis gailis. Saimniece tādu karu 
nevarējusi izturēt un atdod gaili zirņa vietā.

Lapsa paņem gaili padusē un iet atkal uz citām mā
jām. Aiziet un prasa saimniecei: «Saimniec, man te viens 
gailis līdz, kur lai es to nolieku?»

Saimniece liek ienest gaili aitu kūtī un ved pašu cie
miņu istabā apsildīties. Tā viss iet atkal ļoti jauki — 
saimniece nabadziņu labi izgodē un laidīs, lai iet kādu 
māju tālāk.

Lapsa taisās iet prom, bet tad atminas savu gaili. 
Saimniece nu liek, lai dienestmeita iet un gaili atnes — 
aitu kūtī tā esot iemetusi. Bet tavu nelaimi — pērnais 
tekulis gaili pamanījis un ņēmies to krietni sabadīt. 
Meita atnes gaili uz istabu, bet nabags to vairs neņem 
pretī, nepagalam arī ne. Tas sāk celt tādu traci, ka visa 
māja gāžas apkārt. Saimniecei neko darīt un jāatdod 
tekulis gaiļa vietā.
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Nu lapsa iesien tekuli saitīte un ved tālāk sev līdz. 
Aiziet vienu māju tālāk un prasa saimniecei: «Saimniec, 
kur lai es nolieku savu tekuli?»

Saimniece liek tekuli ievest govju laidarā un ved na- 
badziņu istabā apsildīties. Tā nu šo paēdina, apsilda un 
laidīs, lai iet atkal kādu māju tālāk.

Lapsa jau nu ir arī gājēja uz vietas, bet savu tekuli 
gan tā negribot atstāt. Nu saimniece ies pēc tekuļa, bet 
atkal sava nelaime — paticis vaļā lielais bullis un tekuli 
tā sabadījis, ka tas vēl tikko uz kājām var nostāvēt. 
Lapsa — nabadziņš nu ceļ atkal tādu lielu trijoku, ka 
visā mājā nemaz glābties nevar. Saimniecei neko darīt 
un gribot negribot jāatdod bullis tekuļa vietā.

Ko tad nu, lapsa tik iesien bulli saitē un iet atkal tālāk. 
Aiziet pie otra kaimiņa un lūdz naktsmājas. Saimnieks 
domā, kā lai nu nabadziņam naktsmājas liedz, un atvēl 
šai izgulēties ari tur pa nakti. Bet lapsai jau ar to vien 
nepietiek, ka tai vienai dod naktsmājas, vajag taču bullī
tim arī. Tā nu lūdzas saimniekam: «Mīļo saimniek, man 
te tāds bullis līdz, kur lai es to nolieku?»

Saimnieks gandrīz gribējis likt, lai ved bulli govju 
laidarā, bet tad iedomājies, ka tur šis nebūšot mierīgs 
un ka šim viens steliņģis tukšs, licis ievest bulli zirgu 
stallī un ielikt tajā tukšajā steliņģī. Tā nokārtojuši, 
saimnieks ar nabagu iet istabā un liekas gultā iekšā.

Otrā rītā nabags jau itin agri augšā un ies atkal tālāk. 
Saimnieks jau šo negrib arī nemaz turēt un ies atdot šim 
šā bulli. Bet, tavu nelaimi lielu, — saimnieka jaunais 
ērzelis tapis vaļā un tā saspārdījis buli, ka tas ne no 
vietas nevar pakustēt. To dabū zināt nabags, un tas 
taisa atkal tādu marijāžu, ka ļaudis saskrien no malu 
malām. Saimniekam tas tāds kauns, ka tīri briesmas.
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Ilgi viņš to nevar izturēt, atdod nabagam ērzeli un prie
cīgs, ka šis izvācas pa vārtiem ārā.

Lapsa to gaidīt vien gaidījusi — paņem ērzelim aiz 
krēpēm un iet uz mežu prom. Mežā lapsa satiek vilku 
un lāci. Tie skatās un brīnās kā traki — kur tad kūmiņš 
pie tāda ērzeļa ticis. Sī nu ņemas stāstīt un nevar beigt 
priecāties vien par saviem sasniegumiem. Bet te uz 
vienreiz lācis ieminas: «Kā tad nu, kūmiņ, tā vadā zirgu 
bez apaušiem, tev viņš var vēl pamukt, un tad viss pa
galam!»

Tam piekrīt arī pati lapsa, ka apauši ir vajadzīgi, un 
nu ies pie saimnieka pēc apaušiem.

Labi, kā runāts, tā darīts — vilks ar lāci paliek pie 
zirga, bet lapsa iet pie saimnieka pēc apaušiem. Bet 
vilkam ar lāci siekalas vien slienas, skatoties uz vareno 
ērzeli. Tā nu nedrīkstējuši ēst, jo tad lapsa šos varētu 
saukt vēl pie tiesas un tad j au beigas vien šiem būtu. Galu 
galā sagudrojuši un izdarījuši tā: pašu ērzeli apēduši, 
bet ādu un kaulus neaiztikuši nemaz. Tos kaulus sabā
zuši ādā un uzstādījuši zirgu uz kājām, kā bijis.

Pēc kāda laiciņa atnāk lapsa ar apaušiem un mauks 
tos ērzelim galvā, bet, tavu brīnumu — tiklīdz nu būs 
apauši galvā un vedīs ērzeli prom, tā tas pakrīt un salūst 
gabalu gabalos. Nu lapsa tā pārbijusies, ka vai nu. Vilks 
ar lāci arī vēl šai virsū, ka šī par stipru esot pavadu 
pierāvusi, — tā jau nevarot vis ar lopiņiem apieties. Nu 
nekas cits neiznācis, un lapsa pati bijusi un palikusi tā 
vainīgā.

Tā nu izgāja viltniekam kūmiņam: ko izblēdīja no 
saimniekiem, to šai noēda vilks ar lāci.



KĀ ZAĶIS LAPSU PIEVĪLA

>>*~vukstā ziemā izsalkusi lapsa .ar zaķi iet pa ceļu un 
redz meiteni, kura kurvi nes bulkas. Lapsa teic: «Vai 
zini ko? Meitene nes bulkas. Tās mums jādabū. Nogulies 
kā nosprādzis, Meitene pienāks, noliks kurvi un tevi 
pacels, jo viņa grib tavu ādiņu priekš cimdiem. Pēc 
tam es saķeršu kurvi un ieskriešu mežā. Tur mēs tad 
varēsim labi paēsties.»

Zaķis noguļas kā nosprādzis, lapsa ierokas sniegā un 
gaida meiteni. Tā pienāk, noliek kurvi, paceļ zaķi un 
to apskata. Te lapsa saķer kurvi ar bulkām un ieskrien 
mežā. Arī zaķis izraujas no meitenes rokām un ieskrien 
mežā. Lapsa, kā jau izsalkusi, taisās ēst bulkas, bet zaķis 
tai teic: «Pie bulkām vēl pieder zivis, tad mēs ēdīsim 
kā lieli kungi, Tepat tuvumā ir dīķis; iebāz savu asti 
āliņā — tur zivis pieķersies.»

Lapsa dara, kā mācīta, un mierīgi sēd pie āliņa, kamēr 
aste iesalst ledū. Nu zaķis paņem bulkas un lapsas acu 
priekšā tās noēd. Aiziedams tas vēl uzsauc: «Pagaidi, ka
mēr ledus izkūst, tad varēsi tikt uz mežu!»

LAPSA UN STRAZDS

'ienā bedrē bija lapsa iekritusi, un strazds gājis ga
rām, tam tur bijis perēklis un bērni. Lapsa lūdzās, lai 
sviež bedrē žagarus, ja to nedarīs, tad viņa tam apēdīs 
bērnus.

Strazdam bail, ka neapēd ari, sviež žagarus lapsai
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bedrē. Sasviedis pillu bedri, un lapsa var iznākt ārā.
Lapsai gribas ēst. Šī saka alkal strazdam, lai dod ēst, 

ja ne, tad apēdīs visus viņa bērnus. Strazdiņš, nabags, ar 
to tīrās briesmās, — izlaidis vellu no bedres, viņš ēdīs 
bērnus nost. Par laimi gājusi viena sieva garām un ne
susi. savam vīram uz lauka* ēst. Strazds nolaidies šai pie 
pašām kājām un, kā sieva grib noķert, tā paskrienas uz 
priekšu. Sieva saskaitusies, nobek nesamo un liek straz
dam pakaļ. Tikām lapsa vico ēst. lai put, kamēr viss 
pods tukšs. Tas bijis diezgan sālīts.

Ieraudzījusi sieva, ka viens dzeltens suns pie poda, 
lēkusi atpakaļ, bet par vēlu — pods tukšs. Gājusi uz 
mājām pēc citas zupas, vīram ko ēst.

Tagad lapsai gribas dzert. Lai viņu padzirda. Strazds 
daudz nedomā, saka lapsai, lai tik nāk līdz un lai pasaka, 
ko viņa labu grib dzert. Lapsa saka, vai šis nezinot, ka 
karstā laikā var tik alu dzert.

Labi. Tur braucis viens vīrs ar lielu alus mucu. 
Strazds uzlaidies uz mucas šim pie paša deguna klāt. 
Vīrs grib šo noķert, šis tad prom. Saskaities par tādu 
strazda drošību, paņēmis pātagas kātu tievgalī un vil
cis labi. Tā pārsitis ar lielo spēku mucu, un alus lijis 
kā pa tapu ārā.

Nu bijis lapsai ka nenodzerties. Lapsa tā sadzeras, 
ka nevar ne paiet. Sāp vēders. Lapsa nu prasa, lai ved 
šo pie ārsta, ja ne, tad apēdīs viņa bērnus. Lapsa domā, 
nu būs laba dzīve, ko vajag, lai strazds gādā.

Strazds domā, tu esi gudra, es vēl gudrāks. Liek, lai 
nāk līdz pie ārsta. Ieved kūmu lielā stallī, sakaitina labi 
suņus un uzlaiž lapsai virsū, lai ārstē. Suņi to saplēsa kā 
vecu vistu. Strazds nu bija no mokām vaļā. Pārgāja pie 
bērniem un kopa, lai aug lieli, un mācīja, lai nedara tie 
tā kā viņš, tad neies tik slikti.
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LAPSA, STRAZDS UN VĀRNA

V-/ienu pavasari strazds savu ligzdu bija uztaisījis ne
lielā bērzā. Kad tas jau bija izperējis savus bērnus un 
tie jau arī bija labi paaugušies, tad gar bērziņu iznāca iet 
garām lapsai. Paskatījusies uz augšu, tā ierauga bērziņa 
galotnē strazda ligzdu, kurā ir mazie strazdēni un pie 
tam jau diezgan lieli.

«Būs gan labs kumoss,» lapsa domā pie sevis, «bet kā 
tos dabūt rokā?»

Te tā iedomājas strazdu labi krietni iznerrot. Lapsa 
saka vecajam strazdam: «Citi jau būs apsējušies, bet man 
vēl nav pat arkla, būs jānocērt sitas bērziņš.»

Strazds sāk žēli lūgties, kur tad palikšot viņa mazie 
bērniņi.

«Tā nav mana darīšana!» atbild lapsa. «Dod vienu no 
saviem strazdēniem, tad es necirtīšu.»

Strazds domā, ko nu darīt. Būs vai tīri jādod, bet kuru 
tad dosi? Kod vienā pirkstā, kod otrā pirkstā, bet visi 
sāp. Te, strazdam tīri negaidot, pielaižas vārna un saka: 
«Nebaidies nekā, strazdiņ, lai cērt, ja tik vien viņa var 
nocirst, kur tad viņa ņems cirvi.»

Lapsa vicina ar savu kuplo asti un saka, ka tas esot 
viņas cirvis. Strazds saprot, ka lapsa nekā nevar nocirst 
ar tādu cirvi, un ļauj arī lapsai cirst. Bet kur tad nu šī 
nocirtīs!

Lapsai sanāk dusmas uz pļāpīgo vārnu, un viņa grib 
tai atriebties, bet kā to izdarīt? Tā ātri aizskrien uz 
pakalni un tur apgulstas. Vecai vārnai iznāk laišanās 
gar pakalni, un tā ierauga tur nosprāgušu lapsu. Vārna 
palaižas pie lapsas un grib to sākt ēst, bet lapsa ātri 
saķer nebēdniecī un grib to apēst. Vārna sāk naiki žēli 
lūgties, lai tik šai tā vien nedarot, kā esot darījuši viņas
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tēvocim. Lapsa prasa, kā tad ir darījuši viņas 
tēvocim. Tad vārna izstāsta, ka iebāzuši ratu 
rumbā un laiduši no kalna lejā.

Lapsa sadomā taisni tagad to pašu izdarīt 
ar vārnu, ko ir darījuši ar viņas tēvoci. Uz 
ātru roku sadabū rata rumbu, iebāž tajā 
vārnu un laiž no kalna lejā. Bet ko nu dara 
vārna? Tā pa vienu galu iekšā un pa otru 
galu ārā. Lapsa tagad tīri labi saprata, ka 
vārna to izmuļķojusi.

KA LAPSAS BĒRNI SĶIRAS

jGapsa audzinājusi bērnus. Kad tie lie
lāki paauguši un māte tiem nevarējusi piegā
dāt barību, viņa tos sūtījusi pasaulē, teikda
ma: «Ejiet pasaulē sev meklēt maizi. Pienāks 
laiks, kad atkal tiksities, ja ne citur, tad pie 
skrodera.»

Lapsēni aizskrējuši katrs uz savu pusi.
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LAPSA UN VILKS

z)~Cc\z lapsa, nozagusi sieru, gāja uz savu alu. Ce]ā 
viņa satika vilku. Vilks vaicā: «Kūmiņ, kur tu iesi?»

«Uz kāzām, znotiņ.»
Vilks lūdz, lai ņemot viņu līdz. Lapsa saka: «Ko tu 

mels, tev jau nav ciema kukuļa.»
Vilks prasa: «Ko nes uz kāzām?»
«Nu ko citu kā sieru.»
«Kur to sieru ņemt?»
«Tai upītē,» stāsta lapsa, «bija divi sieri, vienu es 

paņēmu, otrs palika.»
«Parādi man to,» saka vilks.
Labi. Viņi abi aiziet pie upītes un redz tur mēness 

atspīdumu.
Lapsa saka: «Redzi, kur siers.»
Vilks lūdz padomu, kā sieru dabūt. Lapsa saka: «Iz

dzer upīti, siers būs dibenā.»
Vilks dzer, dzer, kamēr pārplīst. Lapsa ar lielu lūku 

sasien vilkam vēderu, un šis dzer tālāk, kamēr izdzer, 
bet nu siera vairs nav.

Lapsa saka: «Laikam jau, kamēr mēs dzērām, citi sieru 
paņēmuši. Iesim uz kāzām ar vienu sieru.» Labi.

Nu viņi abi aiziet uz kāzām un sāk dancot. Lapsa pa
rauj liepu lūku, ar ko sasiets vilka vēders, un viss ūdens 
saskrien istabā.



Ļaudis sāk vilku sist, bet lapsa nav muļķe. Viņa sa
lasa sierus un pīrāgus un aizšmauc pa ceļu.

Ilgi viņa dzīvoja bez bēdas.
Vilku nosita, ādu pārdeva un nopirka bisi. Bet ar bisi 

nošāva lapsu. Atrada arī viņas alu ar visiem bērniem. 
Mednieks nošāva arī tos un pārdeva. No lapsas ādas uz
taisīja sev kažokam apkakli.

LAPSA GĀDĀ VILKAM ASTI

noticis sensenos laikos, kad zvēri vēl pratuši 
runāt. Vilkam notrūkusi aste. Viņš gājis meklēt sev 
jaunu asti. Mežā tas saticis lapsu un lūdzies, vai mīļā 
māsiņa nevarot šim pielikt jaunu asti. Lapsa atteikusi, 
ka šī varot gan, tikai lai vilks aizskrejot uz tuvējām 
mājām pēc kurpnieka piķa un pakulām. Vilkam otrā 
dienā bijis jāiet kāzās, tādēļ tūdaļ atnesis piķi un pa
kulas.

Lapsa, lielā gudriniece, gribējusi vilku tikai piemānīt. 
Sī paņēmusi piķi un pakulas un teikusi, lai vilks no
gulstas pie celma un uzliek asti uz celma virsū. Vilks 
tā arī darījis. Lapsa paņēmusi pakulas, izstiepusi deviņi 
metri garu kuplu slotu, pielikusi vilkam un nopiķējusi 
garo asti un muguru līdz pat pleciem. Tad lapsa teikusi, 
ka šai esot auksti, derētu sakurt uguni.

Labi. Vilks bijis ar mieru, un pats piesolījies atnest 
žagarus un špickas. Drīzā laikā vilks dabūjis, kas vaja
dzīgs, un sakūris uguni. Kad uguns jau sākusi gaiši lies
mot, lapsa teikusi: «Vadzi, sāksim rotaļāties, lēksim 
pāri ugunij, tad būs vēl siltāk!»
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Vilks tam ari piekritis, un abi sākuši lēkāt pār uguni, 
astes uz augšu sacēluši, lai uguns neapsvilina. Vilks 
lēcis tālu tālu, lai aste neiekrīt ugunī un nesadeg. Lapsa 
teikusi, ka ietot ļoti jautri, un vilks smaidījis vien. Tad 
lapsa lēkusi vēl augstāk, bet, zemē lecot, tikko nenode
gusi aste. Vilks lēcis vēl augstāk par lapsu un nokritis 
tuvu ugunskuram. Nabadziņš gan nojaudis nelaimi un 
turējis asti paceltu, bet ar īso astes kaulu nespējis garo 
asti gaisā noturēt. Pats gan nokritis viņpus uguns, bet 
aste iekritusi taisni liesmās. Nu pakulas sākušas degt, 
vilks kaukt, ka vai pasaule pušu plīst. Astes vietā tam 
palicis apdedzis kauls un mugurā izdegusi kaila strīpa.

No šīs reizes vilks ar lapsu šķirti uz visiem laikiem.

LAPSA MAČA VILKU MEDlT

(Sensenos laikos lapsa ar vilku bijuši lieli draugi. 
Reiz lapsa, iedama medībās, redz vilku pusdzīvu. Lapsa 
iesaukusies: «Labdien, draugs, kur tu šodien tik bēdīgs 
esi palicis?»

Vilks ar pusbalsi atbildējis: «Nevaru dabūt sev ēst.»
Tad lapsa viņam sacījusi: «Iesim, es zinu, kur var 

dabūt ēst.»
Vilks tūliņ gājis lapsai pakaļ. Lapsa aizvedusi vilku 

pie viena saimnieka. Saimniekam pa nakti lopi stāvē
juši dārzā. Dārzs bijis ar augstu sētmali. Vilks nevarējis 
nekādi tikt pie lopiem. Tad lapsa nostājusies pie sēt
males un teikusi vilkam: «Uzkāp uz muguras un tad va
rēsi ielēkt dārzā!»

Vilks tūliņ uzkāpis lapsai uz muguras un ielēcis dārzā.
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Bet lapsa pa to laiku aizskrējusi pie saimnieka un tei
kusi: «Saimniek, iedod man ēst, es tev pastāstīšu jaunas 
ziņas.»

Saimnieks tūliņ dabūjis lapsai ēst, un lapsa viņam 
teikusi: «Skrien ātri uz dārzu, kur stāv lopi, es redzēju, 
ka tur ielēca vilks.»

Saimnieks ātri vipn paņēmis vēzu un aizskrējis uz 
dārzu. Vilks nevarējis izbēgt. Saimnieks viņu nositis. 
Bet lapsa paēda un aizgāja smiedamās.

LAPSA - -  VILKA KALPONE:

<Di'ilks bija ņēmis lapsu pie sevis, un, ko viņš tai vē
lēja, tas viņai bija jādara, jo vilks apzinājās par lapsu 
esam stiprāks. Lapsa vēlējās tikt no sava kalpinātāja 
va]ā un raudzījās atrast padomus, kā to izdarīt. Kādreiz 
viņi abi gāja pa mežu, un vilks sacīja: «Kūmiņ, gādā 
man ko ēst, citādi apēdīšu tevi pašu!»

Tad lapsa atbildēja: «Es zinu kā
dā ciematā divi jaunus jērus, ja tev 
tīk, tad varu vienu atnest.»

Vilks bija ar to mierā. Viņi no
gāja turp, lapsa nozaga jēru un 
atnesa to vilkam. Tomēr viņam 
nebija ar to vēl diezgan, un viņš 
gāja pats pēc otra. Bet jēru māte 
vilku pamanīja, jo tas neprata iz
manīgāk pievilkties. Viņa sāka 
dikti brēkt, un ļaudis, to dzirdēda
mi, steidzās turp un pārmācīja 
vilku tā, ka tas kaukdams aizlēca 
trim kājām vien.

9t



«Tu mani ievilināji postā,» viņš sacīja lapsai. «Es gri
bēju to otru jēru arī atnest, bet ļaudis mani aizņēma un 
sakāva.»

Tad lapsa atteica: «Kam esi tik nepieēdināms?»
Otrā dienā viņi gāja atkal pa lauku, un vilks sacīja: 

«Kūmiņ, gādā man ko ēst, citādi apēdīšu tevi pašu!»
Tad lapsa sacīja: «Es zinu kādu māju, kur saimniece 

cep šodien raušus. No tiem mēs arī varam dabūt kādu 
tiesu.»

Viņi aizgāja turp, un lapsa ložņāja tik iigi pa māju 
apkārt, līdz atrada raušus. Viņa paņēma no tiem sešus 
gabalus un aiznesa vilkam, sacīdama: «Se, ēd!» bet pati 
aiztecēja projām. Vilks aprija atnestos raušus vienā 
kumosā un sacīja, ka vēl griboties. Viņš nu gāja pats 
meklēt un, ātri grābdams, norāva bļodu ar visiem rau
šiem no plaukta zemē. Saimniece, troksni dzirdēdama, 
gāja skatīties un atrada vilku. Viņa aizdarīja durvis, 
sasauca ātrumā savus puišus, un tie nu atkal kūla vilku, 
cik āda nes. Stīvs un klibs tas ievilkās mežā un sacīja 
lapsai: «Tu mani ievilināji postā! Ļaudis mani aizņēma 
un karsēja man atkal ādu.»

Bet lapsa atbildēja: «Kam esi tik nepieēdināms?»
Trešā dienā viņi atkal bija kopā. Vilks, kas tikko 

spēja pavilkties, sacīja atkal lapsai: «Kūmiņ, gādā man 
ko ēst, citādi apēdīšu tevi pašu.»

Lapsa atbildēja: «Es zinu kādā pagrabā piena kubulā 
iesālītu gaļu. No tās varu tev kādu gabalu atnest.»

«Es iešu tev līdz,» vilks teica, «lai tu man vari palī
dzēt, ja atkal nestunda uznāk.»

«Manis labā, nāc,» lapsa sacīja un vadīja vilku izma
nīgi pa slepenām vietām uz pagrabu. Tur nu bija gaļas
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papilnam, un vilks likās tūliņ klāt, domādams, ka tik 
drīz miera nemetīšot. Lapsa ari ēda ar labu garšu, bet 
skatījās arvien apkārt. Viņa lēkāja arī iekšā un ārā pa 
lodziņu, pa kuru abi bija ielīduši, mēģinādama, vai vēl 
var tikt viegli ārā.

«Mīļo kūmiņ,» vilks sacīja, «ko tu tā lēkā un skraidi 
iekšā un ārā? Vai nevari mierīgi ēst?»

«Man jāredz, vai kāds nenāk,» lapsa viltīgi atbildēja, 
«ēd, ēd, bet ar lāgu un ne pārējo!»

«Nu, daudz gan vis kubulā neatstāšu,» vilks rīdams 
atteica.

Bet saimnieks bija lapsas lēkāšanu dzirdējis un nāca 
pagrabā raudzīt, kas tur ir. Lapsa, viņu pamanījusi, bija 
ar vienu lēcienu pa lodziņu ārā. Vilks devās arī līdz, 
bet bija tā pieēdies, .ka nevarēja vairs pa lodziņu izlīst 
un iespriedās. Saimnieks ņēma vāli un vilku nosita-

Lapsa devās uz mežu atpakaļ un bija priecīga, ka vi
ņas nepieēdināmais varmāka pagalam.

LAPSA — LACA KALPONE

e.-ācis bitenieks, pieņēmis lapsu par kalponi. Darbus 
devis grūtus grūtos, bet medus nemaz. Tas lapsai nav 
paticis, un vienu dienu viņa sacījusi: «Lāčuk, atlaid 
mani uz zaķa kristībām.»

«Vari iet, tikai vakarā tiec mājā.»
Lapsa aiziet. Bet kur nu blēde: negājusi vis uz kris

tībām, aizgājusi pie lāča bišu stropa medus saēsties. Labi 
vien virsu noēdusi. Vakarā lācis prasa: «Kādā vārdā tad 
nokristījāt jauno zaķīti?»

«Aiztukšīts!» atbildēja lapsa.
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«Hm, jocīgs vārds,» nodomājis lācis.
Otrā dienā lapsa lūgusi lāci: «Lāčuk, atlaid mani uz 

seska kristībām.»
«Vari iet, tikai vakarā nāc mājā.» _
Lapsa atkal nogājusi veco ceļu. Ēdusi, ēdusi, kamēr 

strops līdz pusei. Vakarā lācis prasa: «Kādā vārdā tad 
nokristījāt jauno sesku?»

«Pustukšīts,» atbildēja lapsa.
«Hm, jocīgs vārds,» nodomāja lācis.
Trešā dienā lapsa atkal lūgusies: «Lāčuk, atlaid mani 

uz eža kristībām.»
«Vari iet, tik vakarā tiec mājā.»
Nu lapsa notiesājusi beidzamo medu.
Vakarā lācis prasa: «Kādā vārdā tad nokristījāt jauno 

ezi?»
«Iztukšīts,» atbild lapsa.
Nu gan lācis atguvās, ka nieki vien būs ar tādām 

jocīgām kristībām. Izgājis dārzā. Kā tad! medus strops 
iztukšīts gan! Tūliņ lācis atlaida lapsu no kalpošanas, 
bet vai medu atņemsi?

KA VILKS KA20KU GĀDĀJIS

^ ^ i l k s  iet pa mežu, redz, ka dzenis kaļ koku, un saka: 
«Ak tu dzeni, koku kal — medus nav.»

Dzenis saka: «Ak tu vilks, sirmu bārdu, aunus un 
aitas nes, laba kažoka nav.»

Vilks aiziet raudādams un satiek lapsu. Lapsa vaicā: 
«Ko tu, kūmiņ, raudi?»

«Kā es neraudāšu. Dzenis sacīja — aunus un aitas nes, 
laba kažoka nav.»
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Lapsa saka: «Ekur tīrumā ir piesiets labs ērzelis, lz- 
raun mietiņu, aptin virvi ap sevi un raun uz mežu.»

Vilks dara, kā lapsa saka. Aiziet, izrauj mietiņu, aptin 
virvi ap sevi. Zirgs, satrūcies, skrien uz sētu pār grāv
jiem, celmiem. Lapsa pakaļ un kliedz: «Vilciņ, kūmiņ, 
atspiedies kaut vārtu stuburīl Vilciņ, kūmiņ, atspiedies 
kaut vārtu stuburi!»

Zirgs ieskrien saimnieka pagalmā, te saskrien sievas 
ar skručiem, pažagām, puiši ar cirvjiem. Saimniekam 
tika labs kažoks.

KĀPĒC VILKS AR LAPSU NAIDĀ

K ādu reizi vilks bijis ļoti izsalcis. Viņš staigājis no 
vienas puses uz otru pusi, meklēdams kaut ko dabūt 
ēst. Nostaigājis vienu dienu, nostaigājis otru dienu, bet 
neko nevarējis sastapt. Beidzot viņam izdevies sastapt 
lapsu. Viņš tūlīt gribējis lapsai vilkt kažoku zemē, bet 
lapsa sākusi lūgties, lai tā nedarot, jo viņa to aizvedī
šot pie labāka kumosa. Nu labi, lai aizvedot. Tad jau 
šis atstāšot šo dzīvu.

Lapsa tūlīt teikusi, lai nākot līdzi. Viņa zinājusi ļoti 
skaistu kumeļu piesietu. Aizvedusi vilku un teikusi, lai 
nu šis nākot pie virves gala, ši apsiešot virvi ap viduci, 
un tad lai šis tūlīt pamazām velkot to kumeļu tuvāk, šī 
atkal padzīšot kumeļu šam taisni rīklē. Vilks ar tūlīt 
sataisījies uz turēšanu.

Lapsa aizgājusi pie kumeļa un teikusi, lai šis paska
toties, kas šam esot pie virves gala. Kumeļš atskatījies 
atpakaļ, iezviedzies un kā viens vējš aiztraucies uz
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priekšu. Nabaga vilks nu nevarējis tikt līdzi un kūleņu 
kūleņiem gājis riņķī. Kumeļš ņēmis un ierāvis viņu ar 
visu virvi mājās.

Lapsa atkal palikusi ganībās un smējusies, vēderu 
turēdama. Saimnieks, ieraudzījis vilku, paķēris bomi un 
skrējis bisēt zemē. Vilks atspēries sētā un dūšīgi turē
jies, ka lai kauli ielūst. Par laimi virve pārtrūkusi, vilks 
nu priecīgs pārlēcis sētai pāri un pa pusei bez ādas 
aizbēdzis projām.

Viņš nu sevī nodomājis: «Pagaidi, kūmiņ, tu nu tik 
viegli vaļā gan netiksi. Maniem zobiem cauri tu ne
tiksi.»

Mēli izkāris, skraidījis pa mežu no vienas puses uz 
otru, meklēdams lapsu. Beidzot, sastapis to, viņš teicis: 
«Lūdz nu dievu, jo tava pēdējā stundiņa tagad ir klāt.»

Lapsa redzējusi, ka labi nebūs, devusi kājām ziņu. 
Vilks ar nesvētījis un laidis pakaļ. Lapsa līdusi alā 
iekšā, un astes gals vien laukā palicis. Vilks tūlīt saķē
ris aiz astes gala un to nokodis. Lapsai par to lielas dus
mas sacēlušās. Viņa domājusi, kā nu varētu labāk vil
kam atriebties. Nodomājusi — pagaidi, kad es tevi sa
tikšu, tad mēs labi parunāsim. Lapsa nu gāja pa mežu 
un meklēja, kur būtu tāda vieta, kur vilkam varētu labi 
atriebties. Uzmeklējusi lielu bedri un domājusi: «Nu 
es tevi tagad iesēdināšu istā krātiņā, ka tu vairs dienas 
gaismas neredzēsi.»

Viņa gājusi pa mežu un satikusi vilku. Vilks tūlīt 
gribējis klupt virsū, bet lapsa teikusi, lai drusciņ pagai
dot, šī gribot vēl pāris vārdu parunāt. Ko tad šī īsti gri
bot? Nu kas tur būšot, kad šis šo apēdīšot, labāk celšot 
kopēju māju kur dzīvot, un tad abiem tūlīt iešot labāk. 
Vilks pārdomājis visu labi sīki un piekritis.

Lapsa ņēmusi, aizvedusi viņu uz bedri un teikusi: «Te
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mums būs laba dzīvokļa viela, bet tagad papriekšu izmē
rīsim, vai rūmes mums pietiks. Tu lēc bedrei pa platāko 
vietu pāri, un es lēkšu pa šaurāko, jo tev vairāk un man 
mazāk ir vajadzīgs.»

Vilks ar tūlīt bijis ar mieru. Viņš lēcis. Lapsa viņu 
pagrūdusi, un noblakšķējis vien, kad vilks nogājis bed
res dibenā. Lapsa smējusies pilnā kaklā un teikusi: 
«Būvē nu tu man jaunu māju un kod astes galu zemē!»

Vilks redzējis, ka lapsa atkal viņu nekaunīgi piemānī
jusi, lūdzies, lai viņu velkot no bedres laukā, jo viņš viņu 
nekad vairs nekādi ne mānīšot, ne zobošot. Lapsa tikai 
smējusies, bet par laukā vilkšanu nemaz nedomājusi.

Uzreiz lapsa izdzirdusi kādu kliedzam, laidusies lapās 
un teikusi, lai nu šis drusku pagaidot, rīt šī ar virvi 
būšot klāt un tad šo tūlīt izvilkšot no bedres laukā. 
Vilks, vientiesītis būdams, nodomājis, ka viņa tomēr 
viņu nemānīšot un atnākšot.

Lapsa aizgājusi uz tīrumu, tur dūšīgs puisis pašu reizi 
aris zemi. Lapsa piegājusi pie puiša un stāstījusi, ka tur 
un tur sēdot viens pelēksvārcains, lai ejot viņu apcie
mojot. Puisis aizgājis uz māju, paņēmis bomi, un abi ar 
lapsu aizgājuši. Lapsa parādījusi un teikusi: «Pelēcīt, 
nu tev vilcējs klāt, kod nu man vēl astē!»

Puisis tūlīt nositis vilku, noplēsis ādu un aiznesis uz 
māju. Lapsai ar viņš pateicies, ka tā esot bijusi tik laba 
un viņam pateikusi.

Vilki no tās reizes ar lapsu palikuši lieli naidnieki, 
un tādi viņi esot vēl šo baltu dienu, jo ceļu viens otram 
nekad negriežot, ja i tagad sastopoties.
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LAPSA IET KŪMĀS

J l e i z  vecos laikos vilks, lācis, zaķis un lapsa gājuši 
sienu pļaut. Katram līdz bijušas brokastis. Vilkam gaļa, 
lācim — medus pods, lapsai — sīpols, zaķim — kāposts.

Pļāvuši, pļāvuši, te lapsa iedomājusi pielavīties pie 
lāča medus poda un tāpēc paklusā balsī iesaukusies: 
«Ū-ū!»

Citi pļāvēji prasījuši: «Kas tur sauc?»
Lapsa atbildējusi: «Citas māsas sauc kūmās,» un aiz

gājusi uz lāča medus podu. Noēdusi trešo daļu un gājusi 
atpakaļ pie pļāvējiem. Tie prasījuši: «Nu, kādu vārdu 
nolikāt?»

«Iesākumiņš,» lapsa atbildējusi.
Citi brīnījušies: «Iesākumiņš, Iesāku

miņš, kas tas par vārdu?»
Lapsa gluži lepni atbildējusi: «Smalks 

bērns — smalks vārds!»
Pļāvuši atkal kādu laiku, bet lapsai 

iegribējies vēl medus, un tā atkal ieklie
gusies: «U-ū!»

Citi prasījuši: «Kas tur sauc?»
«Citas māsas sauc kūmās,» lapsa at

bildējusi un vēl turklāt nopukojusies: 
«Kam nu tādā darba laikā vaļa iet kū
mās?» Bet citi, to dzirdēdami, lapsu pa
mudinājuši: «Ej nu, ej, kad citas māsas 
sauc!»

Lapsa aizgājusi atkal uz lāča medus 
podu un noēdusi līdz pusei. 
Atnākusi — citi pļāvēji pra
sījuši: «Nu, kādu vārdu noli
kāt?»



«Pustukšītis,» lapsa atbildējusi.
«Pustukšītis, Pustukšītis, kas tas pa vārdu?» citi brī

nījušies.
Lapsa gluži lepna atbildējusi: «Ko nu brīnāties kā 

muļķi, smalks bērns — smalks vārds!»
Nu citi ar vairs nekā — pļauj- tik tālāk.
Te, pēc brītiņa, lapsa iekliedzas atkal: «Ū-ū!»
«Kas tur kliedz?» citi atkal brīnījušies.
Lapsa sākusi spļaudīties: «Tak nu vairs gala nav, 

šitādā laikā lai eju kūmās. Nu, šoreiz gan neiešu!»
Citi, to dzirdēdami, atkal pamudinājuši: «Ej nu, ej, 

kad citas māsas sauc!»
Lapsa aizgājusi un izēdusi medus podu gluži tukšu. 

Atnākusi — citi prasījuši: «Nu, kādu vārdu nolikāt?»
«Ķimeniņi,» lapsa atbildējusi.
«Ķimeniņi, Ķimeniņi, kas tas par vārdu?»
«Ko nu brīnāties kā muļķi,» lapsa atbildējusi un pļā

vusi tikai tālāk.
Pēc kāda laiciņa arī citiem iegribējies ēst, bet lapsa, 

gudriniece, ar savu padomu klāt: «Ko niekus ēst, labāk 
papriekšu gulēsim.»

Citi ar mieru, un nu liekas visi gulēt. Kamēr šie guļ, 
lapsa aizzogas uz medus podu, ar kājiņu izkasa medu 
un iesmērē vilkam zobos, nu liekas arī pati gulēt.

Izgulējušies, pieceļas un iet ēst. Bet ko nu, lācis atrod 
podu tukšu. Te nu tas ierauga, ka vilkam visa mute ar 
medu, un liekas šim virsū. Vilks mūk, ko tik māk, lācis 
šim pakaļ, un lapsa ar zaķi pakaļ šiem smiedamies, smie
damies. Tā smejoties, zaķim pārplīsusi lūpa un ir tāda 
vēl šo baltu dien.
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LAPSAS SMADZENES

R eiz lapsa gauži bija izsalkusi, tādēļ iezagās mājās, 
meklēdama kādu kumosu dabūt. Izošņājās vienā kaktā, 
otrā — nekā nav. Ieies istabā, ierauga abrā mīklu. Nu 
būtu kas vēderam, bet nav vairs laika, dzird — meitas 
nākam. Nekā cita darīt, ātrumā lec abrā ar visu 
augumu, apviļājas ar mīklu un prom uz mežu ēst to 
pašu, cik pielipis. Te pienāk pašulaik vilks.

«Kūmiņ, kas tas ir, ko tu laizi?»
«Tās tak ir smadzenes.»
«Kur tu ņēmi smadzenes? Dod man arī.»
«Nē, mīļais, tā maltīte par dārgu citiem piedāvāt, bet 

es pamācīšu, kā vari pats dabūt. Pakāpies tai krastā un 
lec ar galvu pret šo bērzu, tad izsprāgs smadzeņu vai 
cik.»

Vilks tūliņ lec arī, bet, kā lika galvu pret bērzu, 
gatavs bija.

LAPSA MAČA VILKU ZVEJOT

Eeiz ziemā kāds vīrs veda uz mājām zivis. Lapsa, 
saodusi zivju smaku, domā: «Nolikšos uz ceļa un izlik
šos par beigtu.»

Lapsa noguļas uz ceļa, un zemnieks, viņu ieraudzījis, 
priecājās: «Nu būs manai sievai silta kažoka apkakle!»

Zemnieks paņem lapsu, ieliek vezumā un brauc tālāk. 
Bet lapsa ņem nu tikai un sviež zivis ārā. Beidzot pati 
•ar izlec, salasa kopā un aiznes pie siena kaudzes.
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Vilks izsalcis iet garām un prasa, kur 
šī dabūjusi zivis? Lapsa stāsta, ka izzve
jojusi no āliņģa. Vilks, izsalcis būdams, 
prasa, lai parādot šim ar. Lapsa aizved 
vilku uz upi un saka, lai bāžot asti āliņ
ģī, lidz beidzot aste iesalst.

