
LATVJUTAUTAS

EKDOTES











Pie pirts lodziņa. (Skat. 4734.-4735. anekd.) I. Zeberiņš.



LATVJU TAUTAS

ANEKDOTES

Illustrets izdevums ar variantiem un zinātniskiem

apcerējumiem

Sakopojis un rediģējis

P. Birkerts

Ulūstrējis

I. Zeberiņš

iv

NERĀTNAS

1930.

IZDEVUSI « L ITERĀTUR A >

ĪPAŠNIEKI K. & P. RASINI

RĪGĀ



ATSEVIŠĶS lESPIEDUMS,

domāts tikai zinātniskiem nolūkiem. Atklātā pārdošanā neparādās.

Pārdrukāšana un tulkošana bez sastādītāja ziņas aizliegta.

A-S Golts un Jurjans, Rīgā, Marstaļii iela 6.



III

Priekšvārds.

Ar šo anekdošu sējumu noslēdzas viss mūsu tagadējais
Latvju tautas anekdošu» izdevums. Šī sējuma īpatnējā da-

ba prasa dažus nepieciešamākos paskaidrojumus.
a. Nerātno anekdošu saturs. Satura ziņā

nerātnās tautas anekdotes ir rātno papildinājums. Sociāli

viņas aptver tās pašas sabiedriskās grupas un vienības, ko

rātnās. Viņas runā par bērniem un vecākiem, sievu un vī-

ru, saimnieku un kalpu, par muižnieku, mācītāju, par da-

žādām tautībām v. t. t. Tikai nerātnās anekdotes apskaia
citas parādības, citas darbības un citas cilvēku savstarpē-
jās attiecības. Viņas aptver tā saucamo diskrēto, kautri-

slepeno, intimo sfēru, par kuru sabiedrībā atklāti nerunā.

Svarīgākā šo parādību grupa ir — seksuālā.

Kautri-slepeno darbību) un attiecību sfēra ir tik plaša
un tik dziļi saistīta ar cilvēka dabu, ka garām viņai netiek

neviens cilvēks un arī neviena sociāla grupa. Plaši repre-
zentēta/ šī parādību grupa arī tautas folklorā: tautas tei-

kās, pasakās, parunās, dziesmāls un arī — tautas anekdotēs.

b. Nerātno anekdošu siti 1 s un va 1 o k1! a.

Diskrētai un intimai pasaulei ir savai valoda un savs stils.

Intimām lietām savi vārdi un nosaukumi. Šie vārdi un no-

saukumi ir vai nu tieši vai netieši. Tauta savā dabiskumā

un vienkāršībā runā allaž bez aplinkiem, saukdama diskrē-

tas lietas viņu īstajā vārdā. Kultūras izsmalcinātai dzirdei

šie vārdi izliekas rupji, bet mēs viņus tādus atstājām un

nemīkstinājām, jo pretējā gadījumā mēs būtu viltojuši
folkloru un laupījuši viņai daudz no viņas lietišķās, būti-

skās vērtības.

c. Nerātno anekdošu nozīme. Tautas anek-

dotes ir folklora, kas nodler kā pētāmais materiāls folklori-

stam, vēsturniekam un kultūrvēsturniekam, filologam, ār-

stam, jūristam, paidagogam un dažādiem citiem zinātnie-

kiem. Nerātnajās anekdotēs daudz tādas vielas, kas citas



nepavisam nav. Tā, piem., saprātīgi vecāki, audzinātāji un

skolotāji nerātnajās anekdotēs atradīs daudz interesantas

vielas par seksuālās audzināšanas jautājumiem. Tur daudz

konkrētu piemēru, kā bērnus nedrīkst audlzināt.

Tāpat seksuālpsichologi un dažādi citi šī jautājuma pēt-
nieki nerātnajās anekdotēs atradīs daudz interesanta pētā-
mā materiāla. Arī vēsturnieki. Piem., nerātnās anekdotes

par muižniekiem sniedz spilgtas gleznas, kā muižnieki iz-

turējušies pret latviešu zemnieku sievietēm: jaunavām,
sievām v. t. t. Te nerātnās anekdotes atsedz apstākļus, kas

gulējuši gadu simteņiem kā lietuvēns uz tautas kamiešiem

un spīdzinājuši tautasl miesu un garu, maitājuši tautas

ētisko domu un jūtu pasauli. (Merķelis savā laikā atzina

šīs attiecības par morāiliski visgrūtākām.)
d. Nerātno anekdošu publika. Nerātnās

anekdtotes nav lemtas plašai publikai, bet gan samērā

šaurai, izmeklētai un nosvērtai publikas daļai. Šī publika
ir tie zinātnieki un kultūras darbinieki, kādus mēs augšā
jau minējām. Atklātā tirdzniecībā nerātnāls anekdotes ne-

parādās.
c. Nerātno amekdošlul vākšanas dajrbs.

Nerātno anekdošu vākšana ir daudz grūtāka kā rātno. La-

sītāji arī novēros, ka uzrakstītāju un teicēju skaits te nav

tik kupls, kā rātnajām anekdotēm. Tāpēc laipni lūdzam inte-

resentus mūs pabalstīt ar jauniem iesūtījumiem, jo anek-

došu krāšanas darbu vēl turpinām. Būsim pateicīgi par

katru anekdoti šajā nozarē, jo pat vienu vai pāris rindiņu

garai anekdotei var būt sava nozīme tiklab folkloras mate-

riālu krājumā, kā arī viņas pētīšanas darbā.

P. Birkerts.

Bulduros, 20./V. 1930.

Sūtījumu adrese: Rīgas jūrmala.

Bulduri. Kāpu prosp. Nr. 13.
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I. Bērni.

1. BĒRNI INTERESĒJAS PAR SEKSUĀLO SFĒRU

(DZIMUMORGĀNIEM).

a. EŅĢELĪŠI UN PUIKAS.

4051.

Meitiņa prasījusi mātei, kamdēļ tiem eņģelīšiem tādla

lapiņa tur priekšā! Māte atteikusi, ka tā esot smukāki. «Nav

vis, tā ir smukāk, kā puikām tur ir!» atbildējusi meitene.

Uzrakstījis O. T—ns, Alsviķu pag.

Noklausīta no Petrogradas latviešiem.

4052.

Reiz mazais Jānīiis prasījis mātei, kā sauc viņa dzi-

mumorgānu. «Par zariņu», atbildējusi māte. Kādu sestdie-

nu tēvs gājis uz pirti pērties un paņēmis arī savu Jānīti līdzi.

Pārnācis mājās, mazais Jānītis teicis brīnodamies mātei:

«Mcm, tēvam zariņš sūnās!» Uzrakstījis R. K.

Teicējs M. Z., Taurkalnes pag.

b. DIEVIŅŠ MEITENEI KAUTKO MAZĀK IEDEVIS.

4053.

Kāds mazs zēns redzējis meitenes kailas. Viņam liels

brīnums. Mājās viņš prasa mātei: «Kāpēc Hildai un Anni-

ņai nav zvirbulītis kā man?»

Uzrakstījis Alfr. L—manis, Zaļeniekos.

Teicēja M. B—felde, Jelgavā.
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4054.

Puika ar meiteni dīķī peldas. Te zēns ierauga, ka šim

vēdergals ir pavisam citādāks kā skņķim. šim kaut kas

karājas pavisam kā no lieka, bet meitenei tajā vietā ir šķir-
ba. Zēns aizskrien pie mātes un prasa: Mammiņ, kur

Annnelei pipuks palika, suns noēda, vai? — «Ej nu ej. muļ-

ķīt, viņai jau nemaz nav bijis!» — Māte zēnu mīļi aprāj, —

«viņai Dieviņš tāclļa nemaz nav devis!» — «Aā. es jau domā-

ju, ka citādi tas nevar būt!» puika iesaucas, Dievs mīļo
tikai labus bērnus, bet Annele nav rātna, tādēļ arī Dieviņš
viņai kaut ko mazāk iedeva!»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Kalsnavā.

c. KO PUIKA NOVĒROJIS PIE MĀSIŅAS.

4055.

Puika pārbrauc no ciemošanās pie krustmātes un atrod

mājās jaunus dzīvotājus: stārķis iestiepis mazu māsiņu:
«Kad nu māsiņa, tad māsiņa, ko tur padarīsi!», — zēns liela

cilvēka balsī nosaka, pieiet pie šūpuļa un mazo pamatīgi ap-

skata, tad plecus saraudams nosaka: «Nu, vai ziniet, kas pal-
traku, (tas par traku, mazam bērnam divi caurumi!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Gulbenē.

4056.

Kāds zēns ieraudzījis savai vecākai māšelei tādu lietu,
kādas pie paša vēdera gala nebijis un. kā jau bērns, tūlīt

steidlzies stāstīt mātei: «Mammiņ, mammiņ, Annelei kāju

starpā itik liela šķirba!» pats ar rokām rādīdams «šķirbas

lielumu. «Pļiuks!» — māte iecirtuši šim pa lūpām. Puika

sācis raudāt un spītīgi teicis: «Nu, oileid
gan neteikšu lai

vai līdz kaklam pārplīst!»
Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag., Valkas apr.

4057.

Reiz brālis ar māsu aizgājuši uz kalniņu laisties. Brālis

un māsa pirmo reizi abi nolaidušies lejā. Otro reizi meitene

viena pati ar ragaviņām uzkāpusi kalnā, tad uzsēdusies uz

ragaviņām, izplezdama kājas kā ragus uz abām pusēm.



Puika palicis lejā un skatījies, kā nu viņa brauc. Kad mei-

tene piebraukusi ar ragaviņām klāt, puika nu ieraudzījis, ka

meitenei esot pārplīsusi pakaļa, jo viņai nebijis bikšu. Pui-

ka domā, ka tas noticis meitenei laižoties. Viņš tūlīt aizskrē-

jis uz istabu pie mātes un pastāstīji» to. Māte ņēmusi siksnu

rokā un sākusi ar to valcīt puikam pa muguru. Labi krietni

sadevuši, viņa praa puikam: «Vai vēl pārplīsusi?» Puika

lūdzies: «Neteikšu, neteikšu, lai pārplīst vai līdz kaklam!»

Māte arī vairs nepērusi.
Uzrakstījis Br. R—ņš, Rīga.

Teicēja Emilija E—ne, 55 g. v., Patkules pag., Madonas apr.

LFK 72, 9477.

Citi varianti: no Nītaures, LFK 280, 1994, 280, 1950: no Rīgas,

Rūjienas. PBK, Cēsu apkārtnes, LFK 72, 9120.

d. RUNCIS UN MEITENES BĒDAS.

4058.

Kādai meitenei sācis augt kusis. Šī prasījusi mātei, kas

tas tādis esot un kamdēļ tās spalvas taisni tur augot un ne

citur? Māte iestāstījusi, ka tas esot runcis. Reiz māte ar

meiteni abas pirtī mazgājušās. Te meitene paliekusies, ska-

tījusies uz priekšu un prasījusi: «Māmiņ, par ko tavam run-

cim tik liela mute?» — «Nu, tādēļ, meitiņ. ka mans runcis

ir daudz pelu ēdis!» māte. no pēkšņā jautājuma apjukusi,

atbildējusi.
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

4059. — 4060.

1. Agrākus laikus pa mājām gājuši apkārt čigāni.
Reiz kādā mājā iegājis čigāns, kur pašulaik maza meitene

vilkusi no krāsns laukā maizi. Čigāns prasījis, lai dodot ari

viņam. Meitene atbildējusi, ka viņai neesot ko dot, jo mate

neesot vēlējusi. Čigāns teicis, nu. kad šī nedodot, nedodort.

gan redzēšot, ka šai kaķis pieaugšot vēdlera galā. Meitene

nedevusi, un čigāns šventīdamies aizgājis projām.

2. Meitene augusi lielāka, un viņai sācis arī augt vēdera

galā kāķis. Kādu dienu meitene apskatījusi savu kalvi un sā-

kusi gauži raudāt. Māte nu piegājusi un prasa: «Kas tev.

meitiņ. noticis, kad tu tik gauži raudi?» — «Jā, mcm, mani

5



6

čigāns ir nolādējis, kad es viņam nedevu maizi, un nu man

aug kaiķis vēdera galā». — Māte saka: «Neraudi, meitiņ.
man jau arī ir tāds pats kaķis vēdera galā». Meitene nav

mierīga, lai šī parādot. Māte neko nevarējusi darīt — bijis
jārāda. Viņa parādījusi. Meitene saka: «Vai, kāds tev liels,

sirms kaķis ar tādām biezām lūpām!» — «Nekas, meitiņ, kad

tavs kaķis būs tikpat daudz peļu ķēris, tad arī viņam būs

tādas pašas biezas lūpas». — Meitene nu palikusi tūlīt mierā

un vairs neraudājusi.
Uzrakstījis Br. R—ņš, Rīga.

Teicējs Jānis U—leja, 55 g. v., Patkules pag., Madonas apr

LFK 72, 9375.

Var. no Rīgas. PBK.

c. GRIB REDZĒT VĀRTUS, KO ĀDAMS VAĻĀ LAUZIS.

4061.

Puika pielīdis pie pirts lodziņa un lūrējis, kā meitas pe-

ras. Te gadījies iet garām mā/tei. Tā zēnu ieraudzījusi un

pārsteigta prasījusi: «Pēterīt, kā tad tu tur meklē?» — «Es,

mammiņ, gribu redzēt tos vārtus, kurus esot Ādams vaļā
lauzis un par to no paradīzes izdzīts!» puika mātei pasKaļ-
drojis, jo taisni par tādu vārtu laušanu viņš bij dzirdējTs
tēvu ar kalponi runājot. Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Līvānos.

f. BĒRNU PUDELĪTES UN MAIZES KULES.

4062.

Kādam zēnam ir maza māsiņa. Tas redz reiz, ka māte

dod mazajai pienu no pudelītes ar pupiņu galā. Zēns prasa,
lai dodot arī viņam tādas pudelītes. «Tās, dlēls, ir dārgas!
atteic māte. Citreiz māte dod mazajai krūti. Zēns pieiet
un jautā: «Memmiņ, vai arī šīs pudelītes ir dārgas?»

Uzrakstījusi S. R.

Noklausīta Rīga.

4063.

Vakara mate, gulēt iedama, paņēmusi sev blaku* ari sa-

vu astoņus gadus veco meitiņu. Guļot meitene nejauši pie-



grūdusi roku mātei pie pupiem un prasījusi: «Mammiņ.
kas šitie tādi ir?» — «Lai nu stāv vien, bērniņ, liec mieru»,

māte meiteni aprājusi. «Tās jau mazu bērnu maizes ku-

les. Kad tu biji maziņa, tad tu ar' ēdi.» — «Mammulīt, bet

vai tad! tētuks tagad ar' vēl ir mazs bērns?» — «Nu sapro-
tams, ka nav, kādēļ tad iv tā domā?» — «Tādēļ, ka viņš
vienu vakaru bij ar' tanī «maizes kulē» iekodies, un tu

viņu nemaz nost nedzini.»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Odziena.

g. TĒVAM LĪDZ PIRTĪ.

4064.

Puika aiziet tēvam līdzi uz pirti. Pirtī zēns pieliecies
skatās un skatās, kas tam tēvam īsti tur starp kājām ir:

liels, garš, resns, ar spalvām apaudzis. «Tā, dēliņ, birste!»

tēvs, negribēdams taisnību teikt, nosaka:. Bet puika uz

augšu palēkdamies saka: «Nu es zinu, nui es zinu! Par

to tu toreiz mammai to melno caurumu slaucīji.» —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Koknesē.

4065.

Puika aiziet tēvam līdz uz pirti. Pirtī tēvs pavisam
aizmirst zēna klātbūtni un sāk domāt par meitiešiem. Tā

domājot, šim saceļas pimpis un sāk pa gaisu mētāties. Zēns

skatās, skatās
. . .

Beidzot viņš piegrūž tēvam rociņu pie
sāniem un sakai: «Tēt, ej tāļāk no krāsniņas, tik tuvu stā-

vēdams, tu, viņu sabrauksi, un kas tad samūrēs?
. .

.»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Jaungulbenē.

2. BĒRNI PĒTA BĒRNU RAŠANĀS PROBLĒMU.

a. KUR GADĪJIES PATS, BRĀLĪTIS UN MĀSIŅA.

4066.

Tevs (uz mazo delenu): «Vai gribi redlzet brālīti, ko

māte atrada zem kāpostlapām?»

7
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Mazais: — «Ne, gribu redzēt pašu kapostlapu.» —

Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teic. F. A.. Rīga.

4067.

Zēnam atnācis mazs brālītis. Zēns vaicājis tēvam, kur

mamma mazo ņēmusi? Tēvs stāstījis, ka mamma to esot

nopirkusi. Zēns ilgi mazo appētījis, tad teicis tēvam: «Te

nu gan mamma ir pirkdama stipri piekrāpusies: tas jau
vecs brāķis, ne zobu, ne maitu!»

Uzrakstījusi S. R., Rīgā.
Teic. E. Sk—ņš, no Skultes pag.

4068.

Reiz mazais dēlēns prasījis tēvam: «Tēt, kur tu mani

ņēmi?» — «Nopirku tirgū!» — «Par cik tu mani nopirki?»
— «Par pustreša rubļa.» —

Nui dēlēns palicis mierā, kad dabūjis zināt, kur viņš ce-

lies un cik viņš maksā. Bet pēc kāda laika viņam piedzi-
musi māsiņa. Nu zēns atkal nevarējis saprast, kur tēvs

māsiņu ņēmis. Viņš prasījis atkal tēvam: «Tēt, kur tu mā-

siņu ņēmi?» Tēvs atbildējis: — «Nopirku tirgū!» — «Cik

nodevi?» — «Trīs rubļi!» — «Tēt, tad tui esi briesmīgi ie-

pircies, viņai kājstarpe ir ieplīsusi!»
Uzrakstījis J. L—skis, Nītaures pag.

Teicējs J. P.

LFK 280, 1948.

Var. no Piebalgas. PBK.

b. STĀRĶIS AIZDZENAMS.

4069.

Reiz puika noskatījies, kā tēvs ar mati pisas. Šis, brī-

tiņu paskatījies, pagriežas pret logu un skriešus izmetas

laukā. Pēc brīža;, kad zēns nokusis un nosvīdis ienācis

istabā, tēvs prasījis, kur šis pirmīt tā skrējis. «Es skrēju

un aizdzinu stārkus no šķūņa jumta, jo man jau nav ne-

kāda luste tos mazos šūpot, bet līdz ko tas pagāns pamanīs

tevi mammai virsū, tad jau iestieps kadu bērnu ka likts, ta-
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pat ka šomajas Madei, un cik tad ar viņu Juris pajokoja!
Tad jau labāk lai tāda sātana šitādā reizē mājās nav!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Koknese.

c. NOSKATAS KĀ BĒRNS DZIMST.

4070.

Maza meitene slepeni noskatījusies, kā dzimst bērns

un, piegājusi pie mātes, tai teikusi: «Mammu, nu es zinu,

kā sauc to, kas papum starp kājām karājas!» — «Kā tā — ko

tu zini?» māte nesapratusi. — «Nūja, tas ir stārķa knābis,

jo vienreiz papus Grietai ar to knābi meklēja taisni pa to

pašu vietu, no kuras Šiliņu māte šorīt' manu brālīti iz-

ņēma!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Bejh..

4071.

Zēns ieskrien istabā taisni tajā brīdī, kad mātei dzimst

bērns. Vecā tante saķef zēnu pie pleciem un, to pa dur-

vīm laukā bīdīdama, saka: «Ej, Pēterīt, pagalmā, gan jau
ienāksi vēlāk, kad stārķis būs atnesis mazu brālīti.» — Bet

Pēterītis jau visu paguvis apskatīt, iesaucas: «Nu, lai brā-

līti no tā cauruma izvilktu, nemaz stārķa nevajaga, gan

viņš iznāks pats!» —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Stende.

5. BĒRNI NOVĒRO DZĪVNIEKU SEKSUĀLOS

ORGANUS UN SEKSUĀLO AKTU.

a. SUŅI.

4072.

Puika ierauga, ka lauka malā suņi dara kaut ko nepa-

rastu. Šis ieiet istabā un mātei stāsta: «Memmīi 1
,

memmīt,

kaut tu redzētu, ko Ektors Nerovam dara: grūž sarkanu
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burkānu zem, astes! Izlaidīsim Mirti (kuci) arī ara, lai

tā arī dabū!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4073. Pātari un kuce.

Agrāk katrās lauku mājās svētdienas rītos skaitīja pā-
tarus. Kādā svētdienas rītā, pašā svinīgākā brīdī, mazais

īanelis redz, ka pagalmā ieklīdusi kaimiņu, Gariņu māju.
kuce, ar kuru mājas suns Poģels jādelē pa pagalmu. Šo

skatu redizot, Janelis nevar noturēties: «Ai, mamel, mamel.

mūtu Pogels pit Gāliņu kuti.»

Uzrakstījis T. Ābeltiņš, Ļaudonā, 1920. g.

b. BULLIS UN GOVS.

4074.

Puika redz, ka vērsis uzlec govij virsū. Tas prasa ga-

rdām ejošam puisim, ko vērsis tur darot? «Pisas!» puisis
smiedamies nosaka un aiziet. Pēc laiciņa zēns redz, ka pa-

galmā gailis vistu min. Puika ieskrien istabā un mātei suī-

sta: «Mamm, c, mamm, gailis raibo cālēni pis, laikam būs
tai ari teļš!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Majoros.

4075.

Saimniece likusi mazam, 4 gadi vecam, zēnam izdzīt

no dārza bulli. Zēns ieraudzījis bullim starp pakaļkājām
lielu kuli, skrējis saimniecei stāstīt: «Tante, man bail, ai-

tai liela kule!»

Uzrakstījis Jānis S—ms, no Smiltenes.

Teicējs J. B—mans, no Cēsīm.

4076.

Govs vesta uz kaimiņiem pie vērša. Mazais Jānītis pa-

ņēmts līdzi govi padzīt. Nonākot pie gala mērķa, puika

stāvējis visu laiku ticīgi klāt. Redzot vērša darbību, tas

jautājis mātei: «Bet kāpēc tad viņi neguļas zemē?»

Uzrakstījusi S. R., Rīga.
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c. ZIRGI.

4077.

Kāds lauku māju puisēns ieskrien no sētas istabā, pieku-
sis pieskrien pie tēva un saka: «Papa, papa, tad tik mūsu

Ancīts pumpēja kā pumpēja viņas sētas zirdziņu. (Ancīts
— puisēna ērzelis, un viņas sētas zirdziņš — kaimiņu ķēve.)

Uzrakstījis N. Ļ—ks.

Teicēja H. Ļ—ka, Jēkabpils-Krustpils apr.

4078.

Maza meitene piegājusi pie ķēves un tai zem astes ie-

raudzījusi divus caurumus. Viņa ieskrējusi pie mātes ista-

bā, saukdama: «Mam, mam! mūsu zirgam divi caurumi:

viens tāds kā «kartupelis», otrs tāds kā «tupele».
Uzrakstījis J. S.

Teicējs P. L—ris, Blomu pag.

4. BĒRNI, KĀ SEKSUĀLĀ AKTA LIECINIEKI.

a. BĒRNI VĒRO UN PĒTA MĀTI.

4079.

Reiz pirtī meitene noskatījusies, ka mātei viss apakš-
gals ar spalvām noaudzis. «Par ko tev, mammiņ, tā vilna

tur aug un tikai tur, starp kājām?» — «Tādēļ, meitiņ, ka

staigājot tur vairāk drēbes beržas!» māte smiedamās pa-

skaidrojusi. «Vai, Dieviņ, māmulīt, un par ko tad tu vēl

laid papuku tur ar to collštoku bružāt? Vakar vakarā, ka-

mēr jūs ar tētuku berzāties, es, no Jancīša slēpjoties, biju
zem gultas un visu redzēju», meitene stāstījusi.

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Rūjiena.

4080.

Kādam jaunam māksliniekam ar kundzi bijis mazs

zēns. Kad zēns tēva darbnīcā zelīiis krāsu pindzelītes, ma-

te to norājusi, sacīdama: «Nezīd, dēliņ, pindzelītes, tas

uzpūš vēderiņu!» Reiz zēns ievērojis, ķa mātei liels ve-
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clers un teicis: «A, mamiņ, nu es zinu, ka tu pati teva ka-

binetā esi zelējusi pindzelītes.»
Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teicēja S. H., no Jaunlatgales.

b. VĒL JĀPAGAIDA.

4081.

Reiz māte gājusi ar savu gadus deviņus veco meitiņu

pastaigāties. Ejot pa krūmiem, viņas gluži nejauši uz-

skrējušas virsū, kur divi pisušies. Māte gan griezusies stei-

dzīgi prom, bet meitene tomēr jau visu to pamanījusi un

teikusi mātei: «Mammiņ, mammulīt, es skriešu pasaukšu
Pēterīti, es arī to joku gribu pamēģināt.» — «Ej nu. kas

tad tā runās! maziem bērniem tā nepieklājas darīt». —

māte meiteni aprājusi. «Nu, tad nekā», noteikusi meitene,

«tad būs jāpagaida, kamēr izaugšu liela.»

Uzrakstījis Olģe

Noklausīta Krustpilī.

c. TĒVS AR MĀTI.

4082. Kundze.

Kādai kundzei reiz nejauši pasprucis pie kakla medal-

jons vaļā un krizdams uz zemi, aizkritis aiz biksēm. Tā kā

pati tik viegli nevarējusi pietikt un medaljonu izņemt, tad

kundze pasaukuši savu meitiņu, lai tā pa bikšu kāju iebāž

rociņu un to izvelk. Labi. meitēns iebāzis roku biksēs,

taustījis um meklējis, uz reizi uzdūries uz kautkā asa un

spalvaina. Meitene nesapratusi, kas tas varētu būt, tāpēc

prasījusi mātei. Māte iestāstījusi, ka tā esot slota. Mei-

tēns pataustījis vēl brīdi un tad atkal ieprasījies: «Mam-

miņ, ja tā ir slota, kur tad! kāts?»
-j- «Ej nu, muļķīte». tei-

kusi māte, «nu, kāts ir papum biksēs. Kad nāks pie va-

kara, gan jau paps arī kātu iespraudīs!» — «Vai zini. mnm-

miņ . Lūgusi meitene, ja es esmu iemigusi, kad paps ie-

nāk, tad tu mani pamodini. Es gribu redzēt, kā viņš to

kātu spraudīs!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.
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4083.

Reiz maza meitene noskatījusies, ka tēvs ar māti pi-
sas. Vēlāk, kad šie beiguši, skuķis piegājis pie mātes un

prasījis: «Mammiņ, kas tev pār labumu, kad tev papus tā

bada?» — «Ko—o? Ko tu muldi!» māte dusmīgi iesauku-

sies un uzdevusi meiteņam krietni pa dibengalu. Bērns sā-

cis raudāt un šņukstējis: «Nu, nu, neteikšu jau vairs ne-

kā, lai paps kaut pats salien iekšā!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Ķemeros.

4084.

\ ecākiem bijis dēls, nu tā ap gadu desmit. Puika jau
sen noskatījies, kā vecie pa reizei pisas. Reiz. kad vecie

atkal uz istabas augšas taisa to «joku», atnāk kaimiņš. —

Nu. kur tad tēvs ar māti?» viņš prasa puikam. Zēns gu-
dri nosmīn un nosaka: «Zinu gan. bet neteikšu, uz istabas

augšas pisas.»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Jaungulbene.

4085.

Puika, noskatījies, ka tēvs ar māti pisas. vēlāk mātei

prasa, ko tētis šai darījis? Māte, negribēdama zēnam vi-

su to lietu tā pamatīgi izskaidrot, stāsta šo un to. Beigās
saka. ka no visas tās būšanas, ja Dieviņš palīdzēšot, iznāk-

šot mazs brālītis. «Ej nu, mammiņ, nemelo!» puika ie-

saucas: «Tas Dieviņš var darīt ko grib, un arī nekas neiz-

nāks! Kur tad tētuks tik mazu bāž iekša un tik lielu gaida
ārā nākam!» —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Sēlpilī.

4086.

Kādam saimniekam bija divi dēli — Pies un Mika. Mi-

ka bija vecākais. Saimniekai istabā bijušas divas gultas.
Vienā gulējis saimnieks ar saimnieci, otrā — abi puikas.
Gultas vienu no otras atdalīji- šķērsu molikts skapis. Uz

skapja saimniece nolikusi ābolus. Zēni to zinājuši, bet ne-

drīkstējuši aiztikt. Te vienu rītu. tavu brīnumu! — Mika

atrod gultā trīs ābolus. Otrā rītā atkārtojas tas pats. Trešo

nakti Miks apņemas vaktēt. kā tie āboļi ierodas. Tā ap



pusnakti viņš dzird, ka tēvs klusu saka mātei: «Vecen, man

gribas, dod.» Māte ko noņurd. legrābās gulta, tēvs kājām
atsperas skapī un «strādā». Miks dzird, ka tēvs ar mamu

pisas, gulta brīkšķ, bet skapis līgojas, līgojas, līdz uzreiz

— bāc! ābols no/skapja augšas noveļas Mikam pie pašas

auss. Nu Miks zin, kas par lietu. Nākošu nakti viņi abi ar

Picu gaida āboļu laiku. Pičs aizmiegas. Te iegrābās gul-
ta, un skapis salīgojas. Miks līksms grūž Pičam sānos:

Pičs, tēvs ar māti pisas, āboli būs!»

Uzrakstījis P—dis.

2 var. no Rīgas. PBK.

4087.

Tēvam bijuši divi dēli: Pēterītis vecākais, un Dāvī tis

vēl gluži maziņš. Viņi gulējuši kopā ar tēvu un māti liela-

jā gultā. Gulta bijusi istabas vidū un tāpēc mazie ātri va-

rējuši izkrist ārā. Viņi gulējuši ārmalī katrs savu nakti.

Pēterītis novērojis, ka dlažreiz tēvs ar māti diezi ko dara,

un tad tam, kas malā, jākrīt no gultas ārā. Reiz Dāvīšam

iznācis gulēt ārmalī. Tādā «sturmē» Pēterītis tūliņ viņam
devis ziņu, sacīdams: «Dāvīt, saturies, nupat atkal iet

vaļā!»
Uzrakstījis J. S.

Teicējs E. P., Blomes pag.

Varianti: no Valmieras, LFK 207, 768, Rīgas, LFK 23, 2444 23-,

243t. Nītaures. LFK 280, 1970, Cesvaines, LFK 72, 2070, Jaunlatgales

• notiek nabadzīgā krievu ģimenē, zēni guļ gultas kājgalī), PBK. Rē-

zeknes. PBK.

4088.

Reiz tēvs ar māti runājas. Tēvs prasa mātei: «Nu, kā

tev ir, kad tev tā .. . nu, tu zini
.. . gribas kādreiz?

..

Mā-

te atbild: «Nu tad
.

. . tad man tā kā miegs vien nāk. žā-

vāties vien gribas! .
.

.» Sarunu dzird viņu mazais dēlēns.

Kādreiz puika redz, ka māte žāvājas. Atri tas skrien uz

lauku pie tēva, saukdams: «Tēt, tēt, nāc dlrīz, mammai gri-
bas!» Uzrakstījusi S. R.

Noklausīta Rīgā.

4089.

Zēns, pamodies no rīta, ilgi guļ vaļējam acīm un kaut

ko pie sevis prāto. Beidzot, pamodinājis otru puiku, tam

14
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stāsta: Ai, ai, ja tu, Pēterīt, būtu redzējis to, ko es pagā-
jušā naktī redzēju!» — «Nu, un, ko tad tu redzēji?» otrs

uzprasa.
«Es redzēju, ka papus piedzēris atnāca mājās, apsēdās

un sāka noaut kājas. Vienu zābaku novilka, bet kā pie
otra pieķērās, tā sāka žegoties un tā savādi uz mammu

skatīties. Tad viņš piecēlās, izvilka no biksēm tādu garu,

resnu, sarkanzilu, sacēla mammai kreklu līdz zobiem un tadl

tik ņēma ar to sarkano badīt. Mamma pa apakšu tā uz

augšu vien, uz augšu vien —un tā vien teica: «Oi, oi! —

Ak tu, lācīt, nu jau vai nepietiks?»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Daugavpilī.

d. TĒVS AR KALPONI.

4090.

Mazs puika, savā nodabā skraidīdams, uzrāpies uz šķū-

ņa augšas un nosēdies rotaļāties. Te viņš izdzirdis kaktā

klusus čukstus. Puisēns nobijies un gribējis jau bet,

ieraudzījis savu tēvu, piegājis tuvāk un redzējis, ka tētuks

sacēlis kalponei Madei brunčus un nu kaut ko bāž un bāž,

zēns, tikpat klusu, kā nācis, tā aizgājis un uzmeklējis māti,
teicis: «Mammiņ, tēte uz šķūņa Madei bāž sūnas vai sienu

vēdergalā, bet Made tētuku tik bučo un bučo!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4091.

Mazs puika noskatījies, ka tēvs pis kādu strādnieci —

linu plūcēju — un, aizskrējis pie mātes, prasījis: «Mammiņ,
— mammucīt, kas tur ir par labumu, kad tētis bāž miezna-

mo Katei kāju starpā?» Māte, kurai vīra nedarbi vairs ne-

bijuši sveši, smagi noteikusi: «Varbūt, dēliņ, tur kas tiek

Katei ar tēvu, bet mums abiem nu gan tur nav nekāda la-

buma!» Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4092.

