
Violetā pasaka 
 
 
Dundagas centrā paceĜas varena pils. Tā stāv tur jau vairāk kā 

septiĦsimt gadus. Gadsimtu laikā tā ir mainījusies. Nav vairs torĦa ar 
četriem pulksteĦiem un diviem zvaniem, kas īpašās reizēs kopā 
skandējuši: „Dun-dang! Dun-dang!”, nav vairs pils kapellas, kas pulcējusi 
baronus un viĦu Ĝaudis, nav vairs pašu baronu. Bet palikuši noslēpumi. 
Noslēpumi ir violeti, tāpēc arī pils rūėis ir ar violetiem matiem, violetu 
apmetni un lielu cepuri galvā. Pils rūėis ir rūpīgs saimnieks. 

Pirmajā stāvā viĦš savācis kopā dažādas senas lietas, fotogrāfijas, 
lai neaizmirstu. Neaizmirstu, ka kādreiz ūdeni no akas nesa ar nēšiem, ka 
smagajā gludeklī bēra iekšā ogles, ka svētkos Dundagas meitas tērpās 
savā tautastērpā, bet veĜu izmazgāt varēja uz grubuĜaina dēĜa. Vēl pirmajā 
stāvā rūėis atceras kā kādreiz pils virtuvē cepa un šmorēja, kā tur 
mitinājās muižas Ĝaudis, kas kalpoja saviem kungiem.  

Pa platajām, brūnajām koka kāpnēm rūėis kāpj augšā, lai otrajā 
stāvā satiktos ar ZaĜo jumpravu. ZaĜā jumprava ir labsirdīga un vienmēr 
tērpusies zaĜās drēbēs. ViĦai Ĝoti patīk šad tad pabaidīt kādu no pils 
apmeklētājiem, klusi apsēžoties uz gultas, kurā pārnakšĦo kāds no pils 
viesiem, smejoties vai pat pārbīdot priekšmetus. Jumprava Ĝoti lepojas ar 
jaunajām izremontētajām telpām, kurās kādreiz mitis pats barons ar savu 
ăimeni, bet tagad mācību laikā dzīvo skolas bērni. Kopā ar rūėi jumprava 
rīko balles lielajā pils zālē, bet mazajā zālē viĦus gaida bagātīgi klāti 
galdi, bet tas notiek tikai tad, kad pils iegrimusi miegā un to neviens 
neredz. Reiz jau viĦa tika sodīta par savu lielo ziĦkārību, kad bez atĜaujas 
noskatījās Rūėu karaĜa kāzās. Slikti viĦai toreiz beidzās, tagad Jumprava 
ir Ĝoti uzmanīga.  

Bet trešais stāvs rūėim ir vismīĜākais, jo tajā darbojas bērni, kuri 
tur muzicē un nodarbojas ar dažādām mākslām. Kopā ar viĦiem pils san 
kā liels bišu strops.  

Rūėim vēl tikai atliek uzkāpt pils bēniĦos, lai pārbaudītu, vai tie 
joprojām tikpat augsti un plaši, un nokāpt pagrabā pie zaĜajiem 
krokodiliem, kas garlaikoti peld pagraba tumšajā dīėī. 

Kad visi darbi apdarīti, rūėis ieritinās skaistajā barona istabas gultā 
ar baldahīnu un aizmieg.   

  
 