Te nāk sieva ūdeni smelt, ierauga vil
ku un sāk saukt pēc palīga. Vilks izbīs
tas, raujas ārā un norauj asti. Nu vilkam 
jāskrien projām bez astes un bez zivīm.

L apsa ēd zivi. Vilks tai saka: «Kur 
tu, kūmiņ, ņēmi zivtiņu?»

Lapsa pamāca vilku: «Iekar asti šekur 
saimnieka akā — piekodisies.»

Vilks paklausa lapsas padomam. Te 
pēkšņi nāk pats saimnieks. Vilks, viņu 
ieraudzījis, trūkstas bēgt, bet aste bija 
iesalusi akā, un vilkam nācās savu asti
noraut. Par to viņš saskaitās uz lapsu un saka tai: «Kū
miņ, es tevi ēdīšu!»

Lapsa viņam atbild: «Aiznes mani līdz tam kalniņam 
un tad ēd.»

Kad vilks tā izdara, lapsa saka, lai aiznesot viņu vēl 
līdz nākošajam. Vilks izdara arī to. Lapsa saka, lai nesot

VILKS PAR ZVEJNIEKU
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vēl līdz nākošajam, un tad šis varēšot ar viņu darīt, ko 
gribot. Vilks aiznes. Tad lapsa saka, lai viņš noskaitot 
pātarus, citādi kumoss kaklā iesprūdīšot. Vilks nostājas 
uz pakaļkājām, saliek priekškājas kopā, aizver acis un 
skaita vilku pātarus: «Kazlēni, jērēni — tie mani pā
tari.»

Vilks nu grib ķerties pie lapsas ēšanas, bet, kad atkal 
atver acis, lapsa jau gabalā.

SISTAIS NESISTO NES

R eiz, atradusi zivis, lapsa sanes tās zem siena kau
dzes, atsēžas un ēd. Te iet izsalkušais vilks, ierauga 
lapsu ēdam, iet klāt un saka: «Vesela, kūmiņ!»

«Vesels, kūm, vesels!» atbild lapsa.
Vilks prasa: «Kūmiņ, iedod man kaut vienu zivtiņu!» 
«Ej, kūmiņ, pats zvejot!» atteic lapsa. «Man bija grūti 

zvejot.»
«Kūmiņ, es neprotu, pamāci mani!» lūdzas vilks. 
«Labi! Redzi, pie viņa ciema ezerā ir izcirsts āliņģis. 

Ej, iekar asti, un pa nakti tur pieķersies daudz zivju!»
Vilks paklausa. Nakti aiziet pie āliņģa, iekar asti un 

sēž. Nakti saspiedās liels saltums, ūdens āliņģī sāka salt, 
un vilkam iesala aste. Vilks pakustina, pakustina asti — 
grūta. Laikam daudz zivju pieķēries.

«Nu, lai pieķeras vairāk!» domā vilks un sēž vēl.
Uz rīta pusi atskrien lapsa un prasa: «Nu, kā, kūmiņ, 

vai ķeras?»
«Ķeras, kūm, ķeras!» atbild vilks.
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«Nu labi! Sēdi vēl, tad vairāk pieķersi,» pamāca lapsa, 
bet pati aizskrien prom. Tikai ne uz mežu. Viltniece 
skrien uz ciemu, sastāsta sievām, ka vilks āliņģī ūdeni 
jauc.

Sievas vēl netic, skrien skatīties — nu, patiesi sēd. 
Trūkstas viss ciems, ķer vēzdas, žeperus, mietus un kru
ķus un skrien vilku sist. Vilks, nabadziņš, rauga bēgt, 
bet nevar: aste iesalusi āliņģī. Saskrēja ļaudis, sāka sist. 
Kas ar vēzdu, kas ar mietu, kas ar kruķi. Ļaudis sit un 
kliedz, vilks sāpēs gaudo un raustās. Beidzot, nabags, 
izrāva asti, kauc bez ādas, un bēga, cik kājas nes.

Lapsa pa to laiku ielīda istabā, izgāza sievai maizes 
balļiņu, iegrūda galvu mīklā, noziedās visa un cik spēka
devās skriet uz mežu.

Te viņu satika vilks un raudādams 
saka: «Vai, kūmiņ, kā tu mani apmā
nīji! Tikko dzīvs izbēgu, bet nevienas 
zivtiņas nenoķēru.»

«Slikti, kūmiņ!» saka lapsa, «bet re
dzi, man vēl sliktāk. Es skrēju tev palī
gā, bet ceļā satiku sievas. Viena kā lika 
man ar kruķi pa galvu, tā, pats redzi, 
smadzenes izlīda. Redzi, kūmiņ, kā tās 
man jau kalst uz pakauša.»

«Ak vai, kūmiņ, tad tev bija gan vēl 
sliktāk,» sacīja vilks. «Nu, sēsties man 
mugurā, es tevi kādu gabaliņu panesīšu, 
te palikt nevar. Dzirdi, kā ciema suņi 
rej! Uzies pēdas, atskries šurp, tad būs 
vēl sliktāk. Bēgsim, kūmiņ!»

«Ak vai, kūmiņ, cik tu labs!» 
saka lapsa. «Pienes mani pie alas, i

■
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tad es būšu dzīva. Citādi man jāizput, jo spēka nav, ne
varu paiet.»

Un vilks lika lapsu sev uz muguras un aizvilka prom 
pa dziju sniegu. Vilks nes, bet lapsa saka: «Sistais ne
sisto nes, sistais nesisto nes!»

Vilks padzirda, ka lapsa runā, un prasa: «Ko tu, 
kūmiņ, runā?»

«Es pātarus skaitu,» atsaka lapsa un atkal: «Sistais 
sisto nes.»

Vilks iet tālāk, un lapsa atkal saka: «Sistais nesisto 
nes, sistais nesisto nes!»

Un tā sasistais vilks aiznesa veselo lapsu uz viņas alu.

LAPSAS GAVĒŅA DIENA

ilks un lapsa skrēja garām lamatām. Lamatas bija 
pakārta zoss. Abi bija izsalkuši, bet lapsa ne virsū zosij 
neskatījās.

«Kāpēc tu, kūmiņ, nekāp, redz kur zoss pakārta,» 
prasīja vilks.

«Man šodien trešdiena, gaļas ēdienus neēdu,» atteica 
lapsa.

Vilks trešdienas neievēro — viņš ēd gaļu, kad atrod, 
iekāpa lamatās un palika karājoties. Tagad lapsa varēja 
droši kāpt un kāpjot aizkāra vilku.

«Tev taču, kūmiņ, šodien trešdiena!» teica vilks.
«Tam trešdiena, kam kājas zemi nesniedz,» atteica 

lapsa.
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LAPSA AR VILKU AKĀ

J v e i z  kāda lapsa staigāiusi pa lauku un tikmēr gājusi, 
kamēr, nezin kā pagadījies, iekritusi akā. Akā bijis 
ūdens, un tā nevarējusi sprukt vairs laukā. Lapsa nu 
sākusi visādi gudrot un domāt, kā tikšot no akas laukā.

Te nezin kā pagadījies iet garām vilkam. Lapsa to 
saiutusi un sākusi no prieka gaudot un lēkt pa aku. 
Vilks, to izdzirdis, piegājis gluži pie akas un paskatījies, 
kas tur kūmiņam par priekiem. Tas ieraudzījis lapsu 
akā un prasījis, kāpēc šī tur tik daudz priecājoties. Lapsa 
atteikusi, vai negribot šis ar salda ūdeņa sadzerties, 
jo akā esot loti liels salds un labs ūdens. Vilks sācis 
domāt un gudrot par saldo ūdeni. Beigās sadomājis ar 
un lēcis akā iekšā.

Bet lapsa nu sākusi smieties un par vilka lētticību 
zoboties. Tā nu teikusi, lai šis slienoties pie malas klāt; 
šī tad izlēkšot no bedres, atnesīšot striķi un ar to izvilk
šot arī šo laukā — tā tad abi izglābšoties.

Vilks nu redzējis, ka piemānīts esot, un tāpēc nekas 
cits neatlicis, kā pieņemt lapsas padomu. Tas ar pie
slējies pie akas malas, un lapsa mudīgi uzkāpusi uz vilka 
muguras un izlēkusi laukā no akas, bet nabaga lētticī
gais vilks palicis akā stāvot.

Viltīgā lapsa, tikusi no akas laukā, izsmējusi vilku 
un aiziedama noteikusi: «Dzer vien saldo ūdeni, tikai 
nepārdzeries vien!»

Vilks nu palicis akā un velti gaidījis lapsu atnākam ar 
striķi un viņu izvelkam laukā.



VILKS MĀCĀS RAGAVIŅAS TAISĪT

v/Vādu reizi lapsa nozagusi bērniem ragaviņas. Kad 
bija liela sērsna, viņa vizinājās mežā no gluda un aug
sta kalniņa. Vilks staigādams uzgāja lapsu vizinoties. 
Vilkam ari iegribējās pavizināties. Nu vilks gājis pie 
lapsas lūgties: «Kūmiņ, dod man ragaviņas kaut vienu 
reizīti nobraukt!»

Bet lapsa, iesēdusies ragaviņās un, lepna būdama, 
brauca vien no kalniņa, nemaz vilka lūguma neklausī
damās.

Vilks, brīdi uzgaidījis, atkal lapsas lūdzas: «Kūmiņ, 
dod ragaviņas kaut vienu reizīti nobraukt; es taču nesa
lauzīšu tavas ragaviņas.»

Nu lapsa paklausīja vilka lūgumu un sacīja: «Tu, kūm, 
sēdies ragaviņās, no kalna es vilkšu tevi, novilkusi lejā, 
sēdīšos es ragaviņās, un tu mani vilksi atpakaļ kal
niņā — vai būsi, kūm, ar to mierā?»

«Jā, kūmiņ, ar labu prātu,» vilks atbild lapsai.
Nu vilks iesēst, un lapsa velk ragaviņas. Tavu ne

laimi! Kā tik lapsa sāk vilkt. ragaviņas ar vilku, raga
viņas salūst, izkrīt vilks ārā. Abi nolaiž ausis un veras 
apstulbuši. . .

Lapsa sāk vilku lamāt, sacīdama: «0, stāvausi, tu 
nemācēji sēdēt, un tāpēc ragaviņas salūza! Ko tagad 
darīsi, stāvausi?»

Vilks tik klausījās, nodūris galvu. Lapsa iesāka atkal: 
«Es gan zinu, ko var darīt i kā, bet ko tu, stāvausi, 
nepraša?»

«Ko liksi, to i darīšu — esmu vainīgs,» vilks, galvu 
nodūris, atbildēja.

«Nu, ja tā, tad klausi, ko sacīšu, un, ja tu to izpildīsi,
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mums būs atkal jaunas ragaviņas. Tu, kūm, aizej uz 
tuvējo ciemu un nozodz puišiem cirvi, un, kad atnesīsi 
cirvi, tad pasacīšu, ko darīt tālāk.»

Vilks paklausa un priecīgs aiziet. Pa negaru laiciņu 
cirvis bija klāt — vilks atnesa.

«Cirvis ta ir, bet vai tu zini, kā ar to strādāt?»
«Nezinu,» vilks atbild.
«Nu, ja nezini, tad pamācīšu. Cirvis vienmēr klausa 

sava īpašnieka, ko tu sacīsi, tas i būs. Šis cirvis klausīs 
arī tevi. Tu aizej mežā, kur vairāk bērzu, un meklē, kur 
taisnāks bērziņš. Atradis, sāc cirst, runādams: cērtu tais- ° 
nu, būs i līks, cērtu taisnu, būs i līk s . . .  un tā tālāk, ° 
kamēr nocirtīsi. Kad jau būsi nocirtis un apdzenēsi, tad Q 
bērziņš paliks līks — par sliecīti.»

Vilks, labi vien iegaumējis lapsas mācību, aizgāja o 
cirst un runāja: «Cērtu līku, būs i taisns, cērtu līku, būs o
i taisns...»  un tā tālāk, cikām nocirta un apdzenēja, 
bet bērziņš kā bija, tā ir taisns. Vilks sacīja: «E, ta gud- o 
riniece, nekas no viņas mācības neiznāk!» 0

Lapsa, aiz krūma stāvēdama, to visu dzirdēja un, ne- o 
varēdama paciest, skrēja pie vilka, kliegdama: «Tu, 
negantnieks, neizpildījis sacīto, vēl lamājies. Dod šurp o
man, stāvausi, un redzēsi, kā nocirtīšu, ko vien iedo- 0 n 
māšu!»

Un sāk cirst taisnu bērziņu, 
sacīdama: «Cērtu taisnu, būs i 
līks, cērtu taisnu, būs i līk s ...»  
un tā tālāk.

Nocirtuši lapsa sāk dzenēt un 
saka uz vilku: «Redzēsi, tūliņ 
būs viena sliecīte, bet tu, stāv
ausi, nevarēji!»
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Apdzenējusi bērziņu, lapsa skatās, ka arī no viņas 
cirstā bērza neiznāk nekas sliecei līdzīgs. Vilks, to re
dzēdams, saka: «Redzi, kūmiņ, i tev neiznāk.»

Nu lapsa dusmodamās saka: «Te vainīgs esi tu, stāv- 
ausi, jo, pats nemācēdams, iemācīji aplam arī cirvL» 

Tā vilks ar lapsu sabārusies un, ragaviņas neuztaisī
juši, izšķīrušies.

LAPSA AR VILKU SACENŠAS SKAITĪŠANA

^ ^ e iz  lapsa ar vilku nodomājuši iet skaitīties, kurš pir
mais aizskaitīs līdz desmit. Vilks skaitījis: «Viens, divi, 
trīs, če tri...»

Bet lapsa pa to laiku noskaitījusi šādi: «Viens pieci, 
div' pieci, man jau desmit.»

Tā lapsa pārspējusi vilku skaitīšanā.

PUISIS, VILKI UN LAPSA

3^Xgrākos laikos reiz divi vilki briesmīgi turējušies 
kopā. Viņi apcēluši vienu saimnieku un ēduši tam visas 
aitas zemē. No viņiem nebijis nekāda miera ne ganos, 
ne mājās. Saimnieks ar puisi visādi izgudrojušies, kā 
tikai varētu vilkus noķert, bet vienumēr nelaimējies. 
Vairākas reizes šāvuši, bet netrāpījuši. Ar katru dienu 
pa aitai palicis mazāk. Puisis kādu dienu domājis: «Pa
gaidi, gan es jūs kā kaķus noķeršu!» Viņš ņēmis tai 
vietā, kur pēdējo reizi no laupījuma vilki aiztraucēti
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projām, izracis lielu bedri un no virsas tā nolīdzinājis, 
ka to neviens nezinājis, kas tur apakšā. Pašā vidū uzli
cis ēsmu.

Otrā dienā vilki klāt gan pie tās pašas vietas. Ierau
dzījuši ēsmu, viens lieliem cilpiem lec pa priekšu mazu 
gabaliņu un otrs pakaļ. Tas kā lēcis beidzamo cilpu pie 
ēsmas, bedrē iekšā gan. Otrs tikai noturējies uz malas, 
citādi ar būtu ielēcis bedrē. Viņš atsēdies uz bedres 
malas un nogaudojis pēc drauga, bet pats iekšā vis nelē
cis. Izgudrojies visādi, bet nekādi nevarējis izdomāt, kā 
draugu dabūt no bedres laukā. Viņš paredzējis, ka drau
gam būs gals, dusmīgi zvērēdams, aizskrējis uz mežu un 
teicies, ka šis par šo briesmīgi atriebšoties.

Viņš nu viens pats pa mežu noskumis staigājis dienu 
dienā un vaktējis, kad bedres racējs nāks uz mežu, tad 
to viņš ar visiem kauliem apēdīs. Aitu zagt viens viņš 
vairs negājis.

Nākošā dienā pēc vilka iekrišanas puisis un saimnieks 
paņēmuši katrs savu bisi un aizgājuši uz mežu skatīties, 
vai bedrē nebūs kāds ciemiņš iegājis. Jau pa gabalu 
puisis ieraudzījis, ka bedre sabrukusi, viņš no prieka 
lēcis vai gaisā, un abi skriešus aizskrējuši uz bedri. 
Vilks, skriešanu izdzirdis, iekasies pa pusei zemē un 
tupējis kā nosprādzis. Puisis pienācis pie bedres, aplai
dis acis visapkārt un ieraudzījis, ka šis, piespiedies pie 
malas, tup. Tūlīt bisi pielicis pie pleca. Vilks sācis lūg
ties, lai nešaujot un atstājot šo dzīvu, šis vairs nekad 
nevienu aitu neķeršot. Puisis noteicis: «Velti tu, kun- 
dziņ, lūdzies, nekā jau nebūsi»

To visu turpat netālu krūmos noklausījies draugs un 
atriebībā zobus vien klabinājis. Puisis daudz negaidījis, 
ņēmis nošāvis vilku un aiznesis uz māju. Abi ar saim
nieku runājuši, ka te būšot labs kamandeķis.
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Draugs, to visu redzēdams, aizskrējis gaudodams uz 
mežu projām. Viņš trīs dienas no vietas pēc drauga 
noraudājis un zvērējis, ka šis agri vai vēlu atriebšoties. 
Tāpēc nekur tālu projām negājis, bet turpat pie mājas 
vien pa mežiem slapstījies un vaktējis, kad saimnieks 
vai puisis nāks uz mežu. Pagājis labs laiks, un neviens 
mežā nerādījies. Nekādas vajadzības nevienam nav mežā 
bijis.

Kādu dienu puisim jāiet uz mežu malkā. Necik tālu 
nepagājis no malas, kad vilks viņam tūlīt priekšā un 
prasa, kāpēc šis esot nošāvis šā draugu? Vai šis zinot, 
kas tagad ar šo notikšot, vajā šis tagad netikšot, lai nu 
lūdzoties, kā gribot.

Puisis domājis, labi gan tagad neesot, bet ko lai izda
rot. Nekāda ieroča viņam līdz nebijis, ar ko varētu turē
ties pretī. Viņš nu teicis vilkam, lai vismaz vēl atļaujot 
šim pārdomāt, kā vieglāk būšot nomirt.

Vilkam tas paticis, ka viņš kādu strēķi vēl varējis 
puisi labi dūšīgi pavārdzināt.

Puisis labu laiku domājis, kamēr vilkam apnicis gai
dīt. Beidzot puisis teicis, lai nu šis noskaitot papriekšu 
pātarus un tad tikai taisoties ēst šo, vai tad šis domājot 
šo apēst, nemaz pātaru neskaitījis; tad labi nebūšot. 
Vilks ar noticējis puisim, aiztaisījis acis ciet un sācis 
skaitīt pātarus.

Pa to laiku pie puiša pieskrējusi lapsa un ieraudzī
jusi, ka puisis ir briesmās. Viņa pasaukusi puisi labu 
gabaliņu nost, pie sevis, un prasījusi, lai pastāstot, kas 
šim par nelaimi ar vilku esot. Puisis nu ņēmis lapsai 
visu izstāstījis. Lapsa teikusi, labi, šī šo lūkošot no nelai
mes izpestīt, bet lai šis apsolot šai labāko gaili, kāds 
vien esot mājās. Puisis, daudz nedomājis, apsolījis.
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Vilks pašulaik ar beidzis un vēris acis vaļā. Pātari 
esot noskaitīti, lai nu tikai sataisoties.

Lapsa tūlīt ar savu burkāna mēlīti klāt un jautā: 
«Vecais, ko tu gribi ar viņu darīt?»

Apēst, ko vairāk, jo viņš šā draugu nošāvis.
Jā, bet tā jau neesot sineķīgi apēst. Nu kā tad esot 

smeķīgi? Tagad lai šis ņemot ieliekot viņu mucā un ar 
visu mucu uzveļot tai un tai kalnā. Tad redzēšot, cik 
smeķīgs būšot. Lapsa tā mācējusi iestāstīt, ka vilks ar 
noticējis.

Jā, bet šim neesot nevienas tādas mucas, kurā varētu 
viņu ielikt. Aizsūtīšot pašu puisi, lai viņš atnesot mucu. 
Jā, bet viņš vairs atpakaļ nenākšot, Nu tad šī palikšot 
viņa vietā. Lapsa uz to visu jau bija sagatavojusies. 
Vilks bijis ar mieru, ka šī labprātīgi puiša dēļ ejot 
nāvē.

Puisis, priecīgs ticis mājās, uz mežu atpakaļ vairs 
savu acu nerādījis, bet muciņu gan sviedan aizsviedis 
tur.

Vilks priecīgs, ieraudzījis muciņu, iesaucies: klāt gan 
esot. Apskatījis muciņu, abi gali ciet. Vilks nosaka, lūk, 
kāds blēdis — esot ielīdis iekšā un aiztaisījis abus galus 
ciet, kā lai nu tiekot klāt.

Lapsa ar papurinājusi galvu un 
noteikusi: šito joku šī arī nebūtu 
iedomā j usies.

Vilks paņēmis muciņu, uzcēlis 
uz gala un ar lielu sakārni vilcis 
tā, ka abi dibeni izskrējuši grabē
dami laukā un salīduši zemē. Vilks 
nocēlis mucu nost un skatījies, kur 
nu būšot palicis puisis, bet no tā 
nebijis ne vēsts.
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Lapsa saka, šis laikam sizdams būšot viņu zemē ietren
cis, jo citādi jau nemaz nevarot būt. Vilks nu izplēsis 
visapkārt lielu gabalu zemes, bet kā puiša nevarējis, tā 
nevarējis izvilkt no zemes.

Lapsa nosaka, velti tur šim esot apkārt plēsties, viņš 
smags bijis un droši vien būšot izskrējis zemei cauri. 
Šī nu esot palikusi puiša vietā, un šai tūlīt būšot beigas. 
Labi, kad būšot, būšot, bet, tā kā šī esot viņa vietā, tad 
šī tūliņ lienot mucā iekšā un šis lai lūkojot šo aizvelt 
uz to pašu kalniņu, kur norunāts, un tad varēšot ēst.

Vilks norunu turējis un atspēries vēlis mucu kalnā 
augšā. Kalnā lapsai bijušas ala pie alas. Kā vilks uzvē
lis mucu ar visu lapsu augšā, lapsa apskatījusies, kura 
ala tuvāk un — tad uz reizes — no mucas laukā un 
spudūgs! alā iekšā.

Vilks, to redzēdams, tūlīt pametis mucu un ķēris lapsu 
ciet. Viņš tikai saķēris pašu astes galu un to nokodis. 
No tās reizes lapsai aste vairs gara neaugusi, bet gan 
daudz kuplāka. No tās reizes vilks ar lapsu arī vienmēr 
lielā naidā un nekad vairs nesarunājoties kopīgi. Vilks 
nu aizlaidies pavisam uz citu pusi un savu acu te vairs 
nerādījis.

I.apsa pēc pāris dienām aizgājusi uz tīrumu, kur puisis 
strādājis, un prasījusi savas algas. Puisis, ko solījis, tūlīt 
ar izpildījis — skops nebūdams, aizgājis uz māju, noķē
ris vislabāko gaili, atnesis, iedevis lapsai. Lapsa prie
cīga aizskrējusi uz savām alām. Viņa apēdusi gaili, 
sākusi laizīties vien, jo tas viņai ļoti labi smēķējis. 
No tās reizes viņa ne tikvien prasījusi pēc gaiļa, bet, 
kad tikusi tam klāt, pati ķērusi tikai ciet, un kumoss 
bijis labs.
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AKLAIS VILKS

y  Veiz vērsis gājis mežā ganīties un saticis pulka vilku. 
Vilki vaicājuši: «Vēršeli, vēršeli, vai tev nav bail no 
mums?»

«Ko no tādiem kaķiem izbaidīšos?»
Tā vārda pēc vilki briesmīgi saskaitās: tūliņ apstāja 

vērsi, nogāza gar zemi, sasēja kājas un lika kādam 
aklam vilkam sasieto turēt, kamēr paši atnesīšot dunčus 
un tad kaušot.

Bet, tikko citi vilki aizgājuši, vērsis lūdzies: «Mīļo 
aklo vilciņ, kaut tu zinātu, kā man saite šo priekškāju 
grauž; atraisi drusku to kāju, lai attirpst.»

Aklais vilks tāds žēlīgāks bijis, atraisījis arī. Bet vēr
sis nu iedevis vilkam puļķi kājas vietā un teicis: «Tā, 
tā, nu attirpa gan. Se, turi nu atkal manu kāju!»

Vilks turējis puļķi. Pa brītiņu vērsis atkal lūdzies: 
«Mīļo aklo vilciņ, kaut tu zinātu, kā man saite otru 
priekškāju grauž; atraisi drusku, lai attirpst.»

Aklais vilks atraisījis arī. Bet vērsis nu iedevis vil
kam puļķi kājas vietā un teicis: «Tā, tā, attirpa gan. 
Se turi nu atkal manu kāju!»

Vilks turējis. Pa brītiņam vērsis atkal lūdzies: «Mīļo 
aklo vilciņ, kaut tu zinātu, kā man saite vienu pakaļš- 
kāju grauž; atraisi drusku, lai attirpst.»

Aklais vilks atraisījis. Bet vērsis nu iedevis vilkam 
trešo puļķi kājas vietā un teicis: «Tā, tā, attirpa gan. 
Se turi nu atkal manu kāju!»

Vilks turējis. Pa brītiņam vērsis atkal lūdzies: «Mīļo 
aklo vilciņ, kaut tu zinātu, kā man saite otru pakaļškāju 
grauž; atraisi drusku, lai attirpst.»
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Aklais vilks atraisījis. Bet vērsis nu iedevis vilkam 
ceturto puļķi kājas vietā un teicis: «Tā, tā, attirpa gan. 
Se turi nu atkal manu kāju!»

Vilks turējis visus četrus puļķus, bet vērsis aizgājis 
mājā.

Atnākuši citi vilki ar dunčiem, vaicājuši aklajam: 
«Kādēļ neturēji vērsi?»

«A, te jau es turu!»
«Ak tā! Tu esi apēdis vērsi un nu mūs vēl krāpsi; sitī

sim to aklo nost!» — Un situši, situši, kamēr nosituši.

VILKS SAŅEM PĒRIENU

^R-eiz saimniekam bija vērsis. Viņš to nobaroja brangu 
brangu. Pienāca laiks, kad saimnieks gribēja vērsi 
nokaut. Kādu rītu vērsis padzird, ka viņu drīz kaus. 
Vērsis noraujas un aiziet. Saimnieks, rītā piecēlies, iz
trin tuteni un iet uz kūti. Ieiet iekšā, vērša nav vairs.

Pa tam vērsis aizgājis uz mežu. Tur viņš satika cūku 
un teica: «Taisīsim istabu, būs kur dzīvot.»

Cūka atteica: «Taisi vien, es varu ielīst lapās un pār
gulēt ziemu.»

Labi, iet vērsis tālāk, satiek avenu. Vērsis saka: «Tai
sīsim ziemai istabu!»

Šis atteic: «Taisi, ja gribi, man ir biezs kažoks, es 
tāpat varu ziemu pārdzīvot.»

Iet vērsis tālāk, satiek zosi un saka viņai: «Taisīsim 
istabu ziemai!»

Zoss lepni atbild: «Man ir garas, biezas spalvas, es 
varu bez kadas istabas iztikt.»
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Nu iet, iet vērsis vēl tālāk un satiek gaili: «Taisīsim 
istabu!»

«Taisi!» šis atteic, «man ir gari spārni, biezas spal
vas. Es saraušu kājas zem spārniem un gulēšu pa ziemu.»

Tagad vērsis sāka celt viens pats no baļķiem istabu. 
Uzce], ietaisa krāsni un sakurina uguni. Atsēstas pats 
krāsns priekšā un sildās. Te uzreiz cūka pie durvīm — 
krik: «Vērs, vērs, laid iekšā!»

«Tu tak gulēsi lapās, kā te meklē?»
«Ja tu nelaidīsi manis iekšā, es tev norakšu visu 

istabu, nosalsi tu, nosalšu es.»
Labi, vērsis ielaiž cūku 

iekšā. Pēc kāda laiciņa pie
nāk avens un saka: «Vērs, 
laid iekšā!»

Vērsis atteic: «Tev biezs 
kažoks, tu tāpat pārzie
mosi.»

«Ja tu manis nelaidīsi 
iekšā, es noārdīšu ar na
giem visu tavu māju, un, 
salsi tu, salšu es.»

Neko darīt, ielaiž vērsis 
arī avenu.

Nu nāk atkal zoss un 
teic: «Vērs, laid iekšā!»

«Tev tak garas un bie
zas spalvas, kā tev no ma
nis vajag?»

«Nelaidīsi — izknābšu 
visas sūnas no baļķu star
pām, salsi lu, salšu es.»



Ielaiž vērsis i šito iekšā. Vispēdīgi nāk gailis un brēc: 
«Vērs, laid iekšā!»

«Tev tak gari spārni un biezas spalvas: pabāzīsi vienu 
kāju, pabāzīsi otru un pārgulēsi ziemu.»

«Ja tu mani iekšā nelaidīsi, uzlēkšu uz jumta un dzie
dāšu cauru nakti, cauru dienu. Negulēsi tu, negulēšu 
es.»

Labi, ielaidis arī šito. Nu visi dzīvo kādu laiciņu 
istabā.

Gadās iet garām divpadsmit vilkiem. Vilki runā, kas 
tur varot būt iekšā. Sūta vienu paraudzīt. Kā tas ver 
durvis, tā vērsis ar ragiem virsū. Avens sit sānos, zoss 
uzlec uz muguras un plēš spalvu. Gailis sēd laktā un 
nekā neredz, tik kliedz: «Dod šur, dod šur!» Noplēsa 
vilku vienās asinīs, tad palaida laukā.

Arā prasa citi vilki, kas tur labs bijis iekšā. «Brīnuma 
lietas,» stāsta vilks. «Viens tā kā ar divi šķēpi badīja, 
viens kā ar nūjām sita pa sāniem, cits spalvu plēsa nost, 
un vēl cits tik kliedza pilnā kaklā: «Dod šur, dod šur!» 
Laime vēl, ka manis tam nepadeva, tad beigas būtu.» 
Un vilki aizgāja.

Vērsis, avens, cūka, zoss un gailis dzīvoja laimīgi.

KLAUSI, KO MĀTE SAKA

^J^eiz āzis, auns, kaķis, gailis un zoss gāja apskatīt 
pasauli. Naktij sākoties, tie iegāja mežā un nosprieda 
celt sev būdiņu. Āzis cirta baļķus, auns nošķibīja zarus, 
kaķis ar nagiem kasīja sūnas, ko likt baļķu starpās, gai
lis lauza niedres jumtam, un zoss ar saviem spārniem
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juma jumtu. Tā, uzcītīgi strādājot, būdiņa drīz vien ga
tava. Viņi visi paēda vakariņas, tad gāja gulēt. Āzis 
nogūlās pie galda, auns — krāsns priekšā, kaķis — aiz
krāsnē, zoss — istabas vidū, bet gailis — laktā. Nogu
ruši ceļa biedri drīz vien krāca savā būdiņā.

Pusnaktī vilku māte veda savus divus dēlus mācīt 
amatā. Viņai iznāca iet gar jauncelto būdiņu. Būdiņu 
ieraugot, vilku māte izsaucās: «Tavi brīnumi! Šorīt gāju 
pa šo vietu un neredzēju nekā, bet tagad te kā no zemes 
uzburta maza mājiņa.» Vilcēni arī tūlīt iesaucās: «Iesim 
mājiņā, redzēsim, kas tur mājo!» «To tik vien ne!» māte 
mierināja vilcēnus, «mēs varam ieskriet lielās briesmās.»

Vilku māte iegāja dziļāk mežā, kur tad nolikās uz 
kreiso ausi un apgūlās. Pa to laiku, kamēr māte gu'ēia, 
viens vilcēns aizsteidzās atpakaļ un ieiet būdiņā. Āzis 
tūlīt ar saviem ragiem saņēma ienācēju, ka logi vien 
nobrakšķēja. Atmodās ari citi ceļotāji un steidzās laip
ni saņemt ienācēju. Auns grūž ragus viņa sānos, kaķis 
ar nagiem paijā ģīmi, zoss tīra putekļus no viņa kažoka 
un sadauza zobus, bet gailis, nevarēdams nakti redzēt, 
saucis: «Kur ir, kur ir? Dod ar manu daju!»

Vilcēns tik ar mokām izbēdzis. Nākošā rītā vilku 
māte prasījusi dēlarn: «Kāpēc tev mati izplucināti? Kā
pēc tev zilas acis?»

Vilcēns tai atbildējis: «Kamēr tu gulēji, aizgāju aprau
dzīt būdiņu. Tiikko durvis atvēru, mani kāds tūlīt ar 
dzelzs dakšām piespieda pie sienas, otrs sita ar bomi pa 
ribām, trešais spļāva acīs un cirta pliķus, ceturtais pēra 
ar divām pletnēm, un vēl viens sauca: — Kur ir, kur 
ir? Dod manu daļu ar, dod manu daļu ar! Laime, ka no 
pēdējā izspruku ar veselu ādu.»

Māte tad dēlu pamācīja: «Tas tev, dēliņ, par mācību. 
Vai neteicu neiet, kur nav atļauts?»
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VILKS UN STIRNĒNI

§  tirna reiz paslēpa bērnus šķūnī, piesacīdama: «Bēr
ni, mīļie, nelaidiet nevienu iekšā, kamēr es jūs saukšu 
šādiem vārdiem: bērniņi mīļie, laidiet mani iekšā, pilni 
ragi siena, pilni ciči piena!»

Labi. Bet stirna nav gabalu aizgājusi, te vilks klāt ar 
savu rupjo balsi: «Bērniņi mīļie, laidiet mani iekšā, 
pilni ragi siena, pilni ciči piena!»

Stirnēni tomēr noprot, ka tā nav mātes balss, un ne
laiž vis. Vēlāk pārnāk māte, pabada pie durvīm un 
saka: «Bērniņi mīļie, laidiet mani iekšā, pilni ragi siena, 
pilni ciči piena!»

Sie tūliņ pazīst un ielaiž. Stirna pazīdina un drīz atkal 
aiziet, bet šoreiz aizmirst piesacīt, ka svešu nav brīv 
iekšā laist. Stirna nav gabalu gājusi, te vilks atkal klāt, 
balsi labi smalku spiezdams: «Bērniņi mīļie, laidiet mani 
iekšā, pilni ragi siena, pilni ciči piena!»

Stirnēni domā: «Māte jau atpakaļ», un ielaiž. Vilks 
aprij stirnēnus un prom.

Pārnāk stirna, tā sauc, vaimanā un bēdās aiztek kal
niņā lapsai sūdzēt. Lapsa kalniņā kūra uguni un vārīia 
putru. Bet stirna ne pie uguns sildījās, ne arī izvārīto 
putru strēba, brēca tikai pēc saviem bērniem.

Lapsa saka: «Nebrēc, es tev bērnus gādāšu, paslēpies 
tikai te aiz krūma.»

Un, re, ne visai ilgi, vilks arī atlīdis pie lapsas un arī 
nosēdies pie ugunskura zobus sildīt.

Lapsa saka: «Ciemiņ, vai negribi manu izvārīto putru 
pabaudīt?»

«Jā, jā labprāt!»
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«Nu tad atgulies augšpēdu, lai varu putru mutē 
ieliet.»

Vilks atgūlās augšpēdu. Lapsa piesmēla pilnu kausu 
ar vārošu putru, ka kūpēja vien, un ielēja vilkam rīklē, 
sacīdama: «Met baltu, met melnu, met dzīvus stirnē- 
nus!»

Vilks izmeta dzīvus stirnēnus un aizskrēja, briesmīgi 
sāpēs kaukdams, kā traks projām.

VILKS MEDĪBAS

'Vilks izgājis pamedīt. Izlavījās cauru dienu: nekā. 
Te ierauga oša galā strazdam ligzdu. Vilks tūliņ liels: 
«Nosvied man vienu bērnu; ja ne, nokrimtīšu osi un 
apēdīšu jūs visus!»

Strazds, muļķis, izbailēs nosviež arī. Otrā rītā vilks, 
ieēdies, klāt atkal: vēl vienu bērnu, citādi krimtīšot 
koku!

Te lapsa — kur gadījusies, kur ne — piebiksta straz
dam: «Muļķi, ko apskaud bēr
nus? Atsaki vilkam: parādi 
ķirveli, ķekseli!»

Strazds atmostas kā no mie
ga un tūliņ osī augšā: «Pa
rādi ķirveli, parādi ķekseli, 
ar ko krimtīsi?»

Vilks nokaunas: «Lapsa,
skauģis, tevi mācījusi!» un 
aiziet. Iet, iet, satiek lauka 
galē gaili.
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«Es tevi ēdīšu, gailīti!»
«Neēd, neēd, vilciņ, vēl nenoskaitīju pātarus!»
«Skaiti tad drīz!»
Vilks, kamēr šis skaitīs, nosēžas grāvmali pagaidīt, 

bet gailis tamēr no muguras puses pieliek knābli vilkam 
pie auss un dzied, cik jaudas: «Ķikerikū!»

Vilks apreibis un atkritis kā peka augšpēdu; bet gai
lis tamēr gabalā. Pa brītiņam atžirgst gan šis un nu ies 
tālāk. Satiek zostēviņu: «Es tevi ēdīšu, tēviņ!»

«Vai, vilciņ, esmu taču radu rads — neēd vis!»
«Kas par radnieku man esi?»
«Re, kā neatmini: tēva brālis, tēva brālis!» (rupji izru

nāts zoss kliedzienam līdzīgi).
«Ko? Tēva brālis!» vilks nobrīnās un aiziet bešā 

mājā.

VILKS UN RUNCIS

(31Tednieki ar šautenēm un suņiem dzinās vilkam pa
kaļ un gribēja to nošaut. Vilks, no nāves bēgdams, 
ieskrēja kādā mājā, satika runci un lūdzās: «Runcīt, 
labais draugs, pateic man, kur es varētu glābties no 
medniekiem. Tie dzenas pa pēdām man pakaļ.»

Runcis*: «Palūdz kaimiņu Krišu, tas katram labprāt 
palīdz.»

Vilks: «Tur nevaru iet, reiz tam saplosīju aunu.»
Runcis: «Tad griezies pie Jura.»
Vilks: «Juris man nepalīdzēs. Es noēdu viņa kazu, 

par to viņš ļaunojas.»
Runcis: «Ej aprunāties ar Klāvu.»
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Vilks: «Es nedrīkstu pat Klāva acīs rādīties, jo saplo
sīju viņa jērus.»

Runcis: «Tad, vismazākais, Jānis tevi glābs.»
«Glābiņu pie Jāņa neatradīšu. Es nokodu viņa teļus.»
Runcis: «Tu ar saviem Jauniem darbiem esi visus 

sadusmojis, tāpēc glābiņu tu še neatradīsi. Ko tu še esi 
sējis, to arī pļauj.»

VILKS UN VĀVERE

<0 ,’ ilks saķēris vāveri un jautājis, kāpēc viņa visā 
mūžā tik jautra.