Puika uzskrien tēvam virsu, kad tas ar kalponi pisas.
Tēvs zēnam piekodina, lai nesaka mātei, ko redzējis, un
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iedod tam desmit kapeikas. Puika aiziet uz istabu un tūliņ

pa skrējiena galam, saticis māti, saka: «Mamm, c, mamm,

es zinu gan, ko tēta dara, bet viņš lika man tev neteikt,
viņš man iedeva desmit kapeikas, man taču, mammiņ, nav

jāsaka?» — «Nu, saprotams, muļķīt, ka ne», — māte no-

glāsta zēnam galvu, — «nu, ko tad viņš dtarīja?» — «Viņš
ar Annu šķūnī pisās!» puika nosaka, aizmirsdams savu so-

lījumu. Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.
Var. no Krāslavas. PBK.

4093.

Puika noskatās, ka tēvs ar kalponi šķūnī guļ. Zēns, no

šitādas gulēšanas vēl ne nieka nezinādams, nesaprot, ko šie

tur dara. Kad vēlāk šie savu darīšanu beiguši, iznāk laukā,

zēns pieiet pie tēva un prasa: «Tētuk, kas tur par labumu

ir, kad šitā ar to apaļo bružā kāju starpā?» Tēvs nesaka

ne vārda, noblisina tikai acis un iekrauj puikam reiz pa

kaklu. Zēns sāk jaudāt un, skriedams pie mātes glābiņu
meklēt, kliedz: «Ujā, ūjā, mūžs. nenosit nu bērnu! Es jau
neteikšu vairāk ne vārda, ja gribi, berz tik ilgi, kamēr āda
noskrien!

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Kalsnava.

c. KAD VĪRA NAV MĀJĀ.

536

4094.

Kāda sieva, kamēr vīra nebijis mājās, reižu reizēm pa-
šāvusi arī citiem diēlišķieni. Bet it sevišķi kāds kurpnieks
pisis to \ļai rīts vai vakars: kustinājis tik da kustinājis! To

noskatījies dēlēns, un līdz ko tēvs pārnācis, tā tūliņ skrē-

jis šim pretim un stāstījis: «Tēte, mammai \āca onkuļi,
kad tevis nebij!» — «Kas tie, dēliņ, bija?» — «Nu, kurp-
nieks Peiliņš.» — «Ko viņš te darīja?» — «Smērēja mammai

vilnā!» Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Rēzeknē.

4095.

Dzīvojusi mate ar divi puikiem. Zeni novērojuši, ka

katru reizi, kad tēvs nebijis mājās, pie mātes nācis kaimi-
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ņu «onkulis», Reiz mazākais puika redzējis, ka dārzā aiz

ogu krūma onkulis sacēlis mammai brunčus uz augšu, stās

kājas uzlicis sev uz pleciem un kaut ko dara. Te pieskrē-
jis lielākais zēns, tas bijis drusciņ gudrāks, sācis ātri la-

sīt akmeņus un sakaltušas zemes pikas, ar ko onkuli pa-
mielot, un dusmīgi mazajam čukstējis: «Ak tu, acis kā

panti, bet neredz, kā mammai iet!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

f. ŽĪDA SIEVA AR ZOBĀRSTU.

4096.

Kādam Trentelbergas žīdam jauna un smuka sieva.

Aizbraukdams darīšanās, vīrs negrib sievu bez uzraudzības

atstāt, un to uzdod savam mazajam dēlēnam.
—

No darīša-

nām pārbraucis, viņš arī apprasās mazajam, ko viņš ir no-

vērojis. Dēlēns vecajam paskaidro, ka te citādi nekas nav

bijis, tikai reiz mammu apmeklējis zobu dakteris un no pa-

kaļas izvilcis lielu, baltu zobu.
Uzrakst. P. B.

Teicējs A. J., no Ērgļiem.

g. VECA MEITA AR VĒL VECĀKU SAIMNIEKU.

4097.

Pusaudžu puikas noskatās, ka piekalnē zem ozola pi-
sas veca meita ar vēl vecāku saimnieka onkuli. Zeņ-
ķi skatās, skatās un, sabāzuši galvas kopā, kaut ko čukst
un ņirgājas. Te viens no puikiem iesaucas: «Gatavs! Dzie-

dāsim nu!» Un drīzi vien abiem «darbiniekiem» par iz-

bailēm puikas dzied): «Nes
,

vēsmiņ. nes, vēsmiņ, nes.

vesmin, lejiņā! Un viņu sirmās spalviņas nes, vēsmiņa,
lejiņā!»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Gulbene.
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5. SEKSUĀLAIS ELEMENTS BĒRNU

ROTAĻĀS.

a. BĒRNU SKULPTURA UN TECHNIKA.

4098.

«Ko jūs, bērni, darāt?»
— sauc māte bērniem pa gaba-

lu. — «Mātiņai pimpi mālējam!» — darba apziņā paskaidro
mazais brālītis.

Uzrakstījis A—dels. Rīga.
LFK 594. 42.

4099.

Kafijas tantiņas sagājušas uz savu kārtīgo sēdi. Tās

salaiž suņus un bērnus citās istabās, lai pašas varētu ne-

traucēti pļāpāt. Bērni blakus istabā labu laiku spēlējas
mierīgi. Te uz vienu reizi mazais Pēterītis sāk raudāt. Mā-

te iet skatīties, kas šim kaiš. Tā redz, Pēterītis uzcelts uz

galda stāv, turēdams diciņu rokā, un — raud. «Kas tev ir,

Pēterīt?» māte prasa. — «Mēs spēlējam viesības. Vņi ma-

ni par samovaru uzstādīja. Tagad viņi vēl prasa tēju, bet

man nav. Viņi rauj krāniņu nost!» Pēterītis stāsta un sāk

vēl stiprāki raudāt.
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Savienas pag.

b. SPĒLĒ BULLI UN GOVI.

4100.

Puika ar skuķi noskatījušies, ka govs ar vērsi darās, un

gribējuši arī paši tāpat izmēģināt: meitene nometusies četr-

rāpus, un puika stūrējis iekšā, bet negājis jau nekādlā lā-

gā. «E, ka tu ar" nekā neproti!» skuķis sadusmojies. «Dod

man savu mieznamo un laid, lai es vērsi spēlēju, tad tik tu

redzēsi, kā ies! Palec uz augšu un spied iekšā — pēc tam

caur nāsīm nodīc, kā to visi vērši dara!»

'Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.



6. NEJAUŠAS UN NEAPZINĪGAS BĒRNU

DIVDOMĪBAS.

a. PUIKAS.

4101.

Reiz divi zēni sarunājušies. Pirmais: «Zini ko. mans

tēvs ir gleznotājs!»
Otrais: «Ej nu ej, kas tad tev tā teica?»

Pirmais: «Es pats šorīt noklausījos aiz guļamistabas
durvīm un skaidri dzirdēju, ka māte teica uz tēvu: «Nu,
met nu mieru, ko tu tur tik daudz pindzelējies! . .

.»

Uzrakstījusi S. R., Rīgā.
Teic. F. A., Rīga.

4102.

Māte izvadījusi mazo Pēterīti ārā, jo mazam vienam

pašam bailes. Pēterītis ārā nosalis un ielīdis pie mātes gul-
tā. Sarāvies «čunkuirā», ielicis rokas staklī pie «gailīša» un

berzēdamies drusku ar roku piegrūdis mātei pie pakaļas.
Māte domājusi, ka mazais grūsta mugurā ar «gailīti» un tā-

dēļ teikusi: «Puika, ļurba, vai laidīsi vaļā, vai nē?» Pē-

terītis nobijies, izvilcis rokas no stakles un pagriezis mātei

muguru. Uzrakstījis J. S.

Teicējs E. V.. Bilskas pag.

4103. Ilgi man nebūs vairs jāgaida.

Kāds puika, kura tēvs stūmis visas kalpones, kas mā-

jās dzīvojušas, to labi zinājis, bet domājis, ka tam ta jā-
būt. Tēvs parasti zēnam atdevis visas tās lietiņas, kas pa-

šam nederējušas, un tamdiēļ puika reiz tēvam prasījis: «Te-

tuk, vai tu man dosi Līzi ar Annu ar', kad tev tas vairs ne-

patiks?» Tēvam zēna jautājums nepaticis un, gribēdams
no atbildes izvairīties, tas teicis, ka tagad par tādam lie-

tām neesot ko runāt —
kad paaugšot lielāks, gan jau tad

redzēšot. Un vai tad šim nu vajagot taisni Annu un Lizi:

gan jau dabūšot citus meitiešus. «Neka, tetuk!» puika

sparīgi iesaucies. «Ilgi vis man nebūs vairs jāgaida: jau

tagad no rītiem pamostoties man biksēs ir gandrīz tads pats.
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kā tev. Un pie svešiem meitiešiem jau nu es savu mūžu

neiešu: tāpat kā tu — tik pie pašu ļaužiem.»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Šāviena.

4104.

Māte, ciemiņus gaidīdama, izvārījusi biezputru. Tā kā

gaidāmā viešņa tik drīzi neatnākusi, tad paši mājinieki jau
iepriekš paēduši. Beidzot, kad atnākusi sengaidītā viešņa,
māte to mielojusi, ieliekot putras bļodā krietnu piku svie-

sta. Mielodamās viešņa pasaukuši klāt arī Pēterīti un Mi-

ķelīti, lai jau ēdot vien vēl tie arī. Māte tiem piesacī-
jusi, lai jau nu putru ēdot, bet lai tie tikai sviestā ne-

mērcējot. Tikko māte aizgriezusies, Pēterītis tā bailīgi ie-

mērcis arī savu putras karoti sviestā. Te Miķēiītis tūlīt

kliedlzis: «Memmd, memme. Pēteris mērcē viešiņas cau-

rumā!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4105. Mamma, nac iekša!

Uz laukiem kāds mazs puika noskatījies, ka puiši, rī-

tos celdamies, vispirms izstaipās, izgrozās, dažs pie tam ie-

bāž rokas biksēs, kaut ko pakustina, un, ja gadās meitas tu-

vumā, tad paši saskatās un sasmējās. Meitas tādās reizēs

nosarkst un taisās tik no istabas ārā, kur nu kurā: citai

jāiet sivēni pabarot, citai jāpaskatās, vai teļi nav norāvu-

sies. Bet Gusts, no gultas celdamies, vēl nosaka: «Ko nu

es! es jau nekā! bet paskat, ko Juris, tas jau pist grib kā

lopiņš. Ej, labāk. Janka, un pie laika pasauc Līzi!» Ma-

zais klausījies, klausījies, bet no visa sapratis tikai tik-

daudz, ka pie tās staipīšanās un pišanās katrā ziņā ir jā-
būt vienam meitietim klāt. Un, ka, tas ir vēl kautkas labāks

par kumpetēm, to viņš spriedis no tā. ka par pēdējām
Gusts ar Juri nekad nesmējušies, bet par pišanos viņi abi

zvieguši kā kumeļi. Kādā svētdienas rītā puika pamanījis,
ka arī papus pamodies staipījies un saldi žāvājies. Gribē-

dams tēvam kaut ko patīkamu izdarīt, viņš izlēcis no gul-

tiņas, izskrējis pagalmā un kliedzis kā mācēdams: «Mamm,
mamm! nāt iektā, nāt iektā! tēte taipās un tlaukās —un

pit glib kā lopīns!»
k Uzrakstījis Olģerts.

Noklausīta Liepāja.
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4106. Nebēda, maizi dos tas, kas augša!
Kāds mazs puika aizgājis uz mežu putnu perēkļus me-

klēt. Uzkāpis vienā kokā, uzkāpis otrā
. . .

Te, kā gribējis
kāpt zemē, tā pamanījis, ka lejā zem koka ir apsēdušies Viņ-
ļaužu Trīne ar Aizpurvu Žani. Puika parāpies drusku ze-

māku un sācis klausīties, ko šie tur īsti runā. Runājuši ko

runājuši, bet tas Žanis, pagāns, tāds nemierīgs vien. Grāb-

stījies Trīnei ap kājām, cēlis brunčus au augšu — un beidzot

izvilcis sev no biksēm mieznamo
.

.
.

bet nu tādu kā viņsētas
aizpērnam kumeļam, un sācis ar to Trīnei gar vēderu vien

badīt. Grūdis kur grūdis, bet visvairāk: grūdis tajā vietā,
kur Trīnei spalviņas tā kā uz divi daļām pašķīrušās. Trī-

nei, laikam, sāpējis, jo tā, nabadzīte, tikai elsusi un pūtuši.
Te uz reizi viņa tīri mierīgi Žanim uzprasījusi: «Bet ja būs

bērns, kas tad maizi dos?» Žanis šo ņēmies mierināt: «Ko

ru, mīļā, par tādiem niekiem bēdājies! Gan jau maizīti dos

tas, kas augšā!» Puika, kas visu laiku augšā domājis, ka

viņu neredz, tagad bijis tīri aizgrābts, ka Žanis, liels cilvēks,

arī viņu par tādu tur un vēl sauc palīgā pie maizes pelnīša-
nas, laidies tagad no egles zemē un prasījis: «Vai jūs ar

mani runājiet, vai?» — Bet Žanis ar Trīni trūkušies augšā

un laidušies skriet, ko kājas nes. Tikai Žanim, nabagam,
bikses pavisam nomukušas. Tas klupis un cēlies uz katra

soļa. Mazais palicis stāvot un brīnoties: pēc kā, un kur viņi

aizskrēja? Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Ungurā.

b. MEITENES.

4107.

Reiz istabā pie galda sēžot tēvs uzlielījis savu mazo

dēlēnu — pirmās ziemas skolnieku — ka tas jau daudz ko

zinot no gramatikas. «Tā vajag, mācies vien, dienās būsi

liels vīrs!» tēvs glāstījis dēlēnam galvu. — «Es ar' gribu būt

liela! » maza meitiņa iesaukusies, «es ar' maku gramatiku!»
—

«O — o,» tēvs iesmējies, «kur man dūšīga meita! Nu, pa-

saki tad man, kādas kārtas ir šis pīrāgs?» tēvs rādījis uz kliņ-
ģeri, kas bijis uz galda. Meitene padomājsui un iesaukusies:

Tas ir vīriešu kārtas, tādēļ ka viņš ir ar pantiem!»
. Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.
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4108.

Kāda kalpu sieva aiznesusi uz tirgu olas pārdot. Tai

gadījies pašai drusku citur darīšanas, un pie olu groziņa tā

atstājusi savu mazo meiteni. Pie meitenes pienākusi pircēja
un prasījusi, cik tur pavisam olu esot. Meitene skaitīt nemā-

cējusi, bet stāstījusi: «Te ir tēva pauti, mātes pauii. man)

pauti un mazā Jēcīša pauti!» (Mājās viņiem bijusi katram

sava vista).
Uzrakstījis O. D—te, Mellužos.

Teicēja M. B—vilks, 86 g. v.

4109.

Reiz māte ar savu 14 gadus veco meiteni iet pa lauku.

Te meitene ierauga, ka ceļmalā stāv govs tīri mierīgi, bet

vērsis šai virsū. «Ko viņš grib, par ko viņš kāpj šitā virsū?»

meitene prasa mātei. — «Viņš
.

. .nu viņš grib redzēt sauli,

tādēļ pakāpās!» — māte īsi nosaka un iet tālāk. Labi. Lai

vērsis skatās saulē. Pēc pāris dienām puisis ieved skuķi

šķūnī un piesmej. cik nu pašam patīkas. Meitene ieskrien

istabā un mātei stāsta: «Mamiņ, māmiņ, Pēteris arī skatījās
saulē! . . Viņš nekāpa vis govij virsū, bet man!» —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Odzienas pag.

7. BĒRNI NEAPZINOTIES RUNĀ LIELU CILVĒKU

NERĀTNĪBAS.

4110.

Lielskungs kādu dienu iet savus laukus apskatīt. Ceļa

sastop kādu kalpa puiku, kas nes māla krūzē tēvam uz tī

rumu ēst. Lielskungs laipni uzprasa puikam: «Nu, vai tu

tēvam putru nes?» Uz to puika atbild: — «Dirs tev putra —

kluči!» —

Uzrakstījusi Alma Ķ—ks, Rīga.

Teicējs E. Ķ., 60 g. v., Trikates pag.

LFK 354, 97.

4111.

Māte aizsūtījusi savu mazo dēliņu uz ārstu pec kādam

zālēm — «velnasūda» (tā pie mums Jaunpiebalgā veci ļaudis



sauc kādas drapes). Dēliņš mājās daudz bijis dzirdējis par

velniem, un zinājis, ka velns ir viscauri melns.

Ārstam pašlaik mājās bijis skursteņslauķis. Tas iegājis
pie ārsta, kur jau priekšā atradies mazais dēliņš. Nu viņš
aiz bailēm vai sastindzis. Ārsts prasījis: «Ko jums, dēliņ,
vajag?» Puika neko neatbildējis. Ārsts prasījis otrreiz:

«Dēliņ, ko jums vajag?» Bet puika neko neatbildējis. Nu

ārsts jau atkārtojis to pašu jautājumu trešo reizi. Nu puika
norādījis uz melno kungu — skursteņslauķi un teicis dre-

bēdams: «Šitā
. . . kunga sūdu

. .
!»

Uzrakstījis Jānis K—pars, no Jaunpiebalgas.
Teic. no Jaunpiebalgas.

LFK 657. 15

4112.

Kungfi aizbraukuši ciemos; mājās palikusi tik kungu
mazā meitiņa un ķēkša. Ķēkša paēdusi, izstaipījusies un

saldi teikusi: «Ach, tagad derētu pipele!» Meitene noklau-

sījusies, bet nekā nesapratusi. Otrā dienā, kad kungi pār-

braukuši, meitene paēdusi, pie galda izstaipījusēs un tāpat
saldi tēvam teikusi: «Ach, tagad derētu pipele!» — «Kas

tevi tā mācīja?» kungs uztraucies jautājis. «Ķēkša tā teica»,

atbildējusi meitene. «Bet nu es viņai rādīšu pipeli!» tevs

iesaucies un steidzies uz ķēķi. Tanī brīdī pie durvīm zva-

rīts. Meitene gājusi ielaist. Atnākusi kāda dāma. «Kur

paps?» tā jautājusi. Meitene atbildējusi: «Tēte aizgāja uz

ķēķi ķēkšai pipeli rādīt!» Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rūjienr.

4113.

Puika dzird, ka puisis pagalma, zirgu jūgdams, iesaucas:

«Ak tu, pipele, vai tu nestāvēsi mierā!» «Kas tas ir pipele?»
— puika puisim piegājis prasa. Puisis uzšauj zēnam ar grožu
līkumu un neatbild ne vārda. Puika sāk raudāt un iesau-

cas: Nu, nu, lielais velns, nekaujies, es jau neteikšu ne

vārda, lai tev tā pipele kaut gadu stāv!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Sēlpils pag.

4114.

Kads malkas cirtejs ar savu delenu gājuši pa
aizsalušo

Ventu uz mājām. Pie kāda āliņģa malkas cirtējs noliecies
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padzerties, bet tanī brīdī aiz auklas aizbāztais cirvis iekritis

āliņģī. Malkas cirtējs dusmīgi izsaucies: «Nu iekrita kā

pīzdā!»
Mājās pārnākot zēns pasteidzies ziņot mātei: «Mam,

papum cirvis iekrita pīzdā un pazuda».
Uzrakstījis P—dis.

Stāstījis, A. 0.. Rīga.

8. BĒRNI JAU INFORMĒTI PAR SEKSUĀLO.

a. STĀRĶIS ZIEMĀ.

4115.

Nabadzīga ģimene dzīvo visa vienā istabā. Reiz, kad

mātei gaidiāms vēl viens kartupeļu mizotā js, vecmāte sūta

bērnus laukā, teikdama, ka stārķis nesīšot mazu brālīti. «U ja,
stulbā vecene!» lielākais puika iesaucas, «kur tad ziemā stār-

ķis radies? Bet šoreiz lai iet Jaukā salt tas, kas to «stārķi» ik

naktis baroja». — to teikdams, zēns dusmīgi skatās uz tēvu.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Stende.

b. SKAIDRI UN GAIŠI.

4116.

Dēlēns piegājis pie mātes un stāstījis: «Mammu, tēte

saka, ja viņš tevi nebūtu izpisis, tad manis nebūtu pasaulē!»
Māte: «Ej nu, dēliņ, tēvs jau tik lielas: tevi jau pavi-

sam cits taisīja!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rujiene.

4117.

Tēvs nedod par slinkošanu savam miesīgam dēlam ēst.

Nostāda to kaktā un ēd pats pusdienas. Puika stāv, stāv,

lūpu izstiepis. Beidzot nosaka: «Nu strādāšu jau strādāšu!

Bet to es tev saku: ja; tu negribi savam bērnam ēst dbt, tad

nevajadzēja taisīt!»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Jaungulbene.
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4118.

Saimniece ar kalpu puisi gājusi uz klēti, ko neko izda-

rīt, bet meitenei pieteikusi uzraudzīt; virtuvi un neteikt neko

tēvam, ja tas ko prasa. Meitene paklausījusi ar' un uz tēva

jautājumu, kur māte, atbildējusi ar īsu «nezinu!» — Bet šinī

brīdī sācis uz plīts atstātais katls iet pāri un skuķis kliedzis,
ko mācēdams: «Mammu, pisies drīzāk, putra kūsb

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4119

Meitene dzen vērsi pie govs. Kaimiņš viņai vaicā : «Bet

vai tad tēvs to nevarēja izdarīt?» — «Nē», — atbild meitene

— «tur vajadzīgs vērsis». —

Uzrakstījusi S. R.. Rīgā.

Teic. F. A., Rīgā.

4120.

Divi puikas ielien govs ādā, viens galvas galā, otrs paka-

ļējā. Te priekšējais ierauga, ka nāk bullis un iesaucas:

«Janka — pakaļgals, turies, nu bullis nāk šņākdams kā ne-

diena, tas tevi pisīs, ka tu savu māti vairs nepazīsi!» —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgu

9. BĒRNI IMITĒ SEKSUĀLO AKTU.

a. PUIKAS.

4121.

4121. Spied, Ješkiņ, kā tēvs mātei spieda!
Reiz bērni, noskatījušies kā lielie pisas, ari gribējuši uz

ātru roku izmēģināt, kas tā īsti par «elšanu» tur ir. lelīduši

abi kārklu cerā un rāvuši vaļā. Gan nu meitene pletusi kā-

jas, gan ar pirkstu pašu caurumiņu, bet puika ka nedabūjis,
tā nedabūjis iekšā. Meitene šo paskubinājusi, teikdama:

«Spied, spied, Ješkiņ, kā tēvs toreiz mātei spieda!»
Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Mežāres.
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4122.

Mazs puika reiz nejauši uzskrējis dārza stūrī virsū pui-
sim ar meitu, kuri stūmušies. Puika, neko nesaprazdams, kas
te notiek, prasījis, ko šie tur darot. «Es Annai blusas meklē-
ju!» puisis smiedamies atbildējis. Zēns apmierinājies un aiz-

gājis. Otrā dienā māte ieraudzījusi, ka puika ar mazo rent-

nieka meitēnu taisījis ar' to «sikum mikum». «Ak tu palai-
dnis!» māte iesaukusies, «vai tev mazam bērnam tā jādara?!
Pag', kur tas žagars!» Bet puika taisnojies: «Mammiņ. bet

Juris Annai ar' vakar šitā pat blusas meklēja — tad! ej un

uzšauj tiem pa priekšu!» Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Bērzaunē.

4123.

Puika ar meiteni noskatās, ka aiz rijas pie salmu kau-

dzes Pēteris ar Mariju stumjas. Tie aizskrējuši uz istabu un

stāsta mātei: «Mamm. ē mamm, Pēters Marijai pakaļā mietu

dzen!» — «Vai jūs nebūsiet mierā', kad ņemšu tad nodošu

kārtu, ka sēdēt nesēdēsiet!» māte bērnus aprādama piedraud.
«Vai tad jūs neziniet, ka par tādām lietām nav jārunā!» —

«Nu tad nerunāsim, bet iesim
un darīsim!» bērni iesaucās, no

istabas izskriedami.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Jaun-Kalsnava.

4124.

Puika ierauga, ka dārza stūrī pisas puisis ar meitu. Tas

ātri pasauc graudnieces skuķi un rāpjas šai virsū. Šinī brīdī

gadās mātei garām iet. Tā paliek pārsteigta stāvot un prasa:
«Jānīt, ko tad tu tur dari?» Bet Jānītis lepni atbild: —

«Ko

citi lielie cilvēki, to es arī!» —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Sēlpils pag.

4125

Puika noskatījies, ka tēvs stumjas ar ganu meiteni;

Vēlāk arī puika savukārt izmēģina to «joku». To ierauga
māte un sāk bārties. Bet zēns mierīgi nosaka: «Ko nu tu.

meitieša cilvēks, zini! Tētuks man pirmīt pats teica, ka sitas

lietas esot tikai priekš vīriešiem!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.
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b. MEITENES.

4126.

Tēvam ar māti bijuši divi bērni: puika ar meiteni. Kad

bērni paauguši drusku lielāki, tiem nolikuši gultu otrā ista-

bas kaktā, lai tie nedzirdētu un neredzētu, ka tēvs ar māti

nakti stumjas. — Kādu vakaru, kad vecais tikko pārsviedis
kāju pāri un sācis vicot, no otra istabas kakta atskanējusi
klusa balss: «Pēterīt, sāc nu tu ar', tēte ar mammu jau
sāka!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4127.

Reiz meitene noskatījusies, kā lielās meitas ar puišiem
dzīvo, gribējusi arī pati uz savu roku «to joku» izmēģināt.
Sameklējusi turpat kaimiņu puiku, ielīduši abi lazdu krūmā

un taisījuši tāpat kā lielie. Puika gan lāga negribējis, teicis

ka sāpot, bet meitene šo pierunājusi, uztaisījusi stabulītes ar'

—tā jau visi darot. Bet kad šis nu sāk bāzt, kā jau mācē-

dams, meitene šo apturējusi un sākusi šim ap pipelīti tīt laka-

tiņu. Šinī brīdī gājusi garām meitenes māte un, abus ierau-

dzījusi, pārsteigta jautājusi: «Ko jūs te dariet?» — «Es.

mammu, gribu, lai Jānītim ir tikpat liela, kā lielajam Jānim,
kad tas Mīlei bāž šekumā!» meitene ātri atbildējusi.

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Rēzekne.

10. BĒRNU SEKSUĀLĀ ATMODA.

a. PAR AGRU.

4128.

Gadus trīspadsmit vecs puika stūmies ar tikpaī vecu mei-

teni. Negājis jau nu gan nekādā lāgā, bet puisis, gribēdams
izlikties

par lielu vīru, teicis: «Ech, kas tā tev par pežu —

nevar iebāzt, nekā! Ka' tu redzētu, kā es lielajām meitām:

ta liku, tā liku, ka šās sāka lūgties, lai met mieru!» — «Ko

nu lielies!» meitene šo pārtraukusi, «pašam ne velna no bā-

žamā nav! Kā tad man lielais Juris, kā pagājš' svētdien ga-
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nos lika iekša, iad ar' bij ko redzēt; no reizes drusku sapeja.
bet kā pieradu, tā traki patika!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4129.

Puika klusībā noskatījies, kā mājas puisis Andrējs ar

kalponi spēlē parasto mīlestības spēli. Puikam tas joks iepa-
ticies, un viņš nolēmis pie gaidījuma arī pats to izmēģināt.
Pasaucis otras sētas ganu meiteni, licis tai atstiepties un su-

kājis vaļā. Izmēģinājies gan šā, gan tā, bet iekšā kā neva-

rējis, tā nevarējis dabūt. Beidzot piecēlies un, maukdams

bikšeles kājā, īgni sacījis: «Ej nu vēl paskraidies, paplēti
kājas, lai ātrāki aug, tagad jau tev vēl nav ne tāds caurums

kā peles ala, nekur bāzt ne
. . .

Bet paskat, kas par «pūra*
vietu» Grietai, ar kuru Andrējs pisas. prieks skatīties!»

Uzrakstījis Olģerts.
Noklausīta Daugavpilī.

4130,

Reiz puika un meitene izmēģinājuši mīlestības mākslu

pirmo reiz. Ne vienam, ne otram nebijis no tā liela prieka.
Abiem tā kā sāpējis, tā kā kauns. Lai gan tie izlietojuši lielas

pūles, gribēdami visu izdarīt tāpat kā lielie, nekas prātīgs
tomēr neiznācis, jo nevarējuši un nevarējuši dabūt iekšā.

Meitene jau gudrojusi par mierā likšanu: lai stāvot vien līdz

citai reizei, varbūt šai paaugšot tas caurums drusku lielāks.

«Ko vēl uē. audzēt šo!» puika iesaucies. «Nekā, iekšā vajag
dabūt, lai tad man lūzt vai tev plīst — vienalga!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Aiviekstes pag.

b. MEITENE — SĀCĒJA.

4131.

Reiz puika ar meiteni mēģinājuši «to joku» taisīt. Mei-

tene bijusi par zēnu jau krietni lielāka, un tai jau tas gājis

pie sirds, bet puisēns, kaut arī pipelīte stāvējusi, tur neat-

radis nekā laba. Pēc maza laiciņa šis jau gribējis kāpt nost,

bet meitene nelaidusi. Zēns paskaidrojis, ka viņam sāpot,



bet skuķis šo mierinājis, ka tāpat jau lielajiem ar' sāpot —

v,ai tad nu viegli! «Nekā nebij, nesāp vis!» puika iesaucies.

«Es redzēju, ka vakar tētuķs Annai ar' šitā darīja un bāza

līdz pašai kulei iekšā, tā ka pakšķēja vien! Ja viņam butu

sāpējis, tad viņš vis tā nebūtu Annu bučojis un viņai čičus

(pupus) plūkājis. Bet tētukam bāžamais ir šitik liels un

resns — bet. man — kāds tad! man ir — kā tad lai es varu tā-

pat kā lielie?» Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Mārciena.

4132. Mums, meitām, tak daudz grutak, un ka mes

nekā nesakām!

Reiz meitene ar puiku, cūkas ganīdami, taisījuši tāpat kā

lielie puiši ar meitām: meitene gulēdama iepletusi kājas, un

puikam bijis jāmokās pa virsu. Meitene, badāma par zenu

krietni vecāka, jutusies kā debesīs, bet puika nebijis vairs tā-

lu no asarām. Skuķis šo mierinājis un skubinājis, lai taču

nezaudējot nieka dēj dūšu. «Vai tad tu neredzi, ka mums,

meitām, daudz grūtāk, jo jūs tak mums vienmēr spaidāties

pa virsu, un pie tam vēl lielie puiši baž iekša tadu ka rokas

stilbu, tīri vai vēders pušu plīst, un jau tad vel mes neka

nesakām, ko tad jūs variet kliegt!» «Ta gan, laikam, bus».

puika nopūties un, noslaucījis pieri, sācis ar jaunu sparu

durt, tā kā lielie puiši lielajām meitām.
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Vīpes pag.

4133.

Puika un meitene slepeni noskatījušies, ka kaimiņu pui-

sis Pēteris ar kalponi Annu taisa «to joku». Ķad nu lielie

nobeiguši un aizgājuši, mazie arī gribējuši izmēģināt, kas tur

īsti
pa.r labumu esot, kad viens otram tā durot. Meitene tū-

līt nogūlusies, puika atpogājis bikšeles un rāvis vaļa. Ka

nu gājis, tā gājis. Bet pēc necik ilga laiciņa zens velies nost

un pusraudādams teicis: «Es jau domāju, ka sūds vien tik

tur var būt — sāp!» — «Nekas, nekas, pis vien pis», — mei-

tene šo skubinājusi, — «tas jau tā pagrutak tikai no reizes,

vēlāk ies vieglāk. Neviens meistars jau no debesim nav no-

kritis. Vai tad tu neredzēji, kā šie pirmīt stampāja, ka pa

mālu bedri ...» '
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

29
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11. PUSAUDŽI.

a. PIRMIE SOĻI.

4134.

Meita pārskrējusi no lauka un stāstījusi mātei: «Kaimiņ
Janit mani itpit!» ._. .

— «Ko, viņš tevi iz...s? Ak tu cūka!»
— uztraukusies mate. — «Tā», — jautri turpinājusi meita;

«yint man p..., bet et p...t pletī... un man tā patīk! Un man

ta patīk!..»
— «Bet man tā patīk!» sacījusi māte un uzde-

vusi meitai krietnu pērienu.
Uzrakstījusi S. R., Rīga.

Teic. F. A., Rīga.

4135.

Māte atradhisi savu trīspadsmit gadus veco meiteni api-
nājā. ar puisi Andrēju stumjoties. Puisis, māti pamanījis,
aizmucis, bet meitene mierīgi noteikusi: «Mammiņ, ko nu

kliedz, vai tad tu, jauna būdama, nepisies? Tu jau pati zini:

jaunam jauna padarīšana!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Naklausita Liepājā.

b. PALAIDŅI.

4136.

Lauku saimnieka papam bijuši dēls ar meitu — abi bei-

dzamie palaidņi un dienas zagļi. Reiz tēvs ieraudzījis dēlu

pavisam neparastās palaidnībās, ieskrējis istabā un saka sie-

vai: «Vadzi, vecā, nu tik bij riktīgi: dēls uz klētsaugšas jāj
ganu skuķi, meita ar puišiem jājas! Nu, ko tad mēs gaidī-
sim, stiepies tu arī, rausim mēs savukārt valļā!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Jaun-Kalsnava.

4137.

Kādreiz neliels zēns, kas jau reižu reizēm bijis meitas

kaut pa pirts lodziņu apskatījis, un tāda. pat pusaudžu mei-

tene, gribējusi mīlēties tāpat, kā lielie. Meitene apgūlušie- un

pacēlusi svārciņus, bet puika, paskatījies šai kājstarpi, iesau-
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cies: Skat", nu skat', pati maza ka kazradzens, bet peža ka

cepure, uz mata kā lielajām meitām, — tik vēl drusku vilnas

trūkst. Bet tas nekas —konu tā vilna lielu var dot — nieki

vien būs!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Aiviekstes pag.