Vāvere teikusi: «Uzlaid mani kokā, tad teikšu.»
«Labi!» vilks iesaucies un palaidis vāveri.
Vāvere nosēdusies koka galotnē, tad teikusi: «Jūs, 

vilki, nevarat būt jautri tāpēc, ka jums ir ļaunas sir
dis.»

VILKS UN DZĒRVE

<0,'ilks ēdis jēru un, ātri rīdams, aizrijies. Kauls pali
cis kaklā. Vilks solījis lielu maksu tam, kas izvelk kaulu. 
Dzērve savu garo kaklu iebāzusi vilkam rīklē, izvilkusi 
kaulu un pieprasījusi apsolīto maksu.

Vilks, dzērvi izsmiedams, teicis: «Vai ar to tev nepie
tiek, ka tava galva bija manā rīklē un tu to veselu esi 
izvilkusi? Par tik lielu laimi tev vajadzētu vēl man pie
maksāt.»
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KA SUNS VILKU PIEVĪLIS

eiz kādā jaukā pēcpusdiena vilks saticis suni un 
teicis: «Saki, bāliņ, kur lai dabūju gāju? Esmu jau trīs 
dienas neēdis, un tagad vēders briesmīgi tukšs. Ja vari, 
tad, lūdzams, palīdzi!»

To dzirdot, suns tikai pasmējies bārdā, jo vilka kā
rums viņam bijis jau sen zināms. «Labs ir,» teicis suns, 
«es tev parādīšu treknu jēru, tikai tev pašam ir jāšauj 
un jādīrā, jo es jau neesmu tajā lietā pratējs.»

Vilks ar šo bijis mierā.
Pienāca vakars. Norunātā brīdī vilks tiešām atnācis, 

un nu abi ar suni devušies uz kaimiņa kūts pusi. Suns 
pakāpies pa trepītēm uz augšu un, attaisījis vaļā lo
dziņu, ielaidis vilku kūtī. Ielaidis vilku kūtī, suns itin 
priecīgs aiztaisījis lodziņu ciet un devies pie saimnieka 
vēstīt par notikušo. Pēc kāda brīža ieradies saimnieks ar 
puišiem, un nu sākuši mielot vilka lieso muguru. Die
zin kā vilkam būtu klājies, ja galu galā suns nebūtu ap
žēlojies un palaidis vilku vaļā. Ticis svabadībā, vilks 
kliegdams bļaudams laidies uz mežu projām.

Tā nu no tās dienas vilks suni nevar ieredzēt ne acu 
galā un pie pirmās izdevības kož nost — atriebj savu 
lieso muguru.

SUNS PAR VILKA KURPNIEKU

'eiz vienās mājās bijis vecs vecs suns. Tas bijis jau 
savu mūžu izkalpojis saimniekam un nekur vairs nede
rējis. Vienu dienu saimnieks noteicis: «Kur lai tādu
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vecu maitu liek, jādzen tikai mežā,» un padzinis šo no 
mājām.

Suns, nabadziņš, gājis ari, ko lai citu dara, ka dod ar 
koku pa muguru. Tas aiziet mežmalā, noguļas saulītē 
un domā, ko lai tagad iesāk. Ierauga turpat vienu kaulu 
un sāk grauzt to.

Te vilks klāt un prasa, ko šis te darot. Suns atsaka, 
ka taisot kurpes. Esot kājas stīvas, nagi tādi aplupuši un 
bez kurpēm vairs nekur nevarot dēties.

Nu vilks sāk gudrot, ka viņam taču ari nagi pavisam 
paputējuši, viņdien uzgājis uz ledus un tik tikko nepa
gāzies. Prasījis sunim, vai viņš šim ari nevarot kurpes 
pataisīt. Jā, varot ari, suns atbildējis, tikai tad šim vaja
got atstiept labi dūšīgu jēru. «Tas nekas,» vilks atsaka 
un aiziet — rītā būšot jērs klāt.

No rīta ari vilks atnesis lielu aunu un prasījis, kad 
kurpes būšot gatavas. Suns atbildējis, lai nākot pēc trim 
dienām, tad būšot gatavas.

Labi, vilks nogaidījis trīs dienas un nāk pēc kurpēm. 
Bet ko nu suns? Tas pa to laiku aunu apēdis, bet no 
kurpēm vēl ne jaudas.

Atnāk vilks, un suns saka: «Vai, draugs, tā āda gan 
nekur nederēja: uz liesti stiepjot, saputēja, ko tu būtu 
iesācis ar tādām kurpēm.»

Vilks nu nolaizās vien — viņam taču arī labi būtu 
smēķējusi dūšīgā auna gala — bet ko tu darīsi, kas 
paspēlēts, tas pazaudēts. Suns nu saka, ka šis kurpes 
varot gan iztaisīt atkal pēc trijām dienām, bet tad lai 
labāk pagādājot kādu treknāku teļu — tam esot tā kā 
drusku stiprāka āda nekā aunam.

Vilkam kurpes arī gribas kā neprātā, un tas otrā 
dienā atkal pie suņa klāt ar īsti treknu un dūšīgu teju.
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Nu suns nosaka atkal, lai pēc trijām dienām vilks nāk 
kurpēm pakaļ, tad būšot gatavas.

Trešā dienā suns visu teļu apēdis, bet no kurpēm atkal 
nekā.

Atnāk vilks, un nu suns lūdzas tāpat kā pirmā reizē — 
āda saputējusi gabalu gabalos, uz liesti stiepjot, kā lai 
tur kurpes iztaisa? Un tādām kurpēm, kādas šim vaja
got, no teļa ādas arī nekas nevarot iznākt, tur vajagot 
labi dūšīgu kumeļu. Vilks sola pagādāt arī kumeļu, bet 
tad nu gan tā kā kurpes būtu. Jā, suns apgalvo, ķepu 
pie pieres sizdams, ka no kumeļa ādas kurpes būs uz 
patenti.

Nu vilks aiziet atkal un otrā dienā atstiepj īsti brangu 
kumeļu, jau apkalts arī. Suns nu nosaka, ka trešajā 
dienā kurpes būs gatavas, un tā vilks atkal aiziet.

Pēc trijām dienām vilks jau itin agri klāt un prasa 
sunim kurpes rokā.

Suns atkal visu kumeļu apēdis — nagi vien palikuši. 
Tas, nabadziņš, tīri sabijies, vilku tik agri pie sevis 
ieraudzīdams, un pavisam apjucis. Te uz vienu reizi tas 
paskatās uz kumeļa nagiem, un tam padoms uzreiz 
rokā — tās taču pirmā numura kurpes. Devis vilkam, 
lai mauc tikai kājās, arī paslidināties ar tām varēšot.



Vilks nu priecīgs kā neprātā un sper ari kurpes kājas. 
Uzsper kājās un tūliņ ies uz ledu slidināties. Bet kur 
tad tu, puis, ar šitādām kurpēm uz ledu laidīsies? Kā 
kāpj pirmo soli uz ledus, tā tūliņ izplešas kājas katra 
uz savu pusi, un vilks netiek vairs no vietas.

Nu lūdzis suni, lai tas nākot palīgā tikt no ledus 
zemē. Suns pieskrējis, paķēris aiz čupras un rāvis erce- 
niski pa ledu pāri; lai tikai šis labi izslidinās.

Bet turpat gadījušies meža braucēji. Tie noskatīju
šies, kā suns vazā vilku pa ledu, un nodomājuši, ka 
vecais suns grib vilku nokost, bet nevar aiz liela vecu
ma. Malkā braucēji nu steigušies sunim palīgā un novie- 
tējuši vilkam ribas īsti pa krietnam.

No tā laika saimnieks ņēmis suni atkal atpakaļ pie 
sevis un turējis līdz pašam vecumam.

KĀ PAKANS VILKAM KAŽOKU SUVIS

K ādu rudeni vilks taisījies sev kažoku šūt un nezi
nājis nevienu lauku skroderi. Viņš saticis runci Juci un 
prasījis tam, vai tas nezinot kādu labu skroderi, kurš 
viņam kažoku varētu pašūt. Jucis teicis vilkam, ka viņš 
zinot labu skroderi, kas viņam kažoku pašūšot, lai tikai 
nākot viņam līdz, viņš tam parādīšot, kur skroderis dzī
vojot. Vilks gājis arī Jucim līdz, un Jucis to aizvedis 
pie suņa Pakana*

Vilks ieiet pie Pakana, padod labdienu un prasa vi
ņam, vai tas nevarētu viņam pašūt kažoku. Auksts laiks 
jau paliekot un esot jātaisa tā, lai pa ziemu nepaliekot
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bez kažoka. Pakans teicis: «Kālab ne, mi)ais draugs, 
pašūšu tev kažoku, ja tikai tu vari ādas apgādāt.»

Vilks prasījis, cik tad ādas vajadzēšot priekš viņa 
kažoka. Pakans pakasījis aiz pakauša un teicis, ka devi
ņas ādas iziešot kažokam un desmitā apkaklei. Vilks 
bijis ar mieru un teicis, lai noņemot tam mēru, un viņš 
nākošā dienā atnesīšot tam deviņpadsmit jērus, desmit 
priekš kažoka un deviņus par šūšanu, jo naudas neesot 
ko maksāt.

Otrā dienā arī bijis vilks klāt ar apsolītajiem jēriem, 
un Pakans tam apsolījis pēc trijām nedēļām kažoku 
pašūt. Bet, kad vilks bijis aizgājis, tad Pakans nemaz 
nav domājis vairāk par kažoka šūšanu un ņēmies tikai 
gar jēra gaļu, dzīvodams zaļas dienas.

Pēc trijām nedēļām vilks bijis klāt pie Pakana pēc 
kažoka. Pakans teicis, ka esot sagriezis visu pēc mēra, 
no katra jēra pa ādiņai, vēl tikai esot jāmetina, jāpletē 
un jāvīlē.

Vilks teicis: «Labi labi,» un aizskrējis projām, bet 
Pakans tikai dzīvo atkal zaļas dienas gar jēru gaļu un 
par kažoku nemaz vairāk nedomā.

Pēc kāda laiciņa atkal vilks klāt pie Pakana un pra
sījis, cik tālu tas jau ir ar kažoku, jo viņam jau dikti 
auksts paliekot. Skroderis teicis, ka viss jau esot sa
griezts un sametināts, apvīlēts un uzpletēts, vēl tikai 
jāliekot odere, cilpas, piedurknes un apkakle.

«Labi,» vilks teicis, paskubinājis to, lai tas ātrāk šuj, 
un tad atkal aizskrējis projām un, projām skriedams, 
piesolījis, kad nebūšot pēc nedēļas kažoks gatavs, tad 
viņam slikti iešot.

Pēc nedēļas vilks atkal klāt pie Pakana un teicis, lai 
dodot šurp kažoku, jo viņš ilgāk vairak nevarot ciest 
aukstumu. Pakans gan lūdzis, lai vēl uzgaidot kādas die
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nas, šim vēl pogas esot jāiešuj, bet vilks norūcis, ka 
neticot, un grābis ciet skrodera meistaru.

No tā laika, lai vai kur tik vilks satiek suni, viņš to 
ķer un plēš kopā, tā ka spalvas vien put.

KA SUNS AR VILKU NAIDĀ SANĀKUSI

Vienam bagātam saimniekam bijusi aplam skopa 
saimniece. Gribējusi diezin kādu mantu saraust un nevē
lējusi ne sunišam labi paēst dot. Suns pavisam nobadē- 
jies un novājējis klejojis apkārt.

Vienudien suns satiek vilku, un tas saka: «Vai, brāl, 
cik tu liess palicis.»

«Kā nu nenoliesēs, kad saimniece vairs man ne pa
ēst nenovēl,» suns atbildēja vilkam.

Nu abi izgudrojas ilgu laiku, kādā vīzē varētu tikt 
pie labākas maizes. Beidzot vilks deva sunim labu pa
domu. Viņš sacīja, lai suns nākamā dienā izejot saim
niecei līdz uz tīrumu, kur šī iešot pupu pākstis šķīt. 
Viņa būšot paņēmusi līdz savu mazo bērnu un nolikšot 
to grāvmalē, lai sēž. Kad nu šī tās pākstis šķīšot, viņa 
bērnu vairs neredzēšot. Vilks nu arī aizlavīšoties tuvumā 
un nogaidīšot, kad tā labi pa ķērienam būs, tad viņš 
pakampšot bērnu un mukšot uz mežu, bet suns lai tad 
dzenoties pakaļ. Tikai skriedams lai arvienu klūpot un 
Izrādot, ka viņam pavisam maz spēka, ka ne paskriet 
nevar. Beigās tad nu šis to bērnu atņemšot un aiznesī
šot saimniecei. Tad nu gan saimniece viņam daudz la
bāku ēdienu došot.

Labi, kā runāts, tā darīts. Otrā dienā pēc pusdienas 
saimniece iet uz tīrumu pupas šķīt, ko vakariņās izvā-
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rit, un savu mazo bērnu viņa paņem līdz, jo mājās vienu 
atstāt nevar. Visi cilvēki pie darba aizgājuši, un tādēļ 
mazais bērns jāņem līdz. Saimniece noliek bērnu zālītē, 
un pati sāk pupas šķīt, bet vilks jau tuvējā kārklu 
krūmā labu laiku iepriekš bija iegulies un glūnēja. 
Suns ar izgāja saimniecei lidz uz tīrumu.

Kamēr nu saimniece līkņājās pa pupām, vilks no 
krūma laukā un pakampj bērnu. Tas nu gan ķepurojas 
un brēc, taču vaļā tikt nevar vis, Saimniece ar driz vien 
pamana, kas noticis, un briesmīgi nobīstas. Kur nu vilku 
vairs noķersi, bērns pagalam tā kā tā. Šī nu sāk neganti 
vaimanāt, bet tad labi apskatās un ierauga, ka suns dze
nas vilkam pakaļ kā negudrs.

«Bet spēka gan nabadziņam maz, tam sunītim,» sieva 
bēdājas, redzēdama, ka suns ik pa gabaliņam klūp un 
krīt, pa kaklu pa galvu.

Suns iedzinās iekšā mežā, vilkam pakaļ, un saimniece 
nezināja, ko iesākt, ko ne. Bet drīz vien suns jau nāk 
atpakaļ ar visu bērnu. Saimniece nu nezina, kur likties, 
ko dot tik labam sunītim. No šīs dienas nu sunim sākās 
īsti zelta laiki. £da šis, ko tik vien gribēja, gulēja, kur 
tik gribēja un cik ilgi patika. Labāku dzīvi nu nevarēja 
nemaz vairs vēlēties,

Suns atcerējās savas senākās dienas, kad bada maizi 
ēda, un tad iedomājās, ko lai šis vilkam par to labumu 
atdarot. Bet gadījās rudenī tā, ka tais mājās, kur suns 
dzīvoja, vienam pārim bija kāzas. Suns nu ieaicināja ari 
vilku kāzās.

Kāzu vakarā vilks ieradās ar, bet iekšā viens pats 
nedrīkstēja nākt. Gaidīja aiz vārtiem, kamēr suns šim 
izies pretim. Suns nu ieved vilku istabā un iešķūrē vienā 
pagulte. Suns piegādā tur visādus labumus, un vilks ne 
visu patērēt nevar, ko suns viņam padod.
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Paēdis līdz kaklam un labi pulka brandvīna sadzē
ries, vilks paliek pavisam nevaldāms. Sāka neganti aurēt 
un bļaustīties pagultē, tā ka kāzinieki pamanīja. Nu tik 
bija gan jaktesl Tas kāzu viesiem bija taisni pa prātam, 
ka viens tāds padumjš, labi piedzēries vilks ari iera
dies kāzās. Ļaudis saņēma rungas un mietus un tad dze
nāja vilku no vienas pagultes otrā un gruntīgi sami
zoja.

Vilks aizskrēja uz mežu, un skrejot dzērums arī pavi
sam izgāja. Viņš domāja, ka suns viņu ar viltu ievedis 
pie tādiem briesmīgiem cilvēkiem. Tādēļ nu vilks no
lēma nekad vairs ar suni nedraudzēties, bet pieteikt 
viņam karu. To viņš nemaz nevarēja iedomāties, ka 
pats ar savu dzeršanu un aurēšanu bija sev sagādājis 
nepatikšanas un sāpes.

Nu šis visu dienu staigāja pa 
mežu, meklēdams sevim karotājus.
Satika lāci un uzrunāja, vai nevē
loties nākt līdz karā par kara va
doni. Šim jāejot karā ar suni, kas 
viņu neganti apkrāpis un piemā
nījis. Labi, lācis iešot ar līdz ar 
suni karot.

Nu, iet abi divi, līdz satiek 
mežacūku. Lai nākot līdz karot, 
vilks tai saka. Labi labi, mežacūka 
atbild, viņa iešot ar līdz,

Iet, iet visi trīs tālāk, līdz sastop 
zaķi. Lai nākot ar suni karot, vilks 
plijas zaķim virsū.

Labs ir, zaķis jau suni nevar ne 
acu galā ieraudzīt, kālab ta nu 
karot neies.
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Nu iet visi četri — vilks, lācis, mežacūka un zaķis. 
Pa ceļam gadās vēl lapsa. Lai nu kūmiņš ar šoreiz ejot 
līdz izkaroties, tā vilks atkal plijas virsū.

Labi labi, lapsa atbild, šī iešot ar līdz ar suni karot.
Ko nu, aiziet visi uz kara placi un gaida suni ar savu 

karaspēku ierodamies. Vilkam jau nu karaspēks mak- 
tīgs, un tas tik suni vien nevar sagaidīt, kad dabūtu jel 
kauties.

Suns dzīvo, dzīvo pa mājām itin mierīgs, te uz vien
reiz ziņa klāt: jāiet karot. Suns nu gan tāds bēdīgs bija, 
ka jāiet taisni ar draugu vilku kauties, bet nevar neko 
darīt, jo pats vilks tā grib. Sunim, nabadziņam, nav ne
viena karotāja, tas staigā pa sētu, galīgi nobēdājies.

«Vadzi, kas tev tik slikts lēcies, ka tu staigā, galvu 
nokāris,» gailis vienudien jautā sunim.

«Tāpat jau slikti vien ir,» suns atbild, «jāiet ar vilku 
karot un nav neviena karotāja.»

Lai ņemot šo līdz, gailis saka. Labi, lai nāk līdz.
Iet šie divi karā, satiek runci. Kur iešot? — Karot ar 

vilku, šie atbild. Runcis grib iet līdz. Lai nākot, suns 
saka.

Nu šie ar, pavisam kopā trīs karotāji, aiziet.
Vilka karaspēks pa to laiku paslēpies, jo cerēja sle

peni uzbrukt un tā ātrāk pieveikt suņa karaspēku. Vilks 
bija ielīdis žagaru čupā, bet aste, par nelaimi, palikusi 
ārā. Un vilkam tāds niķis — asti kustināt. Runcis domā, 
ka pele, un capsl Nogrābj vilku pie astes. Vilks no tie
sas nobīstas un sukā mukt. Runcis ar trakoti pārbīstas, 
sprūk augšā kokā. Un taisni kā par nelaimi lācim 
virsū. Tas, bailēs no koka lēkdams, nositas. Citi karotāji, 
redzēdami, ka lācis kaujā jau kritis, mūk, ko tik var, 
katrs uz savām mājām. Tā nu suns ar saviem draugiem 
bija uzvarējis vilka karaspēku.
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VILKS UN SUNS

V-/ilks satiek suni un tam uzsauc: «Labdien, sunīt!»
Suns: «Labdien, labdien, vilciņ!»
Vilks: «Saki man, sunīt, kas tevi tik brangu baro

jis?»
Suns: «Kas gan cits kā cilvēki.»
Vilks: «Laikam jums par to cieši jāstrādā?»
Suns: «Pavisam ne. Mans darbs — naktīs apsargāt 

māju.»
Vilks: «Ja tik vien, tad arī es labprāt ietu kalpot.»
Suns: «Nāc! saimnieks arī tevi pabaros.»
Abi iet, bet pie vārtiem vilks apstājas un jautā: «Bet 

kas tas? Kakls tev bez spalvām!»
Suns: «Nu, tāpat vien!»
Vilks: «No kā tad?»
Suns: «Tāpat vien, no ķēdes. Dienā mani sien ķēdē.»
Vilks: «Ardievu, sunīt! Neiešu cilvēkiem kalpot. Kaut 

gan neesmu tik brangs kā tu, tomēr mežs un brīvība 
man mīļāki par visām lietām.»

VILKS — LOPU GANS

(S en āk  vilks gājis ganos, bet suns sargājis tik māju. 
Vilks bijis ļoti rijīgs, un saimniece to nekad nav varē
jusi pieēdināt. Kādreiz saimniece sakarsējusi akmeņus 
un devusi tos vilkam par ceptiem kartupeļiem. Vilks 
norijis vienu karstu akmeni, kaukdams aizskrējis uz 
mežu un nekad nav nācis saimnieces govis ganīt.

Vēl tagad vilka apdegušais purns ir melns un apde
gušais kakls stīvs.
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VILKS SŪDZ s a im n ie c i

V ecos laikos bijis vilkam ganos jāiet. Kādreiz vilks, 
no ganiem pārnācis, prasījis saimniecei ēst. Bet saim
niece toreiz bijusi traki noskaitusies un iegrūdusi vil
kam maizes lizi rīklē. Tādu pārestību vilks nav varējis 
paciest un gājis dievam sūdzēt.

Dievs teicis: «Ja tev ar godu nedod, ēd no saimnieces 
ganāmpulka 1»

«Jā, bet kā es jēlu gaļu ēdīšu?» gaudies vilks.
Dievs to pamācījis: «Nerunā niekus! Ēzdams paņem 

tik gāju trīs reizes mutē un saki tā: «Te cepts — te 
vārīts, te cepts — te vārīts.» Redzēsi, cik mīksta kļūs.»

Vilks tā darījis un dara šodien.

VILKS NES COKU

Aagrākos laikos, kad visi meži bijuši pilni vilku, reiz 
cūku aplokā ielavījies vilks. Paķēris lielu cūku un nesis 
prom uz savu midzeni. Cūka uztraukumā kliegusi: «Kur 
nesi, kur nesi, kur nesi?» Beidzot nabadzīte nokususi 
no lielās kviekšanas un tik dvesusi: «Nes, nes, nes, nes!»

VILKS UN TEĻI

V'ilks, gar teļu aploku ložņādams, kāri glūn uz teļiem. 
Saimnieks uzsauc: «Neglūni uz maniem teļiem!»

«Kā, vai man tavu teļu dēļ nebūs brīv aplokā skatī
ties?» atbildējis lielīgi pretī saimniekam vilks.



ĀŽA LIELĪBA

Pie upes dzēris āzis. Padzēries, sitis kāju pie zemes 
un sacījis: «Ne par pašu vilku nebēdāju!»

Vilks, krūmos stāvēdams, to dzirdējis un uzsaucis: 
«Andriev, ko tu tur nu atkal runāji?»

«Ak cienīgs meža lielskungs, dzērājam dzērāja 
valoda!»

VILKS NES ĀZI

V'ilks saķēris āzi un nesis uz mežu. Kaza tam sau
kusi: «Vīriņ — Mikiņ! nu tu aizej, bet kad pārnāksi?»

«Redzēs, kā klāsies,» āzis atbildējis, «varbūt arī ne
pārnākšu.»

VILKS SPRIEŽ TIESU

D"ivi āži sastrīdējušies un sākuši badīties kā nelabie. 
Te pieskrējis vilks un teicis: «Ļaujiet man būt par jūsu 
tiesnesi, kā jau vecam tiesnesim.»

«Labi,» āži atteikuši, «stājies tik mūsu vidū, tad dzir
dēsi sūdzības.»

Vilks, cerēdams vispirms aprit vainīgo, tad nevainīgo 
āzi, iestājies arī starp āžiem. Bet kas vilkam dos āžus 
ēst! Aži ar ragiem sasit vilka sānus zilus un melnus. 
Kamēr vilks apķeras, kas noticis, āži jau gabalā.
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JAUNAIS VILKS UN AUNS

P avasarī auns ēdis uz rudzu zelmeņa. Jauns vilks, 
kas līdz šim tikai smaulas aitas bija redzējis, iznācis 
no meža un prātojis: «Diezin, vai tā būtu aita, vai ne? 
Nē, nebūs vis;»

Gājis klātāk; bet auns pēkšņi apgriezies ar visiem 
ragiem un sabolējis acis.

Vilks jau sabijies. Beidzot ievaicājies itin žēlīgi, 
ko viņš ar tādiem sirpjiem galvas galā darot?

«Ko daru? Gurnus pakasu, ja ieniezas.»
Vai! lai pakasot viņam arī drusku, brīnum niezot.
«Labi labil Tad panāc te pie ežas.»
Šis lien arī kā tāds izgurušais. Auns nu pakāpies uz 

ežas, kas bijusi ļoti stāva, un tad licis ragus ar tādu 
sparu vilkam sānos, ka tas palicis uz vietas.

AUNS PĀRMĀCA VILKU

R eiz auns lielraģis bija atšķīries no aitu pulka. 
Nabadziņš blēdams skraidīja, aitas meklēdams. Te — 
saskrējās krūtīs ar pašu vilku. Vilks uzkliedza: «Pie
turi, man kas runājams — es tevi ēdīšu!»

«Tad labi,» auns iesaucās, «es cauru dienu noskrē- 
jos, nāvi meklēdams — nu lielām mokām reiz satiku. 
Tad nu nostājies tur lejā un atplēt muti labi platu. 
Uzskriešu kalnā un dzīvs likšos tev vēderā iekšā. 
Esmu dzirdējis, ka tad mana gaļa esot desmitkārt 
gardāka.»



Vilks tūliņ nostājās lejā un atplēta muti, cik jaudāja. 
Auns, labi attecējies, deva ar ragiem tādu drāzienu vil
kam pa galvu, ka tas turpat uz vietas palika guļam. 
Auns smiedamies aizgāja.

Vilks, no belziena atžilbis, uzcēlās brīnīdamies: 
«Skrien tavu skrējienu — uguns vien gar acīm nostie
pās! Bet nu īsti nemaz nezinu, vai viņš man izskrēja 
cauri vai aizskrēja garām, bet vēderā, kā liekas, nebūs 
palicis.»

ODS UN VILKS

O ds vilkam: «Kaimiņ, kurp tā steidzies?»
Vilks: «Uz ganībām zirgu ēst.»
Ods: «Vai tev prāts, zirgu uzvarēt! Reiz mēs vesels 

tūkstotis saķērāmies ap vienu zirgu un tad tik to nogā
zām; pie tam tas pusi no mums nosita, bet arī no dzīva
jiem neviens nedabūja zirgu ēst.»

Vilks: «Tad jāiet citur laimi meklēt.»

VILKS UN ZIRGS

Reiz vilks bija ļoti izsalcis. Iedams gar lauku, tas 
redz: uz lauka ganās zirgs un kumeļš. Vilks piegāja pie 
vecā zirga un sacīja: «Ak, kā es zirgus mīlu! Ļauj, lai 
es tavu skaisto kumeļu noglāstu un nobučoju, man viņš 
ļoti patīk!»
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Zirgs viņam atbild: «Ak tu, mīļais vilks, tu labāk ap
raugi man kāju, diez kas noticis, kas ne, nevaru paiet, 
jāklibo.» Vilks tapa loti priecīgs un domā: «Cik tas 
zirgs lētticīgs. Labi, es papriekšu apēdīšu viņu un tad 
kumeļu.»

Bet, tikko viņš gribēja saķert zirga pakaļkāju, zirgs 
viņam tā iespēra, ka vilks tīri apžilba un ar mokām aiz
vilkās atpakaļ uz mežu.

l ē t t ic īg a is  v ilk s

V ilks zirgam: «Zirdziņ, es tevi ēdīšu.»
Zirgs vilkam: «Kā vari ēst? Man naglas pakaļkājās.» 
Vilks: «Es izvilkšu naglas.»
Zirgs: «Ja vari — velc!»
Vilks iet naglas vilkt, bet zirgs to nosper ar pakaļ

kājām.

KA IZŠALKUŠAM VILKAM GĀJIS

Raiz vilks ļoti gribējis ēst. Ieraudzījis pļavā aunu, 
vilks tam uzsaucis: «Ragaini, ragaini, es tevi gribu ap
ēst!»

Ragainis jautājis: «Kas tad tu tāds esi, ka mani gribi 
apēst?»

«Es esmu vilks!»
«Kas tad tu par vilku, tu jau esi suns.»
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Bet vilks tiepies un tiepies, ka viņš esot vilks.
«Nu. ja tu esi vilks, tad nostājies tur lejā un izplēt labi 

platu muti. Es skriešu no kalna un ieskriešu taisni tev 
rīklē.»

Labi. Vilks arī paklausa. Viņš nostājas lejā, izplētis 
līdz ausīm muti, un gaida. Auns uzkāpa kalnā, ieskrē- 
iies no visa spēka, iezvēla ar ragiem vilkam pa pieri. 
Vilks nokrita gar zemi, bet auns aizskrēja mājā.

Pēc laiciņa vilks uzcēlies un pats pie sevis teica: 
«Esmu gan muļķis. Kur tas redzēts, ka cepetis pats 
skrien mutē.»

Vilks izsalcis iet tālāk. Redz, pļavā barojas zirgs. 
«Zirdziņ, es tevi ēdīšu!»

«Kas tad tu esi tāds, ka mani gribi apēst?»
«Esmu vilks.»
Bet zirgs teica: «Kas tad tu par vilku, tu jau esi 

suns.»
Vilks tiepās un tiepās, ka viņš ir vilks.
«Ja tu esi vilks, tad neko darīt, ēd arī, žēl, ka neesmu 

nobaroiies. Tālab iesāc ēst no astes. Kamēr tu ēdīsi no 
astes, tikmēr ar barošos, lai naliktu treknāks.»

Vilks tā arī darīja, apgājis apkārt, gribējis ķerties 
pie astes. Te zirgs iespēra ar pakaļkāju, tā ka vilks 
nopāzies par zemi. Bet zirgs aizskrējis uz māju.

Vilks sēd un domā: «Biju gan muļķis un nejēga! Kur 
tas redzēts, ka sāk ēst no astes.»

Vilks iet tālāk, cūka sildās saulē. «Cūciņ, es tevi 
ēdīšu!»

«Kas tad tu tāds esi, ka mani gribi ēst?»
«Esmu vilks.»
«Kas tad tu par vilku, tu jau izskaties tāds kā suns.»
Vilks tiepjas, ka viņš esot vilks.
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«Nu, ja tu esi vilks, tad sēdies man mugurā, es tevi 
pavizināšu. Pēc tam mani varēsi apēst.»

Vilks arī uzsēdās cūkai mugurā, bet cūka ar visu 
vilku taisni uz mājām. Te izskrej suņi un klūp vilkam 
virsū. Tie plēsa viņu tik ilgi, kamēr vilks aizskrēja uz 
mežu.

AITU GANS UN VILKS

G ans mežmalā ganīja aitas. Reiz tas joku pēc klie
dza: «Vilks aitās, vilks aitās!»

Saskrēja cilvēki ar spriguļiem, dakšām un kūjām, bet 
vilka nav. Cilvēki aiziet mājā, tik gans par viņiem vēl 
nosmejas. Otrā dienā gans atkal: «Vilks aitās, vilks 
aitās!»

Saskrien cilvēki, bet vilka nav. Gans smejas, un cil
vēki pikti iet uz mājām. Trešā dienā tieši vilks iznāk no 
meža. Gans brēc, cik vien jaudā: «Vilks aitās, vilks 
aitās!»

Tik šoreiz neviens nenāk palīgā. Vilks nokož daudz 
aitu un aiznes vislabāko jēru. Vakarā gans dabū pē
rienu.

VILKS PILDA LĪGUMU

S en āk , kad vilki pulka bijuši, varējuši dažreiz avis 
dabūt no tiem uz pusēm. Tā reiz viens saimnieks aris 
un ieraudzījis vilku ar avi mutē. Saimnieks teicis:
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«Draugs, uz kurieni iedams? Vai neatdosi man aitu uz 
pusēm?»

Vilks tūliņ izlaidis aitu no mutes. Saimnieks pārnesis 
aitu mājā, kopis un barojis. Vēlāk apdomājies: «Nē, 
labāk paturēšu vilka aitu pa ziemu.»

Labi, paturējis. Pavasari šī pati aita atnesusi divus 
jērus. Un, līdzko pirmo reizi ganos izlaiduši, vilks ari 
bijis klāt: paņēmis vienu jēru un aiznesis, bet otru ne
aizticis visu vasaru.

Rudenī saimnieks nokāvis to jēru un veco aitu arī, 
bet no vecās aitas vilkam otru pusi negribējis dot. Citi 
teikuši: «Nebūs labi! vilki turas cieši pie līguma.»

Neko darīt, pārcirtis aitu uz pusi un aiznesis vilkam. 
Vilks paņēmis savu pusi un neteicis nekā. Saimnieks 
domājis: «Nu ir viss kārtībā!»

Bet nekā: naktī vilks atnācis sētā un meklējis vēl 
savu pusi no aitas ādas, ko saimnieks nebija devis vil
kam, bet ielicis pie citām ādām ādu traukā raudzēt. 
Vilks izvilcis aitas ādu no raudzējamā trauka, pārplē
sis pa vidu, vienu pusi atlicis atpakaļ, otru aiznesis un 
tad vairs nerādījies.

Rau, tādi esot vilki: ko nolīguši, to smalki ari iz
pilda.

KĀ VILKI jā l o d z a s

R eiz vīri, mežā braukdami pēc malkas,satikuši vilku. 
Viens jokodamies pasolījis vilkam tabaku šņaukt, vilks 
tūliņ klāt un gaida tik, lai dod, ko solījis. Vīram tabakas 
nemaz nav bijis, ko dot. Vilks sasaucis citus vilkus, un
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nu visi apkārt un taisās kost nost to solītāju, ka nekā 
vairs glābties. Par laimi viens iedomājies un sācis teikt: 
«Ej tu, vīrs, savu ceļu, es iešu savu!» Nu vilki atstā
jušies.

Vilki loti vēloties, lai viņus godinot par vīriem, tad 
viņi cilvēku neaizskarot; bet sakāmvārds; pasolīja kā 
vilkam tabaku šņaukt — uzglabājies vēl tagad.

KOKLĒTĀJS UN VILKS

C itreiz  dzīvojis puisis, varens koklētājs, apbrīnojams 
dziedātājs. Kad viņš koklējis un dziedājis, tad putni 
salaidušies bariem klausīties un niknākie zvēri palikuši 
kā jēri.

Reiz puisis nakti apmaldījies mežā un nevilšus iekri
tis vilku bedrē. Vilks zvērojošām acīm nācis puisim 
pretī un patlaban taisījies, zobus šņakstinādams, naba- 
dziņu plosīt.

To redzēdams, puisis sācis koklēt un dziedāt. Acu
mirklī vilks attupies puisim iepretī, kaucis jaukajām 
skaņām līdz un nedarījis nekā ļauna. Gaismā puisis izcē
lies no bedres un gājis mājā. Bet vilks, tecēdams kā 
sunītis nopakaļus, pavadījis koklētāju līdz vārtiem, ne
maz negribējis uz mežu atpakaļ griezties.
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Sieva saka: «Vecīt, paklausies, cik skaisti vilciņš 
dzied. Atdosim viņam vienu aitiņu.» Atdeva.

Vilciņš aiznesa aitu, apēda, otrā rītā atnāca pie loga 
un dzied:

«Dzīvo vecis ar vecīti,
Tur viņi četras aitiņas,
Kauķīti — kucīti,
Strupastīti — ķēvīti.»

Sieva saka: «Vecīt, paklausies, cik skaisti vilciņš 
dzied, atdosim viņam vēl vienu aitiņu.» Atdeva.

Vilciņš aiznesa aitu, apēda, atnāca atkal un dzied pie 
loga:

«Dzīvo vecis ar vecīti,
Tur viņi trīs aitiņas,
Kauķīti — kucīti,
Strupastīti — ķēvīti.»

Sieva saka: «Vecīt, paklausies, kā vilciņš skaisti dzied, 
dosim viņam vēl vienu aitiņu.» Atdeva.

Vilks aiznesa, apēda, otrā rītā atnāca un dzied atkal 
pie loga:

«Dzīvo vecis ar vecīti,
Tur viņi divas aitiņas,
Kauķīti — kucīti,
Strupastīti — ķēvīti.»

Sieva saka: «Vecīt, klausies, cik skaisti vilciņš dzied, 
dosim viņam aitiņu.» Atdeva.

Vilks aiznesa aitiņu, apēda, atnāca atkal un dzied:
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gluži labi staigāt. Lācis nonāca līdz būdiņai, kur dzīvoja 
abi vecie, piegāja pie vārtiem un teica: «Laidiet mani 
iekšā. Mana kāja vārās podā, un vecene vērpj manu 
vilnu!»

Vecītis ar vecenīti sastinga no bailēm. Tad vecītis 
teica: «Tu tūliņ noslēpies aiz krāsns. Es ielīdīšu sietā, 
kas karājas pie griestiem, pie pašām durvīm!»

Abi tā arī izdarīja. Nu lācis nāca istabā. Bet, tikko 
tas iebāza galvu pa durvīm, vecītis attaisīja sietu no 
griestiem un ar visu sietu uzkrita lācim taisni uz gal
vas. Lācis tā sabaidījās, ka, ne atpakaļ nepaskatījies, 
aizbēga uz mežu.

Tā vecie izglābās no lielām briesmām.

LĀCA PATEICĪBA

(S enos laikos, kad mūsu mežos mājojuši vilki un lāči, 
atgadījies tāds notikums. Kāds zemnieks reiz braucis 
ziemā uz mežu pēc malkas. Drīz viņš mežu arī sasniedzis 
un, nekā ļauna nedomādams, braucis tik uz priekšu. Bet 
kas nu tad? Uzreiz tas izdzirdis tādu savādu troksni. To
mēr zemnieks nelicies zinis un braucis tik uz priekšu. 
Ko nu zemnieks ieraudzījis? Uz stigas malā sakrautās 
malkas stāvējis lācis un visapkārt tam vilku bars. 
Lācis ķēris no grēdas malkas pagales vienu pēc otras un 
sviedis ar tām vilkiem. Tā tas bijis apsitis daudzus vil
kus, bet vilki neatlaidušies.

Zemnieks, šo zvēru cīņu pamanījis, žigli vien griezis 
zirgu apkārt, lai brauktu prom uz mājām. Bet lācis jau 
bijis to pamanījis. Zibeņātri nolēcis no malkas grēdas
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Un ie lē c is  v iņ a  r a g a v ā s ,  a t s p ie d is  s a v u  m u g u r u  p r e t  z e m 
n ie k u  u n  b ra u c is .

Zemnieks aiz bailēm bijis gluži mēms. Viņš tik dzinis 
zirgu, ko spēj. Zirgs arī, briesmas juzdams, nav slin
kojis, bet devis kājām vaļu. Vilki tikpat panākuši bēg
ļus un ķēruši jau aiz ragavām. Lācis nu pakampis ķepās 
cirvi un tik zvēlis vilkiem, ko māk. Nu bijusi arī mež
mala klāt. Lācis vēl arvien atradies ragavās. Drīz bijusi 
zemnieka māja. Lācis beidzot izkāpis laukā un devies 
pār laukiem prom uz citu vietu.

Tas nu tas. Bet reiz vasarā, kad šis notikums bijis jau 
piemirsts, šis pats lācis, kuru zemnieks no nāves iz
glābis, pa dienasvidu atstiepis prāvu bluķi ar bitēm. 
Suņi sākuši riet, un zemnieks, ārā izgājis, vēl pamanījis 
lāci, kurš nesteigdamies iegājis mežā. Tā lācis stiepis 
bluķus ar bitēm vairākus lāgus. Kuru bluķi atstiepis, ap
sēdies blakus un gaidījis iznākot savu izglābēju. Līdz 
viņš iznācis no istabas, arī lācis cēlies un gājis prom.

Lūk, tā lācis pateicās savam izglābējam, apdāvinādams 
to ar bišu stropiem.

LĀČI ATMAKSA SAIMNIEKAM

R eiz vienam saimniekam katru nakti lāči nobradājuši 
un noēduši auzas. Bet ko nu saimnieks darīs, viņš no
pļauj auzas un saliek lielās gubās un noliekas turpat 
aiz vienas gubas vaktēt — kad nu atkal lāči nāks pie 
gubām, tad laidis skrotis ribās iekšā.

Bet lāči gan tik gudri, pamanījuši pulvera smaku, 
neviens vairs nerādījies tai naktī. Tiklīdz saimnieks no
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rīta aizgājis ar plinti uz māju, lāči tūliņ klāt un, ko do
mājies, visas visas auzu gubas sanesuši linu mārkā un 
vēl ar akmeņiem noslodzījuši.

KA LĀCIS IZGLĀBIS CILVĒKU NO NĀVES

K āds cilvēks meklējis mežā bites. Pa veciem koku 
stumbriem ložņādams, tas aiz neuzmanības iekritis dziļā 
ozola dobumā. Viņš gan saucis pēc palīdzības, bet to 
neviens nav dzirdējis. Viņš sataisījies uz nāvi, jo pats 
ar savu spēku no dobuma nav varējis iztikt ārā. Ap va
karu stumbura virsotnē parādījies liels lācis, kurš gājis 
stumbura dobumā pārnakšņot. Ar muguru pa priekšu 
tas laidies dobumā. Cilvēks nāves bailēs, ieķēries lāča 
spalvās un kliedzis: «Nucs! ar sparu uz augšu!»

Lācis visā spēkā līdis uz augšu. Dobuma virsotni ne
sasniedzis, tas apstājies, jo nasta bijusi par smagu. Cil
vēks iekniebis viņa astē un uzsaucis: «Vēl drusciņ!»

Lācis pēdējos spēkos ar visu cilvēku izlīdis no do
buma. Pēc tam ieskrējis mežā, bet cilvēks laimīgi gājis 
uz māju.

MEDNIEKI UN LACIS

Divi mednieki, Andrejs un Jēkabs, dzirdējuši, ka 
mežā liels lācis. Viņi tūliņ uz lāča ādas rēķina krogā labi 
uzdzīvojuši. Tad iegājuši mežā nomedīt pašu lāci. Te 
viņi arī salikuši lāci un ļoti nobijušies. Andrejs aiz
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bailēm uzrāpies kokā, bet Jēkabs, kā nomiris, nolicies 
zemē.

Lācis mierīgi piegājis pie Jēkaba, to apošņājis, tad 
aizgājis. Andrejs pēc pārciestām bailēm norāpies no 
koka un jautājis: «Jēkab, ko lācis iečukstēja tavā ausī?»

Jēkabs: «Lācis man iečukstēja, lai mednieki lāču ādas 
nepārdodot, kamēr paši lāči vēl dzīvi.»

LACIS UN VELNS

K laušu laikā Sāruma muižas rijā dzīvojis velns, kurš 
rijnieku mocījis. Kad rijnieks cepis kartupeļus oglēs, tad 
velns tur arī iebēris akmeņus. Velns vienādi pirmais sa
lasījis ceptos kartupeļus un, teikdams: «Kas pepas — tas 
man, kas nepepas, tas rijmeirim,» •— rij
niekam devis akmeņus.

Rijnieks nekādi nav varējis atraidīt 
velnu.

Kādreiz muižā ieradies lāča vadātājs.
Uz rijnieka lūguma imdātājs 
ievedis lāci rijā, lai tas ar vel
nu lauztos. Velns paš'aik ņē
mis kartupeļus no oglēm. Lā
cis arī stiepis savu ķepu pēc 
kartupeļiem. Velns tam iesi
tis, teikdams: «Ciks! Vai tie 
ir tavi?»

Lācis par to apskaities un 
gāzies velnam virsū. Velns,
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ar lāci laužoties, brīžos palicis tik liels kā siena guba 
un tik mazs kā dzijas kamols, bet nav varējis lāci uz
varēt. Velns, no rijas aizskriedams, tik iesaucies: «Rij- 
meiri! tev ir gan ļauns kaķis!»

No tā laika velns nav rādījies rijā.

ZIRGS UN LACIS

K ādam saimniekam bija vecs zirgs. Saimnieks, ap- 
kaustījis zirgam visas četras kājas, aizveda uz mežu un 
palaida. Zirgs staigāja pa mežu un meklēja sev pārtikas.

Kādu reizi viņš, staigādams pa mežu, satika lāci. Lācis 
saka uz zirgu: «Es tevi ēdīšu!»

Bet zirgs tam atbild: «Ko tu mani ēdīsi — es esmu 
vecs.»

Lācis saka zirgam: «Nekas, gan apēdīšu, mani zobi ir 
asi.»

Zirgs atsaka: «Iesim pie akmens, kas no tā izšķils 
ugunis, tas ēdīs.»

Lācis ir ar mieru un aiziet pie akmens. Zirgs saka 
lācim: «Sit pa šo akmeni!»

Lācis sāka sist pa akmeni, sita, sita, bet ugunis neva
rēja dabūt.

Tad zirgs saka: «Sākšu es meklēt ugunis no šī ak
mens.»

Zirgs pacēla kāju un rāva pār akmeni tā, ka ugunis 
sāka lieties. Lācis, redzēdams, ka zirgs dabū ugunis, sāka 
bēgt. Zirgs vēl iekliedzās: «Pagaidi, es tevi ēdīšu!»

Lācis aizskrēja aiz kalna, satika vilku. Vilks vaicāja 
lācim: «No kā tu esi nobijies?»

Lācis viņam sāka stāstīt, ka šis redzējis tādu zvēru,
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kurš šo gribējis apēst. Vilks sāka vaicāt, kāds bijis tas 
zvērs. Lācis izstāstīja vilkam, ka tam bijušas garas krē
pes un aste. Tad vilks sacīja uz lāci: «Tu, muļķis, tas 
bija zirgs, zirgus es ēdu.» Un vilks teica lācim, lai aizved 
šo uz to vielu, kur bijis zirgs.

Lācis pavedis kādu gabalu un saka: «Ekur viņš staigā!» 
Vilks saka, ka šis vēl neredzot. Lācis paņēma vilku un 
pacēlis vaicāja: «Vai redzi?» Bet vilks atbild, ka vēl 
neredzot. Tad lācis saspieda vilku ciešāk un, pacēlis 
augstāk, vaicāja: «Vai redzi!» Bet vilks, jau pagalam sa
spiests, neatbild neko. Saspiedis vēl ciešāk, vaicā: «Vai 
redzi?» Bet vilks neatbild.

Tad lācis saka: «Kāds muļķis, saka, ka šis ēdot, bet, kā 
ieraudzīja, tā i nobijās.» Lācis nosviedis vilku zemē un 
aizbēdzis projām. Zirgs palika staigājot pa mežu.

LACIS UN PELE

R eiz lācis sev taisījis vietu, kur gulēt. Pie viņa pie
nākusi pelīte un prasījusi: «Papiņ, ko tu te dari?»

Viņš atrūcis: «Vai tu neredzi, ka vietu taisu.»
«Nu uztaisi man ar vienu stūrīti.»
Vai šis tādam niekam vietu taisīšot, labāk lai taisoties 

projām ar veselu ādu. Pelīte noteikusi, lai nemaz pro
jām netrencot, kādu reizi šī šam arī varot būt derīga. 
Tāds nieks šam varot ko palīdzēt? Pelīte neko vairāk 
neteikusi un aiztecējusi projām.

Pagājušas vairākas dienas, mednieki uzoduši, ka te 
ieceļojis lācis, uzlikuši tiklu, un šis nabags ar ielīdis 
un tā sapinies, ka no tā laukā nekādi nevar tikt. Skatī
jies visapkārt, bet nekur palīdzības nevarējis sagaidīt.
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Peirte gājusi garām un Ieraudzījusi lāci tīklā. Viņa 
iedama uzprasījusi: «Nu, papiņ, kā tev labi klājas?»

Papiņš ieplētis acis un sācis lūgties, vai šo nevarot 
atpestīt no nelaimes. Pelīte atbildējusi, ko nu tāds nieks 
varot palīdzēt. Lācis tūlīt iedomājis pats savus vārdus 
un nokaunējies. Ķērāji ar pašu laiku nākuši. Nabaga lā
cis vairs neko nesapratis. Pelīte teikusi: «Tu man ne
palīdzēji, bet es tev palīdzēšu.» Viņa ar visu spēku ņē
musi pārkodusi tīkla striķus pušu. Lācis smiedamies iz
līdis laukā no tīkla un aizgājis projām, i paldies ne
pateicis.

LĀCIS PREC PELI

Vienreiz lācim pele bijusi brūte. Nu lācis grib pre
cēt peli. Sataisa kāzas. Pele aicina savus radiniekus, lācis 
savus, un nu ies laulāties.

Nāk lācis pa sūnām, pele apakš sūnām. Bet lācis, kā 
jau liels un varens, uzliek savu ķepu uz sūnām. Te nu 
peļu gods pagalam.

BRIEDIS

Briedis gājis pie upes dzert. Savus ragus ūdenī ierau
dzīdams, tas izsaucies: «Kas man par skaistiem ragiem, 
bet nejaukas man kājas. Ja man būtu jaukas kājas, tad 
es droši vien tiktu iecelts par pašu zvēru ķēniņu.»
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Tikko briedis padzēries, tad arī atskanējusi mednieka 
taure un suņu riešana. Briedis nu devies ar nejaukajām 
kājām uz mežu. Bet mežā tam nelaime: jaukie ragi sa
pinušies koku zaros, ka nevarējis paskriet. Drīz vien 
mednieks ar suņiem klāt un nošauj briedi. Tas mirdams 
izsaucies: «Jūs, nejaukās kājas, glābāt manu dzīvību, bet 
jūs, jaukie ragi, ierāvāt mani nāvē!»

Kādreiz Pērkoņtēvs sadusmojies par odiem, knišļiem 
un mušām. Viņš ņēmis un sabāzis visas nekauņas kulē 

un sasējis galu ciet. Tad tas pasaucis zaķi un licis, lai 
aši noslīcina. Pērkoņtēvs, kuli dodams, pieteicis, lai sar
gājoties lūrēt kulē un kādu palaist. Zaķim briesmīgi 
gribējies paskatīties, bet nav drīkstējis. Kad bijis pie 
upes pienācis, tas vairs nav varējis nociesties, attaisījis 
kuli un gribējis palūrēt. Te uz reizi viens ods — džinkst 
tam gar degunu garām un krūmos iekšā. Zaķis nu metis 
kuli zemē un dzinies odam pakaļ, līdz to arī noķēris. 
Kad atnācis atpakaļ, kulē nav vairs bijis neviena oda. 
Zaķis, briesmīgi pārbijies, ielēcis upē un gribējis noslī
cināties. Te, kur bijis, kur ne, vēzis klāt un iekodis lūpā. 
Zaķis no lielām sāpēm aizmirsis bailes un ieskrējis mežā.

No tā laika tad arī zaķim lūpa pušu. Zaķis savu ne
laimi atminoties tikai tad, kad pērkons rūc. Tad tam uz
nākot briesmīgas bailes. Viņš ielienot krūmos un drebot.

KĀDĒĻ ZAĶIM PĀRKOSTA LŪPA
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BAILĪGAIS z a ķ is

Vienreiz lapsa un zaķis gājuši pa mežu. 
Uzreiz ejot tie sadzirdējuši lielu brēkšanu. 
Bailīgais zaķis domājis, ka mežā brēc kāds 
nezvērs, kas taisoties viņiem skriet virsū, gri
bēdams tos aprīt. Un tas laidis ļekas vaļā, 
skrējis pa galvu pa kaklu projām, ko tik 
māk.

Gudrā lapsa turpretim gājusi droši tuvāk 
lūkot, kas tas brēcējs tāds ir. Viņa atradusi, 
ka brēcēja bijusi varde.

ZAĶIS UN VARDES

Reiz zaķis noerrojies par to, ka viņš esot 
tas visniecīgākais radījums. Neviens no viņa 
nebīstoties, bet visi to vajājot un ienīstot. 
Viņš nodomājis darīt reiz savām mokām galu 
un iet uz dīķi slīcināties. Dīķa malā bijušas 
vardes. Tās, zaķi ieraudzīdamas, sabijušās un 
ielēkušas dīķī. Zaķis, redzēdams, ka kādam 
no tā ar bailes ir, atlicis miršanu.



KAS BAILĪGĀKS pa r  za ķ i

ZAķis bēdājies, ka viņam no visiem bailes un no viņa 
neviens nebīstoties. Savās bailēs tas skrējis uz upi slī
cināties. Skrējis caur aitu pūli. Aitas izbijušās, aizskrēju
šas uz abām pusēm. Nu zaķis, redzēdams, ka tāds pūlis 
aitu no viņa bēg, neskrējis vairs uz upi slīcināties, bet 
sācis tā smieties, ka lūpas pārplīsušas.

Vēl tagad saka, kad kāds ļoti smejas: «Kad tik netiek 
četras lūpas kā zaķim.»

KĀPĒC ZAĶIM GARAS AUSIS

R eiz zaķis bija sadraudzējies ar aunu, un tie abi apņē
mās dzīvot kopā. Kādā dienā auns teica zaķim: «Cel
sim sev māju!»

«Celsim!» zaķis atbildēja.
Otrā dienā tie gāja mežā baļķus meklēt. Piegājuši pie 

resna koka, auns teica: «Es šo koku nogāzīšu!» 
«Nenogāzīsi,» zaķis atbildēja.
«Nogāzīšu! Tu redzēsi!» auns lielījās. Labi atskrējies, 

auns likās ar ragiem kokam virsū, un koks bija braiks! 
gar zemi. Zaķis nodomāja: «Ak tad tā tos kokus cērt! 
To es ar varu izdarīt!»

Viņi piegāja pie cita koka, un zaķis teica: «Es šito 
koku nogāzīšu!»

«Nenogāzīsi,» auns atteica.
«Nogāzīšu! Tu redzēsi!» Labi atskrējies, tas likās ar 

pieri kokam virsū. Bet koks stāvēja, kā stāvējis, tikai
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zaķītim, nabagam, galva ieskrējusi plecu starpā. Auns 
redzēja, ka nu draugam jāpalīdz izvilkt, galvu no plecu 
starpas, un teica: «Stāvi stingri! Es tev aiz ausīm galvu 
izvilkšu!»

Auns sagrāba zaķi aiz ausīm un sāka vilkt. Vilka, 
vilka, kamēr zaķis sāka kliegt: «Pietiek!»

Bet auns tik velk un velk. Galvu gan no plecu starpas 
izvilka, bet arī ausis izvilka pavisam no galvas ārā. No 
tā laika zaķim garas ausis.

KĀDĒĻ ZAĶIM ISA ĻIPA

R eiz mazā mājiņā uz maza zemes stūrīša dzīvojusi 
māte ar dēlu. Katru dienu viņus apmeklējis zaķis. Tas 
nopostījis viņu dārziņu un noēdis visus kāpostus, bet, 
kad tas bijis paēdis, tad apgūlies uz lielā akmeņa ista
bas priekšā atpūsties. Māte to daudzreiz gribējusi no
ķert, bet tas nav izdevies. Vienreiz māte nolauzusi ķirša 
zaru ar sveķiem, nolasījusi sveķus nost un tos savārī
jusi par līmi. Ar pagatavoto līmi viņa nosmērējusi ak
meni. Kad zaķis atķal apgūlies uz akmeņa, tad pie tā 
pielipis un nevarējis nost tikt. Māte paķērusi žagaru un 
sākusi zaķi pērt. Šis, nabadziņš, raustījies, raustījies un 
beidzot ari pasprucis, bet tad ari viņa garā aste notrū
kusi un palikusi pie akmeņa.

No tā laika visiem zaķiem ir īsas astes.



AITU GANS UN ZAĶĪTIS

JM -itu gans noķēris zaķīti, pārnesis mājās un ielicis 
viņu apcirknī. Pusdienā pārdzinis aitas mājās un gājis 
skatīties, ko dara zaķītis. Bet tavu bēdu: zaķīša vairs 
nav. Iet uz mežu meklēt zaķīti. Iet, iet raudādams, sa
tiek vilku.

«Kurp iesi puisīt?» uzprasījis vilks.
«Iemu zaķīti meklēt,» atbildējis aitu gans, «tu varētu 

to zaķīti nokost.»
«Kod pats,» sacījis vilks un aizgājis. Ganiņš gājis tā

lāk un saticis rungu.
«Kur iesi, puisīt?» uzprasījusi runga.
«Iemu zaķīti meklēt,» sacījis ganiņš. «Vilks zaķīti ne

koda, tu varētu to vilku nosist.»
«Sit pats,» atbildējusi runga. Zēns gājis tālāk un saticis 

uguni.
«Kur iesi puisīt?» uzprasījusi uguns.
«Iemu zaķīti meklēt,» atbildējis puisēns. «Vilks zaķīti 

nekoda, runga vilku nesita, tu varētu to rungu sade
dzināt.»

«Dedzini pats,» atbildējusi uguns. Zēns gājis tālāk un 
saticis upi.

«Kur iesi, puisīt?» prasījusi upe.
«Iemu zaķīti meklēt. Vilks zaķīti nekoda, runga vilku 

nesita, uguns rungu nededzināja, izdzēs to uguni.»
«Dzēs pats,» atbildējusi upe. Zēns gājis tālāk un sa

ticis vērsi.
«Kur iesi, puisīt?» prasījis vērsis.
«Iemu zaķīti meklēt. Vilks zaķīti nekoda, runga vilku 

nesita, uguns rungu nededzināja, upe uguni neizdzēsa, 
ņem to upi izdzer.»
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«Dzer pats,» atbildējis vērsis. Zēns gājis tālāk un sa
ticis lāci.

«Kur iesi, puisīt?» prasījis lācis.
«Iemu zaķīti meklēt. Vilks zaķīti nekoda, runga vilku 

nesita, uguns rungu nededzināja, upe uguni neizdzēsa, 
vērsis upi neizdzēra, apēd tu to vērsi.»

Un tad tas lācis tam vērsim, tas vērsis tai upei, tā upe 
tai ugunij, tā uguns tai rungai, tā runga tam vilkam, tas 
vilks tam zaķītim. Zaķītis mājās, biksītes kājās.

ZVĒRI ROK AKU

R eiz visi zvēri rakuši aku, bet zaķis neracis. Visi zvēri 
nu varējuši ņemt no akas ūdeni, bet zaķis gājis pa nakti 
ūdeni zagt. Bet citi zvēri uztaisījuši piķa vīru un noli
kuši priekšā akai.

Naktī zaķis gājis pēc ūdens. Zaķis ieraudzījis piķa 
vīru un teicis: «Mūc nost no ceļa!»

Bet piķa vīrs nemūk vis no ceļa. Tad zaķis spēris vi
ņam. Kā sper, tā pielīp. Zaķis spēris ar otru kāju, tā arī 
pielīp.

Tagad zaķis domā: «Pag, pag, gan es tev parādīšu,» 
un sitis ar roku. Kā sita, tā pielipa.

Citi zvēri sprieduši, ko lai dara ar zaķi? Gribējuši zaķi 
mest upē, bet zaķis tik saucis: «Vai cik labi, vai cik 
labi!»

Bet, kad zaķis tā priecājies, tad cili zvēri domājuši: 
tad nu gaT ņevar mest upē, un iesvieduši zaķi krūmos.
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ZAĶIS PIEVIĻ LAUVU

Reiz kāds liels lauva satiek zaķi un grib to apēst, bet 
zaķis nav muļķis, droši skatās uz lauvu un saka: «Ko nu 
tu mani ēdīsi, tādu nieku. Kas tev tur par labumu! Nāc, 
es tev parādīšu zvēru, kam ķepa vien lielāka nekā es. 
Tikai baidos, vai tiksi ar viņu galā.»

«Kas, vai es?» lauva dusmīgi saka. «Parādi, kur ir tāds 
zvērs, kurš stiprāks par mani!»

«Ai,» zaķis iesaucas, «tu nemaz nezini, kas tas par 
zvēru! Viņš dzīvo akā.»

«Nu tad ved mani turp, gribu šo zvēru redzēt.»
Labi, zaķis ved lauvu pie akas un saka: «Skaties nu 

iekšā, tad tu redzēsi to briesmīgo zvēru!»
Lauva mudīgi paskatās ūdenī un ierauga savu lielo 

galvu. Lauva domā, ka tas ir tas briesmīgais zvērs, un 
tūlīt grib lēkt akā iekšā. Bet zaķis nelaiž: «Pagaidi, vēl 
nelec! Vai tad tu neredzi, kas tas par briesmīgu zvēru. 
Viņš tevi tūlīt saplosīs!»

«Ko, mani?» lauva dusmīgi ierūcas un lec akā iekšā. 
Bet akā dziļš ūdens, un lauva slīkst nost.

SUNS UN ZAĶIS

Zaķis tupēja meža malā, priekšķepas sakrustojis, un 
svilpoja, svilpoja, ka viss mežs skanēja. Taisni tai brīdī 
garām gāja suns. Viņš izdzirda svilpošanu un uz brītiņu 
apstājās.

«Ak tavu jauku svilpošanu!» viņš domāja. «Kas tāds 
var būt, kas tik jauki svilpo?»
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Viņš sāka skatīties un ieraudzīja zaķi.
«Ak tu tas esi, brāl Janc!» viņš iesaucās. «Lūdzu pa

svilpo vēl, man ļoti patīk tava svilpošana!»
Zaķis sāka atkal svilpot.
«Ak cik skaisti! Vai tu man ar nevari iemācīt svil

pot, mīļo Jancīt?» suns jautāja.
«Nē, mans mīļais,» zaķis teica, «tevi gan nevar iemācīt 

svilpot!»
«Kāpēc ne?» suns jautāja.
«Tava mute neder svilpošanai.»
Zaķis notupās uz pakaļkājām un sāka svilpot, bet suns 

stāvēja blakus un klausījās. Pēc brītiņa viņš sāka atkal 
lūgties, lai iemāca svilpot.

«Tava mute par šauru,» zaķis teica, «ja viņa būtu pla
tāka, varbūt tad tu varētu iemācīties svilpot.»

«Vai tu nevari padarīt manu muti platāku, lai es tomēr 
varētu iemācīties svilpot?» suns jautāja.

«Es varu tavu muti pazāģēt drusku platāku,» zaķis 
atbildēja.

Sunim briesmīgi gribējās svilpot, un tālab viņš teica: 
«Labi, brāl Janc, zāģē vien. Sāpes es labprāt pacietīšu, 
ja tikai es varēšu svilpot.»

Zaķis paņēma zāģi un pārzāģēja suņa muti platāku.
«Mēģini nu tagad svilpot, kā es daru,» zaķis teica 

un sāka pats svilpot.
Suns arī mēģināja svilpot, bet nevarēja. Viņš mēģi

nāja vēl un vēl, bet svilpošanas vietā varēja tikai izteikt: 
«Vau, vau, vau!»

Suns briesmīgi sadusmojās: «Kāpēc tu sazāģēji manu 
muti un teici, ka es varēšu svilpot. Nu tagad tev ies 
slikti!»

Zaķis metās bēgt, suns devās viņam pakaļ. Slikti za
ķim būtu klājies, ja viņš nepagūtu ieskriet kādā alā.
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Tanī laikā vēl zaķiem bija daudz garākas astes nekā 
tagad. Kad suns pieskrēja pie alas, tad zaķis jau bija alā, 
tik viņa aste bija palikusi laukā. Suns to saķēra un no
koda. No tā laika visiem zaķiem ir strupas astes, un, 
kad suns satiek zaķi, viņš tam dzenas pakaļ un sauc: 
«Vau, vau, vau, vau!»

ZAĶA PRECĪBAS

R eiz zaķim ienāca prātā, ka viņam daudz labāk klā
tos, ja viņš apprecētos. Visvairāk viņam patika kāda 
zemnieka meita. Zaķis sūtīja lāci par savu precinieku. 
Bet zemnieka meita atteikusi: «Nē, zaķi jau nu gan es 
neprecēšu.»

«Kāpēc ne?» lācis jautāja.
«Viņam ir par daudz īsa aste,» meita atbildēja.
Tagad visi zvēri runāja, ka zemnieka meita atraidī

jusi zaķi, ka tam īsa aste. To dabūja zināt arī vilks.
«Ja zemnieka meita neprec zaķi, ka viņam īsa aste, 

tad mani viņa precēs, jo man gara aste,» vilks domāja. 
Viņš aizsūtīja atkal lāci pie zemnieka meitas. Lācis teica: 
«Tev taisnība, zaķis nekur neder, jo viņam īsa aste, bet 
tev ir viens cits līgavainis, kam gara aste.»

Meita jautāja: «Kas tas ir?»
«Tas ir vilks. Viņš ir ievērojams vīrs, un aste arī 

viņam gara.»
«Ak cik jauki!» teica meita. «Es būtu ļoti laimīga, 

ja vilka kungs mani precētu.»
Lācis to pateica vilkam, un vilks ļoti priecājās. Vilks 

solījās sarīkot lielas dzīres. Kāzām bija jānotiek zem
nieka mājā, lai visi redzētu, cik vilkam daiļa līgava.

16i 11 -  817



\

Kāzu dienā vilks gāja zaķi lūgt kāzās, bet zaķis gulēja 
gultā. Vilks lūdza zaķi kāzās, bet zaķis teica: «Es gan 
nevaru iet uz tavām kāzām, jo vakar pārēdos burkānus 
un kāpostus un šodien esmu slims.»

Vilks teica: «Bez tevis nevar nemaz iztikt, kur tad lai 
ņem otru tādu dejotāju kā tu.»

Zaķis teica: «Jā, man ir ļoti slikti, un es tik tālu 
nevarēšu aiziet.»

Vilks teica: «Es uzlikšu seglus un iemauktus, kāp man 
mugurā un, kad es skriešu par ātru, tad pievelc, es 
skriešu lēnāk.» Zaķis nu bija ar mieru. Pusceļā vilks 
teica: «Kāp nu zemē!»

Zaķis teica: «Es vēl nevaru paiet, skrien vien tālāk!»
Pavisam tuvu pie mājas vilks teica: «Nu gan es tevi 

vairs tālāk nenesu. Ļaudis ieraudzīs un smiesies.»
Zaķis teica: «Ja tu pats neskriesi, tad es tevi piespie

dīšu.»
Zaķis iesita vilkam ar pātagu, un vilkam bija jāskrien, 

vai grib, vai negrib.
Pie kāzu mājas zaķis iedeva pavadu kalpam un teica: 

«Piesieniet labi to manu zirgu, ka neaizbēg!»
Zaķis devās pie zemnieka meitas un teica: «Mani tu 

neprecēji, jo man īsa aste. Bet vilks, kurš tev patīk, ir 
mans jājamais zirgs.»

«Vilks ir tavs jājamais zirgs?» 
meita iesaukusies.

«Ja netici, tad aizej uz stalli ap
skaties,» zaķis teica. Meita izgāja 
skatīties un, ieraudzījusi vilku ar 
segliem mugurā un stallī piesietu, 
gājusi tūlīt istabā un apprecējusi 
zaķi. Vilks aiz liela kauna ieskrē
jis mežā.
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VILTĪGAIS z a ķ is

R eiz zaķis aizgāja pie dieva un lūdza, lai dodot tam 
vairāk viltības. Bet zaķis bija par visiem zvēriem tas 
viltīgākais. Un dievs negribēja paklausīt viņa lūgšanu 
un atteica, lai nelienot virsū. Bet zaķis nelikās mierīgs 
un līda dievam virsū. Dievs nevarēja no zaķa atkratī
ties, iedeva viņam lielu kurvi un sacīja: «Ņem to kurvi, 
pieķer pilnu ar zvirbuļiem, tad redzēsim, kas tur būs.»

Zaķis paņēma kurvi, aizgāja un domīgi nosēdās 
upmalē. Metās vakars, saule taisījās norietēt. Te pie 
upes saskrēja putni. Tā kā diena bija ļoti karsta, tad 
viņi bija paslēpušies krūmos. Bet tagad palika vēsāks, 
un viņi saskrēja pie upes atspirdzināties. Par visiem 
putniem jaukāki bija zvirbuļi. Viņi čivināja, lēkāja un 
pērās pa ūdeni.

«Nu tagad ir laiks,» domāja zaķis, uzlēca kājās un 
pats pie sevis runāja: «Jā, nē, saies, nesaies, ko var 
zināt. Varbūt, nē, nē, nava ko domāt, Neiespējams, — ja 
nu tomēr?»

Zvirbuļi izdzirda zaķi tā murminām, nobrīnās, pra
sīja: «Ko tu, zaķi, tā gudro, ko tas viss nozīmē?»

Zaķis atbildēja, ka viņam dikti gribētos zināt, vai 
visi zvirbuļi var saiet viņa kurvī vai ne. Viņš esot gan
drīz pārliecināts, ka nevarēšot.

Zvirbuļi saka: «Varēsim, varēsim, zināms, ka varē
sim. Mēs tādi maziņi. Droši, droši, mums tur visiem būs 
rūmes.»

Nu zvirbuļi sāka viens pēc otra lēkt zaķa kurvī. Kad 
bija pilns, zaķis mudīgi aiztaisīja kurvi ciet un nesa pie 
dieva.

«Ja es tev došu vairāk viltības, tad tu visu pasauli 
piemānīsi. Taisies, kā tiec projām!»
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ZAĶIS BĒG NO LIETUS

Lietainā laikā, no lietus glābdamies, zaķis paslēpies 
zem vienas smilgas un priecādamies teicis: «Tad ta kašā 
pa lauku!»

KA ZAĶIS GAJA MEDĪBAS

Vienreiz zaķim uznākusi aplam liela dūša uz 
medīšanu, jo viņš mežā pacēlis vienu plinti. Tūliņ 
aizgājis pie skrodera un licis uzšūdināt tādus pašus 
svārkus, kādi mežsargam, un cepuri ar. Pēc tam 
aizgājis pie kurpnieka un apstellējis, lai šim pa
taisot jaunus zābakus. Labs ir, pēc trim dienām lai 
šis ejot pakaļ, tad būs svārki un zābaki gatavi.

Zaķis nu tik lustīgs, tik lustīgs 
bijis, ka šim ar vienreiz būs 
plinte uzkārta plecos un tad visi 
zvēri no viņa bēgs tikpat kā no 
mežsarga, kad tas iziet pa mežu 
sierēt.

Pēc trim dienām zaķis aizgāja 
pie skrodera un tad pie kurpnie
ka. Kad uzvilka jaunos svārkus, 
uzlika cepuri un uzāva zābakus 
kājās, tad bija tāds jaunskungs, 
ka bija ko redzēt. Sis aizgājis 
mājās, uzkāris atrasto plinti ple
cos un izgājis mežā. Nu zaķis 
sierē tik droši kā nezin kāds
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mežu lielskungs un lielās visus nošaut, no kā šim ag
rāk bijušas bailes. Te uzreiz šis izdzird, ka mežsarga 
suņi ierejas aiz krūmiem; nu visa drošā dūša saplakusi 
vīram un no bailēm plinte nokritusi zemē, bet pats tā 
aizlaidies kā ar putna spārniem.

GUDRAIS ZAĶIS

R ciz kāds saimnieks novērojis, ka zem meža šķūnīša 
dzīvo kāds zaķis. Saimnieks paņēmis bisi un aizgājis 
zaķi šaut, bet zaķis vis neesot bijis no tiem dumjajiem: 
gaidījis, gaidījis, kad saimnieks aizgājis uz māju, gud
rais zaķis izlīdis no šķūnīša apakšas, labi paēdis, līdis 
atpakaļ un snaudis nost.

Nākošu nakti zaķis atkal pamanījis nākam. Šoreiz 
nākuši divi: saimnieks ar savu puisi. Puisis drīz aizgājis 
prom, bet saimnieks palicis zaķi vaktēt. Ap pusnakti 
saimnieks aizgājis uz māju, zaķis izlīdis, labi paēdis un 
gulējis tālāk. Pienācis vakars, saimnieks ar savu puisi 
atkal atnākuši uz šķūnīti zaķi vaktēt, tikai apsegušies ar 
vienu mēteli. Zaķis nācējus noturējis par vienu, bet 
vīlies: puisis drīz aizgājis, bet saimnieks palicis vaktēt. 
Bics bics, -zaķis drīz izlēcis, pacēlies uz pakaļkājām un 
novēlies skaitīdams . . .

SALA DERĪBAS AR ZAĶI

S a l s  teicis zaķim, ka viņš šo varot uz vietas nosaldēt. 
Zaķis atlielījies pretī un teicis, ka nevarot vis. Sals 
pastāvējis uz savu, bet zaķis nav palaidies. Tā abi strī
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dējušies un sākuši gandrīz vai plēsties. Te salam iekritis 
labs padoms prātā. Viņš licis zaķim priekšā saderēt. 
Zaķis bijis ar mieru. Abi saderējuši. Sals sācis saldēt. 
Bet zaķis vārtījies pa sniegu un saucis: «Kungam silti, 
kungam karsti!»

Sals domājis: «Velns, kur tas zaķis stiprs!» un saldē
jis, cik vien jaudājis. Bijis tik auksts, ka zaķim no auk
stuma vai acis sprāgušas laukā. Bet zaķis tik saucis: 
«Kungam silti, kungam karsti!»

Sals piekusis saldējot, bet zaķis vārtījies un nenosa
lis. Sals teicis: «Tu neesi nosaldējams!» un beidzis sal
dēt.

No tā laika zaķis ziemā nenosalst, bet acis uz āru 
izspiedušās viņam palikušas uz visiem laikiem.

ZAĶIS UN LAPSA

K aimiņos dzīvojuši zaķis un lapsa. Zaķim nesmuka 
tāšu būdiņa, bet lapsai smuka ledus būdiņa. Atnācis 
pavasaris ar savu siltumu un izkausējis lapsas būdiņu. 
Lapsa nu gājusi pie zaķa un lūgusi atjauju uz brītiņu 
būdiņā sasildīties. Zaķis to atjāvis. Bet lapsa, tikko 
būdiņā, aiztrieca zaķi, lai taisot sev citu, un paliek viena 
kā būdiņas īpašniece. Zaķis gājis pa ceļu un raudājis. 
To saticis vilks un prasījis: «Kāpēc tu raudi?»

Zaķis: «Vai lai neraudu! Dzīvoju ar lapsu kaimiņos. 
Man tāšu, bet lapsai ledus būdiņa. Atnāca pavasaris ar 
savu siltumu, izkausēja lapsas būdiņu, bet viņa noņēma 
man tāšu būdiņu.»
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«Labi!» vilks iesaucās. «Iesim! Es lapsai atņemšu 
būdiņu.»

Zaķis ar_vilku_ iegājuši būdiņā, bet lapsa aizkrāsnē 
kliegusi: «Arā! Ārā! Ja lēkšu, pie krāga visus izsvie
dīšu! »

Vilks nobijies un aizbēdzis. Zaķis atkal gājis pa ceļu 
un raudājis. Lācis to saticis un prasījis: «Kāpēc tu raudi?»

Zaķis: «Kā lai neraudu! Dzīvoju ar lapsu kaimiņos. 
Man tāšu, bet lapsai ledus būdiņa. Atnāca pavasaris ar 
savu siltumu, izkausēja lapsas būdiņu, bet viņa noņēma 
man tāšu būdiņu.»

«Labi!» lācis iesaucies. «Iesim! es lapsai atņemšu 
būdiņu.»

Zaķis ar lāci iegājuši būdiņā, bet lapsa aizkrāsnē klie
gusi: «Arā, ārā! Ja lēkšu, tad pie krāga visus izsviedīšu!»

Lācis nobijies un aizbēdzis. Zaķis atkal gājis pa ceļu 
un raudājis. Šoreiz to saticis gailis un prasījis: «Kāpēc 
tu raudi?»

Zaķis: «Kā lai neraudu! Dzīvoju ar lapsu kaimiņos. 
Man tāšu, bet lapsai ledus būdiņa. Atnāca pavasaris ar 
savu siltumu, izkausēja lapsas būdiņu, bet viņa noņēma 
man tāšu būdiņu.»

«Labi!» gailis iesaucies. «Iesim! es lapsai atņemšu 
būdiņu.»

Gailis ar zaķi iegājuši būdiņā, bet lapsa aizkrāsnē klie
gusi: «Arā, ārā! Ja lēkšu, tad pie krāga visus izsviedīšu!»

Gailis: «Valdies, māsiņa! Te ienācis karavīrs ar šķē
piem un zobeniem. Ja neatstāsi būdiņu ar labu, tad iesāk
sies karš.» Gailis vēl uzkliedzis: «Re, re, kur karavīrs!»

Lapsa nu nobijusies un aizbēgusi. Zaķis ar gaili iesā
kuši kopīgu dzīvi būdiņā un ar laiku piedzīvojuši lielas 
bagātības.
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EZIS UN ZAĶIS

Ezis norunājis ar savu brāli — otru ezi zaķi piemuļ
ķot. Mežmalā bija dziļš grāvis. Abi eži nostājās viens 
vienā grāvja galā, otrs otrā, un tad tas ezis, kas šinī 
grāvja malā, teica uz zaķi: «Nu klausies, zaķi, tā tu 
izliecies liels skrējējs, bet man gandrīz prāts tevi no
skriet.»

«Ej, ej, ej! Tad lai manas ūsas norauj, to neticu!»
«Ko tur ticēt vai neticēt, derēsim. Ja tu mani noskrietu, 

tad izrauj manam kažokam desmit adatu; ja es tevi, 
noskrietu, tad izraušu no tavām ūsām desmit spalvu. 
Jā? vai tā paliek?»

«Zināms, bet man tikai žēl tava kažoka.»
«Un man atkal tavu ūsu. Bet tad nu tu, zaķi, kā lie

lāks, skriesi pa grāvja malu, es pa grāvja dibenu.»
Labi. Zaķis aizskrēja kā viesulis un karstumā nemaz 

neapskatījās, vai ezis arī skrien vai ne. Atskrēja otrā 
galā, ezis jau priekšā.

«Vai dzirdi, kur tu tik ilgi! Es gandrīz nosalu, tevi 
gaidīdams.»

«Nē, nē, ezīt, man šoreiz nokļūdījās, skriesim vēl 
atpakaļ.»