4138

Dzīvojuši divi zēni: viens tāds krietni pabagāts, bet otrs

nabags un traki liels palaidnis. Bagātajam zēnam nomiris

tēvs. Šis nu briesmīgi raudājis un par nomirušo tēvu vien

runājis. Otrs puika atkal par viņu zobojies, jo pats savu tēvu

nemaz nebijis redzējis, tas nomiris viņam pavisam mazam

esot. «Ko tu, muļķi, raudi», viņš teicis uz bagāto zēnu. «Es

vakarnakt' sapnī biju debesīs. Redzēju i savu tēvu, i tavu».

— «Nu, ko tad) tavs tēvs darīja?» otrs zēns apjautājies, cerē-

dams arī par slavu tēvu kādu vārdiņu dzirdēt. «Nu, ko tad

darīja: mans tēvs, kas dzīvē bij nabags, tagad pisas un ēd

ogas, bet tavs tēvs manējam pautu kuli šūpo!»
Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Ungure.

12. BĒRNI UN SAIME.

a. NESKAIDRĪBA.

4139.

Mazs zēns noskatījies, ka puisis nostiepj meitu Mīli ze-

mē, pats stāv uz ceļiem blakus un kaut ko tādu garu, resnu,

sarkanu brauka.
—

Puika skatījies, skatījies, tad nobijies
laidies skriet un, istabā nonācis, stāstījis: «Ješka lādē lielo

pistoli — laikam Mīli zemē šaus!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4140.

Puika pieiet pagalmā pie lielā puiša un prasa: «Saki,

Gust, kas tas ir: vecpuisis?» Gusts pasmējies un saka: —-

Vecpuisis ir tas, kas pisas ar visiem meitiešiem, kuram klat

tiek, tam virsū, kuram pa vienu pusi virsū, pa otru zeme!» —

«Bet mans tētuks tak arī pisas», zēns gudri stāsta. — «Nūja,
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tavs tētuks pisas tikai ar mūsu mājas meitiešiem», — Gusts

paskaidro. — «bet viens kārtīgs vecpuisis to lietu dlara pa
visu pagastu!» —

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Rīgā.

4141

Puikam pazudusi cepure. Šis, nabags, skraidījis raudā-

dams pa krūmu krūmiem, bet kā nevarējis atrast, tā nevarē-

jis. Gājis gar upmalu. Te kalpone Grieta mazgājusies.
Zēns skatījies, skatījies — nu, kā tad, re', kur cepure: Grietai

kāju starpā. Šis gājis klāt un prasījis, lai atdod. Meita lē-

jusi šim ūdeni virsū un teikusies sūdzēt tēvam: kauna neesot

tik mazam puikam tādas lietas prasīt! «Jā, jā, kauna nav —

tev pašai nav kauna — manu cepuri kājās miegt! Es pats
pateikšu tēvam, tad tik tu redzēsi, ko viņš tev parādīs!» pui-
ka sācis skaļi raudāt.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Daugavpili.

4142.

Mazais Pēterītis aizgājis puisim Andrējam līdz uz upi

peldēties. Izpeldējušies abi, nogulušies krastmalas zālē dru-

sku nosnausties. Guļot Andrējam sācis celties. Puika, to

pamanījis, pieskrējis pie šķūņa, kur gulējušas meitas, un klie-

dzis: «Līz, nāc nu tu, glāb! Andrējam liels, resns sarkanzils

kukainis ielīdis kāju starpā: Andrējs guļ, bet kukainis

kust!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Ķemeros.

4143.

Kādās mājās no laika gala bijis parasts grūtāka darba

strādniekiem dot labāku un spēcīgāku ēdienu. Reiz zēns

ieraudzījis, ka māju puisis Andrējs šķūnī pisas. Skatījies,
skatījies un, redlzēdams, ka puisis elš un pūš un slauka svie-

drus, piegājis tuvāk un prasījis, vai šim esot traki grūt'?
Puisis satrūcies un sūtījis, lai zēns tik ejot ātrāk projām, gan

jau šis viens pats tikšot ar visu galā. Puika; paklausījis ar'

un aizskrējis uz istabu, teicis: «Mamm, c, mammu, liec ga-

ļas gabalu kā cir'a kātu katlā: Andrējs pa šķūni mokas pats
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un moka arī Annu — ja pavisam nenonīks, tad est edis ka

lopiņš!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

4144

Zēns pieskrējis pie mātes un aizelsies tai prasījis: «Vai,

māmiņ, vai tu zin ko jaunu?» — «Nu, ko tad?» «Ka tik tu

zinātu, ko mūsu Ješka šodien pļavā darīja!» — «Ko tad šis tur

tik labu darīja?» — māte jau stingrāki zēnam noprasījusi.
«Nu, Ješka bija pie siena gubiņas Līzi pagāzis gar zemi. pats
bikses atpogājis tā, ka tās līdz pašai zemei bija nomukušas.

Kamēr Ješka vēl stāvēja kājās, tikām tam vēdera galā kaut

kas pa gaisu šitā vien gāja. šitā vien (zēns ar roku rādījis uz

augšu un zemi). Bet kā likās pie zemes Līzei virsū, tad Līze

tik pirda vien un kliedza: — «Ej. ej. ēj. mīļais brālīt, nedur

nu tik stipri! . .

— «Ej, tu, vai tu būsi mierā!» — māte zēnu

norājusi. Bet puika ieplēstām acīm raudzījies mātē un nesa-

pratis, kas tad te nu bija tāds. ko Ješka darīt drīkstēja, bet

viņš ir runāt nedrīkstēja . . .

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Krustpilī.

b. JAUTĀJUMI UN NOVĒROJUMI.

4145.

Puišiem līdzi uz pieguļu aizgājis arī ganu Ješka. Naktī

puiši runājuši par meitām un pišanos. Puika visu laiku aušo-

jies vien. Te viens no puišiem aizbāzis roku aiz bikšu rostes

(jostas) un, pimpi taustīdams un spaidīdams, nospļaudamies
teicis: «Ak tu velns, kā sacēlies! Nu nevajaga vairs par tik

«jēlām lietām» runāt, citādi šonakt pavisam nevarēs aiz-

migt». Puiši nu arī apklususi, bet Ješka pievilcies puisim
tuvāku un klusu prasījis, lai parādot, vai šim tas metamais

esot liels. «Ko nu rādīs ko! liels jau ir! Zobus jau tey ar

vienu rāvienu izsistu. Pastāsti labāk, vai tu arī jau no kādas

meitenes esi prasījis?» — «Būt jau nu būtu gan prasījis, bet

man jau «no laika gala par tādām lietām runāt tā kā kauns»,

puika kaunīgi smīnēdams noteicis.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Ungure.



4146. Kustin', kustin', Ješka — mož', ka iznāks pars vairāk!

Kādreiz svētdienā ganos puika noskatījies, ka Ješka ar

Annu stumjas. Zēns stāvējis, stāvējis aiz krūma, bet. neva-

rēdams labi redzēt, gājis tuvāk. Te šo pamanījis Ješka. pali-
cis nekustēdamies guļot un gribējis kā nekā no, apakšas aiz-

pogāt bikses, lai puika nesāktu pa mājām stāstīt, ko krāmos

redzējis. Bet zēns piegājis jau pavisam klāt, pieliecies un,

redzēdams, ka Ješkam metamais vēl Annas caurumā iekšā,
teicis: «Kustin', kustin', Ješka — kad mūsu kuilis, cūcenei

mugurā uzkāpis, kustināja, tad iznāca trīspadsmit ar reizi.

1 cv jau bāžamais resnāks, mož' ka iznāks pārs vairāk!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Ungure.

c. PUIKAS IZPAUŽ MEITU NOSLĒPUMUS.

4147.

Mazs puika noskatījies, ka meita vakarā izgājusi laukā,

nostiepusies aiz apmāja. spiedusi un braucījusi pavēderi,
klausījusies kā lakstīgala dzied un sērīgi pūtuši. Otrā rītā,

kad visi pļāvēji sanākuši pusdienā, puika rādījis uz meitu un

stāstījis: «Vakarnakt lakstīgala trikšķināja un Made pežu

pikšķināja». Meita, redzēdama, ka puika vakar visu noska-

tījies, nemaz negaidījusi, ko šis tālāk stāstīs, bet drāzusi šim

ar putras karoti acīs, teikdama: «Še, nekauņa, —ēd putru —

neēd godīgu cilvēku». Uzrakstījis Oļģerts
Noklausīta Ungurē.

4148.

Mazs puika noskatījies, ka meita Jūle stallī ar linu krie-

vu stumjas. Puika nebijis vairs muļķis un labi sapratis, ko

šie dara. bet atnācis uz istabu, neko vis neteicis. Vēlāk ienā-

kusi meita no «lielajiem darbiem» nogurusi, tikko kājas vil-

kusi un žāvādamās saimniekam teikusi: «A, vai Dieviņ, kā

nu es piekusu, saimniek, būs vai jāiet gulēt, vai. Biju stallī,

iekūlu zirgam miltus, diez', kur gan tas redzēts, ka meitām

puišu darbs jādara!» Puika klausījies, klausījies, beidzot

nenocieties un teicis: «Jā, es ar' redzēju, Jūla kūla miltus ar

krieviņa pipelīti. Nu, saimniek, laid Jūlu ar' nosnausties, jo
krieviņš jau sen krāc!» Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

34
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d. PUIKAS PUIŠU DARBOS.

4149.

Puika ieved istabā kaimiņu šuvējas skuķi. lestiepušies
abi gultā un mēģina ko neko darīt. leskrien kalpone un,

abus ieraudzījusi, paliek no brīnumiem vai mēma. Bet puika
mierīgi nosaka: «Es gribu tāpat kā lielie cilvēki! Par ko

tēta ar tevi un mammu šitā var darīt un es nevarēšu!» Dzir-

dēdama, ka pašas darbi arī ir zināmi, kalpone nosarkst un

aiziet, atstādama, lai puika strādā lielo cilvēku darbus, cik

uziet.

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Gulbene.

4150.

Nerātņi zēni gribējuši redzēt, kāda- izskatās kailas mei-

tas, bet viņiem tāds gadījiens tikdrīz nenācis. Vasarā, kad

pienācis karstais laiks, meitas sākušas iet peldēties. Te nu

zēni sagudrojuši meitas apskatīt. Kādā dienā, kad meitas

peldējušās, kāds no zēniem klusiņām piezadzies upmalā pie
meitu drēbēm, paņēmis tās. aiznesis labi tālu un nolicis. Paši

zēni salīduši kārklu krūmā, kuļam garām bijis meitām jāiet
pēc drēbēm. Kad nu meitas gribējušas ģērbties, drēbju vairs

nebijis. Par attālāku gabaliņu uzkalniņā viņas ieraudzījušas
drēbes. Citas izejas viņām tomēr nebijis, kā kailām skriet

pēc dirēbēm. Tā nu puikas dabūjuši meitas apskatīt.
Uzrakstījis N. Ļ—ks.

Veicēja 11. T—ks, Jēkabpils-Krustpils apr.

4151.

Reiz jauns šmurguļa puika prasījis tādai pavecākai mei-

tai pist. Meita pasmējusies un nelikusies ne zinis, bet' kad

puika neatlaidies un stāstījis, ka šis pat nodievoties varot, ka

izdarīšot visu tāpat, kā lielie puiši, tad meita šo noskatījusi
no galvas līdz kājām un nicīgi noteikusi: <Ej tu, puis', labāk

cūkas ganīt, ne par pišanos domā! Palūk, tev jau pat slapjš
aiz ausīm vēl ir. ko tu jau par meitām gudro!?»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Ungure.



4152.

Reiz puika noklausījies, ka lielie puiši par pišanos un

meitām runājuši, un apņēmies arī pats to izmēģināt, jo tam

pisienam. droši vien, vajagot būt kaut kam ļoti labam, jo
citādi jau puiši tā neskrietu tiem brunčiem pakaļ. Puika nu

prasījis vienai meitai, otrai, bet neviena nedevusi, tikai no-

smējušās. ka šim vēl esot «pakaļiņa drusku par vieglu». Nu,
kad tik vien tās nelaimes, tad var ātri izlīdzēties

. . .
Zēns

ātri sameklējis trīs četrus ķieģe]us un ielicis uz muguras bik-

šelēs. Nu tas prasījis atkal, jo tagad jau šim pakaļa esot

krietni vien smagāka. Meitas, redzēdamas, ka puika tik

gudrs, nolēmušas to drusku pārmācīt. Aizvedušas puiku aiz

pirts pie dīķa malas, nogūlušās zemē un teikušas, lai jau nu

tad arī šis pisot, ja tikai esot vajadzīgais smagums. Bet tikko

puika pa vienu pusi ticis virsū, tā pa otru zemē un tikpat kā

korķis — dīķī iekšā. Meitas nu smējušās, ka šīs jau esot tei-

kušas, ka būšot par vieglu. Zēns spļaudīdams dūņoto ūdeni

pats arī piekritis, ka taisnība gan būšot.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

c. PUIKAS — GUDRINIEKI.

4155.

Kādās lauku mājās iebraukuši sveši puiši un prasījuši
naktsmājas. Saimniece arī atļāvusi pārgulēt. Vakarā svešie

puiši pasaukuši ganu puiku savrup un iedodami tam sauju
sīkas naudas, prasījuši, kur te meitas guļot. «Kādas mei-

tas?» noprasījis puika. — «Nu tādas, kas dod
. .

.» paskai-
drojis svešais. «Ak tā!» noteicis zēns, nu tad jau jums ne-

maz man nevajadzēja naudu dot». — «Nu, bet kā tad lai mēs

zinām, kura dod un kura ne!» — «Ech. kas jūs par muļķiem!»

brīnījies puika, «ja jau meitas puišiem nedbs, tad pasakiet,
kā tad viņas pašas dabūs?» —

«Gudrs zēns!»
—

svešais puiku
uzlielījis un iedevis tam vēl 10 kapeika-.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Krustpilī.

4154

Kāds neliels zēns vienmēr gājis kopa ar lielajiem pui-

šiem. Tie. viņam dzirdot, arvien runājuši par pišanos. do-
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mādami, ka šis jau no tādām lietām nekā nezina un ka viņam
nav ne jausmas, ko tas vārds nozīmē. Reiz kāds no puišiem
smiedamies sakratījis zēnu pie pleciem un prasījis: «Nu,
Andri, vai tu tam ganu Līžukam domā ar' kādreiz ķert aiz

cekula?» — «Ko nu par to!» puika iesaucies, «ķert jau esmu

ķēris ne vienu vien reizi, bet nav jau tai knīpai tāds tas

cekuls», kā lielajām meitām!»
Uzrakstījis Olģerts.

Noklausīta Rīga.

f. MEITAS UN MEITENES.

4155.

Reiz puisis atlaidies pusdienas piesaulītē, atpogājis bik-

ses, savilcis kreklu uz augšu un gulējis kā piezīdīts teļš. Te

gadījies skriet garām kalpu skuķēnam. Tas apstājies, skatī-

jies, skatījies — pieliecies vēl tuvāki un tad pusraudādams
skrējis uz istabu. «Kas tev ir?» māte prasījusi. — «Andrējs
nomiris!» skuķis, asaras rausdams, stāstījis. — «Kā tu zini?

Viņš pagalam? Kas tev stāstīja?» māte taujājusi. —« Nūja,
es pati redzēju: guļ ļipu atšāvis uz augšu, tāpat kā Indriķie-
Bes sivēns, kad pagāj'š nedēļ nobeidzās!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4156.

Kāda meitene ieskrējusi aizelsusies no dārza istabā un

ātri sacēlusi lindrakus, noliekusies un kaut ko starp kājām

meklējusi. — «Ko tu tur skaties?» māte prasījusi. —«Mam-

miņ, ka' tu zinātu, cik Ješkam jocīgs tur starp kājām ir: tads

liels garš!» meita palēkdamās stāstījusi, «viņš man radīja un

teicās dot ar', lai tik ejot viņam palīgā zirgus pabarot!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Liepājā.

4157.

Puisis ar meitu šķūnī «ņēmušies», bet tai karstuma nemaz

nepamanījuši, ka turpat visu laiku, aiz ratiem noslēpušies,

skatījušies un smējušies divi skuķi. Te ka gadījies, ka nē,

viena no meitenēm piegrūdusies ratu ilksij, ta kritusi, un pui-



38

sis izbijies atskatījies. leraudzījis meiteņus, tas dusmīgi pa-

kratījis pimpi un iesaucies: «Nu, skuķi, kur mūriņš?» Vel
te man zobus rādīsat? Vai pazīstat šito?» puisis teicis, rādī-

dams savu metamo, «kad došu vienreiz, tad zobi aizies kā

sprudzeņi pa gaisu!» Skuķi nobijušies un aizdiegušļ ko

nagi nes. bet puisis mierīgi nobeidzis iesākto «ņemšanos».
Uzrakstījis Olģerts.

Noklausīta Daugavpilī.

4158. Anna par miltenieku ne dzirdēt,

Ciānu meitene mežmalā ganījusi lopus, un turpat uz

lauka lielā meita Anna ārdījusi mēslus. Te pie Annas pienā-
cis kaimiņu Juris un sācis ar šo jokot, gan šā,, gan tā. Apsē-
dušies abi uz grāvja malas un beigu beigās ievēlušies abi

gfāvī, tā ka Annu vairs i ne redzēt, bet Jurim tik pakaļa
vien kustējusi virs grāvja malas. Pa to laiku no mājām atsū-

tītas brokastis. Meitene gaidījusi, gaidījusi, ka arī Anna

nāks ēst, bet kad nevarējusi sagaidīt, tad kliegusi: «Anna—ā

pisies drīzāk, miltenieks atdziest: ja nē, ēdīšu es viena pati!
Bet kur lv. Dieviņ, Anna par miltnieku ne dzirdēt: tai Juris

pašlaik grāvī devis tādu miltenieku. no kura i pats ķeizar-

neatsakās, kur nu vel kalpa cilvēciņš!
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Šāvienā.

g. MĀSA AR PUIŠIEM.

4159.

Puisis ar meitu staipījušies saulītē aiz ogu ceriem —

bučojušies, ēduši ogas. Siltajā saulītē puisim sācis celties,

un drīz cēlušies arī meitas brunči. To noskatījies meitas ma-

zais brālītis un kad viņam istabā māte prasījusi, kur Made.

tas rādīdams uz dārzu, noteicis: «Made ar Ješku pisas un

ēd ogas!»
Uzrakstījis Olļerts.

Noklausīta llīirā.

4160.

Puika ierauga, ka masa ar kaimiņu Gustu guļ. Tas ska-

tās, skatās un pēc tam brīnodamies nosaka: «Vilks tu ar'
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ara. kas tiem meitiešiem un govīm par jocīgu modi: apakša
vien, apakšā vien. un acis tad tā spīd kā kaķim uz pelēm!

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Jelgava.

4161.

Reiz maza meitene noskatījusies, ka viņas lielā māsa ar

savu brūtgānu šķūnī meņģējas. Meitene nu nesapratusi, ko

šie tur dara. Redz: brūtgāns māsai virsū, tā kā spiež, tā kā

žņaudz — uz reizi sarauj šai visus brunčus uz augšu, tā ka

pliki gurni vien gar malu redzami, un izrāvis sev no biksēm

kaut ko tādu sarkanu, ar roku pieturēdams, sāk māsiņai durt

vēflergalā. Meitēns skatījies», skatījies un jau gribējis sākt

raudāt un saukt kādu palīgos, bet redzēdama, ka lielā māsa

savu mocītāju tikai bučo un, apķērusies ap kaklu, velk sev

tuvāk klāt. palikusi mierā. Tikai vēlāk, kad visi sēdējuši pie
galda, viņa jautā jusi māsai: «Līžuk'. vai nemaz nesāp. *kad

mieznamā tik resnu bāž. kā Indriķis pirmiņ tev bāza?

Ja sāpēt nesāp, tad es ar' kādreiz tāpat gribu pamēģināt \ >

Māsa nosarkdama izskrējusi ārā. bet pārsteigto stāstītāju mā-

te aiz biželes izvadījusi pa otrām durvīm.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Ungure.

h. VECAS MEITAS PAVED ZĒNUS.

4162. Urra, urrā trakais velns!

Vecai meitai reiz traki sagribējies, un tā kā no lielajiem

puišiem neviena pie rokas nebijis, kas palīdz, tad šī ar krē-

juma maizi un cukura graudu iemānījusi pie sevis mazu

puiku. lestāstījusi tam, ka tagad šis tik redzēšot, cik labi

būšot.
— lai bāžot vien mazo pipukiņu te iekšā — pie tam

meita
ar pirkstiem saņēmusi un palētusi pežu. Zēns skatī-

jies, skatījies un nobijies meties bēgt, saukdams: «Urra,

urrā. trakais velns, vidū sarkans, apkārt melns!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Mežāres.

4163. Vai tu doma. ka tu bez spiešanas esi iztaisīts?

Reiz vecai meitai traki gribējies, bet ta ka puiši ka no-

zvērējušies, neviens uz šās pusi pat acu nepametis. tad na-



badfczīte, mocījusies viena pati un palikusi īdzīga un pikta
uz visiem. Beidzot viņa sadabūjuši mazu zēnu un gribējusi
«to joku» kaut ar to pašu izmēģināt. Aizvedusi puiku uz

šķūni, uzcēlusi sev virsū un, pati apakšā gulēdama, sākusi

šo spaidīt, mētāt un žņurdzīt. Bet kas tad nu deva: kur

nav lietaskoka, tur nav! Meita sadusmojusies un, raudošo

zēnu purinādama, rūkusi kā lauvene: «Ko nu pinkšķi, ko

čīksti, piespied tak tu no savas puses ar': vai tad tu domā,
ka tu bez spiešanas esi iztaisīts!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Mārciena.

i. NERĀTŅI PUIKAS.

4164.

Nerātns kalpa puika izgājis vakarā laukā un aiz loga

rādījis pliku pakaļu. Saimniece to pamanījusi un stāstījusi
citiem: «Vai, Dieviņ, ka jūs, mīļie zinātu, kāds briesmīgs

laupītājs stāv aiz loga: milzīgi apaļi vaigi un liels, līks

deguns.»
Uzrakstījusi S. R., Rīga.

Teic. S. E., no Skultes pag.

4165.

Reiz zeņķi kaitinādami vecu onkuli dziedājuši: «Veca-

jam tēvainim, ar kuprīti pipelīte!» Vecais, pagriezies pret

palaidņiem un ar rungu draudēdams, teicis: «Nu, vai ziniet,

tagad jums zobi vaļā, bet izkuliet jūs tik daudz kungu riju,
cik es to esmu izdarījis; izlauziet tik daudz celku, kā es

savā laikā lauzu, tad redzēsim, vai jums būs ar kuprīti, vai

bez kuprīša!» Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Rīga.

15. BĒRNI PILSĒTĀ UN PILSĒTAS BĒRNI.

a. PILSĒTNIEKU BĒRNI UZ LAUKIEM.

4166.

Uz laukiem pie tēvoča izbrauc mazais Pēterītis. Viņam-
kā pilsētniekam par visu lielais brīnums. Viņš ņemas tē-
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voci izjautāt par visu, ko tikai acis redz. Tēvocis arī pa-

skaidro, kā nu viņš zin un māk. Te pār lauku laižas stārķis.
«Tēvoc, kas tas par putnu?» jautā atkal Pēterītis. — «Tas

jau, dēls, stārķis, kas vardulēnus ķer! Nu, un vai tad tu

nezini, bērnus nes!» — «Ko?» izbrīnījies izsaucās Pēterītis,

«vai tad pie jums tā? Pie mums pilsētā mēs paši to darām.»

Tēvocim nav vairāk, ko teikt.

Uzrakstījusi S. R.

Teicējs A. T., Rīga.

Var. no Liepājas. PBK.

4167.

Reiz no pilsētas uz laukiem izbraucis mazs puika un

ieraudzījis, ka bullis govi jāj. Šis tūliņ prasījis puisim, kas

sētā žagarus cirtis, ko viņi tur darot? «Nu, vai tad tu ne-

zini,» puisis smējies, «tas, kas virsū, meklē pežai resno galu.»
Pagājis labs laiks. Puika aizbraucis us pilsētu atpakaļ un

reiz, nejauši ieskrējis pagrabā, redzējis, ka sētnieka dēls

nostiepis šo kalponi uz maisiem un dara akurāt tā. kā va-

sarā bullis govij. «Āa, es zinu gan, ko viņi dara,» puika
novilcis un ne vārda neteicis meties pa trepēm augšā. le-

skrējis istabā, kur pie galda sēdējis tēvs, māte un vēl daži

ciemiņi, aizelsies stāstījis: «Ei, Dieviņ, nāciet, nāciet

ātri uz pagrabu, tur tik jūs redzēsiet, kā sētnieks mūsu

Annelei pežai resno galu meklē!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgu.

4168.

Veļas mazgātajā sūtījusi savu mazo zenu uz veikalu,
lai atnes zilumu. Tā kā pašai tai rokas bijušas slapjas, tad

tā likusi, lai zens pats tai izņem no brunču kabatas naudas

maku. Bet nezin, vai nu zēns aizbāzis roku kabatai garām,

jeb to kur citur iegrūdis, bet naudas maku neatradis, tas

tikai ieteicies: «Tur neviena maka nav, ir tikai viena birste!»

Uzrakstījis Kārlis X., Valka.

Teicējs Alfrēds 0., Valkā.

Var.: 2 no Rīgas, PBK; no Liepājas, PBK.



6. MUZEJĀ UN TEĀTRĪ.

b. MUZEJA UN TEĀTRĪ.

4169.

Puika ar meiteni muzejā apskata kādu gleznu, uz kuras
ir pliks vīrietis un sieviete. Meitene nevar izšķirt, kurš
ir vīrietis un kura sieviete, bet zēns, gudrāks būdams, pa-
skaidro- «Šis te, laikam, ir vīrietis, jo viņam ir «šlipse»
priekšā.»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Jaungulbene.

4170. Mamma to prot labāki.

Tēvs: «Meitiņ. ka tev labi patika jauna aktrise vakar-

dienas izrādē?»

Ģimnāziste: «Ļoti labi! Tikai pārģērbšanās skats viņai
izdevās vāji: māmiņa to izdara labāki.»

Uzrakstījis Pulkvedis.

Stāstījis P. B—dis, Rīga.

c. IELAS PUIKAS.

4171. Dama un puisēns.
Pa ielu iet dāma. satinusies lielā, zvērādas kažokā. Te

viņa ierauga mazu, noskrandējušu zēnu. Nosalušās rociņas
sabāzis biksītēs, tas sarāvies sēdl grāvmalā. Dāma apstājas
un mazajam līdzcietīgi jautā: «Ak tu, Dieviņu! nu kas tad
ir. vai maziņam nesalst?» — «Nē, mazais nesalst.» atbild

puisēns, te es turu rokā. bet man pašam gan tā kā drusku

pavēsāk metās!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rēzekne.

4172.

lelas puika apķēries ap kādu izkārtņu stabu un mēģi-

nājis to izvilkt, skaitīdams: «Vai nāksi ārā. vai nē, vai

nāksi ārā. vai nenāksi?» Ap «stiprinieku» drīz vien sala-

sījies liels bars ļaužu. Bet ilgi tie nedabūjuši brīnīties. No
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«stiprinieka» puses atskanējis «artilērijas troksnis» un iz-

platījusies «smacējoša gāze». Tas pats tikai noteicis: «Tu

re', ka iznāca!»

Uzrakstījis JaniisS—ms. no Smiltenes.

Teicējs J. B—ņš. no Bilskas pag.

4175.

Kāds vīrs. gribēdams izlikties par Vācieti, vaicājis zē-

nam: Cik vifil ūr?» — «Bez firtel drei. un līkfe drei tu

vari man iepūst!» Vīrs saskaities, sācis zēnu ķert rokā un

kliegt: «Ķeriet, ķeriet to blēdi, turiet to nekauņu!» To

izdzirdis kārtībnieks, piegājis vīram klāt un jautājis, ko

šis tā b|aujot? «Jā», atteicis virs. «es viņam prasīju, cik

vifil ūr? un šis atbildēja — «bez firtel drei. un līdz drei

tu vari man iepūst!» — «Nu, ko tad jūs bļaujiet?» —

brīnījies kārtībnieks, — «vēl takšu līdz trim veselas piec-
padsmit minūtes.»

Uzrakstījusi E. C—a. Jelgavā.

d. TRAMVAJĀ.

4174.

Pārpildīta Tramvajā brauc kundze ar savu mazo mei-

tiņu. Tā kā nav nekur vietas, kur apsēsties, tad kads kungs

paņem mazo klēpī. Mājas māte jautā meitiņai, kāda bija
sēdēšana. Mazā uz to atbild, ka esot bijusi laba. tas esot

bijis skolotājs, kam viņa sēdējusi klēpī. Kā tu to zini?

izbrīnījusies jautā māte. \u. viņam bija pinals kabatā!

Uzrakstījusi S. R.

Teicējs A. T.. Rīga.

417=5.

(var.)
_

...

Tramvaja piesēduši daudz pasažieru. Kadu meiteni ie-

spiež klēpī kādam virsniekam. Te meitene sāk sajust kaut

ko cietu... «Kas jums kabata?» viņa vaicā virsniekam. —

«Pīpe.» — tas nosarkdams atbild. Te pretīm sēdošais kungs,
jau labi vecs gados, aicina meiteni: Nākat man klēpī! Es

jau desmit gadus nesmēķēju».»
Uzrakstījusi S. R. lUga.

Teic. F. A.. Rīga.
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c. PIE ROTAĻLIETĀM.

4176.

Konditorejā ienāk meitene un prasa par 10 snt. šoko-
lādes lellīti-puisīti. Kāpēc puisīti?» brīnās pārdevēja. —

«Tur vairāk šokolādes. » — meitene atbild.

Uzrakstījusi S. R., Rīga

Teic. F. A., Rīga

4177. Mans tevs pats visu taisa.

Pirms Ziemassvētkiem pie kāda rotaļlietu veikala loga
sapulcējušies daudz bērnu, kūpi apbrīno skaistās lellītes.

Starp tiem arī kāda nabadzīga sētnieka dēls Pēterītis. Kāldla

meitenīte saka uz citiem: «Mans papus mani šeit nopirka.»
Arī citi bērni saka: <Mani arī te nopirka.» Tad kāds zēns

prasa Pēterītim: Aai tavs tēvs tevi arī šeit nopirka?» —

«Nē.» atbild Pēterītis, xmans tēvs pats visu taisa, viņš nav

tik bagāts.»
Uzrakstījusi R. Sk.

Teic. F. G., Alūksne un Cēsis.

f. GODOS.

4178.

Kāda smalka dāma mācījusi savam mazajam zēnam, ja
viņam griboties iet laukā (tupēt) un istabā esot viesi, lai viņš
vienmēr sakot: «Es gribu iet pastaigāties.» Labi. Reiz sa-

nākuši viesi un visi sēdējuši pie galda, kad pēkšņi zēns iesau-

cies: «Māmiņ, es gribu iet; pastaigāties.» — «Pagaid', pagaid',
dēliņ, tūliņ iesim.» —

atsaukusies māte. Zēns atkārtojis vēl

reiz: «Es dikti, dikti gribu iet pastaigāties.» — «Pagaid',
puisīt, vēl tikai saldo ēdienu paēdīsim, tad tūlīt iesim.» —

Bet nu jau puika raudādams sacījis: «Māmiņ. es jau pastai-
gājos...» Pa grīdu tecējusi vesela

upe.
Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teic. E. Jegers, no Jaunlatgales.

4179.

Kāda profesora jauna un nevainīga meita aizgājusi vie-

sībās. Starp viesiem bijis arī kāds vecs pulkvedis, kas

stāstījis daudz pikantas anekdotes un asprātības. meita



pārnākusi mājās, tēvs prasījis, kā šai labi gājis? Šī at-

teikusi, ka ļoti jautri un patīkami. Vecais pulkvedis arī

esot bijis un stāstījis dikti jocīgas lietas. Visi esot ļoti smē-

jušies. Nu, ko tad viņš īsti tādu esot teicis, prāšņājis tēvs.

«Starp citu viņš teica tā,» atbildējusi meita, «ieliekot cietu,
izvelkot mīkstu!» Profesors uztraucies, ka tik jaunu mei-

teņu klātbūtnē varot tādas lietas runāt! Bet meita mierīgi
turpinājusi: «Bet, papiņ, tās jau nebija nekādas bezkaunī-

bas! Visu viesu klātbūtnē viņš man parādīja, kā to dara!...

Profesoram mute vien palikusi vaļa: Ko? Viņš tev to rā-

dīja?» — «Jā,» atbildējusi meita, «viņš paņēma cietu cvī-

baku, ielika karstā tējā un izvilka mīkstu!

Uzrakstījusi S. R.

Teicējs S. F., Rīga.

4180.

Kādās bērēs noticis šāds gadījums: Šķirsts ar mirēju
bijis ienests istabā, sveces iedegtas, un pērminders sācis

čāpstināt, taisīdamies uz runāšanu. Vārdu sakot, — iestā-

jies pats svinīgākais brīdis visā bēru padarīšanā. Tad. vis-

pārējam klusumam un svinībai valdot, piepēži ar lielu

troksni un steigu iedrāzies iekšā kāds puika un pieskrējis
pie krustmātes, izmisis saukdams: «Krustmāt, krustmāt, vai

man' māt' redzēj'?» Krustmāte grūdusi šim sānos, lai ap-

klust, bet puika vēl stiprāk brēcis tālāk: Mazais Augustāns
acs vie' bolus un paretus. — laikam būs apsadirsnījies!»

Uzrakstījis A. Rg.. Sinoles pag.. Valkas apr.

g. VIESNĪCĀ UN MEITU MĀJĀ.

4181.

Reiz bijusi skaista ganu meita. Viņu noskatījies viens

glauns kungs un paņēmis līdz uz Rīgu. Aizvedis uz vies-

nīcu un prasījis, kāda nu viņai būtu vēlēšanas, viņš visu iz-

pildīšot. Meita vēlējusies sīrupu un noēduši veselas divas

mārciņas. Bet nu palikusi pavisam domīga un nerunājusi
neviena vārda. Kungs nu prasījis, vai viņai neesot vel kada

vēlēšanās.
— Jā, dirst griboties!

Uzrakstījusi Alma M—ne, Rīga.

Teicēja Anna St—te. 40 g. v.. Patkules pag.

LFK 450. 1674.
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4182. Ka cilvēku taisīsi.

Viene zemnieks vedis uz meitu māju pilsētā pienu.
Vienu rītu viņč paņēmis līdz arī savu mazo puiku. Tēs pats
ienesis meitu mājā piena kannu, un puika palicis ārā. vāģos
sēdot. Puika skatījies un brīnījies, kas tā tāda par māju.
Citās mājās cilvēki staigājuši, bet te vēl viss bīš klusu, un

logi bīši aizslēģēti. Puika prasīš vienam garām ejošam pui-
kam, kas tā par māju esot? Tas atbildēš, ka tā esot tā

māja, kur cilvēkus taisot. Puikam bīsi ziņkārība redzēt, kā

cilvēkus taisa. Viņč piegāš pie vienām durīm. Pa atslēgas
caurumu puika redzēš. ka divi pašreiz bīši gultā...

Uz māju braucot puika bīš varen dziļdomīgs un ar tēvu

nemaz nerunās. Tas prasīš. ko šis tāds noskumis un kam-

dēļ nerunājot? Puika atbildēš: «Jā, tēt, tagad es redzēju,
kā taisa cilvēkus. Cilvēks jau bija gatavs, tik pakaļā vēl

caurumu borēja.»
Uzrakstījis Kārlis S—ņš, Smiltenē.

Teicēja Alīda J—me. Smiltenes pag-.

LFK 207, 765.
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II. Puiši un meitas.

1. MĀTE UN MEITAS.

a. DEVĪGA MEITA.

4185.

Kārļa meita pastāvīgi dzīvojusi «zaļas dienas». Nelī-

dzējusi ne mātes bāršanās, ne raudāšana: viens brūtgāns

nokāpis, otrs kāpis virsū, bet aiz durvīm vēl trīs daikus sti-

ķinājuši. Reiz māte izraudājusies un izrājusies, noteikusi:

«Nudie. meit', ja tu šitā vēl ilgāki gribēsi dzīvot, tad tev

drīz vien vārnas sāks staigāt pa muguras virsu kā Indriķie-
nes cūkai!» (Šo teicienu bieži lieto par novārgušiem lopiem,
kuri tikko vairs uz kājām turās).

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Ļaudona.

b. NEIZDEVUŠAS MEITAS.

4184. Padumja meita.

«Mam', redzi, viņu sētu Jonels iedeva divus naudeļus!»
— «Par ko tad; tā viņš tev deva?» —

«Viņš man iepipeļoja un iedeva divus naudeļus!» —

— «Vai, meitiņ, tā nav labi, ej tūdaļ pie Janka, atdod

viņa kapeikas, lai viņš tevi atpipeļo!»
Uzrakstījis O. T—ms, Alsviķu pag.

Noklausīta Vestienas pag.

4185.

Kādai mātei bijusi slinka meita. Kadu ritu kad meita

vēl gulējusi, sabraukuši precinieki. Māte, gribēdama mci-
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tas slinkumu noslēpt, stāstījusi preciniekiem, ka meita vakar
ilgi vērpusi, tamdēļ šorīt vēl guļot. Te tā izdzirdusi. ka

meita kambari jau sāk grabināties. Māte iegājusi pie mei-

tas un skaļā balsī (lai precinieki dzirdētu) prasījusi: «Ko tu,

meitiņ, meklē? Vai vērkuli?» — «Vērkuli, vērkuli!» iz-

brīnējusies un dusmīgi atsaukusies meita;: «Dores meklēju,
dierst gribu!» To izdzirduši precinieki un aizbraukuši.

Uzrakstījis O. D—te. Melluzos.

Teicēja A. P—one.

4186.

Kādai mātei bija akla meita, tā gribēja izprecināt.
Atbrauc precinieki. Māte iespraudusi sienā adatiņu un

meitai šo vietu parādījusi jau agrāk. Vienam preciniekam

piepēži notrūkst svārkiem poga. Māte grib to piešūt, bet

meita neatļauj. Viņa pati paņem adatu un tai laimīgi iz-

dodas pogu piešūt. Pārējie ļaudis iziet ārā, un meita paliek
viena ar savu «izredzēto». Bet brūtgāns tomēr šaubās par

savu «nākošo». Viņš izģērbjas kails, atsēžas un sauc, lai

meita nāk to noskūpstīt. Meita paklausa — un lieta ir da-

rīta... Kad precinieki aizbrauc, māte prasa: «Nu, kā tev labi

gāja?» — «Nu, nekas, viņš man lika sevi noskūpstīt, un es

arī to izdarīju. Tikai nezinu, kādēļ viņam tā mute tik šau-

smīgi smirdēja!...»
Uzrakstījusi S. R.

Teicēja T. Z., Rīgā.

2. TĒVS, DĒLI UN MEITAS.

4187—4188.

1. Kādam tēvam bijuši trīs dēli. Divi pelnījuši jau

paši sev maizi, bet jaunākais dēls dzīvojis pie tēva un ēdis

tēva maizi. Tēvs kādā dienā prasījis jaunākam dēlam, kad

šis pelnīšot sev maizi, jo šis jau esot diezgan liels un varot

pats pelnīt. Dēls teicis, lai dodot viņam pieci simti rubļus
naudā, tad šis iešot pelnīt maizi ar pipeli. Tēvs arī iedevis

un palaidis tautās maizi pelnīt.
2. Dēls aizgājis pie kādas pils un lūdzis darbu. P^s"

kungs viņu arī pieņēmis par sulaini. Pilskungam bijusi

ļoti skaista meita, bet liela pisle. Dēls kādā vakarā piegājis

pie pilskunga meitas un teicis, lai ši paceļot brunčus līdz
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ceļa galiem. Meita bijusi ar mieru, bet tad lai šis maksājot
simts rubļus. Sulainis devis otru simtu, lai šī paceļot drusku

augstāk. Meita arī pacēlusi. Tad dēls devis trešo simtu,
lai viņa paceļot brunčus līdz melnumam. Meita arī pacē-
lusi. Bet tagad meitai iegribējies tā pist, ka. viņa apsolījusi
tam dot divi simts rubļus. Bet dēls iebāzis tikai drusku. Tad

meita solījusi atkal dot divus simtus, lai šis iebāžot līdz di-

benam. Bet dēls iebāzis tikai līdz pusei. Tad meita vairs

nevarējusi nociesties un devusi vēl sešus simtus, lai bāžot

līdz dibenam. Tad dēls arī iebāzis līdz dibenam. Šaī brīdī

uznācis pats pilskungs un, ieraudzījis savu meitu ar sulaini

pisoties, tūliņ aizdzinis sulaini projām. Dēls pārnācis mā-

jās un teicis tēvam, ka viņš esot nopelnījis vēl pieci simti

rubļu klāt pie tās naudas, kuru šis šam iedevis un vēl esot

izpisis kunga meitu. Tēvs par to sabijies un gribējis dēlu

padzīt. Bet dēls tēvu apmierinājis, un viņi dzīvojuši
laimīgi. Uzrakstījis Br. R—ņš, Rīgu.

Teicēj9Kārlis Až—kalns, 65 g. v., Cesvaines pag. Madonas apr.

LFK 72, 2289.

4189.

Kādam tēvam bijušas trīs meitas, bet mantas gan ne-

bijis visai daudz. Kad nu reiz tēvam pienākusi miršanas

stunda, tas iesaucis pie sevis visas trīs meitas un solījies
mantu atstāt tai, kura būšot visapķērīgākā. Labi. Pasau-

cis vienu meitu pie gultas un prasījis: «Cik tev ir mutes?»

«Divas,» šī atbildējusi. — «Kura vecākā?» — «Apakšēja,

jo tai jau ir bārda!» —
Labi, prasījis otrai meitai. Ta ar'

teikusi, ka mutes esot divas, bet vecākā esot augšēja, jo tai

jau esot zobi. — «Labi ar' tā atbildēts!» tēvs piekritis. Nu

pienākusi trešās rinda. Arī tā teikusi, ka mutes esot divas,

bet augšējā esot vecākā, jo apakšējā, kā jau jaunāka, vel

vienmēr knupi zīžot. Tēvam patikušas visu meitu atbildes,

un šis ņēmis un sadalījis savu mantu trijās līdzīgās daļas.
Uzrakstījis Oļģerts.

Teicējs O.

3. VIENTIESĪBA SEKSUĀLĀS LIETĀS.

a. AIZŠŪTAIS GODIŅŠ.

4190.

Kādai mātei bijusi ļoti godīga meita — baznīca vien

ar māti gājusi. Kādā dienā māte saslimusi. Slimība īekri-
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tuši svētdienā. Māte raidījusi meitu baznīcā, piekodinā-
dama: «Ej vien, meit, tikai godiņu vien nepalaid!» Lai go-
dinām tik ātri nevarētu klāt piekļūt, māte aizšuvusi cieši jo
cieši meitas bikses. Meita, baznīcā iedama, vienmēr pacē-
lusi svārkus un paskatījusies, vai godiņš nav izkritis. Kāds

jauneklis to novērojis un jautājis, ko šī vienmēr tur skato-
ties. Meita paskaidrojusi, ka, lūk, godiņš varot izbirt. Tad

jauneklis teicis: ««Nāc vien, meitiņ, man līdzi. Es tavu go-
diņu tā aizšūšu, ka tas vairs nekad nepazudīs!» Meita pa-

klausījusi puisim. Abi iegājuši krūmos, un puisis aizšuvis

meitas godiņu. Mājās pārnākot, meita teikusi mātei: «Mā-

miņ, nu mans godiņš tā aizšūts, ka tas nekad vairs neizbirs!»
Māte gan sapratusi notikušo, bet meitas «aizšūtajam» godi-
ņam nevarējusi līdzēt.

Uzrakstījusi E. Otilija, 40 g. v., Vecmuižas p.

4191.

Kāda meita īsi pirms kāzām gājusi uz pilsētu «šleieru»

pirkt. Izejot, māte tai piekodinājusi pa ceļam godu nepa-
zaudēt. «Kur tad tas gods ir?« prasījusi meita. Māte attei-

kusi, ka zem brunčiem. Ejot meita aizvien pacēlusi brunčus

un apskatījusies, ka tur kas neizkrīt. Pretī tai braucis kāds

miesnieks un to ievērojis. «Ko tu tur, meitiņ, skaties?» viņš
jautājis meitai. Meita atteikusi, ka skatoties, lai gods ne-

izkrītot. «Vai, meitiņ, tas jau tad būs izkritis, nāc labāk, es

tev to atkal ielikšu!» teicis miesnieks. Meita arī bijusi ar

mieru, un miesnieks nu ņēmis un ielicis «īstu godu». Kad

meita pārgājusi mājā, māte prasījusi, kā nu labi ceļā
jis? Meita priecīgi stāstījusi, ka viss labi. Gods gan esot

reiz izkritis, bet miesnieks to no jauna ielicis. Māte nu gan

sapratusi, kas par lietu, un ņēmušies meitu rāt. Pašreiz nā-

cis meitas brūtgāns. Tasi prasījis, kas tad te par troksni, par

ko tad māte tā meitu rājot. «Nekas, nekas,» steidzīgi atbil-

dējusi māte, «Anniņa sasita zaļo krūzīti. Tāpēc es bapos...»
Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teicēja S. E., Rīgā.

4192. Ko nozīme sātans.

Reiz kāda meitene gājusi caur mežu un apmaldījusies.
Vakarā tā nonākusi pie kādas mazas mājiņas. legājusi
iekšā un prasījusi ceļu uz mājām. Kungs, kas mājiņā dzī-

vojis, teicis, lai šī paliekot tepat pa nakti. Meitene arī pa-
likusi. Bijis jāiet gulēt. Izģērbjoties meitene pirmo
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tāds esot? Kungs atbildējis, ka tas esot sātāns, un ja tas

sākot trakot, tad meitenei, kurai esot elle, tas jāapmierinot.
Tā arī tiešām sātāns sācis trakot un meitene arī to apmieri-
nājusi. Bet otrā dienā sākusi trakot meitenes elle — un

meitene teikusi: «Es tavu sātānu apmierināju, bet tagad ap-
mierini manu elli!» — «Es to nevaru,» atbildējis kungs, «jo
pēc dažiem mēnešiem tev kaut kas ieradīsies!» Nu meitene

zinājusi, ko nozīmē sātans...

Uzrakstījusi Lūcija B—zais, Skultes pag.

b. DUMJA MEITA.

4195.

Kāda padumja meita, kura pirmo nakti pavadījusi kopā
ar kādu puisi, jautājusi mātei: Māt, māt, kādēļ tas pimpuls
tik saldens?» — «Tādēļ, meiti, ka viņam briljantiņš galā.» —

«Bet kad divi briljantiņi būtu galā?» — «Tad, meiti, tas būtu

vēl saldenāks!»— Uzrakstījis K. B—ums, Rīga.

Teicējs K. V—ss, 38 g. v„ Podzenu pag., Valmieras apr.

LFK 23, 6692.

4194—4195. Ka pankūkas cepuši.

1. Reiz vienam puisim bīsi brūte. Viņš brūtei vienādi

prasīš, lai dodot pist. Brūte no tā nekā nezinājusi un sacīsi,

ka nedošot. Reiz viņa prasīsi tēvam, kas tas esot un ka to

darot. Tēvs pieslēš pie koka trepes un licis, lai meita uz-

kāp uz trepēm. Tad viņš ņēmis to pie kājām, rāvis zeme un

sacīš: «Tā pisas.» Meitai bīsi visa pakaļa jela. Un ka bru-

gans atnācis, tā viņa sacīsi, ka ne par ko tam nedošot, jo
tas esot traki grūti.

2. Puisis meitu apprecēš. Bet arī tad ta viņam nede-

vusi. Viņč nu nezinās, ko darīt un gaš pie sievas teva lī-

dzēt. Sievas tēvs sacīš: «Muļķi, saki, ka pankūkas cepsiim»
Vīrs gāš vakarā mājā un sacīš uz sievu: «Sievi, šovakar mes

pankūkas cepsim!...» Vienu svētdienu virs ar sievu aizgaši

pie sievas tēva ciemā. Sievas tēvs prasīš, ka nu šiem labi

ietot? Meita priecīga stāstīsi: «Mums jau iet Jabi, mes jau
nakti cepam pankūkas. Tiklīdz panna pagāžas, ta tauki

pāri » — Uzrakstījis Kārlis S—ņš, Aumeistaru pag.

LFK 207, 395.
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4196. — 4197.

1. Reiz kāda māte savu meitu labi vicu audzinājusi un

tā no dumām lietām neko nezinājusi. Māte visas dumās lie-
tas turējusi noslēpumaini un par tām meitai nekad neko ne-

teikusi Tā meita jau bija izaugusi liela — svēta kā eņģe-
lis. Kādu dienu māte meitu aizsūtījusi, lai aiznesot uz tīru-

mu puisim launagu. Meita bijusi paklausīga un tūlīt aizne-

susi. Launagā bijušas zemeņu ogas ar saldu pienu un mai-

zi. Puisis nu ēdis, ēdis un apskatījis meitu. Viņam meita

patikusi un tas domājis, kā pie meitas piekļūt un no tās vis-

maz vienu reizi dabūt. Viņš jau to aigrāki novērojis, ka mei-

ta no dumām lietām nekā nezinot. Viņš ogu trauku turējis
uz meitas klēpja. Tas uz kādu reizi sācis meklēt meitai pa

klēpi. Meita tūlīt prasījusi, kas šim tur esot iekritis. Puisis

atteicis, ka viena oga esot iekritusi šās kāju starpā un neva-

rot laukā dabūt. Meita, no tā nekā nezinādama, nodomā-

jusi, ka puisim taisnība, un pūlējusies pati dabūt ogu lau-
kā. Bet viss bijis velti, ogu laukā nedabūjusi. Puisis tei-

cis, ka šis bez tās ogas nemaz nevarot iztikt, šam viņa esot

jādabū rokā. Meita teikusi, ka nevarot jau nekādi dabūt

laukā. Puisis atteicis, ka šam gan esot tāds pirksts, ar to

gan šis dabūšot laukā. Bet tad šam esot šai jāgulstās virsū.

Meita arī bijusi ar mieru, lai meklējot ogu rokā, kad tā šim

tik vajadzīga. Puisis arī nu tik gūlies meitai virsū un sācis

meklēt. Meita arī tūlīt priecājusies un iesaukusies, vai tad

tik patīkama esot tā meklēšana, nu, tad lai meklējot vien,

kamēr dabūjot. Puisis arī to pašu domājis un meklējis ogu.

kamēr vien paticis.

2. Pārgājusi meita mājā un bijusi priecīga un laimī-

ga,. Māte, redzēdama meitu tik priecīgu pārnākam, prasī-

jusi: «Kas nu tev tik labs gadījies, ka esi tik priecīga;
Meita nu atteikusi, ka puisim pazudusi viena oga, un tā ie-

kritusi šai kāju starpā. Puisis nu uzgūlies šai virsū un me-

klējis pazudušo ogu rokā. Un tā meklēšana bijusi tik jau-
ka un patīkama, kādu šī vēl nekad savā mūžā neesot pie-
dzīvojusi. Māte nu gan sapratusi, ko meita izdarījusi uri

iesaukusies, ka nu meitas godiņš esot pagalam, kas nu vairs

šo precēšot. Šai nu tūlīt ar puisi esot jāprecējas, citādi,

kur tas kauns, ka šai bez vīra būšot bērns. Meita nu acis

vien ieplētusi, kāpēc šai jāprecējas, kāpēc šai bērns bū-

šot? Gan jau stārķis aiznesīšot garām, meita noteikusi.

Māte nu nesapratusi — smieties, vai raudāt. Bet nu vairs
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neko nevarējis darīt, kad pati tik dūmu meitu izaudzinā-

jusi.
Uzrakstījis Br. R—ņš, Rīga.

Teicējs Jānis U—ejs, 57 g. v., Patkules pag., Bikseres muiža.

Noklausīta Sarkaņu pag., Madonas apr.

LFK 72, 14125.

c. ABI DUMJI.

4198.

Bijis reiz puisis Jānis (tāds pamuļķis un šļupstētājs') un

meita Jūle arī nebijusi labāka. Kādreiz puisis dabūjis zi-

nāt, ka vīrietis un sieviete taču varot kopoties. Šo ziņu viņš

izstāstījis meitai Jūlei. Tā bijusi ar mieru šo priekšlikumu
pamēģināt izvest dzīvē

... un sākuši. Bet te
. . .

nolicis

viņiem kaut kas nedzirdēts un nesaprotams . . .

noticis

«spraukšķis», un Jūlītei sākušas asinis tecēt. Nu abi jau-
nieši tā sabijušies un nesapratuši, ko iesākt. Jūlīte nokau-

nējusies ieprasījusies, ko lai šī nu darot, cilvēkiem taču ne-

varot to teikt. Arī Jānis neko nezinājis, kā tikai vientiesī-

gi raudādams noteicis: «Jā. atinit tek! Tēdētim abi labāk

un laudātim .
.

.»

Uzrakstījis R. K.

Teicējs M. V., Taurkalnes pag.

d. DUMJŠ DĒLS.

4199.

Kādam tēvaini bijis dēls. kas gluži neko vēl nav zinājis
par vīriešu un sieviešu kopošanos. Laiks jau būtu precē-
ties, bet kur tāds lai precās? To tēvs nogudrojis sūtīt ar

malku uz pilsētu, piemātoīdams, ja pienāk vīrietis un prasa,

cik, maķsā. lai teic, ka jau pārdota, bet ja sieviete prasa,
tad lai teic: vienu pisienu. Dēls aizbraucis arī. Kā uz-

braucis uz tirgus, pienākusi veca vācu dāma un prasījusi:
«Cik maksā?» — «Vienu pisienu», šis atteicis. Šī gan no-

sarkusi, bet tad padomājusi un teikusi, lai brauc līdz. Šis

aizbraucis, malku izkrāvis un gājis iekšā pēc pisiena. Dā-

ma devusi šim pa priekšu ēst ābolu ķīseli. Šis ēdis un brī-

nījies, vai tad ābolu ķīseli pilsētā sauc par pisienu. Nosmē-
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jies par savādo vārdu un paēdis braucis mājās. Mājās tēvs

prasījis: «Nu, vai dabūji pisienu?» — «Dabūju», — šis at-

teicis. «Nu, vai bija labs?» Tēvs prasījis tālāk. — «La-

bāks bija gan kā mājās vārītais. Saldāks bija. Cukurs,
laikam, bija, vairāk klāt

. .
.» šis stāstījis. «Kas par sal-

dāku?» tēvs nesapratis. — «Nu, ābolu ķīselis, ko pilsētā
par pisienu sauc!» Nu tēvs sapratis, ka dēls piemānīts.

Uzrakstījis J.

Teicējs R. š.. Valkā.

4200.

Tēvam bijis viens pats dēls, kuru tas ļoti izlutinājis
Dēls jau bijis labi paaudzies, bet nekad vēl nebijis pie
meitām. Tāpēc vienmēr bijis neapmierināts un sūdzējies,
ka neesot labi. Tēvs sapratis tūlīt, kas par lietu. ledevis

naudu, lai ejot pie meitām. Dēls paņēmis naudu un gājis
Saticis uz trepēm vecmāmiņu un izstāstījis, ka tēvs iedevis

naudu un licis iet pie meitām. Vecmāmiņa teikusi, ko šis

iešot pie svešām sivietēm, lai nākot viņai līdzi. Nauda pa-
likšot pašu ģimenē. Dēls arī paklausījis, aizgājis līdzi un

bijis ļoti apmierināts. Mājās tēvs prasījis, kur šis esot bi-

jis un kā paticis? Dēls atbildējis, ka pie vecmāmiņas un

bijis ļoti labi. Tēvs uz dēlu noskaities un kliedzis: «Kā tu

drīkstēji ar manu māti?» Dēls mierīgi atbildējis: «Un kā

tu drīkstēji ar manu māti!?»

Uzrakstījusi S. R.

Teicējs S. F., Rīga.

4. MEITAS PAR SEVI.

a. ZĪLĒŠANA UN MĀŅI.

4201.

Māras dienas rītu puiši un meitas gājuši uz dīķi muti

mazgāt, lai nepiesitas «lāča miegs». Visi aizgājuši, tikai Mār-

tiņš, laiskākais no puišiem, negājis. — «Nu, cik ilgi tad gu-

lēsi? Vai neiesi muti mazgāt! Guļ, ka ne kustēt nekust!»

kāda no meitām, šim garām iedama, bārušies. Bet Mārtiņš
tikai laiski izstaipījies un norūcis: «Ej nu. ko tu murkšķi,

kā tu zini. ka man nekust? Nāc palūkā — puslokus vien
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met! Kal smejies: pats gulu, bet ļipa kust!» Mārtiņš at
teicis.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4202.

Māres dienas rītā' bērni skrējuši skaidienā! skaidas la-

sīt, lai pa vasaru vairāk putnu ligzdu varētu uziet. Kāda

no lielajām meitām, kurai nu gan zobi uz putnu ligzdām ne

visai deguši, tomēr salasījusi skaidu pilnu priekšautu un,

tas pār nama jumtu sviezdama, teikusi: «Dod, Dieviņ, dod

labi daudz!» — «Ej nu, ej, ko tad tu, liels cilvēks, ar bērnu

darbiem!?» saimniece, garāmiedama, smējusies. — «Es jau
tik tāpat», meita apjukusi stostījusies, «es jau gribu, lai

manu «pereklīti» labi daudz puišu nākamā vasarā uziet!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4203.

Veca gada vakarā dažāda laimes zīlēšana gājusi pilnā
spēkā. Starp citu salikuši zem daudzām cepurēm dažādas

mantas, kurai katrai bijusi sava nozīme: žagari — pēriens,
kronis

— kāzas, ogle — zārks un zem vienas cepures paliku-
ši arī no papīra izgrieztu stārķi. Šo cepuri paņēmis kāds

no puišiem un, stārķi ieraudzījis, nospļāvies: «Tīra lopu
mocīšana! Nu. kā un pa kurieni viņš man izvilks to. ko
velk meitiešiem?!» Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4204.

Veca gada vakarā, cepuru laimes zīlēšanā, zem vienas

palikuši arī rotaļu lietiņu — šūpulīti. To gadījies paņemt
kādai no meitām. Tā, šūpuli ieraudzījusi, nosarkusi. Visi

smējušies, bet meita pusdusmīgi iesaukusies: «Nudie', cik

glupi! Es tik vienvakar īānim
...

un vairāk nevienam,

bet šie jau tūliņ diezin ko!
. .

.»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4205.

Veca gada vakara divas meitas, abas labas draudzenes,

lējušas laimes. Abām bijusi tikai viena vienīga doma: vai
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(labus nākamā gadā vīru, vai atkal būs tukšā jāpaliek.
Pirmā izlējusi un, izņēmusi alvas gabalu no ūdens ķipja,
priecīgi iesaukusies: «Būs, būs — ir, ir pipele!» — Otrā

skaudīgi paskatījusies un noteikusi: «Nu, ja tik skrebu-

ļaina, tad tu gan ilgi necietīsi
— tā jau pēc dadžu krūma

izskatās!»
—

«Lai ir, kad tik kāda! Ja tev nebūs, redzēs, ka

pati vēl pie mana «dadžu krūma» līdīsi!» pirmā priecā-
jusies. Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4206.

Viena meita jaungada naktī skatījusies krāsnī ielik-

tā spogulī, lai redzētu savu nākamību. Viens puisis to pa-

manījis un piebāzis pliku pakaļu pie loga tā
#

lai tā atspīd
spogulī. Meita, skatīdamās spogulī, to ieraudzījusi un

briesmīgi pārbijušies.
Uzrakstījusi Irma M—ne, Rīgā.

Teicējs Jānis S—is, Berzmuižas pag.

LFK 32, 3380.

4207.

Mana tēva māte, kad jauna bijusi, gājusi ar citām mei-

jām uz kūti avanus ķert. Māju puisis to noklausījies un

aizgājis pirmais uz kūti. Novilcis biksas, iekāpis aitas aiz-

galdai un gaidījis, kad nu meitas nāks. Sanākušas ar' vi-

sas un smiedamās, runādamās! sākušas grābt avanusA Te

viena meita uzklupusi puišam, nobijusies, sākusi kliegt ne-

labai balsei, un tā visas aizskrējušas uz istabu.

Uzrakstījusi Alma R—te, Lielvārdes pag.

Teicēja Made Rudzīte, 89 g. v., Lielvārdes pag.

LFK 568, 1537.

4208. (var.)

Meitas jaungada naktī gājušas kūtī aunus ķert, lai zi-

nātu, vai nākamgad apprecēsies, vai ne. Kāds puisis, gri-
bēdams meitas iznerrot, novilcis bikses un noliecies arī ielī-

dis aitu barā. Kā tad, meitas ķērušas, un viena saķērusi
puiša pautus un priecājusies, ka nu ir auns rokā.

Uzrakstījusi Irma M—ne. Rīgā.

Teicēja Jūlija V—viča, 54 g. v., no Taurogas p.
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4209.

Senajos gados nākušas no pirts sestdienas vakarā divas

meitas. Bijusi ziema. Mēness spīdējis spoži. Viena teiku-

si: «Cik skaidrs laiks, un cik mēness spoži spīcf!» Bet

otra atteikusi: «Mana pakaļa gan tagad spīdētu vēl spožā-
ki — kā tagad tā nomazgāta!» — Tā uzreiz runātāja tiku-

si pacelta gaisā' ar visiem tukšiem spaiņiem un kāšiem, un

aizrauta uz mēnesi. Vēl tagad, pilnam mēnesim gaiši spī-
dot, ir redzams, it kā cilvēks- kad stāvētu mēnesī ar nēšiem

uz pleciem. Pirms tam mēnesī nebijis nekas tāds redzams.

Uzrakstījis Fr. Kr—ņš. Vecgulbenē.

LFK 142, 2075.

b. ANEKDOTISKAS MĪKLAS.

4210.

Kas ir mīlestība? Mīlestība ir viens augons pie sirds,

pie pakaļas uzdurams!
...

—

Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teicējs S. F.

4211.

Kas ir vislielākā aizmāršība? Ta ir: pavadīt nakti ar

sievu un no rīta aizejot atstāt uz naktsgaldiņa rubli! —

Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teicējs P. R.

4212,

Kāds ir vislielākais ātrums? Tas ir: braukt ar ātrvil-

cienu, tam ejot pilnā gaitā — izlēkt, noturēt ar ganu meitu

sakarus, paņemt bērnu līdzi un atkal taī pašā vilcienā ie-

lekt atpakaļ! —
Uzrakstījusi S. R„ Rīgā.

Teicējs P. R.

4215.

Reiz satiekas divi draugi, kuri ļoti ieinteresēti jautāju-
ma par sievieti. Viens prasa;: «Draugs, kāda starpība ir

starp pudeli un sievieti?» — «Pudeli vispirms pilda un tad

korķē, bet sievieti vispirms korķē, tad pilda.»
Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teicēja I. Z., Rīga.
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4214.

Kāda starpība starp sievieti un operu? — Operā vis-

pirms nospēlē uvertīru un tad paceļ priekškaru. Bet sie-

vietei vispirms paceļ priekškaru — un tad nosoēlē uver-

tīru
. . .

Uzrakstījusi S. R., Rīga.

Teicēja A. š., Rīga.

4215.

Kāda starpība starp vārdiem «jaunkundze» un «ma-

dam»? Pirmo var lasīt tikai no viena gala, bet otru no

abiem.

Uzrakstījusi S. R., Rīga.

Teicēja A. Š., Rīga.

4216

Kada starpība ir starp dvieli un sievieti? Dvieli aiz-

vien meklē sausāko vietu, bet sievietē slapjāko.
Uzrakstījusi S. R.. Rīgā.

4217.

Bijusi kāda jautra un bezbēdīga meita, kura gribējusi
ap sevi redzēt tikai apķērīgus un izveicīgus cilvēkus. Tā

reiz viņai prasa pist puisis, kuTam apķērība un asprātība
stāv pēdējā vietā. Meita noskata šo no galvas līdz kājām
un saka: «Nu nekas, Jāni, dabūt jau dabūsi to, ko prasīji,
bet uzmini pa priekšu manu mīklu: — «Kas dzimst bez

ādas?» Puisis neziņā kasa galvu. — «Nezini? Nu tad uz-

mini tādu: «Mīstiklis caur logu lien.» — Arī nezini? Nu,

tad ej un pasēdi vienu pusstundu aiz klēts. Ja pa to laiku

uzminēsi, — dabūsi ko gribēji, ja ne, ej šoreiz vienu māju

tāļāk.»
Uzrakstījis Olģerts.

Noklausīta Jaun-Kalsnava.

c. MEITAS PAR SAVU ORGANU.

4218.

Agrāk meitām neļāvuši agrāk precēties, iekams bijis
saaudzis kārtīgs kūsis un novilkusies tā sauktā «vilka spal-
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dīgt, traki gribējusi pie vīra tikt. Tādēļ šī izgājusi kāpost-
darza malā, situsi pa vēdergalu ar smalkām nātrēm un

teikusi: «Audz, audz. neraudi — paskat kā dārza kāpostiņi
purinās!»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Dagdas pag.

4219.

Reiz meitieši mazgājušies upe, lējuši ūdeni kājstarpi un

teikuši: «Lak, lak, peze, lai pizeles nenāk».

Uzrakstījis Br. R—ņš, Rīgā.
Teicējs Andrējs Brēģīts, 78 g. v., Cesvaines nespējn. m., Madonas apr.

LFK 72, 6834.

4220.

Audz, peķiti, tu pie koka, ne pie meitu vederiņ, tevis

dēļ mauku sauca man tik daiļu augumiņu!
Uzrakstījis Kārlis B—ms, Rīgā.

Teicējs P—ņš, Jānis, 44 g. v., Valmieras p.

LFK 25. 5349.

4221.

Meitas aizgājušas uz upi peldēties. Visas sastājušās
rindā, un kura noģērbusies, tā ūdenī iekšā. Bet beidzamā,

un arī pati vecākā, vēl izņēmusi caur kājām lakatiņu un ap-

sējusi tā, ka lakata stūris nācis pežai priekšā. — «Kādēļ tu

ta sien?» citas meitas prasījušas. — «Es negribu, ka tanī

«venterī» vēži pielien —
kā tad šos laukā dabūs!» vecā

meita gudri noteikusi un, aiztaisījusi «venteri» kā nākas,
gājusi ūdenī, bet vēl joprojām ar līkumu iedama ap visām

siekstēm un pazarēm, kur vēži mēdz dzīvot.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

d. MEITAS UN VĪRIEŠU ORGANS.

4222.

Reiz meitas, ejot pa ceļu, atradušas vj riešu dzimuma

orgānu. Pacēlušas to un brīnījušās. Viena teikusi: «Tas

59
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ir rungulītis.» Otra: — «Ne, tas ir sprungulitis.» — Bet j
trešā: «Nē, tas ir meitu dievkocīts.» —

Uzrakstījis Kārlis B
—ms. Rīga.