«Labi, skriesim.»
Un zaķis aizskrēja kā viesulis. Bet 

otrā galā atkal ezis jau priekšā.
«Vai dzirdi, ko tu te mani saldē, dod 

tās ūsas.»
«Nē, nē, ezīt, skriesim vēl šoreiz, kas 

tad būs, ta's būs!»
Labi. Zaķis aizdrāzās kā viesulis. Bet 

otrā galā ezis jau priekšā.



«Vai dzirdi, dod ūsas, vairāk ar tevi ne
skriešu.»

Neko darīt, bija jādod. Ezis izrāva zaķim 
desmit ūsu spalvas un iebakstīja piecas sa
vam brālim pie lūpām, piecas sev pašam. 
No tā laika ežiem tādas Ūsiņas pie lūpām.

KURMIS UN EZIS

V ienu vakaru ezis ielīdis kurmja alā un iegājis viņa 
mājā. Sācis lūgties, lai kurmis atļauj viņam pa nakti 
tur pārgulēt. Viņš esot dikti nokusis, vakars uznācis un 
viņam māja vēl dikti tālu. Tagad viņš nemaz vairs nere
dzot, kur lai iet. No rīta kā celšoties, tā aiziešot. Kur
mis nodomājis, ka ezim patiesi tā uznācis vakars un viņš 
nepaspējis aiziet uz savu māju. Ļāvis ar pārgulēt. Pie
nācis rīts, un kurmis gaida, kad nu vienreiz ezis vāksies 
no viņa mājas laukā, bet ezis tikai guļ un guļ. Kurmis 
nedrīkst ne uz to pusi rādīties, ka nepieduras pie viņa 
adatām. Beidzot kurmis redz, ka ezis pats neprotas, un

sācis viņam teikt: 
«Klausies, draugs, 
taisies projām!»

Bet ezis atkal pa
teicis, ja kurmim 
nav labi, lai tad 
viņš pats taisās 
prom. Viņam te 
esot dikti labi, un tā



palicis. Kurmis nu redzējis, ka ezis viņu ir piemānījis, 
bet nekā vairs nevarējis izdarīt un beigās vajadzējis 
pašam vākties no savas mājas projām.

EZĪTIS

E z ī t i s  atrada grasi. Tai pašā reizē brauca garām 
kungs. Ezītis paskatās uz kungu un saka: «Kungam tā 
nav, kas man ir!»

«Kas tad tev ir tāds sevišķs?» prasa kungs.
Ezītis parāda grasi. Kungs sadusmojas un atņem grasi. 
Tad ezītis saka uz kungu: «Redzi, ka nebija, ka būtu 

bijis, neņemtu.»
Kungs, vēl vairāk sadusmojies, nosvieda grasi zemē. 

Ezītis atkal saka: «Redzi nu, nobijās no manis un no
svieda!»

Kungs redz, ka ar ezi nevar nekā sarunāt, sēdās 
karietē un dusmīgs aizbrauca projām.

ZALKŠU ZĀLE

Z alkši, rudenī alā līzdami, ieņemot tādu zālīti mutē 
un tad tūdaļ aizmiegot līdz pavasarim.

Reiz viens puisis, pusdienā nākdams, ieraudzījis, ka 
zalkši tādu zāli ņemot mutē. Viņš, nekā Jauna nedomā
jis, arī ieņēmis mutē un gājis uz mājām. Aizgājis līdz 
rijai — tā nākot miegs, tā nākot miegs. Tur bijuši gar-

179



kūlu salmi. Viņš domājis: «Kamēr izvārīs pusdienu, tik
mēr aizlīdīšu aiz garkūļu salmiem un drusku pasnau
dīšu.»

Labi, — aizlīdis. Bet, kas ir — ļaudis sāk brīnīties, 
kur puisis nogrimis? Pusdienā nepārnāk, vakarā nepār
nāk — pazudis kā miegā!

Te pavasarī, saulītē siltā — arī tā uz pusdienu — šis 
uzmodies un nevar saprast: bišķi tikai tā palaidies uz 
salmiem un tā nosalis, tā nosalis un nogribējies ēst, ka 
nekur šauties. Pārnāk mājā — ļaudis nu brīnās: kur šis 
tik ilgi bijis? Kad nu šis sācis teikt, bišķi uz salmiem 
atlaidies, nejauki nosalis, ēst nogribējies, tad sapratuši, 
ka visu ziemu pie rijas būs gulējis.

VARDES UN STĀRĶIS

kādreiz vardes savā starpā Joti naidojušās. Viņas tad 
gājušas pie Ūdens mātes lūgt sev valdnieku. Ūdens māte 
paklausījusi varžu lūgumu, iesviedusi lielu koku ūdenī 
un uzsaukusi: «Tas ir jūsu valdnieks!»

Vardes no koka izbijušās un paslēpušās, kur katra



varēdama. Kamēr koks ūdenī šūpojies, visas bijušas klu
sas. Bet, tikko tas apstājies kustēties, tās atkal paliku
šas drošas, izlīdušas no paslēptuvēm un to no visām 
pusēm apskatījušas. Redzēdamas, ka koks pilnīgi ne
dzīvs, vardes, to vēl piesmiedamas, dzīvojušas atkal pa 
vecam. Naids tomēr tām apnicis, un viņas lūgušas bar
gāku valdnieku.

Ūdens māte šoreiz sūtījusi stārķi vardēm par vald
nieku, tam atļaudama noēst katru nepaklausīgu vardi. 
Nu vardēm uznākušas nebaltas dienas, jo katru vardi, 
ko stārķis atradis, tas noēdis.

Stārķis vēl šodien izpildot Ūdens mātes pavēli un 
katru vardi, ko atrodot, noēdot kā nepaklausīgu.

RĪGAS VARDE UN LIEPAJAS VARDE

(S enos laikos dzīvoja divas vardes. Viena dzīvoja 
Rīgā, otra Liepājā. Vienai ienāca prātā apskatīties, kā 
dzīvo Rīgā, otra atkal domāja — labi būtu redzēt, kā 
dzīvo un kāda izskatās Liepāja.

Varde iet no Liepājas, iet, iet, iet, līdz iztiek kādā 
augstā pakalnā un ierauga, ka pretim lec varde no Rīgas 
puses.

«No kurienes tad tu?» saka Liepājas varde.
«Es nāku apskatīties, kā izskatās Liepājā,» atbild 

Rīgas varde.
«Es atkal uz Rīgu,» atbild Liepājas varde.
Nu viņas aprunājas, ka vēl ceļa gals ir tālu, ka vēl
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būs daudz briesmu jāpārcieš no 
stārķiem un no ceļa dziļajām 
gropēm.

«Pag,» saka viena varde, «kā 
būtu, ja mēs saceltos kalna galā 
pakaļkājās un apskatītos, kā tur 
izskatās, tad nevajadzētu mērot 
garo ceļu līdz pilsētām.»

Domāts, darīts. Abas sacēlās 
pakaļkājās viena pret otru. Un 
ko viņas redz?

Rīgas varde saka: «Kļaus, mā
siņ, tava Liepāja izskatās tāda 
pati kā mana Rīga!»

Bet Liepājas varde saka, ka Rīga uz mata 
līdzīga Liepājai kā ola olai.

«Kad tā tās lietas pasaulē stāv, tad jau 
mums ceļu nav vērts turpināt,» runāja abas 
vardes. Bet abas aizmirsa, ka viņām acis ir 
virs galvas un ka viņas, pakaļkājās sacēlušās, 
skatījās nevis uz priekšu, bet atpakaļ.

Un tā nabaga vardes vēl šodien nezina, ka 
Rīga nemaz nav līdzīga Liepājai.

LIELĪGA VARDE

3 1 ,letālu no dīķa, treknā zālē ganījās vērsis. Kāda lie
līga varde, to ieraudzījusi, saka uz savām biedrenēm: 
«Es arī varu tikpat liela būt kā šis vērsis.» To sacījusi, 
viņa sāka pūsties.
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«Vai es jau esu tik liela kā šis vērsis?» viņa prasīja 
citām vardēm. «Tu vēl esi tikpat liela kā mēs,» citas 
atbildēja. Varde piepūšas vēl vairāk un prasa atkal: 
«Nu, vai tagad es esmu vērša lielumā?»

«Nē, vēl daudz trūkst,» citas atbildēja.
«Tagad nu gan es palikšu par vērsi,» lielīgā varde 

teica un sāka pūsties visā spēkā, kamēr pārsprāga.

VARDES KRĒJUMA PODA

'ivas naģes iekrīt krējuma podā, abas brīnās, ko 
darīt. Viena grūtsirdīga un slābana laižas dibenā. Otra 
saka: «Ne miršu nekā: muļļāšos tikmēr, kamēr tikšu 
ārā!»

Muļļādamās viņa sataisa sviestu, uzlec uz sakultās 
sviesta pikas, no kurienes izlec ārā.

Tāpēc izteiciens: kuļas, kuļas kā naģe krējuma podā.

VARDE DOD PADOMU

<0 ,'arde ar skroderi saderējusi, lai viņu >pa ziemu 
paglabājot skābuma muciņā un pavasarī aiznesot uz 
upi, tad viņa došot skroderim labu padomu. Skroderis 
arī izdarījis, kā varde likusi.

Upmalā varde teikusi: «Suj ko šūdams, a iz ie t 
mezglu!»

Skroderis noskaities par tādu padomu un gribējiš 
vardi ar olekti nosist, bet varde ielēkusi upē. No tā laika1 
vardei mugurā kūkums.
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PELE UN VARDE

LAUKU PELKAj N/PILSĒTAS PELE

175

J r  ilsētas pele aizgāja ciemā p i /  laukM peles. Tā pil
sētas peli ēdināja ar labības gijandiemiPilsētas pele tai 
teica: «Tev, mājšiņa, uz laukiem pavisam slikta dzīve. 
Mums, pilsētas pelēm, nudien, ir mūžīgas kāzas. Mēs 
ēdam, ko vēlamies, un dzeram, kas labāk garšo.»

Pienāca laiks, un lauku pele aizgāja ciemā pie pilsētas 
peles. Viņas abas iegāja pagrabā, kur bija papilnam 
siers, medus, sviests, tauki un maize. Abas izvēlējās 
sieru par labāku un sāka to ēst. Te atdarījās durvis, un 
saimnieks ar uguns lākturi ienāca pagrabā. Pilsētas pele 
tūlīt iešmauca zināmā alā, bet lauku__ņele--ttk ai mukām- 
'vatēja kur nekur paslēptieg^arSaīmnieks neieraudzītu. 
Saimnieks ar ugunidjīsmmā aizgāja, un peles atkal sati
kās. Lamai pelg^nuteica: «Barība tev laba, to nevaru 
liegt, betoiī'tfe pavisam nemierīga. Man uz laukiem 
daudz labāka dzīve, kaut bez gardumiem.»

Lauki! pele tūlīt atvadījās no pilsētas peles un aiz-.
gaja uz savu māju.



PELE UN ZVIRBULIS

(§onāk  pele un zvirbulis bijuši lieli draugi. Reiz 
rudenī tie norunājuši krāt miežus ziemas vajadzībām. 
Krājuši un krājuši, kamēr klēts pažobele pilna.

Pienākusi ziema, un abi, kā jau pusgraudnieki, ķēru
šies pie krājuma. Bet te nelaime: zvirbulis apskauž peli, 
un pele atkal zvirbuli. Pele par to sūdz žurkai, bet zvir
bulis — vanagam.

Atlaižas vanags, attek žurka. Tie arī nesatiek un iesāk 
cīņu. Žurka uzvar vanagu, paliek kungs par miežiem un 
sāk tos dalīt. Graudus tā patur sev, bet sēnalas zvirbulim 
un pelei dala uz pusēm.

PELE UN SKUDRA

^P ele  satikusi skudru, kura ar smagu nastu iet uz 
pūzni, un teic: «Jūs, skudras, esat ļoti dumjas, jūs strā
dājāt cauru vasaru un tik ar lielām mokām sakrājat 
kādu mazumiņu ziemai. Mēs, peles, visu vasaru dzīvo
jam brīvā, bet rudeni velkam alā gatavas labību vārpas 
un mums tāpat pieliek visai ziemai.»

Skudra tai atbild: «Tāpēc ka jūs ņemat gatavas labību 
vārpas, kas jums nepieder, jūs tiekat vajātas un sistas, 
bet mēs, skudras, aiztiekam tik to, kas mums pieder, 
tāpēc mūs arī neviens nevajā, bet uzslavē mūsu pūles.»



SKUDRA UN SISENIS

(Skudra strādājusi visu vasaru, taisījusi savu māju 
un krājusi ziemai pārtiku. Sisenis tikai lēkājis, dziedā
jis un p: iecā^ies.

Rudenī uznācis auksts laiks, un sisenim nebijušas ne 
mājas, kur sildī'.ies, ne barības, ko ēst. Badā novārdzis, 
viņš aizgājis pie skudras palīdzību lūgties. Skudra pra
sījusi: «Ko tu pa vasaru darīji?»

Sisenis atbildējis: «Dziedāju un lēkāju.»
Skudra sacījusi: «Kad tu nestrādāji, tad tev būs jā

mirst badā!»
Tā nu laiskajam siseņam bijis no aukstuma un bada 

jānobeidzas.

GLIEMEZIS

^■liemezis trīs gadi līdis 
cis: «Ātrs darbs neder!»

kokā, atkritis atpakaļ un tei-

ZIVS UN CŪKA

^ ? e iz  senos laikos cūka ar zivi sākusi strīdēties. Zivs 
teikusi cūkai: «Kur tu netīra! Bet cik es esmu tīra.»

Cūka atbildējusi: «Kad tevi ēd, tad spļauj vien, bet, 
kad mani ēd, tad laiza nagus.»
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LIELĀ ZIVS

3/Veiz jūrā redzēta tik liela zivs, ka bēdas: spuri vien 
stāvējuši gaisā kā vesels mežs, un augums bijis tik liels, 
ka astes galu nemaz nevarējuši saredzēt. Zivij ari bērns 
bijis līdz. Un tas jau pabāzis galvu Daugavas grīvā. 
Laime, ka nenācis šurpmāk, citādi Rīga būtu noslīkusi. 
Lielā zivs dažas dienas sastāvējusi jūrā. Beidzot izsūtīts 
vesels karaspēks kuģos, lai maitātu nost. Bet kāds vecs 
karavīrs teicis: «Neaiztiksim, citādi pasitis asti, saslun- 
cinās ūdeni un noslīcinās vai visu pasauli.»

Neaiztikuši ari, un tas bijis labi. Vēlāk zivs, prom 
iedama, ierijusi zvejnieku ar visu laivu. Zvejnieks citādi 
gan palicis vesels, tikai zivs vēderā bijis nejauki tumšs 
un ēst ari gribējies. Te atminējies, ka laivā malka līdz 
un kabatā šķiltavas. Iešķīlis uguni, sakūris un nu tikai 
griezis zivs treknumus un cepis, un noēdies labi. Zivs 
manījusi sāpes, tādēļ izspļāvusi šo ar visu laivu atkal 
dienas gaismā.



PUTNIŅŠ, PELE UN DESA

Kādā mazā puskritušā būdiņā dzī
voja putniņš, pele un desa. Dzīvoja 
viņi mierā un saticībā, pie tam kat
ram vajadzēja savu darbu padarīt.
Putniņam ik rītus vajadzēja no meža 
malku nest, pelei — no akas ūdeni, 
bet desa bija mājās par saimnieci.
Kad nāca pusdienas laiks, tad putniņš 
pienesa malku, pele — ūdeni, bet 
desa ielēca pati grāpī, apgriezās trīs 
reizes riņķī, izlēca atkal laukā, un 
putra bija labu labā. I pavalgas diez
gan, i pati palika dzīva. Tā tas gāja 
ilgu laiku.

Te kādu rītu putniņš vairs negrib 
skriet uz mežu pēc malkas. Kālab vie
nam tāds grūts darbs esot jādara, la
bāk vajagot pārmīties ar darbiem.
Citi bija arī ar mieru. Nosprieda, ka 
nu uz priekšu desai jāvejoties pēc malkas, pelei jāvārot 
putra un putniņam jānesot ūdens.

Labi. No rīta agri desa jau sāk velties uz mežu pēc 
malkas, bet netika ne līdz mežam, kā suns pieskrēja un 
to apēda. Putniņš aizgāja uz aku pēc ūdens, bet iekrita 
ūdenī un noslīka.

Pele, pa māju saimniekojot, arī gribēja darīt tāpat kā 
desa un, putrai vāroties, ielēca grāpī, bet nepaguva viņa 
vēl ne reizi apgriezties, kad iekliedzās un, no liela kar
stuma noslāpdama, nogrima. Tā vienā dienā visi būdiņas 
iedzīvotāji beidza savu dzīvi.
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PUTNI UZVAR ZVĒRUS

R eiz lācis ar vilku gāja gar zīlītes ligzdu. Vilks, rādī
dams lācim ligzdu, teica: «Re, kur zīlītes pils!»

Lācis uz to atbildēja: «Tā jau nav nekāda pils, bet 
vienkārša būda.»

Zīlīte par to ļoti apvainojās un izaicināja zvērus karot 
ar dzīvniekiem, kas lido pa gaisu. Lācis ar vilku tam 
piekrita, jo par zvēru uzvaru viņi nešaubījās. Lācis gāja 
pie visiem zvēriem un pateica, lai rītā sagatavojas uz. 
kauj u.

Zvēri iecēla lapsu par vadoni un norunāja tā, kad 
viņa nolaizot savu muguru, tad visiem esot jābēg.

Zvēru norunu noklausījās pūce un paziņoja putniem.
Otrā dienā, kad sākās kauja, sirsenis uzlaidās lapsai 

uz muguras un tur iedzēla. Lapsa no sāpēm iekliedzās 
un nolaizīja muguru. Zvēri, to redzēdami, aizbēga, jo 
tā bija norunātā zīme, ka visiem jābēg.

Tā putni zvērus uzvarēja, bet lācim bija visu putnu 
priekšā zīlītei jāatvainojas.

LIELAIS ZVĒRS

J aukā pavasarī kāds putniņš uztaisījis perēklīti kādā 
mazā eglītē. Kad bērniņi jau bija izperēti, māte, barības 
meklēt iedama, piesacījusi: «Visu, ko redzat, pasakiet 
man.»

Bērniņi bijuši ar mieru, un tā māte aizgājusi.
Necik ilgi pēc tam liels pelēks vilks novilcies gar
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eglīti un ielīdis rūkdams biezoknī. Pārnākusi māte ar 
barību un prasījusi: «Nu vai redzējāt ko?»

«Redzējām gan, viens liels liels pelēks novilkās gar 
mūsu mājiņu.»

Māte sabozusies un prasījusi: «Nu vai šitik liels?»
«Nē, daudz lielāks.»
Māte sabozusies, cik jau nu varējusi, pacēlusies uz 

pirkstu galiem un tad prasījusi: «Nu vai šitik liels?»
«Nē, nē, daudz lielāks.»
Tagad māte teikusi: «Bērni paliek bērni, vai tad kāds 

ar maz ir lielāks par mani?»

CEPLĪTIS UN LACIS

R eiz lācis gāiis gar ceplīša ligzdu. Ligzdā bijuši tikai 
mazie ceplīši. Kad vecais ceplītis pārnācis, tad šie ar 
bailēm stāstīiuši, kādu lielu zvēru redzējuši. Vecais cep
lītis nu ielaidies mazā krūmiņā un lēcis arvien augstāk, 
prasīdams: «Vai tik liels bija? Vai tik liels bija?»

Beigās bērni sacījuši, ka tik liels tas zvērs bijis. Tad 
vecais ceplītis sacījis: «Ja es tikai būtu bijis mājās, tad 
viņš pie manām nama durvīm gulētu!»

PACEPLĪTIS UN DZEGUZE

DZeguze iedējot pa ceplīša pērklī savas olas, lai viņš 
izperējot. Tā kā paceplītim tas nav pa prātam, tad viņš 
skrejot viņai pakal un kliedzot: «Tiš perēt, tiš perēt!» 
Dzeguze pretim: «Kas kūkos, kas kūkos?»
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DZENIS

D Zenis visu dienu skraidījis pa mežu un meklējis koku 
dobumus un celmus, tos aizvien kaldams ar savu aso 
knābi, lai dabūtu kādu kukainīti vai tārpu ko ēst. 
Vakarā no darba tam sāpējusi galva. Gulēt ejot, nopūties 
un teicis: «Es vairs nekad nekalšu kokus. No pastāvīga 
darba esmu piekusis, tad vēl ciešu lielas galvassāpes. 
Rītu tāpat bez darba padzīvošos un labi atpūtīšos.»

Bet nākošā rītā jau pirms saules, kamēr citi meža put
niņi vēl gulēja, dzenis kalies pa koku celmiem, piemirs
dams savu apņemšanos. Vakarā viņš atkal apņēmies 
nekalt, bet, kā rīts klāt, kaļ atkal pa vecam.

Vēl tagad dzenis, gulēt iedams, aizvien apņemoties rīt 
nekalt.

SILIS KRĀJ BARĪBU

S īl is  vecos laikos kādreiz nodomājis sakrāt ziemai 
barību. Viņš pienesis miežu vārpas pļavā zem kādas 
cintiņas un tad nu nevarējis izgudrot, kā varēšot ziemā 
atkal šo vielu atrast. Beigās paskatījies uz debesīm. Tur 
pašlaik stāvējis melns mākonītis. Nu gudrība sīļam 
rokā. Ziemā tik paskatīšoties uz debesīm, kur būšot mel
nais mākonītis, tur būšot arī mieži. Tā arī palicis.

Ziemu sīlis atskrējis uz pļavu uzmeklēt miežus, bet 
tavu brīnumu! — melnā mākonīša vairs nebijis. Neko 
darīt. Kas pazaudēts, pazaudēts, bet par spīti sīlis nolē
mis nekad ziemai vairs barības nekrāt.
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KĀ BALODIS PERĒKLI TAISĪJIS

I esākumā balodis dēiis olas zemē. Reiz lapsa tam 
izēdusi olas. Balodis sūdzējis: «Puspūru olu piedēju, 
puspfiru olu piedēju, — tukšs!»

Lai turpmāk novērstu nelaimi, balodis saaicina citus 
putnus un apņemas izmācīties perēkli taisīt. Tomēr — 
kas notiek? Tikko citi putni sāk zarus vīt kopā, balodis 
jau sauc: «Protu, protu!»

Labi, šie aizlaižas. Kad prot, ko tur vairāk darīt!
Vēlāk balodis atjēdzas: «Neprotu vis!» un aicina put

nus otrreiz talkā. Šie sanāk, ievij atkal dažus zarus. 
Perēklis gandrīz jau pusē gatavs, te balodis atkal pulkā: 
«Protu, protu!»

Labi. Kad prot, ko tur darīt! aizlaižas. Bet kur nu 
nejēga, ne prot, nekā.

Nu aicina balodis vēl trešo reiz putnus. Putni vairs 
nenāk. Tā baloža perēklis paliek tāds rets, ka olas tikko 
nekrīt cauri.

SLOKAS APĢĒRBS BALODIM MUGURĀ

Senāk slokas apģērbs neesot bijis tāds vienkāršs kā 
tagad, bet stalts, gaišpelēks kā lielajam meža balodim 
ar baltu siksnu. Te reiz baložam gadījies iet uz kāzām, 
un, gribēdams drusku palepoties, tas no slokas aizņē- 
mies skaistos svārkus ar siksnu, kuri tad tara tā iepati- f  , V 
kušies, ka vairs nedevis atpakaļ. Tādēļ tad sloka vēl / r ‘ J  
arvien prasa pēc svārkiem un siksnas: «Svārki, svārki! '
Kur siksna, kur siksna?»
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KA SVĒTELIS DZĒRVI PRECĒJA

v/Vādā purva malā dzīvoja svētelis savā ligzdā un otr
pus purva dzīvoja atkal dzērve. Kādu dienu svētelis 
sadomāja, ka viņam vienam pašam garlaicīgi dzīvot, un 
nolēma iet pie dzērves precībās. Tā kādā jaukā dienā 
svētelis bridis pa purvu tšaps, tšaps projām pie dzērves. 
Kādas septiņas verstes nobridis, viņš ticis pie dzērves. 
Piegājis pie ligzdas, svētelis prasījis, vai dzērve mājās, 
dzērve atteikusi, ka viņa esot mājās gan, bet ko tad 
viņš īsti gribot. Svētelis teicis, ka viņš gribot dzērvi pre
cēt, lai viņa nākot pie viņa par sievu. Dzērve teikusi: 
«Kādas tev garas kājas un īsas bikšeles, tu, kā rādies, 
esi švakrs skrējējs, ej projām, es pie tevis neiešu, un tu 
jau mani nevarēsi uzturēt ar.»

Svētelis tikai žēli noskatījies un aizgājis arī projām. 
Kad bijis aizgājis, dzērve pārdomājusi, ka vienai pašai 
ir garlaicīgi dzīvot un ka nevajadzējis vis svēteli raidīt 
projām.

Otrā dienā dzērve bridusi pa purvu projām pie svē
teļa. Nobridusi, viņa lūgusi: «Svēteli, mīļo svēteli, ņem 
mani par sievu, es pārdomāju un tagad iešu pie tevis, 
ja tik tu mani ņemsi.»

Svētelis atteicis dzērvei, ka viņš esot nodomājis vai
rāk neprecēties. Dzērves lūgšana neko nav līdzējusi, un 
viņa nobēdājusies gājusi atpakaļ uz savu ligzdu. Kad 
dzērve bija projām, svētelim palicis žēl, ka atraidījis 
dzērvi, un viņš nodomājis iet atkal pie dzērves palūgt 
to, lai taču nākot gan pie viņa par sievu.

Nogājis pie dzērves, viņš teicis: «Dzērvīte, es precēšu 
tevi gan, nāc tikai pie manis.»
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Bet dzērve teikusi: «Nē, tagad, svētelīti, nenākšu vis 
vairāk pie tevis, tu mani esi apkaunojis.»

Un svētelis atkal bēdīgs aizgāja uz ligzdu. Kad svēte
lis bija aizgājis, dzērve atkal pārdomājusi un gājusi 
atkal pie svēteļa.

Nogājusi pie svēteļa, dzērve solās iet pie tā par sievu, 
bet svētelis to vairāk neņem, un tā viņi staigā pa purvu 
viens pie otra vēl šo baltu dienu un prec viens otru, bet 
nekad nevar apprecēties.

Pūcīte, pūcīte, tavu košu bērniņu!» 
«Manas pašas.»
«Platu galvu, lielām acīm.»
«Tad tēvā vellā.»

PŪCE

LĒTTICĪGĀ P Ū СЕ

Vanags bija iedomājies pūcei bērnus nolaupīt un 
nogājis pie šās lišķēdamies: «Vai, māsiņ, kas tev par
smukiem bērniņiem!»

Pūce lepodamies taisījusi acis ciet un sacījusi: «Kur 
smuka māte, tur smuki bērni!»

Tikām vanags ar bērniem prom.
Tā vēl tagad pūce taisot acis ciet un saucot: «Kur 

smuka māte — smuki bērni!»
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PŪCE UN VANAGS

v a n a g s  briesmīgi bijis izsalcis. Un 
kā par spīti nekur nav dabūjis ēst. Ozo
lā, tur gan bijuši mazi pūculēni ligzdā, 
bet vecā pūce tup klāt kā piesieta. Bei
dzot vanags pieiet klāt un sāk slidzināt 
itin laipni: «Vai, kas tev par skaistiem 
bērniņiem, tīri vai acis mielojas.»

«Tādi paši kā māte, tādi paši kā mā
te!» pūce lepni atbild, bet neatkust ne 
pēdu.

«Diez vai tādi mazi balodīši daudz ēd 
pa dienu? Tu jau viņus nemaz neesi ēdi
nājusi šodien,» vanags ierunājas.

Bet pūce atcērt: «Ko vīrišķi zina no 
tā, kā bērni ēdināmi, mani bērni var 
daudz ēst un var arī badu ciest.» Va
nagam bija jāatkāpjas ar kaunu.

VISLABĀKAIS DZIEDĀTĀJS

Putnu ķēniņš ērglis pasauca vārnu 
un saka tai: «Atsauciet man vislabāko 
dziedātāju no putniem! Es gribu notu
rēt godu un labi papriecāties.»

Vārna aizskrien uņ sāk domāt: «Ko 
saukt pie ērgļa? Lakstīgala maza un ne-
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skaista, cīrulis arī diezgan neglīts. Ķivulis gan skaists, 
bet maza augumiņa un vāju balsi. Bet pag, vedīšu pie ēr
gļa savu dēliņu, viņš ir visā labs: skaists, augumā liels, 
un balss arī viņam skanīga.»

Tā nospriedusi, vārna aizved uz ērgli savu vārnēnu. 
Vārnēns sāka ķērkt pilnā balsī. Viņš pūlējās no visa 
spēka, lai patiktu ērglim.

Bet ērglis padzina vārnu kopā ar vārnēnu.

KA VARNA GRIBĒJA KĻŪT BALTA

R eiz vārnai ļoti šķauda, ka gulbis ir balts un viņa ir 
melna. Vakarā, kad gulbis gulēja, vārna viņu apmētāja 
ar dubļiem un domāja, ka nu vienreiz arī gulbis būs 
melns. Bet gulbis no rīta dubļus nomazgāja un bija atkal 
balts.

Nu vārna arī tūdaļ ņēmās un pērās, pērās, bet tāda 
vien bija, kāda bijusi. No tā arī cēlies sakāmvārds: 
tāda vārna pērta, tāda nepērta.

VARNA UN GULBIS

Vārna laidās pār ezeru un tur ieraudzīja gulbi, kam 
bija spalvas baltas kā sniegs. Vārnai arī iepatikās būt 
baltai. Viņa domāja, ka tas panākams ar biežu mazgāša
nos. Vārna nu ik dienas mazgājās ezerā, bet melna viņa 
bija un melna palika. Pēdīgi viņa beidza mazgāties, 
iesaukdamās: «Muļķis tas, kam nepatīk melna krāsa!»
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VĀRNAS DALA CĀLI

R eiz divas vārnas noķērušas vienu cāli un abas sāku
šas strīdēties: viena gribējusi dabūt lielāko da]u, otra 
gribējusi dabūt lielāko daļu. Kamēr viņas strīdējušās, 
klusām no muguras pienākusi lapsa, paņēmusi cāli, 
apēdusi un pateikusi paldies. Vārnas gan satrūkušās, bet 
bijis par vēlu.

No tās reizes vārnas kopā medīt vairs neejot un, ja 
kādu reizi ko kopīgi noķerot, tad ēdot bez dalīšanas.

VĀRNA UN ŽAGATA

S enos laikos vārnai ar žagatu vienmēr bijušas ķil
das un plēšanās, jo šīs ķildas sākums bijis meklējams 
jau tēvu tēvos, bet, kā savu vecāku cienīgi pēcnācēji, 
arī vārnas un žagatas tagadējā paaudzē turpinājušas 
savu senču uzsākto karu.

Tā vārnai kādu dienu atbraukuši augsti viesi: tēva 
brālis sīlis un tēva brāļa sieva sīliene. Jau dzīrās sāku
šās un valodas kā sprēgāt sprēgājušas. Bet žagata jau 
no paša sākuma redzējusi, kur un kā viesi ierīkojušies 
vārnas mājoklī. Žagata vēl pagaida kādu laiciņu un tad 
piepeši sāk doties rikšus vien uz vārnas mājokļa pusi, 
Piestājusies pie loga, viņa nu sāk vārnu līdz ar viesiem 
visādi apsmiet, izmēdīt un noniekot. No sākuma dzīre- 
nieki visam tam nepiegriež nekādu vērību, bet beigu 
beigās troksnis tā pieņēmies, ka ausis gandrīz taisījušās 
aizkrist. Nu arī viesiem pacietība zudusi. Vārna iesāk
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sarunāties, pie loga stāvēdama, bet pa to laiku abi viesi 
pa durvīm izsteidzas laukā, nepamanīti tuvojas žagatai 
un sagrābj to aiz ausīm. Tā nu nabaga žagatai vārds 
palicis līdz galam neizrunāts, un vēl tagad viņa, satiekot 
vārnu,-cita nekā nevar izrunāt ka tikai beidzamo vārdu.

Tā nu žagata dabūja krietnu pērienu pa astes kaulu 
un tika vēl krietni izsmieta. Tādēļ arī ķilda un naids tur
pināsies mūžīgi, ja tikai negadīsies kāds labs cilvēks, 
kurš izbeigs strīdu abu putnu starpā.

KĀ VARNA ALU DARĪJUSI

V ārna dzirdējusi, ka alu darot no miežiem. Reiz tā 
atradusi miežu graudu un iemetusi jūrā. Pati malā dzē
rusi un teikusi: «Ar katru malku paliek garšīgāks. Ir 
vērts alu darināt!»

VARNA UN CĪRULĪTIS

C īrulītis lidinājās pār rijas jumtu un dziedāja jauki. 
Vārna vaicā: «Cīrulīti, cīrulīti, kas tev par jautrību 
uzgājusi?»

«Kā nebūšu jautrs — bērniņi perēklī!»
«Ai cīrulīti, parādi arī man bērniņus savus!»
Cīrulītis parāda. Vārna atkal: «Ai cīrulīti, cīrulīti, es 

tavus bērnus mācībā ņemšu!»
«Ņem, ņem mācībā, liela lieta!»
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Vārna sakampa cīruļa bērnus, stiepa uz mājām mā
cībā ņemt; bet nedabūja mācīt ne drusku: aprija visus.

Nu cīrulītis dziedāja bēdīgi, skumīgi bērniņu labad. 
Atskrēja sunītis Poģītis noļukušām austiņām, vaicāja 
cīrulim: «Ko dziedi skumīgi? Vakar aizvakar dziedāji 
citādi.»

«Kā nedziedāšu skumīgi, vakar vārna bērniņus 
apēda.»

«Ai cīrulīt, tad iešu gulšos pie salmu stirpas, bet tu 
dziedi tīšām jautri, līksmi, lai vārna domātu, vēl tev tur 
bērniņi.»

Suns gulēja, cīrulītis dziedāja, vārna klāt: «Ko dziedi, 
cīruli, atkal tik jautri?»

«Kā nedziedāt jautri, lūk tur nokrita Poģītis, noļuku
šām austiņām.»

«Kur tad viņš ira? Iešu tam acis knābāt 
laukā.»

«Redz, kur tas atstiepies pie salmu stir
pas.»

Vārna uzlaidās Poģītim uz muguras, un 
pirmais vārds tūliņ: «Klaugs, klaugs, kur 
cilas vārnas?» Bet Poģītis, sunītis, — ak 
tavu grābēju, — pakampa vārnu bez lab
dienām.

VĀRNA UN VĒZIS

Varna laidās pār ezeru, ieraudzīja vēzi, 
saķēra to un nosēdās vītola zaros ēst. Vē
zis, paredzēdams nāvi, sāka vārnu slavēt: 
«Ak vārna! es pazinu tavu tēvu un māti. 
Tie bija cienījami putni.»



Vārna, knābi neatdarot, iesaucās: «Krāl»
«Es pazinu arī tavus brāļus un māsas,» vēzis turpi

nāja, «viņi visi bija ievērojami putni.»
Vārna atkal, knābi neatdarot, iebrēcās: «Krā!»
Vēzis: «Viņi visi bija ievērojami putni, tomēr ne tik 

• slaveni kā tu!»
Viņa nu pilnā kaklā brēca: «Krārā, krārā!»
Brēcot vārna atplēta knābi, un vēzis iekrita ezerā.

VARNA UN KRAUKLIS

Ceļm alā gulēja kāds beigts zirgs. Apkārt lidojuši 
dažādi putni. Pielido krauklis, tad arī vārna.

Vārna saka: «Vīram skāāde, vīram skāāde!»
Krauklis: «Nekas, nekas, kad kapās, tad redzēs, kad 

kapās, tad redzēs!»

VARNAS

' Viens baznīckungs turējis muiželi. Apsējis zirņus. 
Bet vārnas lasījušas un ēdušas tos zirņus. Tad viņš licis 
darbiniekiem izrakt dīķīti lauka vidū un ielējis tur 
brandavīnu. Vārnas dzērušas: un, kad dzērušas — pali
kušas pie dīķīša. Tad kungs apjozies divi jostas: vienu 
zemāku, otru augstāku, sabāzis vārnas aiz jostas sev 
apkārt un gājis cierēt.
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Gājis, gājis — uzreiz vārnas sākušas vi
ņu celt uz augšu, sākušas skriet. Un, kā 
skrējušas pār mežu, tā kungs sācis kratīt 
vārnas laukā. Izkratījis un iekritis tādā 
lielā mežā.

Gājis pa mežu — uzgājis mazu mājiņu. 
Tur bijuši divi vecīši: sieva un vīrs. Prasī
jis, lai dod pa nakti pārgulēt un paēst. La
bi! Izgulējies — prasījis, lai vecītis viņam 
izdod vecu ķēvīti ar visiem rīkiem.

Labi! Ķēvīti dabūjis, iegulies ratos un 
lūdzies, lai vecītis viņam pārsien striķi 
pāri, lai viņš neizkrīt. Labi! Vecītis pārsējis 
un izdzinis ķēvīti pa vārtiem. Ķēvīte gājusi 
pa ceļu. saticies lācis, sācis ķēvīti ēst un 
apēdis pavisam.

Kad beidzis ēst, uzkrituši ķēvītes rīki lā
cim uz kakla. Lācis sācis skriet, uzskrējis 
kokā, un kungs pa ratu pakalu izkritis.

Uzmodies, gājis pa mežu, uzgājis mājas. 
Tais mājās prasījis, lai parāda ceļu uz viņa 
muižu. Parādījuši. Pārgājis uz savu muižu, 
teicis saviem ļaudīm: kaut vārnas apēstu 
visus laukus, tad arī vairs nebāztu tās ga
rām gar jostu.



VIRA LIDOJUMS AR MEŽA ZOSĪM

 V ien am  saimniekam ezera malā bija iesēti zirņi. Bet 
uz zirņiem vienmēr ar saules lēktu bija klāt meža zosis.

Ko darīt vīram?
Domāja, domāja — kā slikti, tā slikti — ja šausi, tad 

vienu nošausi, bet citas aizskries; ja sitīsi, var nosist, 
bet var arī nenosist. Nekā nevar sagudrot! «Pag,» domā 
vīrs, «nopirkšu medu, brandvīnu un, samaisījis kopā, 
nolikšu pie zirņiem.»

Nodomāts, izdarīts. Uz rīta pusi atskrien liels liels 
zosu pulks. Tās saēdās zirņus, tad piegāja pie siles, 
padzērās, ēda vēl un dzēra tikām, kamēr vairs nekustēja 
no vietas.

Saimnieks tikai to gaidīja: paņēma virvi, sasēja visām 
kājas un, apjozis ap sevi, nu gribēja zosis kaut. Bet, 
tikko pielika nazi pie kakla, zoss aizkliedzās tik stipri, 
ka uzreiz visas bija kājās un, lielās bailēs kliegdamas, 
pacēlās gaisā, nesdamas sev līdz arī vīru.