23, 2526.

4223.

Reiz meita iesēdusies puisim klēpī un sajutusi zem se- j
vis kautko cietu un apaļu. Viņa sacīsi: «Jūs, laikam,

jaunskungs, esat skolmeistars, jums pinālis biksēs!»

Uzrakstījis Kārlis S—ņš, SmiltenG.

Teicēja Alīde J—me, Smiltenes p.

LFK 207, 771.

4224.

Pie meitām aiziet jauni zēni — pirmo reizi šādās gai- i

tās. Meitas nopriecājas par tik naiviem un smukiem kava-

lieriem. Bet kad nu pats smukākais atpogā bikses un sāk

to joku taisīt, meita pārsteigta iesaucas: «Va' velns, kas to ļ
būtu domājis, ka tam puikam tāds verķis, ar «galvu» dūres

lielumā. Tas jau vai sirdi pa muti dzen laukā!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4225.

Pie saimnieka ienācis kāds puisis un lūdzis naktsmājas.
Šim ierādījuši guļas vietu gultā, zem kuras bijuši sabērti

kartupeļi. Puisis aizmidzis. Šim guļot pie gultas pielīduši
kāda meita un gribējusi aptaustīt, kāda tad ciemiņam tā

«manta» ir. Šī taustījusi, čamdījusi un beidzot saņēmusi
aiz pairtiem. Tanī brīdī pamodies puisis un meita, roku at-

raudama, iesaukusies: «Tpu tu, Dieva rokā, lādu misēkli:

es domāju, ka tie ir sasaluši kartupeļi un visu laiku brīnī-

jos, kamdēļ šie nemaz nešķiras, un nu tikai redzu, ka ne-

maz nav no šķiramiem!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Unguru baznīca.

4226

Gul kopā puisis ar meitu. Puisim gribas, bet meita ne-

dod. Puisis izmēģinās šo kā nekā iekarsēt: gan spiež, gan

kutinā, gan bučo. bet kā nekā. tā nekā. Beidzot ņem un ie-

liek tai savu daiktu taisni rokā. Meita par tādu padarīšanu



61

saskaistas un iesaucas: «Vadzi, Jāni, ko tu te man lielies ar

savu «cīsiņu», vai tu domā, ka es labākas mantas neesmu re-

dzējusi!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Savienas pag-.

422?

Bijušas divas draudzenes. Reiz viena no viņām sākusi

nicināt pagasta brašāko puisi, kurš otrai draudzenei bijis tā

kā pus pa brūtgānam. Pirmā nicinoši uzmetusi lūpu un

teikusi: «Pe, tāds, kā Aizsilnieku Mārtiņš, manis dēļ bijis,
nebijis. Man Ede stāstīja, ka viņam pipele esot uz mata kā

mazais pirkstiņš. Ko gan lai ar tādu vīru darītu, ne tur lā-

ga jušanas, ne lāga bērnu!» —«Ko nu Ede dzied!» — otrā

strauji runātāju pārtraukusi, — «vai tad ias nezināms, ka

visus tos sivēnus, kurus nevar nopirkt — nicinā, ko kupš
māk. Tāpat tas ir ar Aizsilnieku Mārtiņu.» —-

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Bērzaunes pag.

4228.

Tas bijis vecos laikos. Trīs māsas dzīvojušas pilī. Reiz

tās sākušas sarunāties, kāda gan vīriešiem varētu būt kau-

numa zīme. Pirmā teikusi, ka mīksta, otrā, ka cieta un tre-

-sā, ka pavisam šķidra. Nālcis krāsnkuiris krāsnis kurināt.
Māsas gājušas pie šā raudzīt, lai pārliecinātos katra par sa-

vu taisnību. Pirmā paraudzījusi — mīksts. «Nu, vai es ne-

teicu, ka man taisnīTba!» tā lielīgi izsaukusies. Otrā rau-

dzījusi — ciets. «Arī man
ir taisnība!» šī teikusi. Trešā

paņēmusi šķīvi un piegājusi raudzīt. Krāsnkurim uz šķīv-
ja «kaut kas» noiet. Arī trešā māsa priecājas, ka viņai
taisnība. Uzrakstījusi J. M., Rīga.

e. KAVALIEŖI.

4229.

A. «Jūs ar mani iepazināties pirms vienas stundas,
bet jau mērķējiet uz manu sirdi.»

B. — «Nē, mīļā, es tik augstu nemērķēju.» —

Uzrakstījusi S. R., Rīga.

Teic. F. A., Rīgā.
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4250.

«Es zvēru tev. tu esi pirmais vīrietis, kuram es atdo-
dos!»

— «Es ticu tev, mīļa!»

«Šausmīgi! Tu esi pirmais, kas man tic šai lietā.»

Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teic. F. A., Rīga.

f. AUGLIS.

4231.

Divi dvīnīši sestā mēnesī spēlējuši kārtis. Te uzreiz

kāds nācis. «Tas ir papus», — teicis vien. «Nē, tas nav pa-

pus», atteicis otrs, «papus nekad nenāk ar cimdiem un gu-

mijas mētelī!» (T. i. aborts.)
Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

4232

Kāda meita tapusi gfūta. Nevarēdama nekādas izejas
atrast, tā aizbraukusi uz pilsētu. Pie kāda nama bijuši sa-

pulcējušies vairāki cilvēki, un tur meita izdzirdusi sekošu

aicinājumu: «Kam ir augļi, nesiet vai vediet uz N. ielu pie
N. N. krogus mammas. Tā pērk visādus augļus un maksā

augstas cenas!» Izdzirdusi šādus vārdus, meita tūliņ prie-
cīga devusies pie N. N. mammas, nemaz nenoklausījusies
saucēja pēdējos vārdos: «... jo viņa no šiem augļiem: ābo-

liem, bumbieriem v. t. t. vārīs dažādas zaftes!
. .

.» Nogā-

jusi pie N. N. mammas, priekā starodama, meita teikusi:

«Jūs, dzirdēju, pērkot augļus! Nu tad ņemat arī manu

augli, es jums to atdodu gluži par velti!»

Uzrakstījis R, K.

Teicējs M. V., Taurkalnes pag.

g. MEITU KREKLI.

4233.

Kāda meita bijusi tik nabadzīga, ka tai nav bijis pat ne

krekla mugurā. Tā aizgājusi uz kapsētu, sazagusi kapa
lentas un uzšuvusi sev kreklu. Kādreiz tā tomēr pieķerta
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un nodota tiesai. Tur tā izģērbta —un kas bijis redzams?
Krekls sastāvējis no dažādām lentām. Uz krūtīm bijis rak-

stīts: «Dusi saldi», priekšā: «Mīla dzīvo mūžīgi» un uz

pakaļas: «Pēdējais sveiciens no pūtēju biedrības!»

Uzrakstījusi Irma M—lde, Rīva.

h. BĻĒŅAS UN TRAĢIKA.

4234. Virsu uj, aber apakša fui!

Pirms kara bija tādas ļoti lepnas divas māsas. Tās ļoti
lepni ģērbušās. Puiši arī tām skrējuši pakaļ kā dulli.

Reizi, kā jau tas bijis parasts tos laikos, norunā viens

skroderis, pusvācietis, puslatvietis, un citi puiši iet pie vi-

ņām meitās. Bet pa priekšu ies pie loga apskatīties, ko

dara. Meitas pašulaik ģērbušās nost. Nu tas skroderis ne-

gribējis ne par ko iet iekšā, tas gribējis redzēt, kādas tad

īsti izskatoties kailas meitas. Meitas, nekā ļauna nedomāda-

mas, ņem un noģērbj kleitas un paliek kreklā vien, kas bi-

jis ļoti melns. Tad skroderis tūliņ izsaucies: «Virsū uj,
aber apakšā fui!» Šis teiciens tagad ļoti populārs.
Uzrakstījis Alberts B—ķis. Valsts Subates vidusskolā, no Aknišas

pag., Kalnarāceņu sādžā, Ilūkstes apr.

Teicējs V. B—ķis, 60 g. v., Aknišas p.

LFK 563, 160.

4235.

Reiz puiši aizgājuši meitās pie Imšu meitām un klausī-

sies, kā meitas pirdušas. Pirmā: «Ciming!» Otrā: «Ku run-

ga!» Trešā: «Uz plaukt!» —

Uzrakstījis Kārlis S—ņš, Smiltenes pag.

LFK 207, 546.

4236.

Divas meitas atejas vietā savas dabiskās padarīšanas
nokārtojušas, bet nav bijis papīra. Viena teikusi: «Kad

sakaltīs, tad nokritīs». To blakus dzirdējis puisis. Satiku-

šies ēdiena veikalā. Puisim uzlijis uz drcbem ēdiens. Viena



no meitām tam to aizrādījusi. «Kad sakaltis, tad nokritīs»,
atteicis puisis.

Uzrakstījis K. B—ms, Rīgā.

Teicēja J. St—me, Grienvaldes pag., Bauskas apr.

23. 5952

4237.

Kāda meita bijusi saderinājusies. Reiz tā gājusi pa lau-
ku un appirdusies. Meita teikusi: «Nopirdies, pakaļiņa,
neviens tevi nedzird.» Bet brūtgāns bijis turpat tuvumā.

Meita dikti nokaunējusies, no kauna ielēkusi dīĶī un noslī-

cinājusies.
Uzrakstījusi Irma M—ne, Rīga.

Teicējs Arvids S—dzis.

LFK 32, 1468.

4238. Pirzas krekls.

Ja senāk jauna meita appirdusies, tad tā no kauna gā-

jusi kārties.

Vienreiz jauna sieva atvesta uz vīra mājām, dalījusi
ziedus. Dodot vedējam kādu kreklu, viņai izskrējis tāds

pakluss pirdiens. Vedējs vēlāk dancojis pa kuļu ar savu

kreklu un dziedājis: «Danci, danci, piržas krekls!» Jaunā
sieva domājusi, ka vedējs viņas pirdienu ir dzirdējis un par

viņu smejas, tā no kauna iegājusi klētī un pie savas tīnes

pakārusies.

Uzrakstījis Alberts P—ns, Seces p.

Teicēja Jule Š—rgs, 50 g. v., Seces pag.

LFK 809, 1046.

5. MEITĀS IEŠANA.

a. PIRMO REIZ.

4239.

Jauns puisis aiziet pirmo reizi pie meitām. Tas visu lai-

ku ir daudz par šo «šefti» dzirdējis, bet darījis nekad vēl

nav. Kad nu šis uzkāpis meitai virsū un dabūjis iekšā, mei-

ta, šim vēderu pretīm piespiezdama, prasa: «Nu, vai tad tev

64
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patīk ari?»
— «Pa-atikt jau patīk», — puisis ka aukstu ūde-

ni rij, — «bet tikai tu nekraties, ka nesāk galva reibt!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4240.

Jauns puisis guļ pie meitas pirmo reizi. Meita šo, pama-
zām iedrošinādama, dabū sev virsū. Bet tiklīdz puisis dru-
sku galiņu piegrūž, ta noveļas kā pupa zemē. — «Kas tev?

Kādēļ vairāk ne?» meita nesaprazdama prasa. Puisis slapjo
pieri slaucīdams atbild: «Nevar

. . .
Par daudz karsts

. . .

Tikpat, kā pirts krāsnī!»

Uzrakstījis OJģerts.

Noklausīta Jaungulbene.

4241.

Bijis kāds jauns, brašs puisis. Bet nu tik prātā tāds kā

drusku paviegliņš. Reiz citi puiši šo aizved pie meitām un

pēc tam prasa, nu kā tad gājis pie dūšas, vai paticis arī. «Ai,

Dieviņ, un kā vēl!» Puisis iesaucies, — «kūda, daudz labāk

kā skāba putra karstā laikā».

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Majoros.

b. PĀRSKATĪŠANAS UN ATRIEBŠANĀS.

4242.

Pie vienas meitas nācis vienmēr kads puisis. Meita vairs

nav varējusi izturēt un sūdzējusi vecaimātei. Meita vienmēr

gulējusi klētī. Vecāmāte atstājusi meitu mājā, un pati
iegūlusies meitas gultā klētī. Naktī atnācis puisis, piegūlies
šai līdzās un tūliņ arī spēris seglos. Vecā māte sacījusi:
«Ak tu, zelta jauneklīt, ka tu mani vecu cilvēku tā ieprie-
cināji! Lai tev tabacīns par kapeiciņām, lupatiņām .. .

Liepu lapīn, cukur lādīt, klenģerīt, magonīt! ...
Dievs

dod tev veselīb, pie sāniem ķeselīt! . .

Lai Dievs tevi ieredz

caur pirts lodzīn, caur kazs radzīn!
. .

Lai tev tik daudz iai-

mīts, cik slotā lapīns!» —

Uzrakstījis E. V—dc. Jaunbrutniekos.

Teicējs Voldemārs Pl—me, Matīšos, Bauņu pag.

LFK 625, 957.
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c. TĒVS UN DĒLS
— PALAIZDAMIES.

4245.

Kāds lauku puisis bieži apmeklējis kādu meitu, kūļa gu-

lējusi klētiņā. Māju puisis par to bijis stipri nodusmojies,
jo meita viņu nav pieņēmusi, par ko viņš nodomājis to izner-

rot. Kad nu kādā sestdienas vakarā meita savu mitekli labi

izpušķojusi, jo bijis gaidāms kavalieris, viņas klētiņā ieza-

dzies pašu mājas puisis un, atsegdams gultas segas, iekrāvis

gultā gubu un pēc tam rūpīgi nosedzis, lai nekas nebūtu re-

dzams. Vakarā, kad meita jau ies pie miera, ierodas viņas
kavalieris, bet sajuzdams gultā slikto smaku, prasījis, kas ie

tā ožot. Meita atteikusi: «Vijolītes, vizbulītes un tā cita

manas pašas smaka» (jo viņa bijusi mazgājusies ar stipri

smaržīgām ziepēm un slikto smaku nejutusi). Bet pēc šīs

reizes puisis vairs meitu neapciemojis un sācis to nerrot. Tā

māju puisis bijis meitai pilnīgi atriebies.

Uzrakstījis N. Ļks.

Teicēja H. T,.ka, Jēkabpils-Krustpils apk.

4244.

Kādā klētiņā gulējusi kāda meita, kuru naktīs apciemo-

juši kā tēvs tā dēls. Abi, protams, to zinājuši un tādēļ, kad

dēls nācis pie klētiņas durvīm, tas uzprasījis: «Tēt, vai tu?»

Tēvs atbildējis: «Mm». — «Nu, tad jau man nekā», atteicis

dēls un tādās reizēs gājis bēdīgs projām.
Uzrakstījis N. Ļks.

Teicēja H. Ļka, Jēkabpils-Krustpils apk.

6. MEITAS UN PUIŠI.

a. KAUNĪGIE.

4245.

Kāds puisis gulējis ar meitu kopā vienā gultā. Puisis

meitu nobučojis gan, bet vairāk ar' neko — negribējis jau

tā neko lielu, jo meita bijusi_ vel jauna: ja prasīs, lai dod,

apvainosies vēl un sāks raudat! puisis domājis un visu nakti

cietis kā zobu sāpes, pipeles galu ar pirkstiem spaidīdams.
Pret rīta pusi meita vairs nenocietusies un teikusi: «Ješka,
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nu die\ Ješka, stulbs, kas stulbs: peža turpat deguna galā,
bet šis visu laiku zobos skatās!» — «Ak tā—a!» Ješka iesvil-

pies, «nu, tad ir labi!» un jau nākamā mirklī gulta uzsākusi

savu veco dziesmu ar divkāršu sparu.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4246.

Kāda meita gulējusi ar puisi kopā. Abiem gribējies. ..,

bet abi bijuši jauni un vēl pabailīgi, abiem bijis kauns kā

pirmām sākt runāt vai likt otram manīt. Beidzot puisis, tai-

sīdamies pa vienu gultas malu kāpt laukā, īgni nospļāvies:
«E, suņa dzīve! Nu, par ko man Dievs nevarēja pašam dot

tādu lietu, kāda tev ir vēdergalā!» — «K.ā tad, kā tad, es tā-

pat saku!» meita iesaukusies, uz otru gultas malu virzīdamās,

«par ko viņš man nedod to, kas tev starp kājām karājas!» —

Tā runājot viens uz otru pašķielējuši un jau nākamā mirklī

gulta uzsākusi savu vienmuļo dziesmu: šņirkt, cirkt — šņikt,
čirkt!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Aiviekstes pag-.

b. PIEĻĀVĪGA UN IEDOMĪGA MEITA.

4247. Es nu neko neteikšu!

Kamēr puisis jokojies, meita teikusi: «Es nu neko ne-

teikšu, redzēs, ko tu izdarīsi!» Un pati visādi padevusies.
Kadl jau iesākuši miesīgus sakarus, meita jautājusi: «Kas

tev vēlēja iekšā bāzt?» — «Nu, kad tu negribi, es vilkšu lau-

ka», — atbildējis puisis. «Par ārā vilkšanu nav runa, bet

saki, kas tev vēlēja iekšā bāzt?» uzstājīgi noprasījusi meita

puisim.

Uzrakstījis Kārlis B—ms, Rīga.

Teic. V., 40 g. v„ no Vaidavas pag.. Valm. apr

LFK 23, 5705.

4248.

Kāda jauna meita, kurai puiši nepiegriezuši vērības,

lielījusies, ka viņa gan ar puišiem tā neielaistos, ka citas

meitas. Viņai pastāvīgi esot klāt nazis, un līdz ko puisis
gribētu ko darīt, šī viņam nogrieztu. —

Tā lielīšanas nākusi
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ari puišiem ausis, un viens sadomājis izmēģināt. Aizgājis,
sācis meņģēties, — meita vēl neko, jo viņai tak nazis, ar ko
beidzama brīdī rīkoties. Bet uzreiz tik atjēgusies, ka vairs

nav labi un nikni iebļāvusies: «Man nazis!» Ķērusi gan vēl
roku pec naža, — bet otrs kHedziens jau izgājis daudz gurde-
nāk: «Man naz's», tad arvien mīlīgāk: «naz's, naz's, naz's».
— beigas pavisam klusu: «naz's, naz', naz'!»

Uzrakstījis A. Rg.. Sinoles
pag.. Valkas apr.

c. DIPLOMĀTI.

4249.

Dūšīgs puisis aizspiedis meitu mežmalā un prasījis no

šās, lai dod, un, neskatoties uz to, ka meita pretojusies, teiku-

sies stāstīt tēvam un raudājusi, tas darījis tikai savu. Pēc

krietnas pusstundas puisis cēlies augšā, palīdzēdams arī mei-

tai piecelties un teicis, ka nu būšot diezgan — jāejot uz mā-

jām. Bet meita pieķērusēs šim ar kājām un rokām un vēl

visa raustīdamās iesaukusies: «Vadzi, Andriev, tev gan nav

kauna: uz mājām — un jau tik drīz!»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Mārciena.

4250.

Kāds puisis jaunai, naivai meičiņai prasījis, lai dodot. —

«Oi, dieniņ, ne par ko!» meita puriānjusies ar kājām un ro-

kām, «tas taču ir grēks!» —
«Kā tā — grēks?» puisis brīnē-

jies. — «Nūjā, grēks, mamma stāstīja!» meita stingri notei-

kusi. — Puisis lēni atpogā jis bikses, izņēmis savu daiku un,

to rādīdams, prasījis: «Tad šis te ir grēks?» — «Nē, tas

nevar būt tas grēks!» meita, pimpi kārtīgi apskatīdama,
novilkusi. — «Nu, tad tas grēks ir tev zem brunčiem!» puisis
iesaucies. — «Nē, tas ar' nevar būt!» meita apjukusi. «Nu,

ko tad gaidīt, tad jau vairāk kā skaidrs, ka no divām bez-

grēcīgām lietām nevar iznākt kaut kas grēcīgs!» puisis no-

spriedis, un meita piekritusi ar.

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Rīgā.



d. SLINKAS MEITAS.

4251.

«E, vilks būtu parāvis Dievu vai velnu, kurš izgudrojis,
ka bērni taisni pisoties jātaisa!» meita pukojusies, taisīdama

ar puisi nupat minēto «joku». — «Kā nu tā, sirsniņ», puisis šo

mierinājis, «tu kājas staipīt gribi, zobus griezt un elst gribi,
bet šūpuli čīkstināt negribi!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4252. Slinka meita

Dzīvojusi briesmīgi slinka meita. Tēvs to reižu reizēm

sūtījis pie darba, bet māte meitu aizstāvējusi, teikdama, ka

bērns jau esot slims, ko nu piestrādāšot. Reiz atkal meitai

bijusi parastā «slimība», un viņa gulējusi gultā aiz deķiem.
Pie viņas ielīdis mājas puisis un sācis šai «to joku» taisīt.

Pa to laiku istabā ienākusi arī māte. Te meita, aiz deķiem
gulēdama, iesaukusies: «Mamm, sāp!» — «Nekas, meitiņ,
gan jau vēlāk nesāpēs», — māte meitu mierinājusi. Bet pēc
laiciņa meita atkal kliegusi: «Oi, mamm, kā sāp!» —Nu arī

mate gājusi skatīties, kas tad nu šai tā kaišot, vai nu par
tiesu saslimusi vai. Bet meita pabāzusi galvu un kliegusi:

«Nenāc, nenāc, nu jau vairs nesāp, jau ir iekšā». Nu tikai
māte redzējusi, kas šai visu laiku ir sāpējis, bet ko tad nu

vairs padarīsi! —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

c. GREIZSIRDĪBA UN PIEDĀVĀŠANĀS.

4253.

Kādu māju meitas dzīvojušas mūžīgā ienaida: plūkušas
un strīdējušās, ka't pie baznīcas. Un viss tas bijis tas pašas

klatguļas dēļ, jo mājās dzīvojis puisis, visu meitu brūtgāns.
~ Reiz kāda no meitām, puisi ieraudzījusi, sākusi dziedat:

«Kaut, puisīti, tu zinātu, kas man vēder' galiņa!» — «Nu,

'tada kaņepju grūžamā piesta mums ir ik katrai!» otra meita

dziedātāju dusmīgi pārtraukusi.
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

69
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4254.

Meita mazgā kājas pie dīķa. Tai iet garām nāburgu Jā-
nis. Šī tam uzprasa: «Jān, kur tu gribi iet?» — «Es iešu uz

viņu meitām». — «Nu pracē mun». — «Nez', vai tu būtu lo-
ba?» — «Ko nu por lobumu runot, kroga Jāns mun pagoišā
naktī pat vāl porkērnoja un pāc tam noteica — loba gon!»

Uzrakstījis Fr. Kr—ņš, Vecgulbenē.
Teicēja Anna Str-kāja. 70 g. v., no Alsviķu pag.

LFK 142. 2575.

f. TECHNIKA.

4255.

A. «Ko man darīt, lai jus kļūtu mana?»

B. — «Aizslēdziet durvis ...» —

Uzrakstījusi S. R., Rīga.

Teic. A. F.. Rīgā.

4256

Kāda ļoti amizierīga meita saka uz lempīgu puisi:
«Amzierēsimies!» — «Es neprotu, kas tas ir?» — brīnījies
puisis. Meita: «Nu, ker man pie pupiem, es nelaidīšu!»

Uzrakstījusi A. R—te, no Rīgas.

4257.

Puisis un meita samīlējušies. Reiz puisis skūpsta mei-

tai acis un prasa: «Kas tās tādas» —
«Acis!»

— atteic meita.

«Un tā?» — «Mute». —
«Un tās?»

—
«Krūtis!» —- «Un te??

prasa puisis, jau skūpstīdams daudz zemāku: — «Jān', man

nāk miegs, meklē pats!» — atbild meita.

Uzrakstījusi S. R.

Teicējs S. F., Rīgā.

4258.

Tas bijis tajos laikos, kad Makss un Morics vēl nebiju/1
dzimuši. Viņi abi gulējuši, kad Maksis teicis: «Zini, Moric

ārā lietus līst!» — «Kamdēļ tu tā domā?» — «Viens kungs

gumijas mētelī ienāca!»
Uzrakstījusi L. L.

Noklausīta Rīga.
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4259.

Divas meitas gulējušas netālu viens no otra stāvošos sie-

na šķūnīšos. Vienai no meitām nācis katru vakaru puisis
Sīmanis. Reiz viņš meitu pisis, bet katru «grūdienu» trāpījis
par zemīL Tad meita kliegusi: «Augstāk, Sīman, augstāk,
Sīman! atkal gals dirsā, atkal gals di.sā!»

.. .

Otrā meita

kņadu noklausījusies un otrā rītā ņēmusi meitu zobot:

«Augstāk, Sīman, Sīman, augstāk! .
.»

Uzrakstījis J. S.

Teicējs E. V—ps, Bilskas pag.

4260.

Reiz dzīvojusi kāda ļoti «izturīga» jaunkundze. Viņa
apsolījusi visu savu bagātību tam. kas varēs nodzīvot viņas

apkampienos vienu mēnesi. Šo izdzirduši trīs brāļi un nolē-

muši izmēģināt. Pirmais gājis vecākais. Pēc trim naktīm

tas atgriezies lādēdamies. Tāpat izgājis arī vidējam brā-
lim. Nu gājis jaunākais. Aizgājis pie jaunkundzes, viņš

apskatījies un teicis: «Pasakiet maniem brāļiem, lai atsūta

man ziemas cepuri un siltos svārkus». — «Kāpēc?» —
Brī-

nījusies jaunkundze. «Pie tādas «uzriktes» es apņemos strā-

dāt visu ziemu», atbildējis jaunākais brālis. Tā viņš arī mei-

tas bagātību mantojis.
Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teic. F. A., Rīgā.

g. KAD ŅEM, TAD ŅEM.

4261.

Divas draudzenes, naktī kopā gulēdamas, sarunājas.
Viena saka: «Ja es dabūšu vīru, tad nu gan no saviem ap-

kampieniem vaļā nelaidīšu ne dienu, ne nakti.» — «Nu gaidi
vien, ka vīrs pie tavas pežas sēdēs, kā zvejnieks pie tača»,
draudzene stāstītāju pārtrauc: «Viņš tev izsutinās caurumu

bez ādas pa vienu nakti un tad vairs mēnešiem neliksies par
to zinot». Uzrakstījis Olģerß

Noklausīta Jaungulbene.

4262.

Reiz jauns puisis veselu nedēļu no vietas dzēris un kulies

ar meitām, vārdu sakot, dzīvojis uz nebēdu. Kad nu šis pec
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ilga laika pārklīdis mājās un sācis izgulēt paģiras, kāds no

draugiem tam ieprasījies, kā tad nu esot — vai griboties ar'

vēl pist, vai nekā, bet puisis ar kājām, rokām kratīdamies
iesaucies: «Ej tu, negudrais, nepiemini tādas lietas! Mani

jau krampji rauj, iedomājoties vien, un es ik vakarus lūdzu

Dievu, lai tas mani no pežas pat sapnī pasargā!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Aiviekstes pag.

i. PAR NAUDU.

4263.

Vairāki puiši sarunājas. Viens no viņiem nopūšas:
«Ech, nolādētā dzīve! Vasara nāk, naudas vajag, bet kur to

lai rauj! Nopelnīt pietiekoši nevar, ja gribi strādā kā zirgs
no rīta līdz vakaram!» — «Muļķis», — otrais šo pārtrauc, —

«laid pipeli darbā, būs naudas kā spaļi. Diezgan jau esi to

cimdā audzinājis, un vai mazums ir vecu meitu, kurām nau-

das ir atliku likām!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4264.

Meita puisim par pisienu prasa naudu jaunai cepurei.
Puisis, kas jau šādā ceļā nolaidis ne vienu vien padārgu ap-

ģērba piederumu, iesaucas: «Nekā, mīļā, tev jāsāk atlaist,

citādi es iešu pie Mīles, tā dod par pusduci mutautiņu, un tas

iznāk trīs līdz četras reizes lētāk!» —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgu.

4265.

Puisis grūžas ar meitu, iepriekš norunādams, meitai par

katru «gājumu» maksāt pusrubli. Puisis ilgi nocieties grūž

kā nelabais, reizes astoņas no vietas. Meita jau klusībā prie-

cājas par četriem rubļiem. Puisis pabeidz, iedod meitai pus-

rubli un saka: «Nu še, nu še! Tu jau tada nevainīga mei-

tene esi, man tevis vairāk pist negribas, labi, ka pie notēs

reiz padevi». Puisis aiziet. Meita, pusrubli rokas grozīda-

ma, priecājas: «Bet tad nu gan šo piešmaucu: labi zinu, ka

viņam astoņas reizes nogāja un pustundas laika vēl devīto
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vienu reizīti». Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Jaungulbene.

j. DIVKOSĪGIE.

4266.

Bijušas divas labas draudzenes. Reiz abām gadās iepa-
zīties ar puisi — dūšīgu kā ozolu un spēka pilnu kā lāci.
Reiz viena no meitām puisim prasa, kuru no abām šis esot ar

mieru precēt? «Nevienu», — puisis vaļsirdīgi atbild, — «es

labāk pisos ar jums abām!» — Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Rīgā.

4267.

Satiekas divi draugi. Viens no viņiem taisās precēties.
Kā, vai tad tu tiešām domā to Līzīti precēt?» draugs neti-

cīgi jautā. — «Ko laidara, jāprec vien ir, lai tiktu vaļā no

skandāla. Tu jau nemaz nezini, man jau trīs mēnešus atpa-
ka] piedega!» — «Muļķis», draugs iesaucas, «vai tad tu nesa-

proti, kas te par lietu! To pašu viņa četrus mēnešus atpakaļ
man teica ! To tu netici, tam skuķim tu bērnu ne ar āmuru

neuzsitīsi . Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

k. BEZKAUŅAS.

4268.

Divas kaimiņienes dzīvojušas ļoti nesaticīgi. Kādreiz

kad tas pa vecam paradumam labi izlamājušās, tās sākušas
radīt viena otrai kailu dibenu. Bet vienai gadījies vīrs mā-

jas, ko otra nav zinājusi. Vīrs piegājis pie sievas, atģērbis
bikses un nostājies sievas vietā. Kad nu pirmā atskatījusies,
tā priecīgi izsaukusies: «Redz nu, redz nu, kā Dievs tevi

nosodījis, tev jau zarnas karājas». Uzrakstījis N. Ļks.

Teicēja H. Ļ—ka, Jēkabpils-Krustpils apk.

4269.

Kada neķītra meita pacēlusi puiša priekša lindrakus un

teikusi: «Še tev griķu plācenis ar kaņepu virsu!» Bet arī
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puisis nebijis uz mutes kritis. Viņš novilcis bikses, pacēlis
kreklu un teicis: «Še tev vērša plaušas ar visu rīkli!»

Uzrakstījis J. S.

Teicējs E. V., Bilskas pag.

7. MEITAS BĒRNS.

4270.

Puisis prasa meitai, lai dod1. Meita nedod. Nu šis ņemas
vārdot zobus, solās precēt lai. Piesauc zvaigznes un mēnesi

saviem zvērastiem par lieciniekiem. «Nekā, mīļais, man jau
pagājušo gadu viens taisni šitā zvērēja. Bet advokāts teica,

ka no mēneša nekāds liecinieks neiznākot. Un tā vēl šodien

man bērnam maize jādod vienai pašai!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4271.

Dzīvo māte ar meitu. Māte meitu audzina kā nu praz-
dama un sargā to kā mācēdama, lai nu tik meitiņa godam
dzīvotu un pārāk ar puišiem nepiņķētos. Bet kas tev to de-

va! Vai no gaisa nokritis, meitai piedzimst bērns. Māte

raud, bet .meita šo mierina: «Neraudi, māmiņ. neraudi! Tas

bērns jau man piedzima, ne tev!» — «Nu tā tik vēl trūka, ka

viņ§ man būtu piedzimis!» māte diismīgi iesaucas, asaras

slaucīdama. — «tu pisīsies, un man bērni dzims!» —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Majoros.

4272.

Meitai piedzimst bērns. Visi apkārtējie kaimiņi nu ru-

nā, ko tik kurš māk un gudro, kas varētu būt bērna tēv-

Meita pati nesaka neko. Kaimiņu sievas velti izlauzījušas

galvas, nosaka: «Ek nu, kas lai vairs saprot to jauno pasauli-
Nav jau vairs tā, kā senāk: skaidri un kas jau bija.
tas bija visiem redzams. Bet tagad tik tu cilvēks zini, ka pi-

peles darbs tas ir, bet kuras, to laikam pats Dievs neišķirs.

Cik tad tādu nav, viens izvelk, otrs iebāž!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Majoros.
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8. MEITA SŪDZ PUISI PIE TIESAS.

a. MEITA SŪDZ PUISI PAR IZVAROŠANU.

4273.

Meita iesūdz puisi tiesā par izvarošanu. «Nu, kur lad

jums tas tā gadījās? Vai tad tur neviena palīga tuvumā

nebija?» tiesnesis meitai prasa. — «Bija gan cilvēki», —

meita neapdomādamās iesaucas, — «tikai mēs abi pagājām
dziļāki krūmos, kur neviens neredz!» —

Uzrakstījis Olģerts.
Noklausīta Rīga.

4274.

Kāds puisis meitai «uztaisījis», un meita to sūdzējusi
tiesā. Puisis gan teicis, La šī pati uzbāzusies, bet meita pa-

stāvējis, ka puisis šo izstrādājis ar varītēm. Tiesa piesprie-
dusi maksāt simtu rubļu tikai tādēļ, ka šis meitu ar varu iz-

strādājis. Puisis, redzēdams, ka liegšanās vairs nav, teicis:
«Nu. vismaz, par krekla celšanu varējāt kadu kvartu at-

laist!» Meita uzreiz iesaukusies: «Kur, es jau kreklu pati
pacēlu!» Līdz ar to pierādījums par meitas pievarēšanu at-

kritis, un puisis attaisnots.

Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag., Valkas apr.

4275. (var.)
Meita apsūdzējusi puisi pie tiesas. Šis esot viņai ar varu

uztaisījis bērnu. Puisis nekādi nav varējis izgrozīties no

savas vainas, tad airī iesaucies: «Ech! Bet ka' ta liku, tad

arī sagāja ar visu kreklu iekšā!» Meita par to apvainoju-
sies un iesaukusies: «Neka. melo! Es pati kreklu pacēlu!»
Tiesa puisi attaisnojusi. Uzrakstījusi S. R.

Teicējs S. F., Rīga.

Cits variants no Rīgas LFK >94, 41.

b. NEIZDEVĪGAS ATMIŅAS.

4276.

Kads puisis reiz meitai «uztaisījis» un meita to iesūdzējusi
tiesā. Puisis aumaša liedzies, ka viņš tādas reizes nevarot
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atcerēties, ka būtu pie tās meitas bijis. Meita gribējusi šim

atmiņa piepalīdzēt un turpat pie tiesas teikusi: «Vai ta' tu,
jani, neatceries, ka tu grūdi to lielo grūdienu, — es vēl

apsapirdos!»
Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag.. Valkas apr.

4277.

Kāda meita iesūdzējusi puisi tiesā par lamāšanos. Nu,
vai jus atzīstaties pa;r vainīgu?» tiesnesis puisim prasījis. —

Ne, nemaz ar' ne!» puisis iesaucies. — «Kā, tu neatzīsties?
Bet tu taču mani lamāji par pautu laižu!» meita, neļaudama
tiesniesim runāt, metusies starpā. —

«Es tevi lamāju: Ak tu

diega mēle, izkapts kalna adata! Kad tu manus pautus lai-

zīti, tad es tevi par pautu laižu saucu, ne citādi!» puisis šai

atbildējis. — Tiesnesis, no tādas valodas nekā nesaprasdams,
laidis, lai iet abi uz māju, un ja neesot ar mieru, lai tad tu-

pot abi cietuma.

Uzrakstrjis Oļģerts.

Noklausīta Liepājā.

c. PUISI PIERĀDA PAR VAINĪGU.

4278.

Kāds puisis piegulējis meitu, bet nu vairs nav gribējis
to precēt. Meita viņu apsūdzējusi pie tiesas. PagastJa namā,

kur tiesas sēdes notikušas, zem tiesas galda pastāvīgi stāvējis
alus spainis, tālab tiesas vīri pastāvīgi bijuši piedzērušies.
Puiša tiesas dienā pie tiesas galda sēdējis tikai viens ties-

nesis, tas pats. galīgi piedzēries, uz galda gulējis un pa mie-

gam saucis: «Pauf ārā! Paut' ārā!» Puisis, aiz durvīm stā-

vēdams, to dzirdējis un domājis, ka tiesa spriež viņu izrūnīt.

Nobijies tas gājis iekšā, teikdams: «Es esmu gan vainīgs!»
Uzrakstījis O. D—te, Mellužos.

4279.

Kāds puisis vienai meitai bijis uztaisījis bērnu. Bet,

kad nu meita to pateikusi puisim, tad puisis par to vairs i ne

dzirdēt' negribējis. Ko nu meita iesākšot, kas bērnu apgā-
dāšot! Tā iesūdzējusi puisi tiesā. Puisim arī vis negribējies

par vainīgo palikt, un tāpēc tas gudrojis visādus niķus. Kad

pienākusi tiesas diena, tad puisis pielicis pie pipeles ledu,
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un tā sarāvusies brīnum maza. Kad tiesnesis jautājis, vai šis

esot vainīgs, tad puisis atteicis, ka šim jau nemaz tāda rīka

neesot, lai varētu ko izdarīt. Tiesnesis licis, lai parādot,
nezin, vai taisnību runājot, vai ne. Puisis arī izvilcis. Bijis
arī tik mazs, ka tiesneši sākuši par viņa spējām šaubīties.

Bet te meita iesaukusies, ka viņš esot blēdis un melis, to šī

E
ierādīšot. Viņa nu nostājusies puisim priekšā un pacēlusi
runčus uz augšu. Kad puisis uzskatījis meitas saceltos

bruņčus, tad sācis vien tam briest un plesties, līdz sabriedis
kā cirvja kāts. Tiesneši, to redzēdami, nosprieduši, ka puisim
jāmaksā meitai par bērnu. Tā meita pierādījusi taisnību un

puisi uzvarējusi pie tiesas. Uzrakstījis Br. R—iņš, Rīgā.

Teicējs Jānis A., Liezeres pag., Madonas apr.

LFK 72, 15827.

4280

Kādai meitai, kurai viņas neuzticīgais kavalieris uzdā-

vājis dzīvu lelli, iesūdzējusi kavalieri tiesā. Kad nu pienā-
kusi tiesas diena, kā sūdzētāja, tā apsūdzētais bijuši ieradu-

šies tiesā. Tiesas kungs paņēmis adatu un to iedevis puisim,

teikdams, lai viņš adatu groza, bet diegu iedevis meitai, teik-

dams, lai viņa to verot adatā. Tā kā puisis adatu pastāvīgi

grozījis, tad meitai diegu ievērt arī neizdevies. Tad nu tie-

sas kungs teicis uz meitu: «Tā, lūk, tev vajadzēja grozīt

savu «aci», tad puisis tev neko nebūtu varējis izdiarit, bet ta

ka; tu to neesi darījusi, tad esi tikpat vainīga, kā apsūdzētais.»
Uzrakstījis N. Ļks.

Teicēja H. Ļka, Jēkabpils-Krustpils apk.

4281.

Bukaišu pagasta tirgotāja Smuļa meitai Zārai puisis
Jānis bija piegulējis bērnu. Žīds gribējis savu Zaru izdot

Jānim par sievu, bet Jānis uz to neielaidies. Tikusi ievadīta

sūdzība pie pagasta tiesas. Tiesa atļāvusi izmeklēties Zarai

soda veidu, un tādu arī tā atradusi, proti, Jaņa daika nogrie-
šanu, bet ar noteikumu, ka Jānim atstājams klāt mazs galiņš
ko izmīsties, un sods izpildāms desmit minušu laika. Lai so-

du pareizi izpildītu, ticis pagatavots dēlītis ar caurumu vidu,

caur kuru Jānim vajadzējis izbāzt daiku, bet Zarai to gar

dēlīša malu desmit minušu laika nogriezt. Spriedums ticis

arī nekavējoši izpildīts. Jānis ar muguru atspiedies pret sie-

nu, izmaucis sodāmo lietu dēlītim cauri, un Zara griezusi, bet

Jāņa pakaļa aizvien ciešāki un ciešāki pieplakusi pie
sienas.
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Tiesas kungi noskatījušies sprieduma izpildīšanā un pulk-
stenī, lai netiktu pārkāpts sprieduma izpildīšanas laiks.

«Ak tave neskīste dzīsle, ak tave neskīste dzīsle», puko-
jusies Zāra, kad desmit minūtes pagājušas, un Jānis no sienas

atbrīvots sveiks un vesels, «uz cit'e nelaime izstiepjas, bet uz

save nelaime saraujas», aiziedama vēl noteikusi viņa.
Uzrakstījis Dobelnieks, Dobelē.

d. NEGRIB MAKSĀT.

4282.

Reiz viens puisis piegulējis meitu, un meitai piedzimis
bērns. Meita; bāzusies puisim virsū, lai viņu precējot, bet

puisis neprecējis. Kā nu puisis šo neprecē, meita sūdz šo par
piegulēšanu pie pagasttiesas. Pagasttiesa piespriež, ka pui-
sim jāmaksā meitai par piegulēšanu 40 rubli, vai jāņem viņa

par sievu. Puisis izvelk maku un saka: «Lai taisīja, kas

taisīja, bet man jāmaksā!» Meita, šo kaitinādama, piemeti-
nājusi: «Jā, lai taisīja, kas taisīja, tev jāmaksā!» Puisis tū-

līt apķēries un uzsaucis tiesai: «Vai jūs dzirdējāt, ko viņa

nupat teica?» Tiesa ņēmusi vērā meitas vārdus un puišam
sodu atlaidusi, jo atzinuši to par nevainīgu.

Uzrakstījis J. Ļ—skis, Nītaures nespējnieku mājā.

Teicējs J. Pūriņš.

LFK 280. 1991.

4283.

Kāda meita puisim tā reižu reizēm «pašāvusi»: vai nu

žēl. lai jau cilvēks papriecājas. Bet tikmēr pa jokam šā un

tā. kamēr kādreiz šis iedzēries, ieliek to «resno» drusku dzi-

ļāk un ilgāk patura — bērns rokā. Nu meita grib, lai šis šo

prec, vai ar' dod bērnam maizi. Bet puisis no tādām lietam

ne dzirdēt negrib. Kot' nu darīs
—

sūdz pie tiesas. Tur pui-
sis visu noliedz, un tā kā nekādu tiešu pierādījumu nav, tad

puisi attaisno, jo tiesas kungi jau paši reižu reizēm tādas lie-

tas darījuši cik* uziet — kā tad lai nu zina, ka taisni šis tas

vainīgais! Par tādu spriedumu meita sadusmojas un turpat,
visiem dzirdot kliedz: «Ak. tu, rīkļu rāvēji! Pist pis, bet

kā sliktāk noiet, tad maksātāja neviena. Nu, dzīvojiet ve-

seli — es esmu pist devusi un došu, bet jums naudas ne bijis,

ne būs!» Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Daugavpilī-
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9. BALLĒ.

a. VĪRIEŠI.

4284.

Zaļumballē Ješkas līgavai piesmērējies tāds pilsētas
sprukstiņš. Tikmēr grozījies, tikmēr grozījies, kamēr bei-

dzot aizvedis uz rudzu lauka pusi. Ješka redzējis gan, kas

nu notiek, bet nospļāvies tikai un aizgājis pie bufetes dušu

uzpravīt. Kamēr.šis nu pravījis pie bufetes dūšu, pārnākusi
no lauka stūra arī meita, tīri stīva ar izplēstām kājām, un

nu labinājusies puisim klāt, lai šis nedusmojoties. Beidzot tā

saņēmusi Ješku pie piedurknes un lūgusi, lai nākot dancot.

Bet Ješka aizgriezdamies dusmīgi norūcis: «Kas pis, tas lai

danco. Man diezgan stīva stāv tāpat bez visas dancošanas».

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

4285.

Kādreiz puisis, nākdams kopā ia)r meitu no zaļumu balles,

nosēstas mācītāja muižas dārza malā «atpūsties». Tikmēr

pūšas, tikmēr, kamēr puisis paliek tāds nemierīgs. «Ko nu,

Frīdi!» meita puisi apsauc. —
«Kā nu tā var! Es negribu!

Bailes, tā vēl var iedzīvoties mātes godā, ko tad?» Bet pui-
sis tik sviež kāju pāri un nosaka: «Ko nu. ko nu, laid- lai

iet! Vai tad nu Dievs mazais bērns, ka pielaidis tadu šnuici

tik svētā grāvī, kāds ir šis te mācītāja iaukā!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Jelgava.

4286.

Puisis ar meitu, nākot no zaļumu balles, iegriežas rudzu

malā drusku pastaipīt kaulus. Ņemoties meita saka, lai šis

piesargot ies. ka nenotaisa kleitu un pārak nepiešmucejot
vilnu. Bet puisis, ar' roku atmezdams caur zobiem norūc:

Eeh. ko tur tik daudz, lai iet «lielajos arumos», gan jau. Kad

sakaltis a,T nagiem ieecēšu!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.
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4287.

Jautra kompānija, puiši un meitas izbrauc zaļumos.
Visi dzep, trako, kurina uguni un dzied. Te pēc pusdienas
kādam no puišiem sāk sāpēt vēders. Sāp un rūc ik air brīdi

stiprāki. Puisis redz, ka uz šito lietu sāk griezt uzmanību arī

viens, otrs no klātesošiem. Augšā celties arī neveikli, jo
citi vēl nav paēduši. Gribēdams kaut cik stāvokli glābt, pui-
sis ātri pieceļas, izrauj no kabatas pistoli un gaisā mērķē-
dams iesaucas: «Re', kur krauklis, es šaušu!» Viņš domā pa

šāviena laiku palaist arī citu rībienu. Visi apklust un skatās,

kur tad ir tas šaujamais krauklis. Puisis pastiepj roku ar

pistoli un spiež un reizē laiž arī pats savu «šāvienu» vaļā...
Bet iznākums ir tas, ka pistole nesprāgst. Krauklis paliek
nenošauts, tikai paša «šāviens» nodārd tā, ka klausoties vai

ausis aizkrīt.
Uzrakstījis OJģerts.

Noklausīta Gulbene.

4288.

Lauku zaļumballē ieradies arī kāds bodes zellis, kas kau-
trā vārda galā mēdzis runāt par «netto» un «brutto». Satai-

sījusies viena kompānija un iegājusi tuvējā veikalā nosvēr-

ties. Bodes zellis bijis par svērāju. Sverot meitas, tas tei-

cis: «netto» tik un tik. Sverot puišus, atkal: «brutto» tik un

tik. Kad nu citi sākuši brīnīties, kāpēc viņš tā sverot un no-

vērtējot, bodes zellis atbildējis: «Nu, puiši «mīt Sack», bet

meitas «oline Sack!» Nu arī citiem atvērušās acis.

Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teicējs Pēteris L., Skulte.

4289.

Ballē jauns puisis ar meitu dejo. Puisis dejodams velk

meitu sev aizvien tuvāk klāt, līdz beidzot, mūzikas taktī šū-

podamies, kaislīgi prasa: «Sirsniņ, vai tu arī ko jūti?» —

«Jūtu gan. skolotāja kungs!» meita piesarkdama aizgriež gal-
vu. — «Kādēļ tu mani par skolotāju sauc?» puisis izbrīnē-

jies prasa. — «Tādēļ, ka jums ir bikšu kabatā aizmirsusies

penāle un tā man visu laiku vēdera galā spiežas», — meita

atbild.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Sigulda.
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4290.

Reiz kādā zaļumu ballē puisis sēd blakus meitai, kurai

mugurā ir balta kleita. Vējš iepūtis kleitas stūri puisim klē-

pī. Nakts ir tumša, un puisis balto drānas stūri notur par

savu, kas izlīdusi laukā ne visai patīkamā vietā. Ātri viņš
ievīsta drānas stūri biksēs. Bet nu nāk cits puisis lūgt meitu

dancot. Šī ceļas — un nevar piecelties, kleitas stūris puiša
biksēs. Ko tagad dancot lūdzējs nodomāja — to nezinām,

tikai viņš pēc iespējas ātrāki nozuda.

Uzrakstījusi S. R.

Noklausīta Rīga.

4291. — 4292

1. Reiz kādam tēvam bijis ļoti skaists dēls. Viņš reiz

aizgājis uz balli. Bet neviena meita ar viņu negribējusi dan-

cot, par ko —to neviens nezinājis. Kad nu kāda meita aiz-

gājusi, tad viņa ar to padejojusi līdz zāles vidum un tur

palaidusi. Viņš vienmēr dabūjis lielu kaunu. Viņš nu aizgā-
jis uz māju un žēlojies tēvam, ka neviena meita negribot ar

viņu dancot. Tēvs teicis: «Nekas, dēls, pagaidi, labi vien

bus, aizej līdz kūtij un nogriez zirgam asti». Viņš nu aizgā-
jis un nogriezis labu vīšķi. Tēvs aizsūtījis, lai aizejot un

dabūjot driģenes. Dēls aizgājis un tās arī dabūjis. Tēvs

teicis, lai nu šis labi smalki sagriežot tos astrus un saberžot

tas driģenes. Tad lai sajaucot abus kopā. Lai aizejot tagad
uz balles zāli un pakaisot tos uz grīdas tā. ka neviens nere-

dzot, tad tūlīt šis redzēšot, ka meitas šo mīlēšot un iešot dan-

cot.

Dēls arī ņēmis, sataisījis un aizgājis atpakaļ uz bal-

les zāli. Ņēmis un savu brūvējumu pakaisījis. Puisis nu

nogājis turpat kādā malā un atsēdies skatīties, kas tur notiks.

Dancojuši visi spēcīgi. Astri un driģenes dancojot sākuši

celties uz augšu un līduši meitām zem brunčiem. Viņi sākuši

ļneitam tā gurnus grauzt un kutināt, ka nekāda gala vairs

beigt. Viņas sākušas ar vienu roku kert kāju starpī, ar otru

tert, bet kā nevarējis glābties, tā nevārējis. Viņas domāju-

šas, kas tad šās par velna blusām varot būt, kas tik stipri
dzeļot. Meitas vairs beigās nevarējušas izciest un sākušas

laisties viena pēc otras uz māju. Beidzot viņas nopratušas,
kas foir par vainu bijis un kas vainīgs. Puiši, kas sēdējuši un

redzējuši, ka meitām neiet labi. sākuši smieties un teikuši, ka

Puišus nevajagot brāķēt. No tās reizes visas meitas dancoju-
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šas ar skaisto puisi kaut bez apstāšanas. Ta puisis izmācījis
meitas.

Uzrakstījis Br. R—iņš, Rīgā.

Teicējs J. U—lejs, 53 g. v., Patkules pag., Bikseres muiža, Mad. apr.

LFK 72, 9273.

4293.

Ballē dejo resns kungs ar tikpat resnu dāmu šīberi. De-

jojot abi saspiež vēderus cieši kopā, bet tomēr kādu sprīdi uz

leju paliek puspēdu plata starpa. Beidzot deju, kungs nopū-
šas: «Nekā, šīberis nav priekš mums resnajiem! Ja mēs

gribētu dejojot izdarīt to pašu, ko tie tievie sikspārņi, tad

mums vajadzētu pipeles par pēdu garākas pastiept!» —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

b. SIEVIETES.

4294.

Līze gājusi uz masku balli un apģērbusies par zemes

lodi. Ballē kāds «kungs» nesmukiem vārdiem Līzi aizkāris.

Viņa griezusies ar sūdzību par šī kungai uzvešanos. Policists

jautājis: «Kādēļ jūs aizkariet šo dāmu?» —

«Nemaz neaizkāru, bet gribēju zināt to vietu tik, kur es

esmu dzimis».

Uzrakstījusi M. R—tale.

Stāstījusi L. Z—ņa, Ādažos.

4295.

Pilsētas mamzeliīte aizbraukusi uz laukiem, aiziet arī uz

lauku zaļumu balli. Tā noskatās, kā lauku meitas dejo un

tad degunu uzrāvusi saka: «Fui, es nesaprotu, kā tām lauku

meitām nav kauna tik resnu vēderu puisim klāt spiest». «Ko

nu klabini žokļus», kāda paveca meita noklausījusies iesau-

cas, — «no piespiešamas vien vēl nekas nelēcas, un spiest

spiež tas, kam ir ko spiest, ko tad jūs spundēsiet, kad pašai

gurni izdiluši kā ābeces vāki. un šķirba vēdera galā atšāvu'

sies kā veca pastala».
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.
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42%. Ar, pus, bez.

Meitas reiz sagudrojušas apcirpties. Meitas bijušas trīs

gabalas. Viens puisis šo sarunu noklausījies. Sākušas cirp-
ties. Pārdrošākā pirmā. Nocirpusi arī. Cirpuši otrā. Bet

līdz ko šī labi līdlz pusei, tā puisis sauc: «Nu jau diezgan
būs!» Tā meita palikusi puscirpta. Trešā nedabūjusi nemaz

cirpt. Vakarā visas trīs aizgājušas uz balli. Puisis arī aiz-

gājis uz balli. Tas nu staigājis meitai no pakaļas, rādījis uz

katru un teicis: «Ar, pus, bez, ar, pus, bez
. .

.»

Uzrakstījis Fr. G—bis, Vandzenes pag., Silenes-Kalējos.

Teicēja Sofija š—le, Vandzenes pag.

LFK 631, 449.

4297.

Kāda māte uzaudzinājusi tikumīgu un naivu meitiņu.
Meita iet uz balli, un māte dod pamācību līdzi: «Meitiņ, esi

uzmanīga un nepazaudē savu nevainību. Un es tev saku, ar

virsniekiem tu nedejo!» — Meita aiziet!. Viņu lūdz dejot daž-

dažādi kavalieri, bet starp tiem arī skaisti virsnieki. Beidzot

tomēr iznāk tā. ka viņa atrodas ar kādu virsnieku divi vien

kādā istabā — un viņa pazaudē savu nevainību . . . Viņa
noskumst un saka: «Ko nu mamma teiks?» Bet virsnieks ir

cilvēks ar žēlīgu sirdi, viņš saka: «Mana mīļā, tas nekas, mēs

to «vainīgo vietu» aizšūsim, un viss būs labi!» — Meita pār-
iet mājās. Māte apvaicājas, kā gājis. Nu viņa dabū zināt,

kas ar meitu noticis un ir ļoti sašutusi. Bet) meita to mierina:

Viņš teica, ka varot aizšūt. Bet, māmiņ, es tikai nezinu,

kāpēc viņš tūliņ neaizšuja, jo es jutu un redzēju, ka viņam

bija līdzi divi kamoliņi dzijas, bet viņš teica, ka esot aizmir-

sis mājās!
.

.»

Uzrakstījusi S. R.

Teicēja I. Z., Rīgā.

4298.

Ziemas laikā nāk no balles mājā puiši un meitas. Kada

meita saka puisim: Uztaisi man bērnu!» Puisis atbild:

"Priekš bērniem laiks par aukstu!»
. „

Uzrakstījusi b. K.

Teicēja A. R.. Rīgā.



10. LĪGAVA, LĪGAVAINIS, PRECINIEKI.

a. LIETPRATĒJS.

4299.

«Kā, jūs gatavojaties viņu precēt, bet neaprēķināt, ka

jūsu mēneša alga neiznāk pat viņas uzvalkiem?»
— «Nekas, bez uzvalka viņa vēl pievilcīgāka!» —

uzrakstījusi S. R.. Rīgā.

Teic. F. A., Rīgā.

b. MĀTE MEITAS VIETĀ.

4300.

Dzīvojuši reiz māte un meital. Meitai bijis brūtgāns, ar

kuru šī pisušies, kur tik pagriezdamās. Saprotams, to jau?

viņa mātei nestāstījusi, bet tā jau to sen bijusi novērojusi. —1
Reiz, kad meitas nebijis mājās, atnācis brūtgāns. Māte gājusi,
šim laipni pretim, iesaukusi istabā, iedevusi čarku un notei-
kusi: «Labi, jaunskungs, labi, ka atnācāt! Minnas gan

mājās, bet gan jau šoreiz pārtiksiet ar to pašu manu vecui

grabažiņu — kā jau būs, būs!»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Dagdas pag.

4301.

Kāda māte ar savu meitu dzīvojušas ļoti nabadzīgi, tā ka

vajadzējis pat abām vienā gultā gulēt. Reiz meitai atnāci

brūtgāns un ar' piegūlies turpat blakus. Nu gulējuši visi trīs

— Jaunie nogaidījuši, kad māte iemigusi un sākuši «strādāt»

Abi drusku aizrāvušies, sākuši gultu pardaudz čīkstināt —

un te puisis ar izbailēm iekliedzies: «Māte!» Meita, domā-

dama, ka māte tikko kā pamodusies, arī pati, it kā no miega

mozdamās, teikusi: «Vai, mammiņ, kādu es savādu sapnl

redzēju: velns ar mēli man pežu laizīja!» — «Ja. ja. meitiņ

laizīja gan, bet tagad tā mēle ir man rokā. un es viņu līdz

gaismai vaļā māte. puisi aiz pipeles sev tuvai

pievilkdama. noteikusi.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Dagdas pag.

84
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4302.

Kādai vecai sieviņai bijusi meita un tai — brūtgāns.
Kādreiz, kad vecā sieviņa bijusi grūti slima, aizgājis arī mei-

tas brūtgāns un palicis tur vjsu nakti. Vecīte savās ciešanās

vēlējusies mirt un lūgusi nāvi, lai drīzāk to atpestītu no cie-

šanām. Meita brūtgānam uztaisījusi atsevišķu gultu. Naktī

līgavainis pie līgavas ejot apmaldījies, piegājis pie slimās

mātes un iedomājies, ka tā ir līgava. Sācis ar to mīlināties un

meties vecītei virsū, piekopt dzimumu sakarus. Vecīte do-

mājusi, ka tā ir nāve un teikusi: «Ak, nāvīt, cik salds ir

tavs dzelons, pat mirt vairs nevēlos!» Tad tikai meitas brūt-

gāns sapratis, kas noticis.

Uzrakstījis K. B—ms, Rīgā.

Teicēja E. Br—de, 30 g. v., Matkules pag., Talsu apr.

LFK 25, 7469.

c. LĪGAVAINIS NEVAR AIZMIRST CITAS MEITAS.

4303.

Reiz vēlu vakarā meita Grieta, iedama uz šķūni pēc sal-

miem, ieraudzījusi pie kaudzies kaut ko tumšu kūņojamies.
Gājusi tuvāk; tpu, ka tevi cūkas norietu: Grietas brūtgāns
stumies ar ganu merģeli. Kamēr Grieta Tīstījusies, nevarē-

dama tik dlrīz atrast pienācīgu vārdu, skuķis pietrūcies kājās
un iesaucies: «Ko nu stāvi un boli acis kā raibā govs uz mī-

Kādēļ lai Jānis nenāktu pie manim! Vai tu domā, ka
tev ta pekele ir labāka kā man?»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Liepāja.

4304.

Satiekas divi draugi. Viens no viņiem jau labu laiku

atrodas laimīgā līgavaiņa kārtā, «Nu, kā tad tu tagad jūties?»
Draugs šim prasa: — «Kā jūtos? Uz mata kā Buridana eze-

IfeJ Tas nevarēja izšķirties starp divām auzu kulēm un no-

mira badā. Man tagad tāpat jācieš, jo sievu pirms kāzām

neatļauj godīga vīra pienākums, un to darīt ar vecajam brū-

tēm neļauj atkal līgavaiņa pienākums». —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.
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d. ATTURĪGAIS UN KĀRAIS.

4305. Smalkais piešuvis.
Senāk, mēreniešos, kāds puisis taisījies precēties. Brūt-

gāns bijis godīgs cilvēks un nekādos tuvākos sakaros ar savu

izredzēto neielaidies. Neilgi pirms kāzām puisis aizgājis cie

mos pie savas izredzētās un iegulies tai blakus gultā. Gulē

juši, gulējuši, bet te meita teikusi uz puiša: «Pēter, palūko,
cik man smalks piešuvis». (Par piešuvi senāk saukuši sie-

viešu kreklu apakšējo daļu, kura parasti taupības labad ti-

kusi piešūta no pakulu auduma.) Pēteris atbildējis: Tā

grēka gan priekš laulās (laulības) nedarīšu».
Uzrakstījis A. B—zīts. Mēros.

Stāstījis M. X.. Meru pag.

4306.

Kāda meita sastrīdījusies ar savu brūtgānu —
šis sa-

dusmojies un šņācis vien — nerunājis ne vārda. Meita, ap-

zinādamās drusku savu vainu, šim apkārt vien. mīksta kā

pirts slotas lapiņa, bet šis nelicies ne dzirdot. — «Nu. voi

ēsi goļu?» meita piesolījusi. — «Neēšu!» —
«Voi dzersi

pīnu?» — «Nadzeršu!»
—

«A mož, ka gribēsi nū monis

pošas?» meiča viltīgi acis piemiegdama prasījusi. — «Tū nu

gon padūd tik šu!» puisis kā dzelts uzlēcis kājās.
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Dagdas pair.

c. LĪGAVAIŅU KONKURENCE.

4307.

Vandzenes jūrmalā, K. mājās, mājas puisis meitu,

bet mājas meita grib kaimiņu puisi un norunā braukt pie

mācītāja. Dienā, kad brauks, mājas puisis sēd uz beņķa pie
krāsns un raud nopuņķojies. Brūtgāns pieiet pie puiša un dod

tam brandvīnu: «Še, dzer brandeu, ko nu penkšķ, ta sēkla

jau netrūkst!» Mājas puisis: «Lej dirsā sav brandeu. rņiaß
tik žēl. ka es Kaulam šūnī trīs reiz par tuv' sagulej'š!»
Brūtgāns paķer cepuri un pa durvīm lauka. Meita skrien

Cakaļ un sauc: «Ņeklaus. ņeklaus, ņev ties', ņev ties'!» Bet

rūtgāns atmet ar roku un brauc prom. Meita iet pie mājas
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puiša un saka: «Nu, tad ņem tu man'!» Puisis noslauka asa-

ras un brauc pie mācītāja.
Minna, E—te. 58 g. v., Vandzenes pag.

LFK 17. 159, 103.

4508.

Reiz kādam puisim atteikusi līgava, kurai gadījies kāds

cits, bagātāks. Bet puisis nebijis vis no muļķiem. Viņš ap-

meties slims, mētājies pa gultu un sūdzējies, ka nevarot

nomirt, kamēr nav atvadījies no bijušās brūtes. Viņa pie-

derīgie aizgājuši pie brūtes un lūguši, lai nākot jel atvadī-

ties pirms miršanas. Tā atnākusi arī. Puisis liek viņai pie-
sēsties un stāsta nevarīgā balsī: «Vai tu vēl atminies, kā mēs

pa tiem nāburgu rudziem gājām? Drīz tu biji apakšā, drīz

es virsū!» — Tagadējais brūtgāns dzīvojis turpat aiz sienas.

Tas, visu to dizirdēdams. atteicis meitai. Nu viņai nekas cits

neatliek, ka iet pie pirmā brūtgāna, kas pa tam jau «at-

veseļojies».
Uzrakstījis Aleksandrs, V—ts, Rīga.

Teicēja Jūle V.. ap 60 g. v.. no Kabiles pag.. Kuldīg. apr.

LFK 464. 4991.

f. DOD KUŖAM KATRAM.

4309.

Meita sēd tumšā istabā un mīlinās ar savu līgavaini. Sa-

spiež to pa krietnam un teic: «Jā. mīļais, taisnība gan. ka

mīlēt var tikai reizi pasaulē, bet...» — «Bet tev ši reize jau,

radās, ir garām un pist var dot ik kuram katram!» — puisis
meitu pārtrauc. Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4510.

Kāds puisis aizbraucis precībās. Brūtes vecāki bijuši

ļoti dievbijīgi, kādēļ izstāstījuši visu skaidro patiesību, ka

pienākas kristīgam cilvēkam. Beigās mate vel paklusam
piebildusi, ka viņas meita nu ar' neesot gluži nevainīga.
«Tad jau labi!» puisis priecīgi berzējis rokas, «man jau tas

pimpītis ar' nav no stiprajiem!»
M

1J

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Dagdas pag.
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4511.

Līgavas mate stāsta nākošam znotam par savu meitu:
«...Ir skaista, ir bagāta, ir nevainīga...»

Līgavainis: «Bet vai tad viņai nav neviena trūkuma?» —

Mate: «Ir, bet tas ir nieks: grūti dzemdē.»

Uzrakstījusi S. R., Rīgā.
Teic. F. A., Rīgā.

4512

Reiz kādai meitai bijuši divi brūtgāni. Viņa dzīvojusi
labu laiku ar abiem lustīgi, līdz beidzot palikusi uz grūtām
kājām. Viņa nu vienam brūtgānam uzspiedusies. ka tas esot

vainīgais. Bet patiesībā nemaz nebijis īstais vainīgais, kas

viņu tādu padarījis. Puisis strīdijies pretīm, ka meita esot

to citur sameklējusi, tā neesot viņa vaina. Meita atkal pa-

stāvējusi, ka šis vainīgs. Puisis domājis: pag', šis izzināšot

taisnību, kurš tas vainīgais. Kādu dienu viņš pārģērbies
sieviešu drēbēs un aizgājis uz meitu. Viņš nelicies nemaz

pazīstams un saderējis pair meitu. Sākuši tā un tā runāt.

Pēdīgi puisis prasījis meitai, no kura puiša šī palikusi tāda,
šai arī esot tāda pati nelaime. Meita, neko ļaunu nedomā-

dama, izstāstījusi, ka viņa palikusi tāda no otra brūtgāna,
bet ne no tā, kuram viņa gribējusi uzspiest bērnu. Abiem
tā runājot, bijis jāiet kādlai upītei pāri. Bet šis nu arī jau
ar nodomu sacēlis labi augstu brunčus, lai jau nu meita ierau-

got viņa «lietas» un saprotot, kas viņš tāds esot. Briduši nu

abi pāri upītei. Te meita, nezin kā, paskatījusies uz viņa

pusi. ieraudzījusi viņa «lietas», bet noturējusi tās par pavi-
sam kaut ko citu un iesaukusies: «Brien nu, māsiņ, pāri upei
un steidzies mudīgi uz māju, kājiņas jau ir redzamas!» Puisis

par meitas aklību tikko smieklus valdījis. Viņš ari pārbridis
pāri upītei un aizsteidzies uz māju. Nu viņš, kad saticis

meitu, izstāstījis tai visu, ko izdarījis, un meitu neņēmis. Tā

puisis sprucis vaļā no meitas. Uzrakstījis J. R—iņš, Rīgā.

Teicēja A. V—te, 30 g. v.. Patkules pag., Biksenes muižā, Madon. apr.

Noklausīta Alūksne.

LFK 479. 1028.

g. SADERINĀTIE.

4313.

Satiekas divas draudzenes. Viena nevainīga, — otra sa-

derināta. Pirmā tūliņ apjautājas par saderinātā līgavaiņa
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labklājību. — Ak. ko nu! Tagad jau noraujas nabadziņš
melnās miesās!» draudzene atbild. — &Nu, ko tad viņš
dara?» — «Ko dara: pis mani no rīta līdz vakaram un no

vakara līdz rītam, un pa vaļas brīžiem vēl pievāc vecās

brūtes!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Jaungulbene.