Laižas pār ezeru, — vīram bail, ka nenoslīkst; laižas 
pār mežu, — atkal bail, kaut nepakārtos kokos. Tā viņi 
laižas ilgi. Te uzreiz skatās: apakšā sūneklis. No prieka 
vīrs pat pasmaidīja. «Te pat nokrist nav bailes,» domāja 
vīrs un, paņēmis nazi, pārgrieza sev apkārt apsieto 
virvi.

Zosis, izdzirdušas kritiena troksni un domādamas, ka 
kāds tās šauj, vēl skaļāk kliegdamas, steidzās uz priekšu. 
Bet vīrs kā akmens iekrita sūneklī līdz pašām krūtīm; 
iekrita tik dziļi, ka ne ārā tikt, ne pakustēt. Sēd vienu 
dienu, sēd otru, izlīst nevar, ēst gribas, bet padarīt nevar 
nekā, sēd, kā sēdējis.

Griežas vīram ap galvu žagata, čivina, pavelk viņu
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aiz matiem, bet vairāk arī palīdzēt nevar. Te par laimi 
skrien vilks. Virs, nemaz nedomādams, cap! aiz vilka 
astes un, kā nebijis, no sūnekļa ārā.

Trešā dienā vīrs pusdzīvs ievilkās mājās. Kas gan nu 
aprakstīs sievas un bērnu prieku! Bet zosis no tā laika 
sāka skriet rindā un skrien vēl līdz šai baltai dienai.

Ža g a t a

Sieva iznāca no kūts ar ķipīti piena, nolika to pie 
kūts un iegāja istabā. Žagata pielaidās pie ķipīša un 
dzēra pienu. Iznāca saimniece, ierauga žagatu pie piena, 
pieiet klusiņām un ķēra žagatu. Žagata spruka laukā 
no rokām, un saimniecei aste palika rokā.

Žagata lūdza asti atpakaļ, bet saimniece nedeva, lai 
atdod pienu, tad dabūs asti.

Žagata lūdza govij pienu, bet govs nedeva, lai dodot 
viņai zāli.

Žagata lūdza pļavai, lai dod zāli. Pļava nedeva, lai 
dod ūdeni.

Žagata lūdza ūdens nesējam, lai dod ūdeni.
Ūdens nesējs nedeva, lai dod olu.
Žagata lūdza vistai, lai vista dodot olu. Vista apžē

lojās par žagatu un iedeva olu.
Žagata paņēma olu, iedeva ūdens nesējam. Ūdens 

nesējs iedeva ūdeni. Žagata ūdeni iedeva pļavai. Pļava 
iedeva zāli. Zāli žagata iedeva govij. Govs iedeva pienu. ' 
Pienu žagata iedeva saimniecei. Saimniece atdeva žaga
tai asti. Žagata pielika asti un aizlaidās pie tēva un mātes.
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ZVIRBULIS

^D zivoja zvirbulis. Piedzīvoja savu vecumu. Iegribē
jās viņam līgoties. Uzskrēja uz vībotnes un lūdza, lai 
vībotne palīgo, bet vībotne nelīgo.

«Kaza, nograuz vībotni!» Kaza vībotni negrauž.
«Vilks, nokod kazu!» Vilks kazu nekož.
«Bise, nošauj vilku!» Bise vilku nešauj.
«Saimniek, sasit bisi!» Saimnieks bisi nesit.
«Guntiņ, sadedzini saimnieku!» Guntiņa saimnieku 

nededzina.
«Ūden, aplej uguni!» Ūdens uguni nelej.
«Vērsi, izdzer ūdeni!» Vērsis ūdeni nedzer.
«Vāle, nosit vērsi!» Vāle vērsi nesit.
«Tārpi, saēdiet vāli!» Tārpi vāles neēd.
«Vistas, saknābājiet tārpus!»
Vistas tārpus knābāt, tārpi — vāli ēst, vāle — vērsi 

sist, vērsis — ūdeni dzert, ūdens — uguni liet, uguns — 
saimnieku dedzināt, saimnieks — bisi sist, bise — vilku 
šaut, vilks — kazu kost, kaza — vībotni grauzt. Tajā 
šaltī zvirbulis izlīgojās.

Tā zvirbulis panāca savu vēlēšanos.

ZVIRBULIS UN KAŅEPES

KĀds zemnieks iesējis kaņepes. Pēc tam nogājis lauka 
malā un teicis: «Ja viņš nāks, tad viņa nenāks, ia viņš 
nenāks, tad viņa nāks.»

Ko domāja zemnieks?
Ja zvirbulis nenāks, tad kaņepe dīgs.
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ZVIRBULIS PRECAS

R eiz zvirbulis pavasari nodomājis precēties. Saticis 
un bildinājis sev sievu. Viņš vedis to apskatīt savu val
stību un bagātību, rādīdams zemnieku apsētos laukus, 
un priecājies, ka rudenī būs laba raža.

Vasara pagāja zvirbuļam jautri, pienāca rudens un 
zvirbuliene ļoti priecājās, redzēdama, ka zemnieki 
viņiem labību pļauj. Bet vienu dienu, ieraudzījusi, ka 
zemnieki ceļ gubas uz vāģiem un ved uz māju, zvirbu
liene skrējusi pie vīra un bēdīgi brēkusi: «Jēkab, Jēkab, 
šie jau ved gubas prom!»

Zvirbulis smiedamies atbild: «Lai ved, lai ved! Kam 
pieder lauki, tam pieder gubas!»

Zvirbuliene noskaitusies un nav vairs gājusi pie zvir
buļa par sievu, jo šis esot viņu piešmaucis. Viņa domā
jusi, ka tās gubas palikšot viņiem, bet nekā. Tā zvirbu
lim no precēšanās nav nekas iznācis.

KA ZVIRBULIS UZ SILTAM ZEMĒM GĀJIS

Z -virbulis ar gribējis kā i citi putni uz silto zemi. 
Gājis, gājis vienu dienu. Pag! vajagot šim atskriet atpa
kaļ paskatīties, cik tālu aizgājis. Otrā dienā atkal tāpat. 
Tā i nevarējis tikt uz silto zemi.

Vēl i tagad saka par tādu, kam neveicas: tas jau uz 
priekšu netiek kā zvirbulis uz silto zemi.
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ŪPJA VALODA

R eiz puiši, pieguļā būdami, izņēmuši ūpim bērnus, 
un ūpis, pa nakti apkārt skriedams, saucis: «Ūpim bēr
nus atdodiet, ūpim bērnus atdodiet!»

Bet puiši par šādu ūpja valodu tik smējušies un liku
šies gulēt. Uguns vēl kurējusies, un pie uguns sārta bijis 
cirvis. Ūpis cirvja kātu iegriezis uguni un tad saucis: 
«Ciris deg, ciris deg!» un tad smējies: «Ļik, ļik, ļik, ļik!»

SIKSPĀRNIS ZVĒRU UN PUTNU KARĀ

A grākos laikos zvēri un putni veduši lielu karu, kurš 
vilcies ļoti ilgi, kādēj arī dažreiz uzvarējuši putni, daž
reiz atkal zvēri. Sikspārnis, gribēdams izlikties par lielu 
varoni, skraidījis no viena pulka pie otra. Kurā dienā 
putni uzvarējuši, tai dienā tas piedalījies pie putniem, 
un kurā dienā zvēri uzvarējuši, tai dienā — pie zvē
riem.

Pēdīgi, kad karš beidzies, tad sikspārni neviens nav 
uzņēmis pie sevis viņa nepastāvības un lielības dēļ. Tā 
tad arī vēl tagad viņš nedrīkst dienā rādīties, nei ari 
nakti droši sev barību meklēt. Dienā to uzvaktējot zvēri 
un naktī plēsīgi putni.
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ODS UN DUNDURS

O ds ar dunduru sarunājušies. Ods teicis, ka cilvēkam 
labāk piekļūt ar lūgšanos, un lūdzis cilvēku: «Znotiņ, 
znotiņ!»

Bet dundurs šo pamāca: «Ko tu, muļķi, lūdzies, klūp 
tik virsū un kod!» Un tūlīt meties cilvēkam virsū, bet 
cilvēks krāvis šim plauks! ar roku, un šis tad tūdaļ 
sprucis prom, bļaudams: «Buntavnieks, buntavnieks!»

ODI UN ZIRGS

O di bija nodomājuši zirgu nokost. Viņi pieķērās zir
gam un koda, koda. Zirgs sāka vārtīties. Tad odi sita 
rokas kopā un sauca: «Ak, kaut tik par vienu vīru 
būtu vairāk, tad viņš vairs augšā neceltos!»

ZIRNEKLIS UN MU$A

Vecos laikos pār visu pasauli valdījis tikai viens pats 
ķēniņš. Viņam bijusi liela vara. Viņš varējis pavēlēt 
ne tikai cilvēkiem vien, bet visi dzīvie radījumi klausī
juši ķēniņa pavēlēm.

Lielajā valstī viss jau bijis, nebijis tikai vēl uguns. 
Nu ķēniņš visādi izdomājies, kā būtu iespējams uguni 
dabūt. Visi gan zināja, ka ellē uguns ir dabūjama, bet
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kā lai no turienes uguni dabū laukā, — velns uguni 
sargā. Ķēniņš sasaucis lielu sapulci, un nu sprieduši, 
kādu algu dot tam, kas atnesīs uguni. Beigās nosprieduši, 
ka tam, kas atnesīs uguni, būs brīv uz mūžīgiem laikiem 
ēst, no kura galda patiksies, un neviens to nedrīkstēs 
aizdzīt projām. Nu daudzi gājuši uz elli uguni meklēt, 
bet, kurš aizgājis, tas vairs atpakaļ ar neatgriezies — 
velns visus nonāvējis.

Zirneklis arī jau bija dabūjis zināt par lielo atalgo
jumu, kāds sagaida to, kas atnesīs uguni, tāpēc visā klu
sībā gatavojies doties uz elli pēc uguns. Viņš sācis vīt 
virves. Vijis, vijis un novijis veselu nastu. Tad paņēmis 
virves un aizgājis uz to vietu, kur nolaižas ellē; piesējis 
virves vienu galu pie kāda koka un pats laidies pa 
virvi zemē. Nolaidies gluži laimīgi. Apakšā bijis viss 
tumšs. Sācis iet un raudzījis kaut kur saskatīt uguni spī
dam. Beigās ieraudzījis arī. Velna neviena nebijis klāt, 
tāpēc paķēris prāvu pagali uguns un devies projām ko 
mācēdams. Augšā kāpšana nebijusi vis vairs tik viegla 
kā zemē nolaišanās. Uzrāpies gan augšā, bet tad arī 
bijis tā noguris, ka nokritis tūliņ zemē un aizmidzis.

Tuvumā kaut kur laidusies muša — tā saodusi sve
šādu smaku un gājusi raudzīt, kas tur ir. Ierauga, zir
neklis gul un blakus tam guļ vesela pagale uguns. Muša 
zemē, klusu nozagusi uguni un devusies projām pie 
ķēniņa, stāstīdama, ka šī uguni no elles uznesusi. Ķēniņš 
bijis ļoti priecīgs, par godu nu šai sarīkojis lielas svi
nības un izdevis tai tādu grāmatu, ka mušai un tās pie
derīgiem uz visiem laikiem ir brīv ēst par brīvu, no 
kura galda patīk, un neviens nedrīkst to tādēļ dzīt pro
jām.

Pret vakaru pamodies zirneklis un gribējis doties uz 
pili ar uguni, bet paskatās — uguns vairs nav. Nu naba-

199



dziņš pārbijies un sācis skriet apkārt, pra
sīdams, vai kāds neesot redzējis uguni at
pakaļ uz elli ejot. Visi noturējuši zirnekli 
par ārprātīgu un pateikuši tam, ka muša 
jau no rīta kamēr esot uguni aiznesusi ķē
niņam un nu dzīvojot vienos priekos. Nu 
zirneklis sapratis, ka muša tam uguni noza
gusi, un skrējis ko nu mācēdams pie ķē
niņa un stāstījis, ka muša esot viltniece, 
šis esot uguni atnesis, bet muša to esot šam 
nozagusi. Ķēniņš negribējis ticēt, lai šis 
kaut kā pierādot, tad ticēšot, bet zirneklis 
nekādi to nevarējis pierādīt, un tā nu pali
cis, ka muša, nevis zirneklis atnesis uguni. 
Zirneklis bijis briesmīgās dusmās uz mušu. 
Viņš sasaucis visus zirnekļus uz sapulci un 
izstāstījis tiem mušas noziegumu, pie tam 
aprādījis, ka, to apzagdama, muša esot ap
zagusi visus zirnekļus. Tāpēc zirnekli nolē
muši, ka mušas visas jāsoda ar nāvi, kuru 
tikai dabū rokā.

No tā laika zirneklis ar mušu nevar sa
tikt, — kur tik ierauga, tur nāve nost.

LIELA MUŠA

K ādu reizi dzīvojusi muša, kas bijusi 
ļoti lepna, ka viņa ir lielāka par visām ci
tām mušām.

Vienreiz viņa nosēdusies, sākusi adīt sev
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skaistus lapsenes svārkus un tei
kusi: «Es esmu lielākā un man 
jābūt par lapseni.»

Tā viņa paliek par lapseni — 
noada melni dzeltenus svārkus, 
uzvelk tos, aizpogā un domā pati 
pie sevis — nu es esmu lapsene.
Tad pamet savas mušas un lai
žas dārzā pie lapsenēm. Lapse
nes prasa viņai: «Kas tu tāda 
esi?»

«Es esmu lapsene, par visām 
mazākā un lepnākā!»

Bet lapsenes pat neskatās uz 
viņu un ēd tikai ābolus dārzā.
Tad viņa ņem un noada vēl sev 
svārkus un domā — palikšu par dzeguzi. 
Apvelk svārkus, laižas pie citām dzeguzēm 
un sāk lasīt pļavā tārpus. Dzeguzes viņai 
prasa: «Kas tu tāda esi?»

«Es esmu dzeguze, par visām mazākā un 
lepnākā!»

Bet dzeguzes visas aizlaidās. Nu muša 
iedomājās palikt par ērgli. Noadīja ērgļa 
krāsā sev svārkus un laidās pie ērgļiem. 
Ērgļi prasa: «Kas tu tāda esi?»

«Es esmu ērglis, par visiem mazākais un 
lepnākais!»

Ērgļi aizgāja, un muša palika viena pati. 
Ieraudzīja viņu cilvēki un prasīja: «Kas tu 
tāda esi?»

«Es esmu ērglis!»
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«Nu, kāds tu esi ērglis, ērgļiem tak ir bize, bet tev 
nav nekā!»

«Vai! kur es ņemšu bizi? Varbūt es esmu dzeguze.» 
Attaisa virsējo pogu, nomauc svārkus, aizskrien pie dze
guzēm un staigā ar tām.

«Vai zini, kas par lietu, māsiņ,» saka citas dzeguzes, 
«jau tuvojas ziema un mums būs visām jālaižas pro
jām.»

«Vai!» saķērusi galvu, kliedz muša, «kur es varu tik 
tālu ar jums aizskriet, man nav tikdaudz spēka.» Bet var
būt es esmu lapsene, — viņa iedomājas. Paņem un no
mauc savus svārkus no muguras un aizskrien pie lapse
nēm ar lapseņu dzelteni melniem svārkiem un lūdz, lai 
ielaiž pārgulēt.

«Varētu pārgulēt arī, bet nav vietas,» viņai atbild 
lapsene, «man pašai tūliņ būs jāiet iekšā un jākaujas ar 
savu vīru.»

Ieskrien lapsene iekšā un nu sāk ar savu vīru kauties 
un plēsties. Muša, pie durvīm stāvēdama, nobīstas un 
no lielām bailēm nezina, ko darīt. Sāk pēdīgi domāt: 
«Laikam es esmu vislielākā un labākā muša pasaulē. 
Labāk palikšu par mušu.» Attaisa pogu, nomauc lapsenes 
svārkus, paliek atkal par mušu un aizskrien pie mušām 
atpakaļ.

«Es esmu lielākā par jums visām un atgriežos pie
jums atpakaļ, jo, kur 
vien es nebiju, kādu vie
tu sev neņēmu, nekur 
man nebija tik labi un 
jauki kā pie savām mu
šām.»

Nu visas mušas sāka



smieties par viņu un teica: «Ja gribi pie mums dzīvot 
un pie citiem negribi, tad tu nedrīksti būt lepna un sē
dēt uz zariņiem un visur augstāk par mums.»

«Es jau arī vairs nespēju būt tik lepna un nebūšu,» 
atbildēja muša.

Tā viņas visas salīga mieru un sāka dzīvot kopā. 
Citas mušas jau bija sataisījušas sev un viņai ziemai 
midzeni, tur viņas visas salīda un aizmiga un guļ vēl 
šodien.

D Zīvoja sirms vecītis. Reiz aukstā ziemā viņš brauca 
uz mežu pēc malkas. Vecītim iegribējās aizdegt pīpīti. 
Cikām viņš azotē meklēja pīpi, tabaku un šķiltavas, 
tikām pazaudēja vienu cimdiņu.

Muša, bēgdama no aukstuma, ierauga cimdiņu, 
ieskrien iekšā un sāk no prieka dancot.

Pelīte, bēgdama no aukstuma, pieskrien pie cimdiņa 
un jautā: «Kas te cimdiņā danco?»

«Es, pati mušu ķēniņiene. Bet kas tu esi?»
«Es esmu pelīte pīkstīte.

VECĪŠA CIMDIŅŠ

Laid mani pasildīties!»

Zaķītis, bēgdams no auk
stuma, ierauga cimdiņu, 
skrien klāt un jautā: «Kas 
tai cimdiņā danco?»

Pelīte ielien cimda, un 
abas ar mušu sāk dancot.
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Un abas dancotājas atsaka: «Es, muša ķēniņiene, pelīte 
pīkstīte. Bet kas tu tāds?»

«Es esmu zaķītis baltļipītis. Ielaidiet mani pasildī
ties!»

«Labi, lien un sildies!»
Zaķītis ielien cimdā, un nu sāk visi trīs dancot.
Vilks, bēgdams no aukstuma, ierauga cimdiņu un 

jautā: «Kas tai cimdiņā danco?»
«Es, muša ķēniņiene, pelīte pīkstīte, zaķītis baltļipī- 

tis. Bet kas tu tāds esi?»
«Es esmu vilks strupausis. Ielaidiet mani pasildīties!»
«Labi, lien un sildies!»
Vilks ielien cimdiņā, un nu sāk visi četratā dancot.
Lācis, bēgdams no aukstuma, atrod cimdiņu un jautā: 

«Kas tur tai cimdiņā danco?»
«Es, muša ķēniņiene, pelīte pīkstīte, zaķītis baltjipī- 

tis, vilciņš strupausītis. Bet kas tu tāds esi?»
«Es, pats lielais pinka. Laidiet mani pasildīties!»
«Labi, lien un sildies.»
Lācis ielien cimdiņā, un nu visi piecatā sāk pa cim

diņu dancot.
Kur bijis, kur ne, atskrien gailis un aizdziedas: «Kike- 

rigū!»
Dancotāji nobīstas, un visi sāk ar spēku lauzties no 

cimdiņā ārā. Muša dodas uz ķēniņa pili, pelīte uz kartu
peļu pagrabu, zaķītis auzās, vilks krūmos, lācis mežā.

Skriedami saplēš vecīša cimdiņu. Un tā vecītis līdz 
šai dienai staigā ar vienu cimdiņu.



KĀ MĀJLOPI NĀKUSI PIE CILVĒKIEM

O^enos, vecos laikos visi mājlopi dzīvojuši draudzīgi 
kopā. Tiem bijusi mežā būdiņa, no sūnām taisīta. Bet ir 
še tiem nebijis ilgi miers, jo būdiņu uzgājis vilks un 
tīkojis pēc taukā sivēna. Kādu dienu, kad sivēns sildī
jies būdiņā pie uguns, vilks to sakampis un izrāvis 
laukā. Bet sivēns, no pirmām bailēm atjēdzies, neganti 
saucis: «Kur vīri! Kur vīri!»

Tūliņ pieskrējis vērsis, piespiedis vilku ar saviem asa
jiem ragiem pie sienas, un auns nu tik devis, kā devis vil
kam pa muguru, kamēr šim stīvam, greizam ar kaunu bijis 
jāšmauc projām. Bezkaunīgais vilks, gribēdams atrieb
ties, uzsūtījis lopiem uz kakla dažādus zvērus, bet lopi 
vienprātis pratuši katru reizi atturēties pretim. Vilks, to 
redzēdams, nogājis pie Ziemeļa, niknākā Vēja mātes 
dēla, un lūdzies šim palīdzēt izdzīt lopus no būdiņas. 
Ziemelis, kam patīk tādi darbi, nogājis uz mežu un pūtis 
tik briesmīgi, ka ūdeņi sasaluši un sniegs nācis aumaļām 
no gaisa zemē. Vērsis, nevarēdams vairs paciest niknā 
vēja un sala, līdis arī būdiņā, bet nevilšus aizķērušies 
viņam ragi un būdiņa sagāzusies. Lopi, redzēdami, ka 
nu citādi nevar glābties no posta, gājuši dzīvot pie cil
vēkiem, kur tie palikuši līdz šai dienai.

Ziemelim no tā laika tā paticis nikni pūst, ka tas 
katru gadu lielajā mežā šņākdams krākdams laiž savu 
vēju vaļā. Tādā laikā arī pats vilks, sasalis un novār
dzis, bēgšus bēg no meža ārā, nevarēdams paciest salto 
vēju.



MĀJAS LOPI CEĻ ĒKU

R eiz saimniece sacīja saimniekam: «Pārdosim savu 
zirgu; tu redzi, mums nav ēdamā vairs!»

Gailis, krāsns caurumā to dzirdēdams, aizgāja pie 
zirga un sacīja: «Bēdz uz mežu, tevi rit pārdos!»

Labi! Saimnieks rītā aiziet uz stalli, neatrod zirga 
vairs. Tad saimniece sacīja atkal: «Nokausim savu bulli, 
mums nav vairs ēdamā.»

Gailis, krāsns caurumā to dzirdēdams, aizgāja pie 
buļļa uri sacīja: «Bēdz uz mežu, tevi rīt kaus nost!»

Labi! Saimnieks rīt aiziet uz kūti, neatrod buļļa vairs. 
Tad saimniece sacīja atkal: «Pārdosim savu pīli; tu 
redzi, mums nav vairs ko ēst dot.»

Gailis, krāsns caurumā to dzirdēdams, aiztecēja pie 
pīles un sacīja: «Bēdz uz mežu, tevi rīt pārdos!»

Labi! Rītā saimnieks aiziet uz kūti, neatrod pīles vairs.
Tad saimniece sacīja atkal: «Nokausim mūsu gaili, 

mums nav ko ēst dot!»
Gailis, krāsns caurumā to dzirdēdams, uzkāpa jumtā 

un dziedāja: «Ķiķerigī! nedabūsi vis mani!» un aizlai
dās uz mežu. Tur nu pa visiem uzcēla māju un mājoja 
kopā, katrs savu darbu darīdams: zirgs nesa malku, bul
lis klāja galdu, pīle kūra uguni un gailis vārīja.

MAJAS LOPI PADZEN LAUPĪTĀJUS

Reiz vienam saimniekam bijis vecs zirgs. Bijis tik 
vecs, ka nevarējis vairs neko strādāt. Saimnieks negri
bējis nost sist, jo zirgs viņam ilgi bija kalpojis, tāpēc
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izdzinis zirgu mežā, lai dzīvojot pats, kā varot. Zirgs 
bijis loti nobēdājies, jo nezinājis, kā lai uzturu nopelna? 
Bet te tam bēdājoties iešāvies labs padoms prātā. Iešot 
uz Rīgu par muzikantu. Tā viņš sāk iet uz Rīgu. Iet — 
iet, bet ceļā satiek suni. Suns ar tāpat nobēdājies un 
raud. Kā zirgs prasījis, ko šis tā raudot, suns atteicis: 
«Kā nu lai neraudu, ka nespēju vairs saimniekam kal
pot un viņš mani izdzina no mājām, lai ejot un pelnot 
maizi, kā varot.»

Zirgs teicis, lai neraudot nekā. Šis ar tāpat esot iz
dzīts, iešot abi uz Rīgu par muzikantiem, gan dzīvāšot 
labi. Suns bijis ar mieru, un abi iet.

Iet, iet, bet ceļā satiek gaili. Tas stāstījis, ka šim tāda 
pati nelaime. Nu, ja tā, tad tā — saukuši šo ar līdz uz 
Rīgu par muzikantu. Labi, iet visi trīs, bet, kur gadās, 
kur ne, ceļā vēl satiek kaķi. Ņem arī to līdz uz Rīgu 
par muzikantu.

Iet, iet visi četri, kamēr uznāk nakts. Palicis uzreiz 
tik tumšs, ka nekur redzēt iet. Neko darīt, jāpaliek pa 
nakti mežā. Bet bailes palikt mežā, ka neuzbrūk vilks. 
Beidzot nosprieduši, ka vienam jāpakāpjas kokā un 
jāskatās uz visām pusēm, vai neredz kaut kur uguni — 
kādas mājas. Kaķis tūliņ ātri kokā augšā un ieraudzījis 
vakara pusē uguni spīdam. Nu visi tikai kazo projām 
un atrod meža vidū laukumiņā mājas. Kaķis, gailis un 
suns grib tūlīt šauties iekšā, bet zirgs ne. Tas pieiet pie 
loga un apskatās, kas tur iekšā. Ieraudzījis divpadsmit 
laupītājus ēdam. Nu muzikantiem palicis bail. Bet nodo
mājuši — muzikantus jau viņi neaiztikšot, ja vēl viņiem 
labi jauki uzspēlēšot.



Labi! Zirgs pieslējies uz pakaļkājām pie sienas, un uz 
tā priekškājām uzkāpis suns, uz suņa kaķis, bet uz kaķa 
gailis, un sākuši pūst vaļā, kā tik nu kurš mācēdams un 
kā kurš varēdams: cits smalki, cits rupji. Laupītāji, 
izdzirdējuši tādu trādirīdi, domājuši, ka nupat gals klāt, 
un laiduši prom, cik tik ātri katrs varēdams. Muzikanti, 
redzēdami, ka šiem nu ir istaba tukša, iet tik iekšā un 
sāk norīkoties uz gulēšanu, kur nu katrs labāk varē
dams: kaķis istabā uz mūrīša, zirgs mēslainē, gailis uz 
jumta, bet suns paslieksnē.

Laupītāji, aizskrējuši tādu gabaliņu no mājas, nodo
mājuši iet vēl atpakaļ un apskatīties, kas tie tādi bijuši. 
Bet neviens neuzdrošinājies iet atpakaļ. Tā viņi tur ilgi 
ķildojušies, kamēr viens no drošākiem gājis gan. Laupī
tājs tūliņ istabā iekšā, bet viss tumšs. Šis sācis grābstīties 
pēc špickām pie mēriņa un saķēris kaķi. Šis, nabags, 
nobijies meties laupītājam acīs un skrāpis cik tik varē
dams. Nu laupītājs kā lode meties laukā. Bet pie stūra 
zirgs tam devis milzīgu spērienu pa muguru, bet suns 
atkal ieķēries stilbā. Gailis atkal, nevarēdams nakti 
redzēt, tikai kakšķinājis un kliedzis: «Kur i, kur i, do 
ēst!»

Laupītājs, no bailēm tikko pusdzīvs, aizskrējis pie 
citiem un stāstījis: «Lai dievs nedod, kādās es briesmās 
biju! Istabā man gribēja ādu par acīm novilkt. Ārā ar 
netiek, viens ar stangām turēja aiz kājas, bet trešais ar 
bomi zveļ pa muguru, ceturtais tik kliedz: «Kur ir, kur 
ir, dod ēst!» Tas mani dzīvu būtu aprijis.»

Laupītāji aizbēguši, un muzikantiem palikusi māja.



PASAKA PAR SUNI, KAĶI, PĪLI, ADATU, 
OLU UN DZIRNAVU AKMENI

REiz gājis pa ceļu suns. Te nāk viņam pretī kaķis. 
Lai ņemot viņu arī līdz. Suns ar mieru. Iet, iet abi, nāk 
pretī pīle. Lai ņemot līdz. Labi. Iet visi trīs, nāk pretī 
dzirnavu akmens. Lai ņemot viņu arī līdz. Priekšējie ar 
mieru. Iet, iet, satiek adatu un olu. Lai ņemot līdz. Sie ar 
mieru. Nu iet visi un nonāk pie mājiņas. Ieiet iekšā, 
paēd vakariņas un taisās iet pie miera. Kaķis ielien aiz
krāsnē pelnos, suns palien zem galda, pīle ķēķī ūdens 
baļļā, adata ieduras spilvenā, ola ietinas dvielī, un dzir
navu akmens novietojas virs durvīm.

Ap pusnakti mājiņas īpašnieks, laupītājs, nāk mājās. 
Viņš grib uztaisīt uguni un tāpēc iet pie krāsns paruši
nāt pelnus, varbūt, ka vēl ir palikusi kāda oglīte. Kaķis, 
juzdams, ka viens aiztiek viņa guļas vietu, sāk pērties 
pa pelniem un pieber laupītājam acis. Viņš acis grib 
izmazgāt un dodas ķēķī pie ūdens baļļas. Tur pīle viņu 
nolej gluži slapju. Tad viņš steidzas pie dvieļa slaucī
ties, bet ola sašķīst, un viss viņš nosmērējas. Kad vairs 
nekur nezin kur skriet, viņš dodas gultā, bet ieduras 
adata, un, gluži izmisis, laupītājs atmetas krēslā. Tūdaļ 
suns no pagaldes iekož viņam kājā. Laupītājs redz, ka 
nu vairs nav lāgā, un metas pa durvīm ārā. Dzirnavu 
akmens gāžas un nosit laupītāju.

Tā suns, kaķis, pīle, adata, ola un dzirnavu akmens 
palika par mājiņas īpašniekiem.
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SUNS, KAĶIS UN GAILIS

(S uns, kaķis un gailis strīdējušies, kurš visgardākais 
ēdiens pasaulē.

Kaķis teicis: «Nekas nav gardāks par maizi un pienu. 
Peles gan gardākas, tik tās grūti noķert.»

Gailis teicis: «Piens un peles tīrais nieks. Putraimi un 
mieži ir pavisam cita lieta!»

Suns: «Jūs runājat kā mazi bērni. Visgardākais 
pasaulē ir un paliek kauli ar smadzenēm.»

Strīdu par gardāko ēdienu viņi vēl tagad neesot nobei
guši.

ZIRGA LIELĪBA

Z irgs, ieraudzījis arklu, apskaities uz to un tam uz
kliedzis: «Es tevi nekad vairs nevilkšu!» Arkls tam 
atbildējis: «Un es tevi vairs nekad nebarošu!»

Zirgs pārdomājis šos vārdus uņ atkal sācis vilkt arklu.

ZIRGS UN VĒRSIS

Mazs zēns jājis ar jaunu un skaistu zirgu, To ierau
dzījis vērsis un saucis: «Vai tev, tik lepnam zirgam, 
nav nemaz kauns, ka mazs zēns tevi valda un liek skriet 
pēc sava prāta?»

Zirgs tam atbildējis: «Bet kāds tad man būtu gods, 
ja es šo zēnu nosviestu no savas muguras?»
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ZIRGS UN VĒRSIS NES NASTAS

Vienam kungam kalpojuši zirgs un vērsis. Reiz kungs 
tiem licis nest nastas, — zirgam vieglu, bet vērsim 
smagu. Vērsis, smago nastu nesdams, piekusis un lūdzis 
zirgu palīgā. Zirgs tik pasmējies un gājis vien priecīgs 
ar vieglo nastu. Vērsis aiz smaguma pakritis un nosprā
dzis. Kungs zirgam nu uzkrāvis visu vērša nastu un 
vērša ādu vēl piedevām.

VECAIS UN JAUNAIS ZIRGS

^ R e iz  dzīvojis kāds podnieks. Viņam bija divi zirgi: 
viens vecs, otrs jauns. Podnieks bijis sataisījis divus 
vezumus trauku un vedis pārdot. Gadījies kāds liels 
kalns. Podnieks veco zirgu apdomīgi vadīja lejā, bet 
jaunais, kalnā stāvēdams, domāja: «Ak tu lāci! Skatī
ties vien riebjas — lien no vienas ceļa malas uz otru 
kā nepilnīgs. Redzēsi, kā es noiešu, nemaz negorīšos!»

Jaunais zirgs atspērās un metās lejā. Rati viņam dūrās 
virsū tā, ka viņš sāka aulekšot. Līdz bija noskrējis lejā, 
visi trauki gulēja grāvī, bet vecais zirgs noveda visus 
veselus.

ZOSU DZIESMA

Z osis kādreiz noplājušas kunga labību, un tas zosis 
iesūdzējis tiesā. Tiesa nospriedusi, ka zosis ir jānoslaktē. 
Zosis lūgušas, lai pirms nāves atļauj viņām nodziedāt
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savu mī]o dziesmu. Tiesnesis to arī atļāvis, un zosis 
sākušas dziedāt: «Ga, ga, ga, ga, ga, ga.»

Tā zosis dzied vēl šodien, un tās nevar dabūt nokaut, 
jo dziesmu vēl nav beigušas.

ZOSIS MIEŽOS

Zosu māte sauc zosulēnus miežos: «Nākat, nākat! Tik 
pa divi pie vien!»

Miežu laukā tā sauc: «Katrs pie vien, katrs pie vien! 
Tā lab, tā lab!»

KAKIS SUŅA PARĀDNIEKS

KAķis no suņa aizņēmies trīs vērdiņus, kurus nosa
cītā laikā apņēmies atdot. Bet, kad tas nebijis atdevis, 
suņam neatlicies nekas cits, kā atprasīt savu naudu.

Un, tā kā kaķis vēl šobrīd savu parādu neesot atmak
sājis, tad arī suns to arvien vēl atprasot, kur tikai kaķi 
sastapdams.



Tādēļ ari parasts par cilvēkiem, kuri nieka dēļ 
plūcas, teikt: «Plēšas kā suns ar kaķi nieka vērdiņa 
dēļ.»

BRĪVĪBAS GRAMATA

A grākos laikos, kad sunim un kaķim ir bijušas brīvī
bas grāmatas, tad tie varējuši mājās vien dzīvot. Bet nu 
ilgi viņiem šī labā dzīve nav bijusi, jo viens, kā arī otrs 
nav labi mācējuši savas brīvības grāmatas glabāt. Kaķis 
savu brīvības grāmatu glabājis uz bēniņiem aiz spāres, 
bet suns savā būdiņā pie pakša. Bet ko nu, žurkas, pama
nījušas kaķa brīvības grāmatu aiz spāres, to paņēmušas 
un sagrauzušas. Nākošā gadā, kad sunim un kaķim bija 
brīvības grāmata jāparāda, lai varētu vēl mājās dzīvot, 
suns savu brīvības grāmatu parādījis, bet kaķis savu nav 
varējis nekur atrast. Ko nu, saimniece likusi kaķim iet 
ganos, bet suns vēl varējis palikt mājās. Par to nu kaķis 
apskaudis suni un visādā ziņā gribējis sunim kaut kā 
atspītēt. Vasaru jau nu vēl nekas, bet rudenī, kad lietus 
lijis gandrīz katru dienu, tam nepavisam nav ticis iet 
ganos. Tad viņam ienākušas labas domas prātā. Kādu 
vakaru, kad suns ēdis vakariņas, kaķis ielīdis suņa ista
biņā, paņēmis suņa brīvības grāmatu un noglabājis to 
savas gultas pagalvī.

Nākošā gadā atkal jāuzrāda brīvības grāmata. Nu 
kaķis parāda, bet suns meklē un nevar atrast.

Nākošā gadā kaķim pazudusi arī suņa brīvības grā
mata. Nu abiem diviem, kā sunim, tā kaķim bija 
jāstrādā — sunim jāiet ganos un kaķim jāmedī peles.

Bet no tā laika suņi kaķus neieredz.
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SUNS ATMAKSA SKOPAJAM SAIMNIEKAM

Reiz kāds suns sēdējis pie loga un ieraudzījis zaķi 
skrējām. Suns itin veikli pa logu laukā, zaķim aiz kakla 
ciet un nes pie saimnieka, lai šis nu cepot un dodot 
viņam ar. Saimnieks nopriecājies par gardo cepeti un 
cepis, ka tauki vien čurkst. Cep, cep un sāk jau ēst; 
paēd, bet sunim nedod ne kripatiņas. Nu suns it bries
mīgi noskaities, bet neteicis gan ne vārda.

Kādu nakti zagļi uzlauž saimnieka kūti un izzog divus 
skaistākos zirgus. No rīta saimnieks iet uz kūti, bet zirgu 
kā nav, tā nav. Nu saimnieks gan noprot, ka pie visas 
šīs nelaimes pats vainīgs, bet ir jau par vēlu.

SUNS UN ZAĶI

(S u n s  dzinis zaķīti un nebijis tālu no tā. Te no meža 
izskrējis liels zaķis. «Vilks ķer mazo zaķīti, es ķeršu 
lielo,» suns prātojis un dzinies pakaļ lielajam zaķim.

Bet suns jau nokusis un nespējis lielo zaķi panākt. 
Drīz lielais zaķis nozudis, un arī mazais nav bijis 
redzams. Suns tukšā pārnācis mājā.

SUNS AR AZI

Āzis gribējis līst caur sētu dārzā, bet iespiedies sētas 
caurumā. Daskrējis suns un sācis āzi plēst. Āzis nu 
sācis žēlīgā balsī lūgties: «Neplēs drēbu!»
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SUNS AR AITU

Aita ēdusi sienu ar gardu muti; bet suņam, to redzot, 
radusies skaudība. Viņš skatījies, skatījies, uzlēcis uz 
siena un aizdzinis aitu projām. No tā nu esot cēlies 
sakāms vārds par skaudīgu cilvēku: sēd kā suns uz 
siena: ne pats ēd, ne aitai dod.

ĀZIS UN AUNS

Vienā mājā bijušas kāzas. Āzis ar aunu bijuši vienā 
būdā. Āzis izlēcis no būdas un ielēcis kāpostu dārzā. 
Auns pa būdu brēcis: «Kad tās kāzas beigsies, kad tās 
kāzas beigsies!»

Āzis brēcis pa kāpostu dārzu: «Lai tā iet nedēļu nedē
ļām, lai tā iet nedēļu nedēļām!»

ĒZELIS UN KAZA

ēzelis stāvējis stallī pie siles un ēdis kāpostus. Kaza, 
to ieraudzījusi, iekārojusi kāpostus un sākusi ēzeli sla
vēt: «Cik tu skaists! Kādas tev ga
ras ausis un slaika aste! Tik slikti, 
ka nevari izveicīgi skriet.»

Ēzelis gribējis kazai rādīt, ka 
viņš arī var izveicīgi skriet, izskrē
jis pagalmā. Pa tam kaza noēdusi 
ēzeļa kāpostus.
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VECENĪTE UN KAZIŅA

R E IZ  dzīvoja veca veca vecenīte, viņai nebija neviena 
bērna, ne mantas, bet bija pelēka kaziņa. Katru rītu 
vecenīte dzina kaziņu ganos, katru vakaru mājās. Bet 
vienu vakaru kaziņa nenāk mājā. Ko nu darīt? Dzen, dzen, 
satiek vilku, vecenīte lūdzas: «Vilks, apēd kaziņu, kāpēc 
kaziņa neiet mājā.»

Vilks atsaka: «Ēd pati savu kaziņu.» Dzen, dzen, satiek 
bozi, vecenīte lūdzas: «Boze, boze, sit. tam vilkam, kāpēc 
vilks neēd kaziņu, kāpēc kaziņa neiet mājā.»

Boze atsaka: «Sit pati savam vilkam.» Dzen, dzen, 
satiek uguni, vecenīte lūdzas: «Uguns, uguns, sadedzini 
to bozi, kāpēc boze nesit vilkam, kāpēc vilks neēd 
kaziņu, kāpēc kaziņa neiet mājā.»

Uguns atsaka: «Dedzini pati savu bozi!» Dzen, dzen, 
saliek ūdeni, vecenīte lūdzas: «Ūdens, ūdens, aplej to 
uguni, kāpēc uguns nededzina bozi, kāpēc boze nesit 
vilkam, kāpēc vilks neēd kaziņu, kāpēc kaziņa neiet 
mājā.»

Ūdens atsaka: «Lej pati savu uguni!» Dzen, dzen, sa
tiek vērsi, vecenīte lūdzas: «Vērsi, vērsi, izdzer to ūdeni, 
kāpēc ūdens nelej uguni, kāpēc uguns nededzina bozi, 
kāpēc boze nesit vilkam, kāpēc vilks neēd kaziņu, kāpēc 
kaziņa neiet mājā.»

Vērsis atsaka: «Dzer pati savu ūdeni.» Dzen, dzen, 
satiek valgu. Vecenīte lūdzas: «Valgs, mīļais, sasien to 
vērsi, kāpēc vērsis nedzer ūdeni, kāpēc ūdens nelej 
uguni, kāpēc uguns nededzina bozi, kāpēc boze nesit 
vilkam, kāpēc vilks neēd kaziņu, kāpēc kaziņa neiet 
mājā.»

Valgs atsaka: «Sien pati savu vērsi!» Dzen, dzen, sa-
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tiek pelīti. Vecenīte lūdzas: «Pelīte mīļā, pārgrauz to 
valgu, kāpēc valgs nesien vērsi, kāpēc vērsis nedzer 
ūdeni, kāpēc ūdens nelej uguni, kāpēc uguns nededzina 
bozi, kāpēc boze nesit vilkam, kāpēc vilks neēd kaziņu, 
kāpēc kaziņa neiet mājā.»

Un tā pelīte pie valga, valgs pie vērša, vērsis pie 
ūdens, ūdens pie uguns, uguns pie bozes, boze pie vilka, 
vilks pie kaziņas, un kaziņa mājā!

BRIESMĪGĀ KAZA

.Reiz tēvs nopirka kazu. Otrā dienā tēvs sūta savu 
meitu ganos. Meita gana līdz vakaram. Vakarā, kad 
meita dzen mājās, tēvs, uzmaucis savus sarkanos zāba
kus, nosēdās pie vārtiem un gaida savu meitu ar kazu 
mājās. Pārnāk kaza, tēvs prasa: «Ka
ziņ, manu mīļu kaziņ, vai esi paēdusi, 
vai esi padzērusi?»

Bet kaza atbildēja: «Skriedama pār 
upīti, iekampu vienu kļavas lapiņu.
Lēkdama pāri upītei, iekampu vienu 
ūdens pilienu!»

Tēvs sarāja meitu par nekārtīgu 
ganīšanu, un otrā dienā pats izgāja 
ganos. Vakarā dzenot, tēvs pārstei
dzās pirmais mājās, uzāva sarkanos 
zābakus un nosēdās vārtos. Kaza pār
nāk mājā, tēvs prasa: «Kaziņ, vai esi 
paēdusi, vai esi padzērusi?»

Kaza atbildēja: «Skriedama pār
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upīti, iekampu vienu kļavas lapiņu. Lēkdama pāri upītei, 
iekampu ūdens pilienu, tas ir viss, ko šodien esmu bau
dījusi.»

Tēvs dusmīgs, gribēja kazu nokaut un piesēja pie vār
tiem, bet par nelaimi nazītis bija trausls. Tēvs viņu trina, 
kaza redzēja, ka viņu kaus nost, norāvās un iemuka 
mežā.

Kaza gāja pa mežiem un iegāja zaķīša būdiņā. Zaķītis, 
pārnācis, atrada būdiņā kazu un uzsauca: «Tūlīt ārā no 
manas būdiņas!»

Bet kaza briesmīgā balsī atbildēja: «Es esmu briesmīgā 
kaza, ko tēvs nopirka tirgū, es tevi sabradāšu, ragiem 
samīdīšu un izslaucīšu ar asti laukā.»

Zaķītis izbailēs aizmuka un apsēdās zem koka un rau
dāja. Te pienāca lapsa un jautāja: «Kādēļ tu, zaķīt, 
raudi?»

«Kā lai neraudu, viens briesmonis aizņēmis manu bū
diņu.»

«Iesim izdzīsim viņu ārā!» Lapsa ar zaķīti gāja dzīt 
ārā. Kaza vēl briesmīgākā balsī: «Es esmu briesmīgā 
kaza, ko tēvs nopirka tirgū, es jūs sabadīšu ragiem, sa
mīdīšu kājām un izslaucīšu ar asti laukā.»

Lapsa izbailēs aizmuka mežā. Zaķītis apsēdās zem 
bērza un raudāja. Te pienāca vilks un prasīja: «Kāpēc 
tu raudi?»

«Kā lai neraudu, viens briesmonis aizņēmis manu 
būdiņu.»

Vilks sacīja: «Iesim un dzīsim viņu ārā.» Aizgāja. 
Vilks sauca: «Tūlīt ārā no zaķīša būdiņas!»

Bet kaza atbildēja briesmīgā balsī: «Es esmu briesmīgā 
kaza, kuru tēvs nopirka tirgū, es jūs sabadīšu ragiem, 
samīdīšu kājām un izslaucīšu ar asti laukā!»

Vilks izbailēs aizmuka mežā. Zaķītis apsēdās zem
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bērza un gauži raudāja. Te pienāca lācis un prasīja: «Kā
dēļ tu raudi, zaķīt?»

«Kā lai neraudu, viens briesmonis nelaiž vairs būdiņā 
iekšā.»

Lācis sacīja: «Iesim, Izdzīsim viņu ārā!» Piegājuši 
klāt. Lācis uzbļāva: «Tūlīt ārā no zaķīša būdiņas!»

Kaza atbildēja: «Es esmu briesmīgā kaza, es tevi sa
badīšu ragiem, samīdīšu kājām un izslaucīšu ar asti 
laukā!» Lācis izbailēs aizmuka mežā. Zaķītis apsēdās zem 
bērza un gauži raudāja. Te, kur gadījies, mežā gailis. 
Gailis prasīja: «Kādēļ tu raudi?»

«Kā lai neraudu, manu būdiņu aizņēma viens bries
monis, lapsa, lācis un vilks to gribēja izdzīt ārā, bet 
aiz bailēm nevarēja.»

Gailītis teica: «Iesim, izdzīsim viņu ārē!» Gailis pie
gāja pie būdiņas un teica: «Es esmu gailītis Marčiņš, virs 
galviņas man ir sekste, kājās sarkani zābaki, pār pleciem 
izkapts, ar ko kazai nocirtīšu galvu!»

Kaza izbailēs kā lēca, no loga taisni bedrē iekšā un 
pagalam. No tā laika zaķītis ar gailīti bija draugi tik 
ilgi, kamēr dzīvoja.

RUNCIS, GAILIS UN LAPSA

Runcis ar gaili dzīvo vienā mājā. Runcis iet uz mežu 
peļņā, bet gailis sargā māju. Tikko runcis mežā, lapsa 
pie loga un sauc: «Gailīt, gailīt, zelta putniņ! Skaties caur 
logu, došu tev zirņus!»

Gailītis grib zirņus un skatās caur logu. Te lapsa to
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saķer un nes uz mežu. Gailītis nu kliedz: «Lapsa mani 
nes uz mežu, runcīt, brālīt, palīdzi man!»

Runcis dzird gaija balsi, panāk lapsu un noņem gaili. 
Otrā dienā runcis iet uz mežu, bet gailim pieteic: «Ne
skaties caur logu, ja lapsa tevi noķers, būšu dziļāk mežā 
un nedzirdēšu tavu balsi.»

Tikko runcis mežā, lapsa pie loga un sauc: «Gailīt, 
gailīt, paskaties caur logu! Kungi atveda miežus, grauds 
pie grauda, nav neviena ēdāja!»

Gailītis grib miežus, paskatās caur logu, bet lapsa to 
saķer un nes uz mežu. Gailītis nu kliedz: «Lapsa mani 
nes uz mežu, runcīt, brālīt, palīdzi man!»

Runcis, kaut gan dziļi mežā, dzird gaiļa balsi, panāk 
lapsu un noņem gaili. Trešā dienā runcis iet uz mežu, 
bet gailim jo cieši pieteic: «Šodien neskaties caur logu; 
ja lapsa tevi noķers, būšu jo dziļi mežā un nedzirdēšu 
tavu balsi.»

Tikko runcis mežā, lapsa pie loga un sauc: «Gailīt, 
gailīt, zelta putniņ! Skaties caur logu, kur brīnumu: tek 
kamanas bez braucēja.»

Gailis grib redzēt brīnumus, bet baidās no lapsas un 
teic: «Šodien tu mani nepievilsi, es neskatīšos caur 
logu!»

«Skaties vai neskaties, tevi šodien nevilšu. Man jāstei
dzas uz māju — dzīvo vesels!» lapsa, to teikusi, paslēp
jas aiz mājas pakša.

Gailis grib redzēt brīnumus, tad, teicot: «Lapsa nav 
dzirdama,» skatās caur logu.

Nu lapsa saķer gaili un nes uz mežu. Gailis gan kliedz: 
«Lapsa mani nes uz mežu; runcīt, brālīt, palīdzi man!»

Bet runcis, jo dziļi mežā būdams, nesadzirdēja gaiļa 
balsi, un lapsa aiznesusi gaili pār kalniem un lejām uz 
neatgriešanos.

220



KÄ GAILIS KĀPOSTIŅUS VÄRlJA

Vienreiz vienam saimniekam gailis bija palicis pārāk 
vecs un nespējis vairs istā laikā nodziedāt un ļaudis 
pamodināt. Par to nu viņa saimnieks noskaities un nav 
devis vairs rūmi un iztikšanu savās mājās, bet ietrie
cis gaili mežā. Gailis, nabadziņš, staigājis nobēdājies pa 
mežu trīs dienas.

Bet otram saimniekam, turpat kaimiņos, bijis viens tik 
vecs runcis; kas vecuma dēļ nekur vairs nederējis, jo 
nevarējis noķert nevienu peli vairs. Runča saimnieks nu 
arī viņu padzinis mežā, jo šis taču neiešot par velti tādu 
lielu ēdāju mitināt. Lai ejot pasaulē pats sev maizi un 
rūmi apgādāt. Runcis klibojis ar prom uz mežu un stai
gājis nu tāpat nobēdājies kā gailis, nezinājis, naba
dziņš, kur palikt un ko iesākt.

Staigājis, staigājis, līdz abi ar gaili sastapušies un sā
kuši aprunāties. Redzēdami, ka viņi divi tādi bēdu brāļi, 
tie palikuši priecīgāki un norunājuši abi kopā dzīvot uz 
priekšdienām.

Kā runāts, tā arī darīts. Sie tūlīt uzmeklē vienu labāku 
vietiņu, kur uzcelt savu būdiņu. Kad vieta jau uzmek
lēta, viņi liekas sirdīgi pie 
būdiņas celšanas. Un būdi
ņa — viens divi! gatava. Ta
gad nu abi divi sarunā tā, ka 
gailis vairāk pa mājām saim
niekos, bet runcis šo to ies 
pamedīt un provēs gaļu pie
gādāt. Kad būdiņā viss satai
sīts, runcis uzdod gailim kā- 
postiņus izvārīt, bet pats aiz-



iet gaļu pameklēt. Aiziedams šis tik vēl piesaka gailim, 
tā kta lai nevienu nelaižot būdiņā iekšā. «Nē, nē,» gailis 
apsolās, «nelaidīšu nevienu ar ne.»

Runcis nu itin droši un mierīgu prātu aiziet, bet gai
lis iekur uguni un uzliek kāpostiņus vārīt. Vāra, vāra, 
necik ilgi, viens klauvē pie durvīm un lūdzas dikti žēli, 
lai ielaižot iekšā apsildīties. Gailis domā, kas tas nu va
rētu būt, kas tik dikti nosalis, un pieiet pie loga paska
tīties. Kā ta, kūmiņš klāt. Gailis negrib vis to ielaist 
iekšā un pasaka, ka viņa saimnieks, runcis, aizliedzis 
ielaist. Vēl aiziedams stingri piesacījis, lai no dieva 
pusītes nelaižot nevienu iekšā. Bet kūmiņš sāka gau
žām žēli lūgties. Sim postā jāejot, ja gailis par viņu ne
apžēlošoties, jo briesmīgi taču salstot — šim kājas tā 
esot nosalušas, ka vairs nevarot nemaz nostāvēt. Un, lai 
gailis labāk ticētu, kūmiņš paceļ vienu kāju, paceļ otru 
kāju un tā vien mīņājas. Gailim nu sirds iežēlojas ar 
par nabaga nosalušo kūmiņu, un viņš to palaiž iekšā, lai 
apsildās.

Kūmiņš nu ienāk ar priecīgs iekšā un prasa gailim, ko 
viņš te darot. Vārot kāpostiņus, gailis pasaka. Lai dodot 
šim ar pasmeķēt, kūmiņš plijas virsū. Labs ir, gailis dos 
ar ciemiņam, lai nosmēķē viņa vārītos kāpostiņus. Un, 
kamēr gailis noliecas kāpostiņus pasmelt, tā kūmiņš — 
caps! sakampj gaili aiz kakla un pa durvīm laukā, mežā 
iekšā. Par laimi runcis no medībām nāca mājās taisni pa 
to ceļu, pa kuru kūmiņš stiepa gaili prom. Runcis, re
dzēdams, kas paL.liol.u, tūdaļ kūmiņam virsū un izglāba 
savu draugu,

Kad abi pārgāja būdiņā, runcis bija briesmīgi noskai
ties par to, kā> gailis nav viņu paklausījis un laidis kū
miņu iekšā. Gailis gan gribēja taisnoties, viņš esot do
mājis, ka kūmiņš tūlīt būs beigts. Bet runcis tā bija no
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skaities, ka gribēja ar žagariem iepērt gaili par nepa
klausību. Kāpostiņi pa to laiku bija izvārījušies labi 
mīksti, un nu abi draugi labi pamielojās. Pēc tam viņi 
nolikās izgulēties.

No rīta atkal gailim jāvāra kāpostiņi, bet runcis ies 
atnest galu. Aiziedams šis atkal piesaka, tā ka no dieva 
pusītes lai tik nelaižot nevienu iekšā būdiņā, jo citādi 
šim labi vis neklāšoties. Lai lūgtos, kā lūgdamies, bet 
iekšā laist tik ne. Nu, labi labi, šoreiz nu viņš patiešām 
nevienu vairs nelaidīšot iekšā, tā gailis apsolās, un run
cis aiziet uz mežu ar mierīgu prātu. Bet kūmiņš jau tur
pat aiz krūmiem glūnējis, kad runcis aizvāksies uz mežu.

Kad nu runcis aiziet, tā gailis iekurina uguni un uz
liek atkal kāpostiņus vārīt. Vēl kāpostiņi nav ne labi 
iesākuši vārīties, kad klauvē atkal viens pie durvīm un 
gaužām žēli lūdzas, lai viņu palaižot iekšā. Gailis tūliņ 
pietek pie loga un paskatās, kas tas tāds ir, kas tik gau
žām žēli prot lūgties. Un viņš ierauga to pašu nekaunīgo 
kūmiņu. Gailis domā, nu es tevi gan šoreiz vairs nelai
dīšu iekšā. Kad kūmiņš nepavisam neliek mierā, gailis 
tam pasaka, ka viņam runcis stingri aizliedzis kādu ie- 
ielaist būdiņā. Un kūmiņu šis nu nepavisam nolaidīšot 
iekšā, kāpēc viņš šo vakar tā esot piemuļķojis. Bet kū
miņš nu stāstīja, ka gribējis tikai pajokoties un šo pa
biedēt, bet tagad nemaz vairs tādus jokus netaisīšot. Ja 
gailis viņu nelaidīšot iekšā, tad tūliņ beigas būšot, jo 
viņam tepat uz pēdām esot mednieki ar saviem suņiem. 
Lai jel nu šis, par lūgšanu, tūlīt laižot iekšā, citādi gals 
klāt. Un kūmiņš drīzāk nelikās mierā un lūdzās gaužām 
žēlīgi tikmēr, kamēr gailis viņu ielaida ar.

Ko tad nu gailis te labu darot viens pats, kūmiņš ap
jautājas. Tā un tā, gailis pastāsta, vārot kāpostiņus, ka
mēr runcis gaļu pārnesīšot. Nu, lai dodot šim nosmēķēt
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tos kāpostiņus, vai būs labi, tā kūmiņš plijas virsu gai
lim. Gailis, muļķītis, neko ļaunu nenojēgdams, dos ar 
kāpostus. Bet, tiklīdz nu šis noliecas, lai kāpostiņus pa
smeltu, kūmiņš itin mudīgi saķer šo aiz kakla un pa 
durvīm laukā, mežā iekšā.

Šoreiz kūmiņš skrēja pa citu ceļu, lai atkal nesaliktu 
runci, bet tavu traku lietu! Runcis ar šoreiz nāk mājās 
pa citu ceļu un satiek atkal kūmiņu, kuram gailis zobos. 
Nu runcis atkal kūmiņam krāgā un izpestī savu draugu 
no drošas nāves.

Kad pāriet mājās, runcis ņem atkal tirdīt gaili par 
tādu nepaklausību un muļķību, bet šis nu, nabadziņš, 
taisnojas, kā mācēdams. Kad runcis labi sabāris gaili un 
izlamājis, viņi salīgst mierus un tad ņem mieloties pie 
kāpostu bļodas. Bet, ja tik vēl vienu reizi gailis tādas 
muļķības izdarīšot, tad bez pēriena vaļam netikšot! Nu, 
lai viņu perot ar, ja viņš vēl vienu reizi tāds muļķis 
būtu un laistu kādu būdiņā iekšā. Pēc tam kad viņi labi 
bija pamielojušies ar kāpostiem, tie noliekas abi gulēt.

Trešā rītā atkal tāpat: runcis ies uz mežu gaļu sa
medīt, bet gailis paliek kāpostiņus vārīt. Bet nu šoreiz 
lai gan piesargoties, runcis aiziedams piesaka gailim. 
Ja tagad vēl ielaidīšot kādu būdiņā, tad gailim beigas 
būšot.

Runcis aiziet atkal mežā, bet kūmiņš turpat, netālu no 
būdiņas, krūmā gulēdams, visu noskatās. Kad runci 
vairs nemaz nevar redzēt, kūmiņš nogaida vēl kādu lai
ciņu un tad klauvē pie būdiņas durvīm. Gailis tūlīt pie 
loga klāt, skatīties, kas tur atkal klauvē, bet lapsa kū
miņš šoreiz nemaz vairs nelūdzas. Viņš tik uzsauc gailim, 
lai živai laižot šo iekšā, jo pats runcis viņu sūtot. Run
cim mežā notikusi liela ķibele, un šiem nu vajagot ap
spriesties, kā palīdzēt, un tad vēl runcis viņam licis šo
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to no būdiņas paņemt līdz. Gailis no tiesas domā, ka tā 
ir patiesība, ko kūmiņš stāsta, jo viltnieks briesmīgi prot 
izlikties. Un lētticīgais gailis ielaiž kūmiņu būdiņā.

Papriekšu lai gailis iedodot kāpostiņus pastrēbties, tā 
kūmiņš saka, citādi būšot dikti maz spēka un nevarēšot 
nekā palīdzēt runcim no ķibeles izkulties laukā. Labi labi, 
gailis tūlīt pasniegšot šim kāpostiņus. Un gailis nolie
cas, lai nu iesmeltu kūmiņam kāpostiņus, bet kūmiņš pa 
to laiku — caps! noķer gaili aiz kakla un pa durvīm 
laukā, mežā iekšā.

Šoreiz vis negadījās tik laimīgi sastapt runci cejā kā 
citām reizēm, un gailis domāja, ka nu jau viņa pēdējā 
stundiņa klāt. Kūmiņš viņu ienes dziji mežā, biezoknī un 
ievelk savā alā. Tur viņš nosviež gaili tumšā stūrī un 
pasaka, lai tik nu noskaitot pātarus, viņš pa to laiku 
iešot ar savu sievu apspriesties, kā gaili labāk ēst: ceptu 
vai vārītu.

Pa to laiku runcis bija no meža pārnācis ar medījumu. 
Kad viņš atrada būdiņas durvis vajā līdz galam un kā
postiņus neizēstus, tad tas tūlīt nomanīja, kas te noticis. 
Runcis nu palika pavisam bēdīgs, jo domāja^ ka viņa 
labais draugs jau pagalam būs. Taču runcis vēl gribēja 
izmēģināt, vai nevarot to kādā vīzē paglābt. Viņš sa
skaitīja visu naudu, cik nu viņam bija no labiem laikiem



atlicis, un aizskrēja uz pilsētu. Tur viņš nopirka smuku 
stabuli un asu asu zobenu. Tad mudīgi mudīgi atskrēja 
no pilsētas atpakaļ un pa kūmiņa pēdām devās tam pa
kaļ, līdz beigās nonāca pie kūmiņa alas.

Runcis nu apsēdās alas priekšā un sāka tik jauki sta
bulēt, ka mežā pat putniņi apklusa un klausījās. Kūmiņa 
alā stabulēšanu sadzirdēja mazie lapsēni, un tie nu visi 
trīs lūdzās vecos, lai laižot viņus laukā paklausīties. Labi. 
Lai ejot klausīties. Viņiem vēl jāapspriežoties par gaiļa 
cepšanu. Mazie lapsēni nu dodas no alas laukā spriņģē- 
dami, lai noklausītos jaukajā stabulēšanā un redzētu 
pašu muzikantu. Bet runcis otrā rokā tur paceltu zo
benu un, kurš lapsēns tik lien no alas laukā, tam nocērt 
galvu. Beigās nāk pati lapsa lūkoties, kur viņas bērni 
tik ilgi paliek, ka nenāk vairs atpakaļ. Un, līdzko viņa 
pabāž galvu no alas laukā, runcis ar savu zobenu to 
nocērt. Nu runcis vairs nestabulē vis, bet cik tik mudīgi 
vien var, dodas alā iekšā. Bija ar pēdējā stundiņa gai
lim klāt. Kūmiņš pašlaik taisījās gaili nokaut, kad 
ieskrēja runcis ar zobenu un nocirta kūmiņam galvu. 
Gailis bija nosviests stūrī ar sasietām kājām. Runcis at
raisīja gailītim kājas un tad, paņēmis padusē, pārstiepa 
to mājās.

Šoreiz runcis nemaz vairs nebārās, bet ieskrēja mežā 
un iznesa lielu bērza žagaru. Gailis nu redzēja, ka pē
riens būs, un sāka taisnoties, pastāstīdams runcim, ka 
kūmiņu ielaidis tāpēc, ka gribējis runci paglābt. Un nu 
gailis izstāstīja smalki, kā kūmiņš viņu šoreiz piemānījis, 
bet tas neko nederēja: runcis viņu nostiepa gar zemi un 
pamatīgi samizoja. Gailis noraudājās, nopukojās uz 
runci, bet labs bija atkal.

Un no tā laika runcis ar gaili dzīvoja būdiņā laimīgi, 
jo neviens viņus netraucēja.
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VARDE UN GAILIS

Varde sveicina gaili: «Labrīt, augsti dziedātājs!» 
Gailis tai atbild: «Labrīt, augstu lēkātāja!»
Varde gailim: «Redz kur goda vīrs: godā dzimis, godā 

audzis, prot arī otram godu dot!»

GAILIS UN PILE

Gailis noskatījies, ka pīle lēni un smagi čāpojusi uz 
ezermalu. Par to nu viņš pīli piezobojis: «Tu nu gan, kā 
redzams, dancot nemaz neesi mācījusies!»

Drīz pēc tam ezermalā gaiļa tuvumā viens šāvis ar 
plinti. Gailis nojrailēm pacēlies spārnos un laizdamies 
iekritis ezerā. Ūdenī gailim klājies ļoti slikti, viņš tik 
tikko varējis kustēties uz krasta pusi. Pīle, nu veikli pel
dēdama, pienākusi gailim klāt un sacījusi: «Tu nu gan 
nemaz neesi peldēt mācījies.»

 GARĀ PUPA

Reiz dzīvoja gailis ar vistu. Abi labi un mīlīgi satika. 
Katru graudiņu, kuru atrada, viņi neēda, bet meklēja 
otru līdzīgu un, kad katram bija pa vienam, tad varēja 
ēst.

Reiz viņi dārzā pavasarī slapjā zemē atrada vienu pu-
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pas graudu. Vienu nevar ēst — jāmeklē otrs. Meklēja, 
meklēja vienu dienu, otru, trešu. Izmeklēja visu dārzu, 
bet otras pupas nevar atrast. Beidzot sadomāja: vajag 
pupu iedēstīt, un tad izaugs daudz pupu un varbūt pa 
pāram. Bet kur lai dēsta? Dārzā pie lazdas? Lazda no
māks un ar saviem riekstiem to nositīs. Dārza vidū? At
nāks kaķis un apēdīs. Ceļmalā starp dadžiem? Atnāks 
ļukausis un izraks. «Kur tad! Kuri» sauca gailis. Dēstīs 
galu galā istabā zem gultas. Iedēsta ar.

Pēc trim dienām pupa izaug līdz gultai. Nav vietas 
vairs kur augt, jāgriež gultai caurums. Paņem gailis zāģi 
un izgriež ar.

Pēc septiņām dienām pupa izaug līdz griestiem. Jā
griež griestos caurums. Izgriež.

Pēc otrām septiņām jau izaug līdz jumtam.
Vasaras vidū jau līdz debesīm. Nu vista ar gaili prie

cājas, būs daudz graudu! Varēs visu ziemu ēst.
Pienāk rudens. Kāps gailis novākt pupas. Sāk kāpt pa 

zariem, pa zariņiem, te vista iesaucās: «Tēv, vai tu jau 
augšā?» Gailis tūlīt nokrīt zemē. «Ak tu vecā raganai 
Nu klus! Nu klus!»

Izbar, izbar sievu un kāpj atkal augšā. Vista mēģina 
nociesties. Cieš, cieš, te uzreiz neviļus pasprūk: «Tēv, 
tēv, vai tu jau augšā?»

Atkal gailis nokrīt. Nu redz, ka nekā nebūs. Paņem 
vistu, iebāž krāsnī un krāsns priekšu aizmūrē ar mālu. 
Nu tagad gan uzkāps. Kāpj, kāpj, jau pusē, jau pāri 
pusei, jau sniedz pie pirmās pupas. Te sieva kā sper 
ar kāju krāsnī, tā dibens laukā un pati sauc: «Tēv, tēv, 
vai tu jau augšā?»

Gailis krīt un pagalam.
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GAILĪTIS UN VISTIŅA

G ailītis un vistiņa gājuši riekstot. Te uz vienu reizi 
vistiņa, kožot riekstus, aizrijusies ar rieksta kodolu. Gai
lītis aizsteidzies uz aku pēc ūdens, bet aka nav devusi 
un atteikusi, lai dabūjot no brūtes sarkanu bantīti, tad 
ūdeni dabūšot. Nu gailītis aizgājis pie brūtes pēc ban- 
tītes, bet tā vis nav devusi, lai atnesot no ābeles sar
kanu ābolu, tad prasīto dabūšot. Nu gailītis steidzies uz 
ābeli, no kuras dabūjis sarkanu ābolu, kuru aiznesis 
brūtei. Brūte iedevusi sarkano bantīti, un gailītis stei
dzies laimīgs atpakaj uz aku, no kuras dabūjis ūdeni, lai 
nestu to vistiņai, ko nodzerties.

Kad gailītis piesteidzies pie vistiņas ar rieksta čaulā 
iesmelto ūdeni, vistiņa bijusi jau beigta. Nu gailītis sa
dabūjis ratiņus, kuros iejūdzis pelīti, lai aizvestu vistiņu 
uz kapsētu,

Uz kapsētu braucot, ce]š vedis pār upīti, pār kuru 
nav bijis tilta. Gailītis sadabūjis ogli, salmiņu un paga
tavojis tiltu, likdams ogli par siju un salmiņu par laipu. 
Braucot pāri, tilts sabrucis, visi trīs iekrituši upītē un 
noslīkuši.



GAILĪTIS UN VISTIŅA IET RIEKSTOT

R eiz gailītis un vistiņa gāja riekstot uz riekstu kalnu. 
Aizgājuši, gailītis uzkāpis kokā un purinājis. Vistiņa stā
vējusi apakšā. Gailītis kā purinājis, tā iepurinājis vis
tiņai riekstu acī. Vistiņa bļāvusi un skrējusi pie kunga 
sūdzēt.

Kungs prasa vistiņai: «Kas tev iemeta riekstu acī?»
«Gailītis purināja un iepurināja.»
Kungs saka, lai gailītis iet pie kunga. Gailītis atnāk, 

kungs pretī: «Kāpēc tu iepurināji vistiņai riekstu acī?»
«Jā, lazda kustējās, un rieksts iekrita vistiņai acī.»
Kungs saka, lai lazda iet pie kunga. Lazda atnāk. 

Kungs pretī: «Kāpēc tu kustējies?»
«Jā, kaza manu mizu grauza.»
«Sauc kazu šurp!» Kaza atnāk. Kungs pretī: «Kāpēc tu 

krimti lazdai mizu?»
«Jā, gans mani negana.»
«Sauc to ganu šurp!» Gans atnāk, kungs pretī: «Kā

pēc tu negani kazu?»
«Jā, saimniece man solīja raušus, bet neiedeva.»
«Sauc to saimnieci šurp uz muižu!» Saimniece atnāk, 

kungs pretī: «Kāpēc tu neiedevi raušus ganam?»
«Es jau būtu iedevusi, bet cūka bija izēdusi tukšu 

abru!»
Kungs atmeta ar roku un teica: «Lai cūka zina par 

vistas aci!»



ZELTA OLIŅA

- D Z īvoja vecītis un vecenīte. Viņiem bija raiba vis
tiņa. Tā izdēja zella oliņu. Vecītis sita, sita oliņu, bet 
nesasila; vecenīte sila, sita — nesasita. Skrēja pelīte un 
astīti piedūra pie oliņas. Tā nokrita zemē un saplīsa. 
Vecītis un vecenīte sāka raudāt. Vistiņa klukstēdama 
saka: «Neraudi, vecīt, neraudi, vecenīt: es jums izdēšu 
citu oliņu, tik ne zelta!»

RAIBA VISTIŅA UN RAIBA OLIŅA

^ D z īv o ja  vecītis ar vecenīti. Viņiem bija raiba vistiņa. 
Vistiņa izdēja raibu oliņu. Vecenīte oliņu ielika sālnīcā. 
Pele sālnīcu apgāza un oliņu sasita. Vecītis nopūtās, ve
cenīte sāka raudāt.

Durvis vaicā, kāpēc viņa raud. Vecenīte stāsta, ka 
bija raiba vistiņa, izdēja raibu oliņu, pele sasita. Vecī
tis pūš, vecenīte raud, durvis čīkst.

Cūka vaicā, kāpēc durvis čīkst. Durvis stāsta cūkai, 
ka dzīvoja vecītis ar vecenīti, bija viņiem raiba vistiņa, 
izdēja raibu oliņu, pele sasita. Vecītis pūš, vecenīte 
raud, durvis čīkst, cūka pīkst.

Vārti vaicā: «Kāpēc, cūka, pīksti?» Cūka stāsta, ka 
dzīvoja vecītis ar vecenīti, bija viņiem raiba vistiņa, 
izdēja raibu oliņu, pele sasita. Vecītis pūš, vecenīte 
raud, durvis čīkst, cūka pīkst, vārti skripst.

Atskrien žagata: «Kāpēc jūs, vārti, skripstat?» — «Kā 
neskripstēt? Dzīvoja vecītis ar vecenīti, bija viņiem



raiba vistiņa, izdēja raibu oliņu, pele sasita.» Vecītis 
pūš, vecenīte raud, durvis čīkst, cūka pīkst, vārti skripst, 
žagata spalvas nometa.

Žagata nolaidās uz bērza. Bērzs vaicā: «Kāpēc spalvas 
nometi?» — «Tāpēc, ka dzīvoja vecītis ar vecenīti, bija 
viņiem raiba vistiņa, izdēja raibu oliņu, pele sasita.» 
Vecītis pūš, vecenīte raud, durvis čīkst, cūka pīkst, vārti 
skripst, žagata spalvas nometa, bērzs zarus aplauzīja.

Upe, tecēdama garām, bērzam vaicāja: «Kāpēc tu, 
bērziņ, zarus aplauzīji?» — «Kā neaplauzt: dzīvoja vecī
tis ar vecenīti, bija viņiem raiba vistiņa, izdēja raibu 
oliņu, pele sasita.» Vecītis pūš, vecenīte raud, durvis 
čīkst, cūka pīkst, vārti skripst, žagata spalvas nometa, 
bērzs zarus aplauzīja, upe asinīm notecēja.

Atnāk popa meita ar spaiņiem un jautā upei: «Kā
pēc, upīt, asinīm notecēji?» — «Kā nenotecēt: dzīvoja 
vecītis ar vecenīti, bija viņiem raiba vistiņa, izdēja 
raibu oliņu, pele sasita.» Vecītis pūš, vecenīte raud, 
durvis čīkst, cūka pīkst, vārti skripst, žagata spalvas no
meta, bērzs zarus aplauzīja, upe asinīm notecēja, popa 
meita spaiņus izsvaidīja.

Māte vaicā: «Kāpēc tu tos spaiņus izsvaidīji?» — «I tu 
izsvaidītu: dzīvoja vecītis ar vecenīti, bija viņiem raiba 
vistiņa, izdēja raibu oliņu, pele sasita.» Vecītis pūš, ve
cenīte raud, durvis čīkst, cūka pīkst, vārti skripst, ža
gata spalvas nometa, bērzs zarus aplauzīja, upe asinīm 
notecēja, popa meita spaiņus izsvaidīja, popa sieva 
maizes muldu apgāza.

Atnāk pops, vaicā: «Kāpēc maizi nesamīcīji?» — «Kā 
samīcīšu: dzīvoja vecītis ar vecenīti, bija viņiem raiba 
vistiņa, izdēja raibu oliņu, pele sasita.» Vecītis pūš, ve
cenīte raud, durvis čīkst, cūka pīkst, vārti skripst, ža
gata spalvas nometa, bērzs zarus aplauzīja, upe asinīm
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notecēja, popa meita spaiņus izsvaidīja, popa sieva mai
zes muldu apgāza, pops savas grāmatas izsvaidīja un 
galvu pie cepļa sasita.

Tik bija tā raibā oliņa dārga!

GUDRA VISTIŅA

Kādreiz dzīvoja viens nabags. Viņam vairāk nekas 
neesot bijis kā viena balta vistiņa un liels liels zirnis. 
Vienu rītu nabags izcēlies, izgājis ārā un ieraudzījis 
zirņa galā vīru ar dzirnaviņām rokās. Nu nabags prasī
jis vīram, ko šis te sēdot viņa zirnī, lai kāpjot zemē, ka 
zirnis nenolūst. Vīrs tikai pasmējies un prasījis naba
gam, vai viņam esot tik žēl tā zirņa. Nabags tagad pa
stāstījis vīram, ka zirnis esot visa viņa bagātība. Nu 
vīrs prasījis, vai viņš gribot bagāts tikt. Nabags ar lie
lāko prieku atteicis, ka gribot gan tikt bagāts. Tad vīrs 
nokāpis no zirņa un iedevis vecītim dzirnutiņas. Tagad 
vecītis griezis dzirnutiņas un dabūjis visu, ko tikai vē
lējies.

Reiz vienā dienā nabags, dzirnutiņas pagriezdams, vē
lējies, kaut uz galda būtu visādi cepeši un gardākais 
vīns. Tūlīt arī tas viss gadījies. Citā kādā dienā nabags 
iedomājies tīri blēņas: viņš gribējis visiem nedzirdētus 
brīnumus parādīt, tas saaicinājis pie sevis augstus jo 
augstus kungus. Kungi nu brīnījušies, brīnījušies, ko tas 
nabags īsti iedomājies. Joku dē] no visa aicinātā bara 
aizgājis tikai viens pats. Šis aizgājis, iegājis pirtī, kur 
nabags dzīvojis, un aiz brīnumiem tīri vai muti atplētis, 
tur esot bijis pilns galds ar cepešiem un pilli trauki ar
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vīniem. Ta nu šie abi dzēruši un ēduši, 
ka vīns pludojis vien.

Bet te uzreiz kungam iešāvies prātā 
prasit, lai nabags pārdodot viņam dzir- 
nutiņas. Bet nabags nepārdevis viņas 
ne par ko. Tad kungs vairs neteicis ne 
vārda, paņēmis dzirnutiņas ar varu un 
aizgājis projām. Bet nabaga baltā vis
tiņa skrējusi tik kungam pakaļ un sau
kusi, lai viņš atdodot nabaga dzirnavi
ņas. Kungs neteicis ne vārda, bet gājis 
tik mudīgi projām. Bet vistiņa neatkāp

jas ne soļa no kunga un tik daudzina, lai atdodot 
nabaga dzirnutiņas.

Mājā pārgājis, kungs tūlīt licis izkurināt krāsni un 
trako vistiņu tur iemest. Nu iemeta viņu krāsni, bet šī 
saukusi vēl skaņāk, lai viņš atdodot dzirnutiņas. Kungs 
nu izrāvis vistiņu no krāsns un iemetis to ūdenī slīcināt, 
bet vistiņa atkal saukusi pilnā kaklā, lai kungs atdodot 
nabaga dzirnutiņas. Nu kungs, apnicis klausīties, atdevis 
arī vistiņai dzirnutiņas. Vistiņa pārgājusi ar dzirnuti- 
ņām pie nabaga mājā, un nu abi divi dzīvojuši laimīgi.