4314.

Saderinātie pavada kopā pirmo nakti. Šinī mirklī nāko-

šais vīrs jau mēģinā drusku dabūt no savas nākamās sievi-

ņas. Bet šis nodoms tam ir jāatmet, jo sieviņai caurumiņš ir

tik mazs, ka ar pirkstu iedurts. Bet šim bāžamais ka ku-

meļa kāja. Abi nu labprātīgi norunā uz vienu gadu kāzas

atlikt, kamēr sievai paaugsies caurums drusku lielāks. Pēc

gada, saiet atkal abi kopā un guļ. Otrā rītā vīrs smagi no-

pūzdamies nosaka: «Nekā. mīļā, nu man būs savukārt jā-
audzē nevis vienu gadu, bet veselus desmit, jo tev pa vienu

pašu gadu ir izplēties vismaz veselu pēdu!» — «Par to tev

jāpateicas muižas kalējam un kučierim ar vagaru!» — jauna
sieviņa priecīgi stāsta.

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Rīga.

i. PAVIEGLI PRECINIEKI.

4515.

Kāds drusku paviegls puisis gājis precēties. Meitu mate

šo mīļi ievedusi istabā pie meitas un meitai pateikusi: «Tu,

meitiņ, palūko ciemiņam pautus,*) es iešu pēc pieniņa!»
Puisis pārpratis un tā nobijies, ka pa galvu, pa kaklu meties

pa durvīm laukā, un uz mājām prom.
Uzrakstījis Kārlis Kn—pe, Valka.

Teicējs Roberts Š—ka, Valka, 45 g. v.

4316.

Reiz aizgājuši uz vienu meitu precinieki, bet tai bijis
krāsnī maize jālaiž. Bet meitai bijusi uts iekodusies. Meita

*) Dažas vietas par pautiem sauc olas.



paņēmusi uti un nokāvusi. Maizi krāsnī laižot, tā appirdu-
sies. To dzirdēdami, precinieki gribējuši iet projām, bet
meita teikusi, ka nu šī esot vesela: vēdera sāpes izpirdusi un

karulgriezi nokāvusi. Kad nu tā, tad precinieki arī bijuši ar

mieru un meitu paņēmuši.

Uzrakstījis B. R—ņš.

Teicēja Margrieta I—ne, 68 g. v., Cesv. pag., Madon. apr.

LFK 73, 6849.

43i?. Luk, cik garas!

Agrāk vienā ciemā puisieši staigājuši bez biksēm, garos
kreklos, bet otrā ciemā, turpretim, ar biksēm. Puisis, kas

staigājis kreklā, iemīlējies tā ciema meitā, kur puiši staigā-
juši ar biksēm. Meita ar vecākiem arī bijusi ar mieru tikai

ar tādu norunu: tikmēr šī pie brūtgāna neiešot, kamēr šis

būs pašuvis sev bikses. Brūtgāns arī bijis ar mieru. Tūliņ

aizgājis uz bodi, nopircis drēbi un licis skroderim pašūt

garas biksas. Skroderis teicis, ka līdz svētdienai būšot ga-

tavas. Pienākusi svētdiena. Brūtgāns bijis pie skrodeļa klāt

pēc biksēm. Skrodelis apvilcis brūtgānam jaunas bikses un

rādījis, ka drēbes vēl tāds gabals palicis pāri, apmēram pus-

aršinas. Tagad brūtgāns tūliņ ar jaunām biksēm devies uz

brūti. Bet ceļā sagribējies «žīdam renti maksāt». Nogājis
pie mežmalītes. neviena netraucēts, novilcis bikses nost un

pakāris kokā. Iztaisījis savas «rebes» un devies tūliņ pro-

jām. Bet bikses palikušas karājoties koka zaros. Aizgājis
pie brūtes, tūliņ stādījies tai priekšā: «Lūk ,kādas!» Brūte,

neko neredzēdama, neko arī nesacījusi. Šis uzrāvis kreklu

vēl augstāk, bet brūte vēl nekā neredzējusi un teikusi, lai

paceļot vēl augstāk. Šis nu uzrāvis kreklu pavisam augšā un

teicis: «Nu, redzi! Un vēl pusotras aršinas palika mājās!»
Nu tikai brūtgāns atminējies, ka bikses tam nav nemaz mu-

gurā, bet karājas meža malā egles zaros.

Uzrakstījis Aleksandrs C—ze. Kosas pag.

Teicējs Andrējs C—ze. Kosas pag.

LFK 617. 1448.
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11. PIE MĀCĪTĀJA DAŽĀDOS SEKSUĀLĀS DZĪVES

JAUTĀJUMOS.

a. BIKŠU LIECĪBA.

4318.

Kads jauns puika gribējis precēties un gājis pie mācī-

tajā. Mācītājs bijis krievs. Puika izstāstījis viņam savu va-

jadzību. Mācītājs uzsaucis: Tuļi met bikš zemē!» Šis no-

trucies un nometis arī. Mācītājs redzējis, ka šim tie rīki tik
mazi un sacījis: «Ja tu gribi precēties, tad tev vajaga pipuļu
ka spriguļa galvu un kūšu kā kārkļa krūmu, bet tev ir

pipuļi ka rudžu rogi un kūša ņemaz!» —

Uzrakstījusi E. \—de. Jaunburtnieku pag. Gaurēs. Valmieras apr.

Teicējs Jānis D—ga. Valmiera.

LFK 625. 1052.

4519.

Kādfe pāris lībiešu aiziet sestdienā pie mācītāja likties
baznīcā uzsaukties. Mācītājs prasījis, ko viņi gribot?
Agrākos laikos esot bikses šūtas ar tādu «klopi». Lībietis at-

pogājis klopi un sacijis: « Jus, cienīgs mācītājs, ari redz', ko

tas biks' klop man grib!» Uzrakst. E. Tr—nis, Ventspilī.

Teicējs Fricis Tr—nis, Ventspilī.

LFK 743, 15.

b. MEITAS BĒRNS UN VIŅA TĒVS.

4320.

Kādai kalponei piedzimis bērns bez vīra. Viņa gājusi
pie mācītāja bērnu pierakstīt. Mācītājs rakstīdams prasl-

iis, kas esot bērna tēvs. Meita lūdzas, vai zemē krizdama,

a neviens puisis neesot pie viņas gulējis. Mācītājs, redzē-
dams, ka meita sāk melot, prasa, kā tad šai varējis bez tēva

rasties bērns? Nu meita, kā atcerēdamās, atteikusi mācītā-

jam, ka šī reiz esot pirtī paņēmusi peramo slotu, ar kuru
viņu mājas Jānis pēries, un šī savukārt ar to izpērušies, var-

būt, ka tas bērns būšot radies no tās slotas.

Uzrakstījis B. R—ņs, Rīga.

Teicēja Marija P—lits. 50 g. v.. Cesvaines pag., Madonas apr.

LFK 72. 8101.



4521. Bikses vainīgas.
Kada meita gājusi pie mācītāja pierakstīt savu bērnu.

Mācītājs pieraksta un jautā, kas ir bērna tēvs. «Nezinu, cie-

nīgs mācītājs.» — atbild meita, «neviens vīrietis pie manis

nav bijis.» Bet mācītājs uzstājas, lai sakot taisnību, neviens

pasaule nevarot būt bez tēva! Bet meita no tā neko neat-

ceras. Kādreiz gan. maskās ejot, tā esot uzvilkusi puiša
bikses ka ja, bet vai tad no tā varētu būt? «Ta' redzi, vai es

neteicu, ka tev ir bijušas darīšanas ar vīriešiem, un tās pašas
bus bijušas tas vainīgais tēvs,» teicis mācītājs.

Uzrakstījis Kārlis B—ms, Rīgā.

Teicēja Antonija A—ņa, ap 30 g. v., Rīga.

LFK 23, 6964.

4522.

Pie mācītāja aizgājusi meita pierakstīt savu bērnu. Mā-

cītājs prasījis, ar ko tad šij tas bērns gadījies. «Nezinu,»
atteikusi meita, nakts bija tumša, nevarēju labi saredzēt!» —

Nu, kāds tad apmēram izskatījās?» prasījis mācītājs tāļāk.
Meita kaunīgi nodūrusi galvu un neatbildējusi. «Nu, saki
vien droši!» uzstājies mācītājs. «Nu, cienīgtēvs,» meita tei-

kusi, tāds pat bija. kā jūs. Izskrēja no rudziem...» —

Diezgan!» iekliedzies mācītājs, tāļāk zinu!»

Uzrakstījusi S. R.

Teicējs S. F., Rīgā.

4525—4524.

i. Reiz puisis ar meitu piedzīvojis bērnu. Kad nu bērns

meitai piedzimis, puisis negribējis meitu vairs ne redlzēt, ne

arī precēt. Ko nu meita lai dara ar bērnu, ka puisis viņu

neatzīst par savu? Meita ņem un puisi iesūdz pie tiesas.

Tiesa nospriež, ka puisim jāmaksā bērnam katru mēnesi zi-

nāma naudas summa. Puisis arī neko, maksājis, maksājis.
Bet viņam bijusi ļoti nelaba sirdsapziņa. Ne tam naktīs

miegs nācis. nekā. Visur nebijis labi.

2. Puisis reiz aizgājis līdz mācītājam un izstāstījis, ka

šo mokot, šam neesot miera ne naktī, ne dienā. Mācītājs pra-
sījis, vai šis neesot kādu darbu pastrādājis, kas nebūtu pa-

reizi. Puisis nevarējis nociesties un izstāstījis, kā izgājis ar

meitu. Mācītājs teicis, tas esot labi, ka šis izstāstījis, lai

šis apprecot to pašu meitu, tad šim vairs nebūšot nekādu ne-

patikšanu. Tikai tāpēc šim esot nelaba sirdsapziņa, ka šis

92



tā izdarījis. Puisis arī paklausījis mācītāju. Tas aizgājis
uz meitu, ar kuj*u viņam piedzīvojies bērns, un tagad to bil-

dinājis. Meita bijusi ar mieru iet pie šā. Tā viņi apprecē-
jušies. Kad puisis to izdarījis, tad sirdsapziņa likusi viņu
pilnīgi mierā. Meita arī bijusi visu naudu sakrājusi, ko šis

maksājis viņai priekš bērna. Naudu pēc kāzām viņa atde-

vusi tam atpakaļ. Necik ilgi pēc tam, kad apprecējušies, vi-

ņiem strīdus bērns nomiris. Nu viņi abi dzīvojuši laimīgi
visu savu mūžu.

Uzrakstījis Br. R—ņš. Rīga.

Teicēja K. A.. ap 70 g. v.. Cesvaines pag.. Madonas apr.

LFK 72. 4352a.

c. GRĒKI UN NEPIEDODAMS GRĒKS.

4325.

Kāds mācītājs, iesvētāmos bērnus mācīdams, kādreiz

teicis: «Nu, mīļie bērni, skatāties, ka jūs neieejat lopu kārtā.»

Pēc kāda laika pie mācītāja atnāk kāda no viņa iesvētāmam

meitām un raudādama sūdzas: «Cienīgstēvs, es iegāju lopu
kārtā!» Pārsteigts mācītājs izsaucies: «Kā tā. mīļais bērns?

Šī atbild: «Man spalvas sāka augt.»
Uzrakstījis N. Ļks.

Teicēja H. Ļ—ks. Krustpilī. Jēkabpils apk

4326.

Pie mācītāja aizgājis pierakstīties jauns paris. Brūte

bijusi jau «pusbriedumā», jo, vai tad nu liegsi brūtgānam to.

kas šim, kā vīram, būs atlikulikām. — «Ka tad ta, — vai

tad jūs no grēka nebijāties. pirms kāzām?» mācītājs sācis

bārties. — «Ko nu, ko, cienīgstēvs. bijāmies i vis,» brūtgāns

taisnojies, «bet vai tad nu jūs paši nezināt, cik tad kuram

vairs tā prāta tādā reizē, kad pipele rausta pautu kuli!»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Rīga.

4327.

Dzīvojis kāds loti godīgs puisis. Reiz viņš aizgājis sū-

dzēt mācītājam grēkus. Starp citu, viņš stāstījis, ka tam

uz sirds esot kāds briesmīgi liels grēks: viņš esot redzējis

upe peldoties kailas sievietes. Un. kaut gan viņš esot be-
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dziis, cik spej, tas to tomēr nosaukušas par ēzeli. Mācītājs,
noklausījies puiša stāstu, teicis: «Nu, tad jau tu arī esi īsts
ēzelis, ja esi bēdzis. Šo grēku es tev nevaru piedot.»

Uzrakstījusi S. R., Rīgā.
Teic. S. A.. Rīga.

12. VECPUIŠI UN VECMEITAS.

a. VECPUIŠI.

4528.

Pie kāda veca puiša dzīvojusi par saimniecības vadītāju
jauna meita. Kaut gan puisis ap šo visvisādi lēkājis —

meita šim nedevusi ne par ko. Reiz puisim iztrūkusi bikšu

priekšā poga. Šis iegājis pie meitas un gluži nevainīgā balsī

lūdzis, lai to piešujot. Meita gan gudrojusi, ka vajadzētu
bikses novilkt, bet oeigās sākusi šūt tāpat. Šujot, šī puisim
šad un tad piedūrusies ar roku. un šim jau drīz vien pipele
sākusi «rīkoties». To sajutusi arī meita un tamdēļ dusmīgi
iesaukusēs: «Saimniek, valdiet tur to apakšā, — ka tā man

roku grūsta, es nevaru strādāt! Ja ne — šujiet pats savas

pogas.» Uzrakstījis Olģerts.

Noklausīta Liepājā.

4329.

Pie veca puiša reiz atnākusi ciemos šā brūte — jauna
meita. Puisim traki gribējies, un šis gaidīt gaidījis, kad

šī stiepsies un varēs sākt kustināt. Bet meita bijusi traki

naiva: līdz ko iegājusi istabā, sākusi staigāt pa ķēķi, vā-

rījusi tēju. taisījusi sviestmaizes, nelikdamās ne redzot, ka

puisis pipeli rokā vien nēsājis. Beidzot puisis saskaities un

iesaucies: «Ko tu gan īsti aomāi: vai tu esi te atnākusi pa-

sauli izēst? Liec to trumuli mierā un nāc uz gultu!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4550. Sīkstulis.

Reiz dzīvojis kāds vecs un nejēdzīgi skops puisis. Savā

mūžā viņš nebijis ne reizes pisies tādēļ vien, ka žēl bijis

bikses, kas tā beržoties. vairāk plīstot. Nu, un bikses pa-
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visam nevilkt un tad to «joku» taisīt, atkal bijis kauns. Reiz

nu puisis izdzirdis, ka otrā pagastā esot tik skopa, meita,
kādas otras skopākas vairs — ar guni meklēdams, neatra-

dīšot. Nu puisis devies pie tās meitas. Kad aizgājis, bijis
jau vakars, bet meita uguni nedegusi. Kādēļ šī neiededzot

uguni? — ieprasījies puisis. Nu, runāt jau varot arī pa

tumsu, — atbildējusi meita. «Ak tā!» iesaucies puisis un no-

sviedis bikses, «tad man tumsā arī nav bez biksēm kauns.»

Un nu stiepis meitu gultā un ņēmis šo gan no vienas, gan

otras malas par visiem garajiem gadiem.
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgū.

4551.

Kāds izvirtis vecpuisis, kuram saimnieces mājās nebijis,

parasti paņēmis kalponi un ar to dzīvojis. Protams, kā jau

nu katra jauna meita var pie tāda padzīvot. Reiz kādai kal-

pone viņam tomēr iepatikusies vairāk par visām citām, un

tai arī saimnieks paticis, tamdēļ viņa jau ilgi dzīvojusi uz

vietas. Kādreiz viņa tomēr kādu domstarpību deļ aizgājusi

projām pie cita tāda paša kaimiņa dzīvot. Tad nu nabaga
atstātais nezinājis, kur savu sirdi remdināt. Aizvedis pienu
uz pienotavu, viņš savas bēdas uzticējis pienotavas vadīta-

jam, kas bijis arī veterinārārsts un par viņu iežēlojies, pa-

rakstīdams tam zāles, ko dodot barojamām cukam. kad tas

paliekot nemierīgas (sākot kuili prasīt).
Uzrakstījis N. Ļks.

Teicēja H. Ļ—ka, Jēkabpils-Krustpils apk.

4552—4555.

1. Senos laikos dzīvojis kāds pavecs un kurls puisis.

Viņš dzīvojis kādā mazā nomaļus būdiņa. Dzīvojis viens

Pats. Tas gan gribējis jaunības dienās apprecēties, bet sava

kurluma dēļ nekādi nevarējis. Bez tam vel tas nevarējis

lagā nemaz izrunāt. Tādu trūkumu dēļ tas nu nevarējis ne-

maz arī jauns būdams sameklēt. Pēdīgi kādu dienu tas sa-

meklējis nelaulātu sievieti izpriecas reizei. Jaunavu saukuši

Mariju vārdā. Tamā reizē, kad kurlais bijis pašlaik ari jal

virsū, kāds cilvēks pienācis pie istabas durvīm un pieklabi-
nājis. Atbildes nekādas vis nesagaidījis. Tas tikai dancojis

ārpusē, pie durvīm stāvēdams, un dzirdējis kurla vārdus, ko

tas saucis uzgūlies viņai virsū: «Marij, vai ir iekīča?» Ma-
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rija gan dzirdējusi, ka kāds pie durvīm klauvējot, un tā nu

gribējusi sprukt no kurlā vaļā, bet tas vis nekāpis nost. Tā

gan kliegusi, lai šis tak šo laižot vaļā un lai laižot to iekšā,
kas pie durvīm klauvējot. Tomēr Marijas teikšana neko ne-

līdzējusi. Kurlais tik kliedzis uz savu sarunāto draudzeni:

«lektčā ir, iekčā ir! Lai nu patāv, lai nu, Marij, patāv!>
Pēdīgi aiz durvīm klabinātā js nevarējis nociesties, un tas no-

domājis, ka kurlam esot istabā kāda nelaime, vai kas cits

noticis. Tas grūdis ar visu spēku durvis vaļā, tā izsizdams

tās no bultas. leiedams istabā, tas ieraudzījis kurlo vecpuisi
Marijai virsū.

2. No tās reizes, kad kurlais Marijai gulējis virsū, tā

palikusi uz gfūtām kājām. Pēc deviņiem mēnešiem tai pie-
dzimusi maza meitiņa. Kad Marija teikusi kurlajam, ka

mazā esot šā meita, taldl to kurlais vairs ne par ko negribējis
dzirdēt un neatzinies par vainīgu, teikdams: «Viti pita, viti

pita, un nu grib, lai at vient pats audēju maukats bārnu!>

Marija kurlo vecpuisi iesūdzējusi tiesā, ka bērna tēvs noliedz

vainu un negrib maksāt bērnam. Viņa par liecinieku uz-

devusi to cilvēku, kas ielauzies taī laikā kurlā istabā, kad

pašreiz kurlais viņai bijis virsū, un tas to visu tad redzējis.
Tas arī neko neliedzis, bet visu izstāstījis, ko dzirdējis, aiz

durvīm stāvēdams, un ko kurlais pa istabu kliedzis, un ko

redzējis, kad ielauzies istabā, domādams, ka kurlam kāda ne-

laime notikusi. Tiesa atzinusi kurlo paT meitenes tēvu un

nospriedusi naudu, kas jāmaksā tam par sodu un bērna au-

dzināšanu. Pēc sprieduma kurlais tikai noteicis: «Viti pita.
viti pita, man vienam jāmaktā!»

Uzrakstījis Br. R—ņš, Rīgā.

Teic. E. U—ja. Patkules pag., Bikseres muižā, Madonas apr.

LFK 72, 15764.

b. VECMEITAS.

4334.

Veca meita noskatījusies, ka jauni puiši upē peldas un

upes malā pimpus slaista, iesaucas: «Ai, Dieviņ, re' kur

manta, bet kas man tur tiek, ka citi slaista kā kumeļi aploka

ja man jāpietiek ar skatīšanos vien!» —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.
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4335.

Veca meita zaļumu ballē ar skaudību noskatās, ka jau-
nās meitas staigā ar puišiem un nopūzdamās saka: «Tā, jā,
cilvēciņ, kur nu ir tā Dieva tiesa un taisnība! Cita saķērusi
piecas pipeles vazā no viena stūra otrā, bet citām, godīgām
meitām — jāpaliek tukšā!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga

4336.

Kara laikā kāda veca meita savu pūrallādl pārkravā-
dama nopūšas: «Krāju jau nu krāju, neļāvu pirkstiņiem
vaļu ne dienu, ne nakti, bet ko tad tas viss līdz, ar visu

krāšanu būs meitās jāpaliek. Nebija jau priekš kara, kas

ķer, kur nu vēl tagad, kad visi resnākie pipeļu gali pa gaisu
aiziet! Tagad par tādām lietām ir ko domāt nav!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Gulbene.

4337.

Vecai meitai, pa lauku staigājot, vējš rafuj un ceļ uz

augšu brunčus. Meita tos iemiedz kāju starpī vienreiz,

iemiedz otrreiz, bet kas tev deva, līdz ko sper soli, ta brunči

augšā atkal. Nu meita koķeti sagriež sānu pret vēju un ka

nicinādama, nosaka: «Fui, bet ir gan tas vējš nekaunīgs
zellis! Žēl, ka viņam tikai nav tas, kas ir visiem puišiem,
bet kuriem atkal nav dūšas palīst tur, kur šis lien.» —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Gulbene.

4338.

Bijušas divas puslīdz labas draudzenes. Viena no tam

— meita pusmūža gados, otra drusku jaunāka. Reiz jaunā-

kajai palaimējies dabūt līgavaini. Šī nu priecīga. Bet no

tas pašas dienas ar veco draudzeni beigas ir, jo ta jau aiz

skaudības sitas vai nost. Reiz, kad atkal jaunāka ar savu

līgavaini aiziet pastaigāties, vecā meita nikni iesaucas:

«E--e, tad tā arī smaida, kā sivēns maija mēnesī! Pipeli da-

būjusi, domāt, ka zeltā būtu ieķērusies!» —

Uzrakstījis - Oļģerts.

Noklausīta Gulbenē.
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13. JOCĪGI GADĪJUMI.

4339.

Kādreiz māte ar meitu aizgājušas pļavā vijgriežņus
plūkt1. Māte plūkusi, bet meita apsēdusies uz celma. Te uz-|
reizi māte dzirdot, ka meita sāk kliegt. Māte pieskrējusi
meitai klāt. Meita nu kliedzot, ka čūska iekodusi pafvēderī.ļ
Māte gribējusi vest meitu uz dakteri, bet meita tikai gribē-1
jusi, lai to aizvedot uz kaimiņu Miku, jo tas protot tādas f
lietas ārstēt. Māte arī paklausījusi un aizvedusi meitu uz|
Miku. Kamēr māte iegājusi istabā, tikmēr Mika pie meitas

klāt, nogāzis to zemē, uzgūlies virsū un nu ārstējis, kā maļ
cējis. Kad ienākusi māte, meita jau bijusi vesela un teikusi: I

«Ir gan tas Mikus Garpipele malacis! Tikko kā pielika
tādu kā teļa kāju pie pavēderes, tā sāpe uzreiz palika ma-

zāka, un kad iebāza vēl dziļāk, tad visu vainu kā ar roku

atņēma.»
Uzrakstījis Br. R—ņš. Rīgā.

Teicējs Pēteris B—ģis, Cesvaines pag., Madonas apr.

4340.

Kādai mātei bijusi ļoti slinka meita. Kādu rītu māte

dzirdējusi, ka otrā istabā meita kaut ko kasa:: skribs, skribs!

Domādama, ka meita kasa abru, māte teikusi: «Ir gan mana

meitiņa čakla: maizi samīcījusi, jau abriņu kasa!»
— «Jā,

abru kasa? Vēderu kasa!» atsaukusies meita.

Uzrakstījis O. D—te, Mellužos.

Teic. L. D—te, 46 g. v.

4341. Gudra meita.

Zasas dzirnavās pie vilnas kāršanas atbraukusi lepna
meita no līvāniešiem. Tā prasa kārsējam: «Es lougturn,

jaunskungs, voj jius nazinātum, cik apmāram man tuas vil-

nas prīkšā boutum?» Tas paskatījies un noteicis: «Esi jau

dūšīga meita, domāju, būs tev labs vīkšķis vilnas priekšā!» j*
«Na, tod, jaunskungs, voi jius navarātu man storpā īgroust?»
— «Nu, ej palūdz melderzeļļiem, tie kārāki uz grūšanu, var-

būt kāds i tev iegrūdis arī!» —

Uzrakst. O. T—ans. Alsviķu pag.

Noklausīta Dignājas pag.

Var. no Rīgas PBK.
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Uz laukiem, nomaļā stūrī bijusi kāda divstāvu mājiņa.
Apakšējā stāvā dzīvojusi meita, augšējā puisis. Kādā dienā

puisim ir jācep maize, bet maizes krāsns ir apakšējā stāvā

Eie meitas. Kad maize jau izcepta, puisis to grib nest augšā,
et meita nelaiž. Puisis iesūdz meitu tiesā. Tiesnesis prasa,

kas par lietu. Puisis grib stāstīt visu pēc kārtas, iesākot ar

to, ka uz laukiem ir divstāvu mājiņa... Tiesnesis uzkliedz,

lai stāsta īsāki. Nu, tad puisis stāsta tā: «Meita bija apakšā,
es biju virsū. lebāzu iekšā, bet ārā nelaida vilkt!»

Uzrakstījusi L. P., Rīgā.

4343.

Reiz kāda meita stāsta citiem, kādu tā pagājuša naktī

ļaunu sapni redzējusi. Vairs mutē nebijis neviena zoba.

«Ķēru roku mutē — tukšs!» Stāstā klausās arī kāds puisis.
Tas ieprasās: «Vai tad tu esi pārliecināta, ka ieķēri roku

tieši mutē?»

Uzrakstījusi S. R.

Noklausīta Rīga.
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III. Vīrs un sieva.

1. JAUNAIS PĀRIS.

a. LAULĪBAS.

4344.

Puisis brauc uz baznīcu uz laulībām. Pie baznīcas iz-

kāpjot no ratiem, puisis ar acīm pārslīd pār meitu rindu,

kas stāv pie baznīcas durvīm un nopūšas: «Jā, jā, saki nu.

cilvēks, kur tev prāts, pagriezt tikai muguru šitādam zosu

dārzam, bet tā jau ir: kad pipele uz augšu, tad prāts uz

leju!» —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Jaungulbene.

4345. Pirmā mīlestība.

Tanīs laikos, kad1 nauda bija sevišķi dārga un gada
puiša alga bija līdzvērtīga vienam pārim garo stulmu zā-

baku, bet meitas alga vienas aitas vērtībai, Saldus pagasta
N. mājās par puisi bija Juris Trencis, kas bijis ieskatījies to

pašu māju kalponē, pareizticīgajā Katrīnē. Juris bija visa

apkārtnē izslavēts par spēcīgāko puisi. Dzirnavās viegli jo

viegli ar piecu pūru labības maisu tas kāpis pa trepēm spēlē-
damies, bet sestdienas vakaros uz ceturtdaļverstes attālo

pirti, spainī uz savas pipeles sanesis karsto ūdeni. Par šādu

varonību arī Kate nav palikusi uz Juri vienaldzīga. Savus

naudas ietaupījumus nākošiem kāzu izdevumiem,

rūpīgi noglabājis apakšbiksēs šim nolūkam iešūtā ka-

batiņā. Kāzu priekšvakarā mājinieki Jurim aizrādījuši, ka

baznīcā pēc beigtām laulībām pareizticīgo priesterim būšot

jādod mīlestības dāvanas. Otrā dienā pēc beigtās laulības
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ceremonijas, pareizticīgo priesteris teicis uz Juri: «Juri, pa-
rādi Katjai to pirmo mīlestību.» Juris sapratis, ka nu pie-
nācis laiks izrēķināties ar priesteri par laulāšanu un, lai da-

būtu mīlestības dāvanu, pogājis vaļā savas virsbikses, iebā-

zis roku un sācis pa apakšbiksēm meklēties. Priesteris, do-

mādams, ka Juris to lietu sapratis no citas puses, saķēris
Jura roku un teicis: «Tā ņe, Juri, tā ņe, Juri, to vēļāk, to

vēlāk, bet tagad pabučo Katju.»
Uzrakstījis Dobelnieks, Dobelē.

4346. Kanga brūte.

Apprecējis puisis bagātu latgalieti. Tikko salaulāti, nāk

no baznīcas laukā, šī tūdaļ pilnā balsī prasa jaunājam vī-

ram: «Nu, kod to jius mani kakurēsat?» Vīrs nokaunējies,
klusām: «Nu, vakarā, vakarā!» Bet šī tāpat stipri: «Vokorāi

ūtru raizi!» Uzrakst. O. T—ns. Alsviķu pag.

Noklausīta Vestienes pag.

b. NAV PIRMIZRĀDE.

4347.

Kāds kungs gribējis precēt bagātas dāmas meitu. Dāma

kungu brīdinājusi, ka viņas meitai esot «pagātne». Kungs
par to nemaz neuztraucies. Kāzu vakarā visi viesi ieradušies

frakās, tikai līgavainis viens smokingā. Kad līgavas māte

tam vaicājusi, kāpēc viņš neesot frakā, kungs atbildējis: «Es
fraka ierodos tikai «pirmizrādēs»!»

Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teicēja S. Herta no Jaunlatgales.

4348.

Kāds vīrietis gribējis precēties. Viņš meklējis nevainīgu
meiteni. Viņš arī vienu noskatījies un domājis, ka tā būs

vel nevainīga un apprecējis to. Pirmā naktī, kad viņš tai-

sījies sievai kāpt virsū, tas teicis: «Lai nu Dievs palīdz
desmito cilvēku lauzt!» Sieva, to dzirdēdama, teikusi: «Bāz

jau bāz. septiņdesmit astotais!» — Vīrs noteicis: «Abi labi!»
Uzrakstījis Br. R—ņš, Rīgā.

Teic. Jānis. V—ko. Cesvaines pag., Madonas apr.

Noklausīta Bērzgales pag.. Rezekn. apr.

LFK 72. 9055.
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4349. Vīrs.

Kāzu naktī pēc pirmās «vētras», sieva laimīgi smaidī-
dama un pieri slaucīdama, priecājas par to, ka ir saglabājusi
savam vīram nevainību. Tā prasa: «Nu, vīriņ, kā tad va-

rēji tikt galā? Vai nebija pārāk grūti?» — «O, nekas!» vīrs

iesaucās, «nav jau pirmo reizi ar pīpi uz jumta!» —

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Rīga.

c. KĀZĀS.

4350—4352.

1. Reiz kādās mājās bijušas kāzas. Te uzreizi pietrūcis
siena, ko dot zirgiem. Bijis jau ziemas laiks. Neko darīt.

Netāļu pļavā bijusi siena kaudze. Viens pāris nu braucis

sienam pakaļ. Taī dienā bijis jāiet kādam uz tiesu. Cejā
tam uznākusi nakts, un tas nu domājis, kur nu iešot pēc

naktsmājām. Viņš ieraudzījis pļavā kaudzi un aizgājis uz

to pārgulēt pa nakti. Piegājis pie kaudzes, tas uzrausies

augšā, ierušinājies sienā un gulējis nost bez bēdas. Te uz-

reizi viņš izdzirdot, ka viens pie kaudzes piebraucot. Viņš
nu apskatoties labi. kas par braucējiem, un ierauga, ka puisis
ar meitu atbraukuši pēc sienai. Šis nu tik guļ augšā uz kau-

dzes, aizmukt vairs nekur nepamanīts nevarējis, tāpēc gulē-
jis tik uz kaudzes un neteicis ne vārda, gan jau, kad kāpšot
uz kaudzes, tad to ieraudzīšot. Puisis nu piebraucis pi e

kaudzes, izkāpis ar meitu no ragavām, piegriezis ragavas pie
kaudzes, bet nevarējis vien uzrausties augšā uz kaudzes.

Meita teikusi uz puisi, lai tak šis kāpiot mudīgāki uz kaudzes

un nogrūžot zemē sienu, lai varot veicīgāki vezumu piedarīt
Puisis nu atbildējis: «Papriekšu es tev kāpšu šķorē, un tad

tik kaudzes šķorē!» Meita arī neko daudz par tādu puiša
runu neiztaisījusi. Viņa tikai teikusi: «Bet ko tad tas teik--

kas tur augšā?» Teikdama šos vārdus, viņa parādījusi ar

roku uz augšu. Vīrs uz kaudzes visu noklausījies. Viņš do-

mājis, ka par viņu vien runājot, nezin, ko šis teikšot, kad

puisis kāpšot meitai «šķorē», tāpēc viņš, uz kaudzes gulē-
dams, atteicis: «Dariet vien, bērni, ko gribiet! Jūsu pašu
vaļa!» Izdzirduši šos vārdus, puisis ar meitu pārbijušies, ka

uz viņiem jau vai pats Dievs sākot runāt. Viņi nu ielēkusi

ragavās un nu tik laiduši, ko spējuši atpakaļ uz māju. Sniegs
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vien pa gaisu griezies. Uz kaudzes gulētājs, redzēdams viņus
no viņa vārdiem tik ļoti pārbijušos, arī nodomājis, ka labi

vis nebūšot, ja šis palikšot vēl uz kaudzes guļot un nemeklē-
šot nekur naktsmājas. Kad nākšot atpakaļ no mājām izdi-

bināt, kas tas runātājs ir bijis, un kad šo atradīšot uz kau-

dzes, tad šim būšot slikti. Tāpēc viņš mudīgi rausies no

sienai kaudzes zemē un laidies projām.
2. Pārbiedētie puisis un meita pārlēkuši mājās tukšā, bez

siena, un stāstījuši nu kāziniekiem, kas viņiem pļavās noti-

cis, ka kāds neredzams sācis uz viņiem runāt. Kāzinieki nu

sataisījušies lieks pulks, un nu nācis uz pļavu skatīties un

klausīties brīnumu. Atnākuši, apskatoties uz kaudzes —

nekā ne redzēt, ne dzirdēt. Pēdas arī nesaskatījuši, kur kāds

būtu gājis. Puisis ar meitu tomēr stāstījuši, ka viens uz

šiem runājis, tad jau, laikam, arī būšot bijis Dievs. Labi,

kas runājis, runājis. Kāzinieki iekrāvuši sienu vezumā un

pārveduši mājā.