GAILIS UN KUNGS

V'ienā muižā bijis varen dūšīgs gailis. Katru rītu, kā 
kungs cēlies augšā, gailis aizgājis pie kunga namdur
vīm, uzkāpis uz lievenēm un dziedājis: «Cikurigū, nācu 
pie kunga dienēt! Cikurigū, nācu pie kunga dienēt!»
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Kungs dusmīgs, ko tas te bļaustās. Liek dzīt gaili pro
jām. Bet gailis nākošā rītā dzied atkal. Kungs jau nu ir 
tāds, ka tīri plīst no dusmām. Pavēl sulainim, lai nokauj 
gaili un lai dod pavāram gaili izvārīt. Sulainis izdara 
visu, kā kungs pavēlējis. Pavārs drīz vien ir gaili izvā
rījis un ienes gaļu kungam. Kungs apēd gaili nosūkāda
mies un domā, ka nu vienreiz taču miers būs mājās. Bet 
kas tev to deva! Nepaiet ilgs laiks, nu gailis sāk dziedāt 
kungam vēderā: «Cikurigū, nācu pie kunga dienēt! Ci- 
kurigū, nācu pie kunga dienēt!»

Un tā nu gailis dziedājis kungam vēderā augu dienu 
no pat rīta līdz vakaram. Dziedājis un dziedājis. Kungs 
to nevarējis paciest un drīz vien nomiris.

LIELAIS GAILIS

V ecos laikos dzīvojis zemnieks, kam pašvaka zeme. 
Raus vaļā ar vistām, kuz' tiks uz kājām. Uzliek deviņas 
vistas perēt. Devītā vista izperē tikai vienu pašu lielu 
lielu cāli, lielāku nekā pati. Izaug mil
zīgs gailis. Turēs pa ziemu. Ap ziemas 
svētkiem laktā citiem vairs nav vie
tas, lielais gailis viens pats aizņem visu.
Pavasarī gailis viens pats sieku reizē ēd.
Tā visu labību gandrīz viens pats apēd.

Zemnieks gudro, jākauj būšot nost.
Bet gailis rītā saka: «Dod vien, saim
niek, cik tev ir! Nāk vasara, tad visu 
atpelnīšu!» Baro, baro. Otrā aprīlī gailis



iet peļņā. Projām iedams, gailis dzied, ka visas mājas trīs.
Iet, iet. Te ceja malā pie kuplām eglītēm guj vilks. 

Gailim tā kā bail metas. Tomēr iekliedzas: «O, ho, ho, 
ho!» — viss mežs notrīc. Vilks, tīri satrūcies, ieprasās, 
kur šis iešot. Uz muižu peļņā iešot.

«Vai mani ar ņemsi līdz?» vaicā vilks.
«Cilvēki bīsies!» atsaka gailis, «nu lien ar man vē

derā!»
Tā gailis atplēš muti, un vilks iekšā.
Iet dziļāk mežā. Satiek lāci. Gailis tik uzkliedz: «O, ho, 

ho, ho!» Mežs vien notrīc. Bet lācis nav bijīgs un tūlīt 
prasa gaiļam, kur šis iedams.

«Uz muižu peļņā,» tā gailis savuties.
Lai ņemot šo līdz, saka lācis. Ja gribot nākt, lai lie

not šim vēderā. Gailis atver muti, un lācis nozūd gailī 
kā pagrabā.

Necik tālu nepagājis, satiek lauvu. Tas tūlīt ierēcas. 
Bet gailis sasit spārnus un iekliedzas: «O, ho, ho, ho!»

«Kur tu iedams?»
«Uz muižu peļņā!» atbild gailis.
«Vai mani ņemsi līdz?» vaicā lauva.
«Nu tad lien man vēderā,» gailis saka un atplēš muti. 

Lauva ielien ar.
Tagad gailis steigšu vien iet tālāk. No meža iziedams, 

ierauga skaistu muižu. Tad šis saplivina spārnus un no
laižas uz pils jumta, ka nodārd vien.

Lielskungs dzird dārdoņu un sūta sulaini skatīties. Tas 
neko neredz. Tad lielskungs iet pats un redz uz jumta 
milzīgu gaili. Gailis, lielukungu ieraudzījis, sasit spārnus 
un nodzied: «Manā vēderā ir vairāk nekā visā liels
kunga muižā!»

Lielskungs nospļaujas un ieiet iekšā. Gailis nolaižas no 
jumta un lielmanīgi staigā pa pagalmu.
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Lielskungs gudro, ko nu ar gaili iesākt. Dzīs kūtī. Puiši 
sadzen ar un aiztaisa durvis ciet.

Kā rītā laiž durvis vaļā, tā no kūtiņas izšaujas vilks. 
Visas aitas nokostas. Gailis arī iznāk ārā, nolaižas uz 
jumta, un nodzied: «Manā vēderā vairāk nekā visā 
kunga muižā!»

Visi brīnās, kur gan vilks cēlies. Ko nu ar to gaili 
darīt? Liks vēršu stallī. Gailis ar tīri labprātīgi ieiet. 
Gailis izlaiž lāci no vēdera. Lācis saplēš pa nakti vēršus.

Rītā puisis laiž gaili ārā. Bet lācis izlec pirmais un 
aizlaiž kā deviņš uz mežu. Puisis tīri stīvs nobīstas. Gai
lis iznāk tīri varens ārā, uzlec uz jumta un nodzied: 
«Manā vēderā vairāk nekā visā kunga muižā!»

Lielamkungam par šo dziesmu lielu lielās dusmas. 
Iet kūtī un atrod visus vēršus beigtus. Nu lielskungs 
pavisam nikns. Liek, lai dzen ērzeļu stallī, lai ērzeļi gaili 
nospārda. Gailis mierīgu prātu ieiet. Durvis cieši aiztaisa. 
Kā ērzeļi jau sāk spārdīties, tā gailis izlaiž lauvu. Tas 
saplosa visus ērzeļus.

Rītā iet arī lielskungs līdz uz gaiļa laukā laišanu. Kā 
slēdz durvis vaļā, tā nāk lauva. Sie tīri mēmi no bailēm. 
Kad lauva prom, šie attopas. Iet kūtī. Ērzeļi visi paga
lam. Gailis tik uzlec uz pils jumta un nodzied: «Manā 
vēderā ir vairāk nekā visā lielākunga muižā!»

Lielskungs, pavisam pārņemts, liek sanākt visiem mui
žas ļaužiem un iedzīt gaili dambī, lai tas tur noslīkst. Kā 
gailis no pils jumta nolaidies, tā visi šam riņķī un dzen 
dambī iekšā.

Gailis ar iebrien līdz krūtīm. Tad ņemas un sastreb 
visu ūdeni ar visām zivīm. Tad uzlec uz pils jumta.

Nu lielamkungam bail, ka visu pili apslīcinās. Sakrauj 
sārtu un nu dzīs gaili ugunī, lai tas sadeg. Gailis iet ar.
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Pieiet pie uguns un izlaiž visu ūdeni uz guns. 
Tā nevar gaili i sadedzināt.

Ko nu darīt, kā tikt no gaiļa vaļā? Dzīs pa
grabā, lai tas tur nobeidzas. Iedzen ar. Aiz
slēdz durvis, aiztaisa lodziņu. Nu tik pa gries
tiem ber virsū naudu maisu pēc maisa, lai 
gaili nospiež. Bet gailis visu naudu aprij.

Rītā iet lielskungs skatīties. Kā tad — gai
lis beigts gan. Nolaidis spārnus, guļ izstie
pies. Tikai brīnums, kur tā nauda palikusi? 
Visi priecīgi, ka gailis beigts, ka nu reiz no 
nelaimes ir vaļā, aiziet uz muižu līksmoties 
un mieloties.

Pa to laiku gailis iziet no pagraba, sasit 
spārnus un aizlaižas pa gaisu uz savu saimnie
ku. Tad liek saimniekam salasīt visus maisus, 
cik mājā ir. Un nu gailis tik krata naudu mai
sos. Pietrūkst i maisu, tad krata tik vienā is
tabā, i tā gandrīz pilna tiek. Nu gailis ar savu 
saimnieku dzīvo bagātībā un laimē i šo balto 
dieniņu.

RUNCIS PIEVAR ZVĒRUS

Kādām saimniekam bijis vecs, slinks run
cis. Viņš nevīžojis peles ķert, bet gulējis cau
rām dienām un naktīm uz mūrina un staioī-



jies. Saimnieks sadusmojies un izraidījis runci ar suņiem 
uz mežu. Bijusi ziema, un vecais runcis, kā jau vecs, ne
žēlīgā modē salis; arī ko ēst runcim, vecam vīram, nav 
bijis. Viņš gājis pa mežu un žēlojies: «Nau maizes, nau 
mājas, ņau, ņau!»

Te nācis vecs, sirms un kurls mednieks. Tas prasījis: 
«Kas tev runcīt, nav?»

Šis žēlīgā balsī stāstījis: «Nau maizes, nau mājas, 
ņau, ņau!»

Vecajam medniekam, kam gan arī grūti, kā jau vecam 
vīram, gājis, palicis runča ļoti žēl. Viņš teicis: «Runcīt, 
nāc pie manis. Man arī maizes nava, bet pajumte gan 
un silts mūrītis arī.»

Runcis, dzirdēdams par mūrīti, palicis ļoti priecīgs. 
Viņš solījies medniekam palīdzēt medībās.

Tie nu gājuši katru dienu uz medībām. Bet veciem 
puišiem nekas nav laimējies. Reiz tomēr izdevies nošaut 
briedi. Mednieks aizgājis uz mājām pēc zirga, ar ko 
briedi pārvest. Vecais runcis palicis gaļu vaktēt, uztu
pies briedim uz muguras un laizījis asinis, kas plūdušas 
no pušuma uz kakla.

Kur gadījies, kur ne, garām gājuši vilks, lapsa, lācis 
un zaķis. Tie ieraudzījuši beigtu briedi un kaķi uz mu
guras tupot un laizot asinis. Viņi briesmīgi nobijušies. 
Beidzot zaķis atjēdzies pirmais. Viņš pačukstējis lācim: 
«Tas un gan ir briesmīgs zvērs, kas nogāzis tik lielu 
zvēru un nu mierīgi tup un laiza asinis. Mums vajadzētu 
viņu pielabināt ar kādiem gardumiem.»

Lapsa, kas vienmēr izlikusies visu gudrākā, arī at
žilbusi un, dusmīgi paskatīdamās uz zaķi, teikusi: «Es 
jau sen to gribēju teikt, bet briesmīgi nobijos. Tagad 
tūliņ pie darba!» Pali tūliņ aizskrējusi pēc pīles, jo 
saimniece tās bija izlaidusi sniegā papērties.
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Lācis zinājis kokā bišu saimi jau no vasaras, bet bija 
baidījies no viņu dzeloņiem. Tagad, kur tik plēsīgs zvērs 
jāpielabina, aizgāja ņurdēdams.

Vilks zināja, kur malkas cirtēji dūšīgi cērt malku un 
grāpitis atrodas viens uz izdzisušā ugunskura. Tas aiz
steidzās pēc tā.

Zaķis palika uguni kuram.
Nepagāja ilgs laiks, kad garšīgie garaiņi līda runcim 

degunā. Runcis piecēlās, izostījās un devās taisni uz 
grāpīti. Vilks no priekiem nevarēja mierīgs nociesties 
žagaru pusē, viņš sita ar asti, ka grabēja vien. Runcis 
0 domāja, ka pele grabinās žagaru gubā, un viņš tik ilgi
° nebija peļu gāju ēdis. Aizmirsa grāpīti un klupa ar sa
viem nagiem vilkam astē. Vilks briesmīgi nobijās un 
3 drāza, ko kājas nesa. Runcis bija vēl vairāk nobijies, jo
o viņš visā mūžā nebija tik briesmigu peli redzējis. Viņš 
o no bailēm grūda eglē augšā un par nelaimi taisni lācim 
virsū, Lācis tā pārbijās, ka nevarēja kokā noturēties un 
0 o nāca kučkučkāniski uz galvas zemē. Lapsa ar zaķi, re
dzēdami, cik slikti klājas stiprākiem brāļiem, laidās la- 

0 pās, ko kājas vien nesa.
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Kaķis, ērglis un cŪka

G adījies, ka kaķis, ērglis un cūka apmetušies uz dzīvi 
vienā ozolā, tik ne vienā saimē: cūka zem ozola saknēm, 
kaķis ozola dobumā, bet ērglis ozola galotnē. Reiz kaķis, 
gribēdams uz kaimiņu rēķina iedzīvoties, līdis pie ērgļa 
un teicis: «Tu, kaimiņ, kā liekas, pavisam nezini, ka 
cūka uz tevi ļoti dusmīga tāpēc vien, ka tu bez viņas 
atļaujas apmeties uz dzīvi kokā, kas viņai piederot. Viņa 
agrāk nepalikšot mierā, kamēr nebūšot izpostīta tava 
ligzda ar visiem bērniem. Pašlaik zem ozola saknēm tā 
rok dziļas bedres un pārkož katru saknīti, lai ozols no
gāztos. Par to domājot, es tik trīcu un pavisam neatstāju 
savus bērnus, lai nelaimes brīdī tos varētu glābt no nāves. 
Šo padomu dodu arī tev, jo katrs vējš var apgāzt ozolu 
un tavi bērni krist cūkai par barību.»

Kaķis ar saviem meliem ērgli sabiedējis tā, ka tas pie 
katra zariņa kustēšanās jau paredzējis ozola gāšanos.

Tikko kaķim izdevies sabiedēt ērgli, tas gājis arī cūku 
baidīt un teicis: «Ja tu, māsiņ, zinātu, kādas briesmas 
tev tuvojas, tad tu gan tik mierīga nedzīvotu. Tur, ozola 
galotnē, apmeties uz dzīvi briesmīgs ērglis, kurš grib 
aprīt tavus bērnus. Tikko būsi aizgājusi, tie tūlīt kritīs 
ērgļa nagos. Man draud tādas pašas briesmas, tāpēc sa
vus bērnus nekad neatstāju vienus un šo padomu ieteicu 
arī tev.»

Cūka no kaķa meliem ļoti nobijusies un trīcēdama 
aizvien domājusi, kā bērnus vislabāk glābt. Cūka no 
ērgļa un ērglis no cūkas bīdamies, nav gājuši meklēt 
sev barību. Tie panīkuši badā un ar visiem bērniem kri
tuši kaķim par laupījumu.
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KĀPĒC KAKIS MAZGĀ MUTI 
PĒC BROKASTĪM

Reiz zvirbulis ielaidās miežos un saka knābāt grau
dus. Kaķis bija izgājis pamedīt. Klusītiņām viņš pielien 
zvirbulim klāt un — caps! — sagrābj to, lai nestu mājās 
brokastīm. Nes, galvu izcēlis. Te zvirbulis ierunājas: 
«Neviens kungs neēd brokastis ar nemazgātu muti.»

Nokaunējies kaķis noliek zvirbuli zemē un ar ķepiņu 
sāk mazgāt sev muti. To tikai zvirbulis bija gaidījis. Ne
teikdams vairāk ne vārda, viņš — špukš! — prom. Kaķis 
briesmīgi noskaitās un nozvērējās: citā reizē viņš pa- 
priekšu paēdīšot brokastis un pēc tam tikai mazgāšot 
muti.

Un tā viņš vēl šodien dara.

PACIETĪGAIS KAĶIS

K aķis redz putnu ligzdu kokā un domē: «Ligzdā ir 
olas, un olas ir gardas, kāpšu raudzīt, cik olu.» Kaķis 
uzrāpjas kokā un ligzdā redz divas olas. «Olas ir jau 
labas,» viņš domā, «bet mazi putniņi ir vēl labāki! Es 
gribu vēl gaidīt.»

Pēc kādām dienām kaķis rāpjas kokā un ligzdā redz 
piecas olas. «Olas ir jau labas,» kaķis domā, «bet mazi 
putniņi ir vēl labāki. Es vēl gribu gaidīt.»

Paiet viena un otra nedēļa, kaķis rāpjas kokā un lig
zdiņā redz piecus mazus putniņus. «Mazi putniņi ir jau
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labi,» kaķis domā, «bet lieli 
putni ir vēl labāki. Es gribu 
vēl gaidīt, lai paaug putniņi.»

Paiet vēl divas, trīs nedējas, un kaķis rāpjas 
kokā. Šoreiz viņš atrod tukšu ligzdu. Kaķis nu 
iesaucas: «Putniņi jau aizlaidušies. Olas ir jau 
labas, bet putniņi vēl labāki, tomēr uz putniņiem 
vairs nekad negaidīšu!»

Reiz rijā serinuliņš noķēra žurku un, zināms, apēda 
bez sāls, bez itin nekā. Bet kaķis pa to starpu arī bija 
tīkojis žurku tiesāt; tomēr, kad nu sermuliņš bija aiz
steidzies priekšā, tad viņš domāja citādi darīt: viņš ķer
šot sermuliņu un, sermuliņu ēzdams, apēdīšot ir to žurku 
līdz.

Un tā klupis sermuliņam čuprā. Bet nu mums būtu jā
iet skatīties, vai noēdīs abus uz reizi vai nenoēdīs?

KAĶIS, ŽURKA UN SERMULIŅŠ

KĀ RUNCIS SAIMNIEKU PĀRMĀCĪJIS

,Reiz kādās mājās dzīvojis daudz gadus vecs runcis. 
Viņš aizvienam palicis nespēcīgāks un uz mūriņa vien 
gulējis, kad nācis aukstāks laiks, un vienmēr teicis: 
«Man nav, man nav.» Žurkas, peles kā pienākas izrāt
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vairs nevarējis. Saimnieks atvedis jaiiflu kaķi un teicis 
vecajam, lai šis taisoties projām.

Kad jātaisās, jātaisās, bet viņš sācis domāt, kā nu 
varētu atriebties saimniekam. Viņš ņēmis sarunājis 
jauno kaķi, lai tas bēgot projām, un tad šis ņemšot uzsū
tīšot saimniekam labi daudz žurku, lai viņš nekādu galu 
vairs nevarot ņemt. Jaunais piekritis un tūlīt aizgājis 
projām atpakaļ uz veco vietu. Vecais jau ar vairs nepa
licis un apstaigājis visas mājas un sarunājis žurkas, lai 
nu šīs ejot un tam saimniekam visu apēdot.

Kādu rītu bariem vien nākušas žurkas un ēdušas kopā 
visu, ko tikai dabūjušas. Saimnieks, to redzēdams, sa
pratis gan, kas noticis, bet nu bijis par vēlu. Pāri dienu 
laikā nekas pāri vairs nepalicis. Saimnieks tūlīt braucis 
pa visu apkārtni meklēt savu veco runci. Runcis no sā
kuma vairs negribējis nākt, bet beidzot atnācis atpakaļ. 
Jaunais kaķis ar atnācis. Žurkas, peles uz reizes pazudu
šas, un viņi nu dzīvojuši jaunas dienas. Saimnieks ne
kad viņus neaizmirsis un projām ar nevienu nedzinis.

PELES VAINĪGAS

^ D Zīvoja vecītis ar vecenīti. Bija viņiem drusku lēcu 
vēl palicis pavasarī. Iesēja vecītis lēcas. Rudenī tā viņas 
pieauga, ka nebija kur likt. Vectētiņš jau visus maisus 
piebēra, bet lēcu kā paliek, tā paliek, nekur viņas likt.

Ies uz pelēm, saka: «Peles, peles, eita lēcu ēst, — lēcas 
nelien maisos!»

Peles saka: «Iesim gan lēcu ēst — kad tu mums at
nestu, kviešus pabērtu, tad mēs i ēstu.»



Neko darīt, neklausa. «Nu,» domā, «es viņām tagad 
parādīšu — dabūs viņas bītiesl» Aiziet līdz kaķim un 
saka: «Kaķi, kaķi, ej peļu ķert, — peles neiet lēcu ēst, 
lēcas nelien maisos!»

Kaķis saka, ka viņš tagad tāpat paēdis — ies viņš vēl 
tur peļu ķert.

Iet vecītis līdz slotai, saka; «Slota, slota, ej kaķi sist, — 
kaķis neiet peļu ķert, peles neiet lēcu ēst, lēcas nelien 
maisos!»

«Sit pats,» saka slota, «man tāpat daudz darba — visus 
kaktus vajag izslaucīt.»

Iet vecītis līdz kazai, saka: «Kaza, kaza, ej slotas 
grauzt, — slota neiet kaķi sist, kaķis neiet peļu ķert, 
peles neiet lēcu ēst, lēcas nelien maisos.»

«Kad tu man zaļu zālīti atnestu, tad es ēstu, ko es 
ēdīšu to veco slotu!»

Iet vecītis tālāk. Redz — vilks stāv, izlīdis no meža. 
Vecītis saka: «Vilks, vilks, ej kazu ēst, — kaza neiet 
slotu grauzt, slota neiet kaķi sist, kaķis neiet peļu ķert, 
peles neiet lēcu ēst, lēcas nelien maisos.»

«Ēd pats to kazu! Kad tu man jaunu aitiņu parādītu, 
es i apēstu, bet kazu negribu.»

Neko darīt. Iet vecītis tālāk un satiek mednieku, saka: 
«Ei, medniek, nošauj man vilku, — vilks neiet kazu 
plēst, kaza neiet slotu grauzt, slota neiet kaķi sist, kaķis 
neiet peļu ķert, peles neiet lēcu ēst, lēcas nelien maisos.»

«Kur ir tas vilks?»
«A, re kur pie meža stāv!»
Tad tas mednieks līdz tam vilkam. Kā mednieks līdz 

vilkam, vilks līdz tai kazai, tā kaza līdz tai slotai, tā 
slota līdz tam kaķim, tas kaķis līdz tām pelēni, tās peles 
līdz tām lēcām i apēda visas — drusku vien palika aroda 
stūrītī.
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PELES IENAIDNIEKS

Reiz pelēni prasīja vecajai pelei: «Kas tas ir, kas 
sasit plaukstas un saka «Ko—ko?»

«Tas, bērni, ir cilvēku draugs, viņš tos modina no 
rīta augšā,» saka vecā pele.

«Bet kas tas, kas iet pa namu, un viņam ir uzsliets 
zobens?»

«No tā, bērni, jums jābēg! Tas dzīvo no mūsu mie
sām.»

KĀPĒC PELE BĒG NO KAĶA

(S enos laikos kaķis ar peli dzīvojuši kopā kā vīrs 
ar sievu vienā mājā. Kaķis gājis uz lauku medīt, un pe
līte taisījusi ēdienu: cepusi gaļu un vārījusi putru. Pe
līte bijusi laba un taupīga saimniece, un kaķis bijis ar 
viņu loti mierā. Reiz viņi abi kopā norunājuši iekrāt 
kaut ko ari bada dienām. Bet ko nu krāt? Pelīte sado
mājusi, ka vislabāk būtu taukus krāt. Labi! Nu pelīte sā
kusi pa drusciņai vien lasīt taukus un krāt podiņā. Pē
dīgi viņa piekrājusi pilnu podiņu, apsējusi ar platu kļava 
lapu un abi ar kaķīti aiznesuši uz mežu un paglabājuši 
biezos krūmos.

Atnākusi ziema, kaķis vairs nekā nevarējis laukā sa-



medīt, un mājas krājumi arī beigušies. Pa
likuši tikai vairs miežu plāceņi, kuri gan 
patikuši pelītei, bet kakim gribējies gaļas 
un tauku. Domājis, domājis, pēdīgi teicis 
pelītei: «Vai zini ko? Iedod man vienu plā
ceni, šodien man jāiet kristībās!»

Pelīte iedeva kakim plāceni, un tas ar 
līkumu aizlingoja uz tauku podiņu. Garšīgi 
saēdies, pārnāk ap pusnakti mājā. Pelīte 
jautā: «Kas tad ir tavs krusta bērns, dēls 
vai meita, un kādā vārdā viņu nokristīja?»
Kaķis atbild, ka esot dēls un nokristīts par Iesāciti.

Paiet pāra dienas, un kakim atkal gribas tauku. Pārnā
cis no lauka, viņš saka: «Man atkal otram kaimiņam ir 
piedzimis dēls, un mani lūdz kūmās. Iedod man, pelīt, vēl 
vienu plāceni!»

Pelīte iedeva kaķim plāceni, un tas atkal ar līkumu 
aizlingoja uz mežu, kur atradās tauku podiņš. Kad nu 
viņš, labi paēdis, nārnāk māiā, pelīte atkal nrasa: «Kāds 
nu šoreiz krustdēlam vārds?» — «Puštukšītis,» atņurd 
kaķis it kā iedzēries, uzkāpj uz krāsns un guķ

Paiet vēl kāds laiciņš, un kaķim jau atkal iegribas 
tauku. Viņš pieiet pie pelītes un saka: «Man trešajam 
kaimiņam piedzimis dēls, un mani lūdz kūmās. Iedod 
man vienu plāceni!»

Pelīte iedeva kaķim plāceni, un tas nu atkal met savu 
līkumu uz tauku podiņu. Šoreiz viņš izēd visus taukus, 
nolaizās un iet lēnām uz māju. Pelīte atkal prasa: «Nu 
kā tad tavu krustdēlu sauc?» — «Iztukšītis,» īsi atņurd 
kakis un kāpj uz krāsns sildīties, Šoreiz ārā bija drusku 
aukstāks un viņam ķepas bija nosalušas. Aukstums nu 
vairs arī neatlaidās.
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Mazie kustonīši bija sabēguši savās alās, un lielie ne
bija pa kaķa spēkam. Pagāja vēl kādas dienas, un kaķa 
klētī nebija vairs ne gaļas, ne plāceņu. Est gan gribas, 
bet kur ņemt? Bēdājās viens, bēdājās otrs, bet pēdīgi pe
līte iesaucās: «Ko tur bēdāties? Mums taču mežā ir 
tauku podiņš. Iesim turp, ēdīsim taukus un kādu laiku 
būsim paēduši!»

Nu iet abi uz mežu, skatās — podiņš tukšs. Pelīte iz
trūkusies jautā: «Kur tad tauki palikuši?» Nu tik viņa 
sāk pārdomāt arī par kristībām, uz kurām kaķis gājis ar 
plāceņiem. Žēlodamies viņa pārmet kaķim: «Ai kaķīt, 
kā tu mani mānīji! Nevis uz kristībām tu gāji, bet tau
kus ēstu!»

«Kas tev par daju, kur es gāju?» kaķis uzkliedza. «Ap
ēdu taukus, apēdīšu arī tevi!» Kaķis jau gribēja sagrābt 
pelīti, bet viņai izdevās ātri paslēpties zem koku sak
nēm.

No tā laika pele arvien bēg no kaķa, kamēr kaķis no 
savas puses gūsta peli.

PELES UN KAĶIS

Peles sapulcējušās spriest, kā glābties no kaķa. Do
mājušas un domājušas, bet nekā laba nesadomājušas. 
Pēdīgi viena pele iesaukusies: «Es atradu labu padomu! 
Kaķa kaklā jākar zvaniņš.»

Visas peles tai piekritušas un iegādājušās zvaniņu. 
Tik nelaime. Neviena pele nav drīkstējusi zvaniņu kārt 
kaķa kaklā.
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KAĶIS, PELE UN 2URKA

Pele satiek žurku un priecīga tai uzsauc: «Vai tu jau 
esi dzirdējusi prieka vēsti, ka kaķis iekritis lauvas 
nagos? Nu pienācis laiks mums pasnausties!»

Žurka: «Nepriecājies velti! Pasaulē nav stiprāka 
zvēra par kaķi. Kas notiek līdz kaķa nagiem, tas dzīvs 
nepaliek.»

CIRCENIS, PELE UN KAĶIS

Pele satikusi circeni un jautājusi: «Kur mūsu 
ķēniņš kaķis?»

«Viņš aizbrauca uz muižu lielkunga kāzās,» cir
cenis atteicis.

Pele par tādu prieka vēsti dancojusi pa istabu. 
Te kaķis klāt un saķer peli. Pele gan lūgusies: 
«Apžēlojies. Circenis mani pievīla!»

Kaķis tomēr noēdis peli.



PIECI KAĶI

P ieci kaķi ziemu brauca mežā malku cirst. Cirta, 
cirta ilgi, bet nekā nenocirta. Visi, astes sacēluši, pār
brauca mājā. Pārbraukuši mājās, apskatās labi — malkas 
nav. Nu brauc otrreiz un pārved katrs pa pagalei. Viena 
pagale īsa, otra strupa, trešā ne īsti strupa, ne īsti īsa. 
Beidzot visi pieci iekūra uguni, vārīja putru. īzvārīja 
putru, ēda kā negauši. Saēdās tā, ka nespēja paiet un 
nolikās gulēt.

Iesim tad lūkot, vai neguļ arī šobrīd.

SALMS, OGLE, PUPA UN ZIRNIS

R E iz dzīvoja barga saimniece, kas bārās ar visiem, 
kas viņas mājās bija. Salms, ogle, pupa un zirnis to 
nevarēja vairs izturēt un sarunājās bēgt no mājas.

Viņi visi četri nonāca pie upes, bet nevarēia tai tikt 
pāri. Te salms, gudrinieks, saka: «Es pārstiepšos pār 
ūdeni, un jūs eita pār mani pāri.»

«Labi,» nosprieda visi. Salms laidās ūdenī, un ogle 
gāja pāri pirmā. Bet, tikko bija pusē pagājusi, salms 
pārdeg un straume aiznes to projām.



Pupa un zirnis, abi divi, par to tā smējās, ka viņiem 
ieplīsa gali. Te par laimi gadījās ganu meitenīte, kas 
sašuva vainas, bet tikai gan ar melnu diegu. Tāpēc vēl 
abiem šodien galos melnas strīpas.

MIEZIS UN KVIESIS

M iezis teicis uz kviesi: «Iesim, kviesi, tur, kur mājo 
zelts!»

Kviesis atkal atteicis: «Muļķi, miezi, kāpēc mēs dzī
simies pēc zelta? Mēs paši esam zelts.»

UPE UN STRAUTS

Upe, lietus laikā izkāpdama no krastiem, uzsaukusi 
līdzās esošam strautam: «Kāds tu mazs un tik niecīgs, 
ka tevi neviens neievēro! Ar mani ir pavisam cita lieta.»

Strauts: «Nelielies ar savu lielumu un varenību. Ja 
nebūtu mazu strautu, tad nebūtu ari tevis un nevienas 
lielas upes.»

AVOTS UN MEŽS

Avots dusmojies uz mežu, ka aizturot saules siltumu 
un gaismu. Atnākuši cilvēki un nocirtuši mežu. Saule nu 
apgaismojusi un apsildījusi avotu, bet ar to ūdens izžu
vis, un avots iznīcis.
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OSIS

P avasaris jau klāt, koki un krūmiņi rotājas ar skais
tām lapiņām un košiem ziediem.

Tikai osis vien vēl stāvēja tāds pats pliks un kails, kā 
aukstajā ziemā bija bijis. Dievs tam bija atrāvis acu 
gaišumu, un nabadziņš ne jautin nejauta no tā, ka pava
saris bija atnācis visus aplaimot.

Kad bērzs jau sen bija savas sirdsveidīgās, smalki 
krokotas lapiņas izaudis un arī ozols savas košās robai- 
nītes izgatavojis, tad tie vaicāja osi, kāpēc šis sev svētku 
uzvalka negādājot? Osis brīnīdamies jautāja: «Vai jau 
pavasaris ir atnācis?»

«Pavasaris jau sen klāt,» citi koki tam atteica.
Osis nu ar lielu steigšanu ķērās pie svētku uzvalka — 

lapu izgatavošanas, bet, ātri steidzot, lapas netika glu
das un skaistas, bet stūru stūriem, ar lieliem dziļiem 
ierobiem.

Rudenī, kad jau ziemelis sāka pūst, osis vaicāja citus 
kokus: «Vai drīz būs rudens?»

«Tas jau ir patlaban klāt,» koki atbildēja.
Osis, to dzirdēdams un negribēdams citiem par ap

smieklu atkal pēdējais palikt, nobirdināja savas lapas 
uz reizi. Citi koki vēl bija pilnā zaļumā, bet aklais osis 
jau stāvēja pliks un kails, un ziemelis pa viņa zariem 
varēja svabadi trakot un plosīties.
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KĀPĒC APSEI LAPAS DREB

K ad zvēriem un putniem nebija ko dzert, tad visi 
sarunājās rakt upi. Zaķis lēca pa priekšu, upei robežas 
rādīdams, suns tam nopakaļis, robežu nosprauzdams; 
lūk, tādēļ ari upe tāda līkumaina, jo zaķis neiet taisni, 
bet līkumu līkumiem. Cūka nospraustās vietās uzmeta 
kupicas, lauva uzņēmās par darba rīkotāju. Tā visi svīda 
rakdami.

Tikai līja vien nebija pie kopdarba, tā atteica, viņa 
varot padzerties no rasas, kas uz apšu lapām. Tad citi 
biedri, uz līju skaudību turēdami, pavēlēja apšu lapām 
drebēt, un, ja viņas nedrebēšot, tad par visiem kopā 
ņemšot apsi ar visām lapām un saknēm noplosīt, izraus
tīt un pavisam no pasaules iznīdēt. Apsei bija jāpa
klausa, un tā viņa dreb vēl šodien.

Bet nu līja brēkdama brēc uz lietu sausā laikā, jo apšu 
lapas, drebētājas, visu rasu nodrebina, nav šai kur pa
dzerties.

OZOLS UN NIEDRES

O z o ls  reiz lielījies, ka viņam neviena vētra nekā 
nevarot darīt, un apsmējis niedres, ka tās no katra vēja 
lokoties. Niedres tik noklausījušās un nekā neatbildē
jušas. Vēlāku sacēlusies liela vētra, tā ka visi koki locī
jušies un niedres noliekušās līdz pašai zemei, tik ozols 
vēl turējies pretī. Pēdīgi vētra pūtusi vēl stiprāk un 
izlauzusi ozolu ar visām saknēm. Tā nu ozols bijis paga
lam, bet niedres pēc vētras atkal uzcēlušās un augušas 
pa vecam.
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OZOLS UN BEKA

VE ca beka auga ozola celma tuvumā. Taisni turpat 
līdzās celmam izlīda jauna ozoliņa atvasa. Bet beka lep
numā viņu bargi nopaļāja: «Tāds tievs nabadziņš nekau
nas man, vecai sievai, gandrīz galvā sēsties! Nevarēja 
citur pūt?»

«Audz, audz!» ozoliņš lēnā garā atbild, «ja tev pie
trūks vietas, tad jau pavirzīšos tālāk.»

Te trešā dienā vecā beka jau kunkst: «Vai, kā man 
galva gurst, ozoliņ mīļais!»

Bet ozoliņš atbild: «Nekunksti, nekunksti, vēl jau vie
tas bija.»

Un tai pašā dienā beka nolaida galvu un apvēlās.
«Te nu bija tava lepnība!» ozoliņš nodomāja.

TĀSS UN SVEĶIS

T āss un sveķis lielījušies, kurš no viņiem labāk deg un 
kuram vairāk siltuma. Tāss teikusi: labāk degot viņa un 
vairāk siltuma no viņas esot. Sveķis teicis: viņš ari labi 
degot, lai gan ne tik ātri, bet siltuma no viņa esot vai
rāk nekā no tāss. Nevarējuši vienoties. Tāpēc norunā
juši, ka abi nostāsies ceļmalā un gaidīs garāmgājējus. 
Lai tie šo lietu izšķir!

Tā arī izdarījuši: nostājušies ceļmalā. Garām gājis 
tēvs ar dēlu. Tas bijis ziemu, un abi bijuši nosaluši. Dēls 
teicis: «Aizdedzināsim tāsi un sasildīsimies!» Tēvs nebi
jis ar mieru un teicis: labāk dedzināt sveķi — tas ilgāk
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degšot un būšot vairāk siltuma. Dēls tomēr aizdedzinājis 
tāsi. Tāss nu tūlīt domājusi, ka viņa pārāka par sveķi: 
no priekiem palēkusies labi augstu gaisā, ātri sagriezu
sies, sačervelējusies un izdzisusi. Tad tēvs aizdedzinājis 
sveķi. Sveķis dedzis lēni, un no tā bijis tik daudz sil
tuma, ka abi varējuši sasildīties.

Tā nu iznācis, ka labāk deg sveķis un no viņa ari vai
rāk siltuma.

S enos laikos kādā vienmuļā vietā dzīvoja vecs vecītis 
ar savu sievu, vecu vecenīti, un trim ļoti skaistām mei
tām. Viņi dzīvojuši diezgan trūcīgi, jo pārtikuši tik ar 
to, ko ar gadījuma darbiem nopelnījuši. Reiz vecītis 
nopelnījis putraimus un mazā maisiņā nesis uz māju. 
Maisiņā gadījies mazs caurumiņš, caur kuru visi put
raimi izbiruši uz ceļa. Vecenīte par to norājusi vecīti 
un bargi pavēlējusi tam salasīt visus putraimus. Ko nu 
darīt? Putraimu ļoti daudz un darbs sevišķi grūts. Tomēr 
vecenītes pavēlei jāpadodas un jāiet salasīt putraimi. 
Pie darba iedams, vecītis teicis: «Ja saule mani sasildīs,

SAULE, MF.NESS UN KRAUKLIS 
PAR PRECINIEKIEM
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kad lasīšu putraimus, tad atdošu viņai savu vecāko 
meitu, ja mēness naktī mani apgaismos, kad lasīšu put
raimus, tad mēnesim atdošu vidējo meitu par sievu, bet, 
ja krauklis palīdzēs salasīt putraimus, tad atdošu viņam 
savu jaunāko meitu par sievu.»

Tā arī noticis, kā vecītis vēlējies: saule viņu sasildī
jusi, mēness viņu apgaismojis, un krauklis palīdzējis 
salasīt putraimus. Vecītis nu priecīgs atgriezies mājā ar 
putraimiem, un vecenīte tūlīt izvārījusi garšīgu putru. 
Vecītis, labi paēdis, atcerējies savu solījumu un teicis 
vecākai meitai: «Apģērbies glītākās drēbēs, tad nostā
jies mūsu mājas pagalmā!»

Tikko meita to izdarījusi, te saule klāt un to aiznes 
uz savu valsti sev par sievu.

Pēc tam vecītis teicis vidējai meitai: «Apģērbies glī
tākās drēbēs, tad nostājies mūsu mājas pagalmā!»

Tikko meita to izdarījusi, te mēness klāt un aiznes to 
uz savu valsti sev par sievu.

Vecītis jaunāko meitu gan negribējis dot krauklim, 
nedz arī to pavisam aizlaist no mājas, tomēr, atcerēda
mies savu solījumu, teicis: «Apģērbies glītākās drēbēs, 
tad nostājies mūsu mājas pagalmā!»

Tikko meita to izdarījusi, te krauklis klāt un aiznes to 
uz savu valsti sev par sievu.

Vecītis ar vecenīti nu dzīvojuši vieni savā mājiņā, 
aizvien pieminēdami savas meitas. Pēdīgi vecīti pārņē
mušas tik lielas sēras pēc meitām, ka viņš iet tās aprau
dzīt. Vispirms viņš gājis pie saules. Saule viņu it laipni 
uzņēmusi un jautājusi: «Labo tētiņ, ko tu pēc ceļa grū
tībām vēlies ēst?»

«Ko gan citu kā garšīgas kūkas!» vecītis atsaucies.
Saules sieva tūlīt pagatavojusi mīklu, likusi pannu 

virs saules galvas un izcepusi garšīgas jo garšīgas kūkas
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