3. Vīrs, iznācis no kaudzes, gudrojis, kur lai nu iet?

Bijis jau vakars. Turpat netāļu tas ieraudzījis maju
un gājis iekšā lūgt naktsmājas. Taī mājā pašlaik bijušas tas

kazas un pārbiedētie puisis ar meitu. Neviens viņa ka ne-

bijis redzējis, tā arī nepazinis. Viņš nu lūdzis naktsmājas.
Saimnieks atteicis, ka pašu esot tik daudz cilvēku, un ta ka

istabā gan rūmes nemaz neesot, bet gan rija esot silta, šis, ja

gribot, varot iet un pārgulēt pa nakti rijā. Ceļinieks ar

mieru un tūliņ aizgājis uz riju. Rijā atradušas adus mucas.

Par laimi, uz ārdiem atradusies sakrauta labība. Ceļinieks
uzlīdis uz ārdiem un apgūlies. Rija bijusi varen silta, un uz

ārdiem
— tīri jauka gulēšana. Gulējis, gulējis labu laiku.

Te rijā ienākot jaunais pāris: brūtgāns ar brūti, ielaist kanna

alu. Brūtgānam pašam alus krūze roka, un brute nesusi

sveci. lenākdami aiztaisījuši durvis ciet. Brūte teikusi uz

brūtgānu: «Atraun nu mucai tapu un ielaid alu!» Bet brūt-

gāns atteicis: atraušot gan mucai tapu un ielaidīšot alu

Ķannā, bet pa priekšu šis gribot apskatīt_ šas kroni, kads tas

izskatoties, jo visus deviņus gadus, kamēr šie cerejoties, sis

šas kroni neesot redzējis. Brūte arī miera šim to kroni_ ra-

dīt. Viņa nolikusi sveci uz piemūra malas, bet pati atsēdu-

šies uz piemūra un atcēlusi brunčus vaļa, lai nu brūtgāns šas

kroni apskatot. Viņi nemaz nezinājuši, ka kads rija pa nakti

guļot, un tāpēc tie to lietu tik atklāti darījuši. Ceļiniekam
arī stipri gribējies redzēt, kāds tai brūtei tas kronis izskato-

ties. Viņš nu pārkāries pār ārdiem, bet laga neredzējis.
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Stiepies, stiepies pār ārdiem un skatījies. Te uzreizi ar galvu
licies brūtei klēpī un zemē. Šie nu briesmīgi pārbijušies.
Svece apdzisuši, un jaunais pāris laidis no rijas kliegdams
laukā, ka rijā esot velns. Ceļavīrs nu domājis, ka labi vairs

nebūšot, kad tie nākšot uz riju atpakaļ, un laidis tieši uz

mājām. Vairs nekur negājis naktsmājas prasīt. Kāzinieki

nu sanākuši rijā ar bomiem un sākumiem uz velna izdzīšanu,
bet nekā neatraduši. Tikai vēlāk atminējušies, ka tur tak

gulējis kāds ceļinieks. Kad nu i tas vairs nebijis rijā, tad

tagad tie sapratuši, ka tas esot bijis tas velns, kas viņus no

rijas iztraucējis.
Uzrakstījis J. R—ņš. Rīgā.

Teic. Jānis U—leja, 53 g. v., Patkules pag., Bikseres muižā, Mad. apr.

LFK 479, 1023.

d. KĀZU CEĻOJUMĀ.

4353.

Jauns pāris braucis kāzu ceļojumā. Ejot pa kuģa tiltiņu

uz kuģa, jaunā sieva ievērojusi, ka kāds matrozis skatās no

apakšas uz augšu viņai zem svārkiem. Sieva sadusmojusies

un sūtījusi vīru pie kapteiņa, lai matrozi sodot Kad vīrs at-

nācis atpakaļ, sieva prasījusi, kas par sodu matrozim pie-

šķirts. Vīrs atbildējis: «Matrozim piešķirts lielākais sods,

jo viņš redzējis šķirbu un nav ziņojis kapteinim.»
Uzrakstījusi S. R.. Rīga.

Teic. A. L., Rīga.

4354,

Jauns pāris, braucot kāzu ceļojuma, savu pirmo nakti

pavadījuši vilcienā. Abi bijuši jauni, karsti — aiz mīlestī-

bas apprecējušies un nu ka virs vakara licies virsu, ta ņe-

mies vienā ņemšanā līdz otram rītam. — No rīta sieva pa-

skatījusies uz savu vēdergalu un nopūzdamās teikusi: «Mī-

ļais, ja tas stulbais vilciens nākamnakt tāpat vel kratīs, ka

šonakts, tad rītu mana pavēdere bus viens vienīgs pusotra

sprīža plats, apaļš caurums.»
r * ■ Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.



105

e. PIRMĀ NAKTS.

4355.

launam pārim pirmo nakti parasti gultu taisīja klētī. No

rīta to modiānja augšā ar muziķu. Jaunais vīrs sanākušos

vīriešus pie klēts pacienāja ar degvīnu, bet sievas jautāja
jaunajai sievai ar dziesmu:

Teici nu, māsiņa, kā gulējusi, e—ē.

Jaunā sieva nokaunējusies, tāpat ar tautas dziesmu at-

bildējusi :

Gan labi, gan slikti,

Negribu teikti.

Uzrakstīj. J. K—ģis, Valgale.

Noklausīta Rendas-Aizabavas apg.

4356.

Kāds puisis apprecējis padumju meitu. Pirmā naktī, kad

šie aizgājuši gulēt, meita drebējusi un trīcējusij esot bailes.

«No kā tad? Ej nu, mazā muļķīte, redzēsi, cik bus labi!» virs

šo mierinājis. Sākuši pisties. Vīram nogājis, vienreiz —

otrreiz — trešo reiz — un šis jau gribējis mest mieru, bet

sieva turējusi šo aiz pimpa un nelaidusi: «Nē, ne, vīriņ, lai

jau nu vēl stāv — šitas jau garšo labāk kā klučku biezputra!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Vīpes pag.

4357.

Kāda jauna sieva ļoti baidās pirmo nakti pavadīt kopa
ar vīru un saka savai mātei: «Māmiņ, stāvi tu pie durvīm,

ja man ies grūti, tad saukšu, ja labi —
dziedāšu!» Mate airi

klausās aiz durvīm. Uz reizi atskan sāpīgā balsī: «Mama,

māmiņ — palī — Toreodor! Cīņā sauc!» —ar dziesmu no-

beidzas meitas vaidi.
Uzrakstījusi S. R.

Teicēja A. š., Rīga.

4358.

Kādam pārim ir patlaban kāzas. Jaunais vīrs un sieva

grib uz brīdi palikt vienatnē, bet nekādi nevar no viesiem

aiziet. Tad sieva izdomā viltību. Viņa liekas noģībstam,
un vīrs to aiznes projām. Pēc laba brīža abi atgriežas atkal

Pie viesiem
— sveiki un veseli. Draugs griežas pie jauna
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vira ar jautājumu: «Nu, vai sievu izārstēji?» — «Jā», šis

atbild, «izārstēju!» — «Nu, tad aiztaisi savu aptieķi ciet!»

Uzrakstījusi S. R.

Noklausīta Rīga

4359.

Reiz bijis kāds krietni liels zeņķis, bet briesmīgi kārs

uz zafti. Reiz vērpjot māte paglābusi zaftes podiņu ser

zem svārkiem. Puika sūdzējis tēvam: «Tēt, man gribas
to, kas mātei zem bruņčiem!» — «Tad jau, dēls, vajadzēs
precēties!» atbildējis tēvs. Tā arī dabūjuši jaunu meite-

ni, un puiku saprecinājuši. Uz kāzām savārītas daudzas

zaftes un noliktas taī pašā klētī, kur jaunais pāris nogul-
dīts. Naktī tēvs gājis pie klēts durvīm klausīties, kā dēls

izturēsies pret jauno sievu. Bet dēls nelicies gar sievu ne

zinis. Sameklējis zaftes bundžu un sācis ēst. Bet bundžai

bijusi šaura virsa, un puika nedabūjis roku iekšā. «Šaura»,
tas pats pie sevis teicis. Tēvs aiz durvīm to dzirdējis. «Pa-

spied!» tas saucis. Dēls kā spiedis roku bundžā, tā. bun-

dža pā,rplīsusi. «Vai, pārplīsa!» puika novaidējis. «Tas

ir labi», tēvs aiz durvīm atsaucies, «viņa ir bijusi nevai-

nīga!»
Uzrakstījusi S. R.

Noklausīta Rīgā.

4360.

Nabadzīgam, bet brašam puisim ieprecina vecu, bet ļo
ti bagātu meitu. Pirmā kāzu naktī, kad šim jāsāk pildīt
jaunā vīra pienākumi, šim nemaz nestāv. Kā paskatās uz

meitas sačokurojušos vēderu, tā tikpat kā kritin nokrīt

Vīrs jau grib mest mieru, bet sieva iesakās: «Neaizmirsti,

mīļais, manus pusotra miljona!» Vīram, to dizirdot, paliek
drusku labāki ap sirdi, un šis saka: — «Saki, sieviņ, vēl reiz

to vārdu, jau drusku pakustēja.» —

Uzrakstījis Olģeri:-..
Noklausīta Rīgā.

4361.

Jauns puisis apprec vecu. bagātu sievu. Pirmajā kāzu

naktī vīrs grib būt kārtīgs vīrs, bet nevis kaut kāds snau-

dulis. Bet kas tev deva, gars gan ir labprātīgs, bet miesa

vāja! Kā paceļ sievai kreklu uz augšu, kā ierauga to «ele-
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vātori», tā dūša apšķebinās. Šis sievai saka: «Vadzi, sie-

viņ, tev nu arī ir tie gurni izdiluši un izberzti kā vecās mā-

tes bībeles vāki!» — «Nekas, vīriņ, uzliec uz katra gurna

pa 500,000, tad tā lieta būs pavisam citāda!» — sieva mie-

rīgi nosaka, paplezdama kājas un gaidīdama, lai šis sāk.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4362.

Pavecs puisis apprec jaunu sievu. Pirmajā kāzu naktī
šis nedabū iekšā. Izņēmās, izņēmās, met mieru un dusmīgi
saka: «Ta velns lai parauj! Vai tad tiešām neviena ēzeļa
vairāk pasaulē nebija, kas pie tevis atlauž zobus, ka man ta-

gad vajaga mocīties!» —

Uzrakstījis Oļģerts

Noklausīta Rīga.

4363.

Pirmā kāzu naktī vīrs sievu pizdams, tai mīļi prasa:
«Saki nu, sieviņ, taisnību, vai tu jau esi ar kādu darījusies
šitā, kā ar mani?» — «Tīri šitā, kā ar tevi, vēl ne ar vienu»,
— sieva noteikti apgalvo. Vīrs, aiz laimes sievu sagrābis,
grib to vai skūpstos nosmacēt. Bet sieva, tikusi pie elpas,
teikumu pabeidz, — «citi pisa, bet neprecēja. Bet tu pa

priekšu apprecēji un tad tikai pis.» —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4364.

Reiz vienai meitai bijis bērns. Kāds dzērājs meitu ap-

precējis, to nezinādams. Znots paņēmis_ šņabja pudeli, aiz-

nesis uz klēti un ielicis gultā. Sievas tēvs to pamanījis un

pudeli izvilcis. Nu jaunais pāris gājis gulēt. Sievas mā-

tei bijis dikti bail, ko znots teiks, un tā pie durvīm klau-

sījusies. Znots uzreiz teicis: «Va' velns, Kas tad te ir bi-

jis (viņš domājis nozudušo šņabja pudeli)!» Sievas mate nu

Par tiesu nobijusies un teikusi: «Vai, znotiņ, mums jau tas

'ielas pežas, mēs jau tāda suga!» —

Uzrakstījusi Irma M—ne, Rīgā.

Teicēja M—ne, no Garozas pag.

LFK 32. 1574.

var. no Rīgas LFK 25. 4909.
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4365.

Reiz kāda meita jau pirms kāzām pamatīgi iztaisījusi
visu cauri. Tomēr galu galā ar lielām grūtībām vīru dabū-!

jusi. Kāzu naktī sievas māte, pazīdama savas meitas ie-

priekšējo dzīvi, pielīduši pie jaunā pāra durvīm, lai dzir-

dētu, kā jaunais vīrs izturēsies un ko viņš sacīs. Gulta bi-

jusi ļoti plata, un jaunais vīrs vēlies no sievas nost. «Šau-

smīgi plata», — viņš teicis (domājot ar to gultu). Sievas

māte to izdzirdusi un pārpratuši. Atri tā atrāvusi durvis un

saukusi: «Tā jau mums, znotiņ, visiem pa dzimumam ir

plata! ...»

Uzrakstījusi S. R.

Noklausīta Rīgā.

4366.

Jaunais pāris kāzu naktī aiziet gulēt. Jaunais vīrs no-

taisa to «joku» vienreiz, notaisa otrreiz un air lielām pulēji
vēl trešo reiz.. Pēc tam viņš pagriežas un sāk gulēt. Sieva,

to redzēdama, sāk raustīt šo aiz daikta un saka: «Ja tu esi

mans vīrs, tad dari kas darāms, nepļēgurojies! Es domāju,
ka tu sievu neņēmi tikai sānu sildīšanai!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Jaungulbene.

f. PĒC PIRMĀS NAKTS.

4367.

Kādas jaunas sievas draudzene prasījusi tai pēc pirmās
kāzu nakts, kā tad nu esot bijis, vai mīlējušies ar', kā nā-ļ
kas? — «Neko, mās', lielu», sieva noteikusi, «man tas vīrsl

tāds miegains: pats no sevis tik sešas reizes pamodās, un I

tad es no savas puses vēl astoņas izspiedu — saki nu pati, I

kas tas priekš pirmās nakts ir!»

Uzrakstījis Oļģerts, Rīgā.

Stāst. A. Z.

4368.

Tēvs jautājis savam dēlam pēc kāzu nakts: «Nu, cik

reizes? ...» — «Divpadsmit», — atbildējis dēls. «Bet es

reizi», noteicis tēvs. Pēc otras nakts uz tādu pat tēva jau-

tājumu dēls atbildējis, ka vienpadsmit reizes. Tā tas tin
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pinājies līdz trīspadsmitam rītam. Tad uz tēva jautājumu
dēls atbildējis, ka ne reizes. «Bet es tāpat aizvien reizi»,
atbildējis tēvs.

Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teic. F. A., Rīga.

4369.

Iršu kolonijā dzīvojuši divi brāļi. Viņi norunājuši, lai

arī viņu dzīvē gadās kas gadīdamies, viens otram visu iz-

stāstīt. Dzīvot tie dzīvojuši ļoti svēti un tikumīgi. Reiz

tomēr viens no brāļiem sadomājis un apprecējies. Pēc pir-
mās nakts otrs brālis ziņkārīgi vaicājis, lai nu pastāstot, Kā-

da tur tā «uzrikte esot.» Precējies brālis nicīgi atmetis ar

roku un atteicis: «Kas tad tur nu ir! Es jau arī domāju, ka

tur būs Messinglager oder Transmitter, bet tur nekā nav».

— «Nu, kad tur nekā nav, tad es labāk nemaz neprecēšos»,
— noteicis brālis.

Uzrakstījusi S. R., Rīga.

Teic. F. A. no Rīgas.

4570.

Kāds jauns vīriņš, neilgi pēc kāzām, gulēdams ar savu

jauno sieviņu sapņo. Viņš redz, ka viņš ir jautrā sabiedrī-

ba kādā restorānā, bet pašreiz aptrūcis dzeramā. Te uzreiz

yiņš uzspiež zvana podziņai, saukdams: «Ej, viesmīli, dod

šņabi šurp!»
Bet šņaba vietā tas saņēmis no sieviņas krietnu pļauku,

jo miegā, spiezdams podziņu, tas bija iespiedis sieviņai
rīga vietā.

Uzrakstījis N. Ļks.

Teicēja H. Ļka, Jēkabpils-Krustpils apk.

g. SAVĀDNIEKI.

4371.

Kādam puisim bijusi līgava, kuru viņš gribējis precēt.
Bet dabūjis zināt, ka līgava zaudējusi nevainību. Viņš to-

mēr nav gribējis viņu atstāt, ja viņa ir spējīga atdabūt ne-

vainību. Līgava to arī apsolījusi un prasījusi no viņa vie-

nu lāča ādu, vairākas olektes sarkanas mīkstas drebēs, 5

mārciņas medus un vienu mārciņu sāls. Brūtgāns viņai arī
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to visu iedevis. Pec kāda laika līgava paziņojusi, ka nu ir
viss kartība. Abi saprecējušies. Pēc pirmās nakts prie-
kiem virs teicis sievai: «Vai tik vien liels tas kušķītis ter
iznāca no tas lāča ādas un tikdaudz drēbes sarkanums kā

gaiļa sekste, un no tikdaudz medus, tik vien salds? Bet sāli
es nemaz nejutu.» — Uzrakstījis Kārlis B—ms, Rīgā.

Teic. Karlīna, V., 42. g. v„ Rīgā.

LFK25.5338.

4372.

Reiz kāds vīrs gribējis precēt tikai tādu sievu, kurai

ir balts. Viena meita nodzinusi pavisam spalvas un parā-
dījusi, ka šai balts. Bet drīzi pēc kāzām vīrs sācis novē-

rot, ka paliek atkal melns un prasījis sievai. Sieva teikusi:
«Kad es ņemšu olu un došu pa pieri, redzēs, vai nepaliks
melns, bet tu man dauzi katru vakaru ar divām un tad vēl
brīnies.» Uzrakstījusi Irma M—ne, Rīgā.

Teic. M—ne, no Garozes pag.

LFK 52, 3001.

4373.

Kādam jauneklim bijis dzimuma orgāns tāds labi liels,

un tādēļ tas baidījies pie sievietēm iet, jo iedomājies, ka

var sievieti nogalināt. Bet nu reiz viņš iemīlās kādā jau-
navā, kura arī viņu mīlējusi, un abi gribējuši precēties. Šis

teicis, ka tomēr nevarot precēties, jo viņam, mazam esot

kaķis nokodis pipeli, un ja viņš pie viņas nevarēšot izpildīt
vīra pienākumu, tad šī viņu beigšot mīlēt un sākšot iet ar

citiem. Šī atteikusi, ka viņa to mīlot tādu, kāds viņš esoi

Abi apprecas. Pēc kāda laika sieva prasa: «Vai tev tas

kaķis tā nokoda, ka nemaz vairs neatlika, un ja tev kautcik

ir, paprovē, kā tad būs.» Nu, lai notiek, šis dara savu da-

rāmo. Beidzot sieva saka: «Vai, cik tev vēl ir labs, skāde,

ka nav tā galiņa, ko kaķis nokoda.»

Uzrakstījis J. K—ģis, Valgalr.

i. ĒDAMĀ LAIKĀ.

4374.

Dzīvojuši jauns pārītis, vīrs un sieva — abi skaisti, W

arī ļoti nabadzīgi. Reiz pienākusi tāda diena, kad nebijis
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par lāgu pat sausas maizes. Vīrs jau uzmetis lūpu un sā-

cis staigāt kā rūkdams lauva, bet sieva, šim klāt piegājusi,
teikusi: «Vīriņ, pusdienas laiks — nāc uz gultu! Ēdīsim

«nabagu ļaužu cepeti» un gaidīsim, kad būs maize, ko pie-
kost!» Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4375.

Jauns pāris apprecējies. Māte meitu pirms kāzām pa-

mācījusi, lai nu darot, ko darīdama, bet lai vīram ēst gan
labi dodot. Meita to arī apsolījusi darīt. Pēc kāzām pir-
mā dienā sieva agri jo agri pagatavojusi brokastis un

saukusi vīru ēst. «Lai nu stāv, sieviņ, ēdiens», atbildējis
vīrs, «nāc labāk uz dīvāna, ēdīsim citu brokasti.» Pusdienā

noticis tāpat. Vakarā sieva vairs neko negatavojusi, iegā-
jusi guļamistabā, nostājusies pie kurošas krāsns un, kreklu

pacēlusi, sildījusi pavēderi. Pārnācis vīrs un izbrīnījies
prasījis: «Sieviņ, ko tad tu tur dari?» — «Sildu tev vaka-

riņas», — atbildējusi sieva.
Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teic. E. R., Rīgā.

j. VELNS UN LAUPĪTĀJI.

4376.

Divi laulāti draugi nevar saprasties. Sieva ir pardaud'z
naīva. Te vīrs saka: «Redzi, man ir 11 pirkstu, ne ta, ka

jums, sievietēm, 10. Bet drīz velns nāks pakaļ tam vien-

padsmitam. Paslēp to, sieviņ.» Sieva paslēpj. Bet nāko-

šā naktī sieva prasa: «Vai šonakt velns nenāks?
. .

.»

Uzrakstījusi S. R.

Teicēja A. š., Rīgā.

4377.

Jauns pāris iet pa mežu pastaigāties. Te meitai uznāk

vajadzība «kaut kur» iet. Mežā tai uzbrūk laupītāji un

grib to pievarēt. Meitas kavalieri sauc Kīferu. Kad mei-

tai iet jau pavisam plāni, viņa sauc palīgā Kīferu. Bet lau-

pītājs vienos sviedros noņēmies tai uzbrēc: «Tur mut, es

geht nicht tiefer' .»
Uzrakstījusi S. R.

Teicēja I. Z., Rīga.
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2. LAULĀTU DRAUGU UZTICĪBA UN

NEUZTICĪBA.

a. UZTICĪGAS SIEVAS.

4378.

Puisis prasa precētai sievai, Lai dod. Sieva nedod un

saka: «Vai, jaunskungs, ko tik jūs nesadomājiet, vai tad

jūs nezināt, ka man jau ir vīrs, kas prasa savu daļu!» -

«Jā, bet vīrs teica, ka jūs jau vairākus gadus tam neesot de-

vusi», — puisis iesakās. «Nu, tā tad, ja jau es savam, svēti

pielaulātam vīram nedodu, tad nedošu arī jums!» sieva ie-

saucas un sakās «nevainību» glabāt pati priekš sevis.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4379.

Precētai sievai gadās pielūdzējs, pēc izskata brīnišķi
skaists vīrietis. Reiz, kad abi palikuši divātā, sieva nopū-

šas: «Ak, kādēļ Dievs nelika mums agrāki satikties, tagad
nekas nevar iznākt, jo jūs jau ziniet, ka es savu roku un

sirdi esmu atdevusi citam vīrietim!» — «Es pēc atdotā ne-

maz nekāroju!» puisis iesaucas, — «ļaujat man tikai valdīt

par pupiem un to, kas ir sprīdi zem nabas.» —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

b. NEUZTICĪGAS SIEVAS.

4380. Kas par traku, tas par traku.

Kādam rokpelnim citi ļaudis teikuši, ka kamēr šis esot

prom, darbā, sieva apgānot tā laulības gultu ar citu. Rok-

pelnim nu radusies neuzticība pret sievu, bet pierādījumu
nekādu nebijis, jo viņa priekšā sieva bijusi laipna, mīJa

un paklausīga. Te nu rokpelnis nodomājis izvest mazu »

mēģinājumu, viņš novērojis, ka gultas matracis, diviem gu-

ļot, padodas uz zemi, turpretim, vienam guļot, paliek nor-

mālā stāvoklī. Viņš nu, kamēr sieva nebijusi istaba, piesē-

jis pie gultas zem matrača aukliņā akmeni, bet zem ta p*

licis podiņu ar krējumu. Ja nu gultā iegulsies divi, tad
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akmens paliks ar krējumu. To izdarījis, vīrs aiziet darbā.

Pārnācis, viņš steidz pie krējuma podiņa un paliek, muti

ieplētis, stāvot, — podiņā krējums pārvērties sviestā
.

.
.

Uzrakstījis P.

Stāstījis R. S.

Var. no Rīgas. 2 var. no Zemgales, no Mellužiem, PBK.

4381. Draugu starpa.
«Tas man nemaz nepatīk, ka jūsu kaimiņš caurām die-

nam nāk pie manas sievas.»

— «Nu, tas taču nekas! Tur jau jums nav ko sūdzē-

ties, ka tikai viņš naktī nenāk.» —

«Jā, ko tur var zināt, viņš ir liels palaidnis un var arī

dienā nakti pārnakšņot.»
Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teic. F. A., Rīgā.

4382.

Vīrs (atrazdams savu sievu cita apkampienos): «Viens

no mums ir lieks!»
— «Nebūt nē!» — atcērt sieva.

Uzrakstījusi S. R., Rīgā.
Teic. F. A., Rīgā.

4383.

Kādai sievai bijis cits brūtgāns, bet vīrs to nav zinājis.
Viņi dzīvojuši diezgan nabadzīgi. Mājās viņiem bijusi lie-

la vate, un to nolēmuši pārdot. Vīrs bijis akmeņkalis. Kā-

da dienā viņš aizgājis uz darbu. Tikko vīrs aizgājis, pie
sievas ieradies viņas brūtgāns. Taī dienā bijusi kroņa svēt-

diena. Vīrs aizgājis uz darba vietu, bet tur neviens nestrā-

dājis. Vīrs arī gājis uz māju. Pienācis pie mājas durvīm,
tas atradis tās aizslēgtas. Vīrs domājis: redz, cik uzticīga

sieva, kolīdz vīrs no mājas ārā, viņa aizslēdz durvis, lai ne-

viens netiek iekšā. Sieva, dzirdēdama, ka vīrs pārnācis,
brūtgānam likusi noslēpties vātē guļus. lenācis vīrs, sieva

teikusi: «Tu, pa lauku dzīvodams, nevari sadabūt pircēju,
bet man tepat mājā pienāca un sola septiņus rubuļus.» Vīrs

prasa, kur esot pircējs? Viņš esot ielīdis vate apskatīt, vai

gluda iekša. Šis arī tūlīt līdis no vātes āra un teicis, ka

laba būšot
gan, bet tur dibenā vēl esot nelīdzens. «To var

izlabot», teicis vīrs. Tas paņēmis lampu sknpstu un ielīdis
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vate. Sieva iebāzusi galvu vātē un rīkojusi: tur vēl nolī-
dzini, tur vel un tur! Tikmēr viņas mīļākais šo no pakaļas
apstrādājis. Tad tas samaksājis par vāti un novedis to

maja, lai gan viņam tās nebijis vajadzīgs. Bet kad tādā ķe-
za bijis, tad nopriecājies, ka tā sprucis vaļā.

Uzrakstījis Br. R—ņš, Rīgā.
Teicējs Andrējs 8., 75 g. v., Cesvaines pag. nespējn. mājā, Mad. apr.

LFK 72, 8126.

4384.

Kādam vīram bijis draugs, kas, kad nebijis viņa mā-

jā, dzīvojis ar šā sievu. Bet gadījies, ka vienu laiku vīrs
nekur negājis no mājas ārā, un tā draugs pie viņa sievas ne-

varējis tikt klāt. Kādā jaukā dienā visi trīs aizgājuši aug-

ļu dārzā un apsēdušies zālē. Vīra draugs teicis: «Jāuzkāpj
kokā un jāapskata apkārtne!» Viņš uzrāpies kādā ķiršu
kokā un sācis skatīties uz visām pusēm. Te tas iesaucies:
«Tak jums nav kauna dienas laikā un priekš manām acīm

darīt tādu darbu!» — «Vai tu traks esi!» — atbildējis vīrs,

— «mēs nekā nedarām, bet godīgi sēžam.» —
«Bet man iz-

liekas, ka tu būtu uzgūlies uz sievas.» — «Tas nevar būt!»—

vīrs atsaucies. «Nu, kad tu netici, uzkāp un paskatiesb
Vīrs arī kāpis augšā. Ko līdz viņš uzkāpis, tā šis tūliņ sie-

vu gar zemi un sācis strādāt. Vīrs sācis kliegt: «Vai tu

traks, ko tu ar manu sievu dari!» — «Nu, vai es neteicu, ka

tā no augšas izskatās!» — Vīrs nokāpis zemē un atradis

draugu un sievu godīgi sēdam. Tā vīrs noticējis, ka koks

rāda tā un tūliņ pavēlējis taī pašā dienā ķirsi nocirst. To

viņš tomēr nedabūjis zināt, ka draugs bijis tiešām vainīgs

pie visa tā joka. Tā draugs ar drauga sievu dzīvojis laimī-

gas dienas.

Uzrakstījis Br. Riekstiņš, Rīgā.

Teicējs Andrējs S., 73 g. v., Cesvaines pag. nespējn. mājā, Mad. apr.

LFK 72, 8124.

4385. Ar šitādu jau var stundām no vietas, i tad neapniks.

Reiz kāds jauns puisis ņēmies ar veca vīra sievu. Kad

šis bijis jau tā pa krietnam strādājis, gribējis kāpt nost, bet

sieva nelaidusi: lai notaisot vēl vienreiz. Šis notaisījis ar.

Sievai vēl nepieticis. Nu puisis sācis atgādināt, ka drīz taču

pārnākšot vīrs, un tam tak arī vajadzēšot — vai tad šī tik

daudz varēšot izturēt. «Ko nu runā par manu vīru!» sieva
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aizspiedusi puisim muti ar skūpstu. «Manam vīram pipele
kā lupata — līdz ko pa vienu pusi uzkāpis, pežas malai

drusku piedūries, tā tūliņ pa otru šaujas lejā. Bet tev jau
ir pimps kā zupas burkāns, resns un garš: ar šitādu var

stundām no vietas, i tad neapniks.»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Ungurā.

4386.

Bijuši divi draugi. Reiz viens no viņiem, nejauši mājās
pārnākot, atradis draugu ar viņa sievu gultā. Pārsteigtais
pietrūcies kājās un, bikses pogādams, kaunīgi grozījies, bet

ienācējs, mierīgi liedams mazgājamā bļodā ūdeni, teicis:

«Nekas, draudziņ, strādā vien, neliecies traucēties, kamēr
es savu rīku nomazgāšu! Es tikko nācu no tavas mājas, kur

es visu uz mata tāpat darīju ar tavu sievu. Labi, ka tu ma-

nējai pa to laiku palīdzi, jo citādi viņai būtu jāpaliek be-

šā: es pats patlaban esmu par daudz noguris — tava sieva

pulku vairāk prasa, kā manējā!>

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Jēkabpilī.

4387.

Reiz vakarā, kamēr vīrs nav mājā, pie sievas ienāk

kāds ciemiņš. Šie nu abi pa tumsu gan šā, gan tā, līdz bei-

dzot atrodas viens uz otra. Te ienāk vīrs un nu ir skandāls

mājās. Vīrs dabūjis krietnu vicu un nu tik dod galva vai

acs, kur tik trāpa. Saprotams, tam, kas virsu jau tika lie-

lākā daļa. Beidzot, kad vīrs sist piekusis, ciemiņš arī ceļas
augša, pogā savas bikses ciet un lasa kopa citas savas panc-

kas, lai tik nu ātrāki tiktu prom, jo, kas zin, ka atpūties
vīrs nesāk atkal no gala. Ticis laimīgi aiz durvīm, tas no-

pūties: «Ak, Dieviņ, tā, redz' iet, ka neprecas! gar cita

riskam jābakstās. Tagad pat kauli visu nedēļu bus mīksti

kā rijā izsutināti.»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4388. Sešas kājas.

Kādam vīram, kamēr tas bijis lauka, sieva palikusi ne-

uzticīga. Kādreiz, vēlu no krogus pārnākot, vīrs pa tumsu

noģērbies un liekas sievai blakus. Rīta atmodies —
skatās
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un brīnās: divi gulētāji un sešas kājas. Vīrs modina sie-

vu un prasa: «Cik tad mēs pavisam šajā gultā guļam, ka
mums ir sešas kājas?» — «Tas nevar būt, ka sešas, izkāp
no gultas un saskaiti labi.» — Vīrs arī izkāpis un skaita,
tiešām, sievai taisnība, guļ tikai divi, un ir tikai četras kā-

jas. Vīrs apmierināts, liekas sievai blakus un guļ nost. Pa

to laiku sievas sānu draugs aiziet. Vīrs atmodies domā, ka

sapņojis par sešām kājām, un pats. nokaunējies, par to vairs

sievai nejautājis.
Uzrakstījis Kārlis B—ms, Rīgā.

Teicēja Antonija A—niņa, no Smiltenes

LFK 25, 6925.

4389.

Kāds vīrs, nodzīvojis ilgāku laiku prom no mājas, at-

kal atgriezies. Sieva par to laiku bijusi pašāvusi arī citiem,

un, līdz ko vīrs pārbraucis, pēc pāris nedēļām šai vajadzī-
ga vecmāte. «Kā tad tā?» vīrs brīnījies, «kā tad šoreiz

tik ātri?» Bet sieva mierīgi paskaidrojusi: «Vai tad tu. vī-

riņ, nezini, kad tā pārāk ilgi aizciešas, nedabū kā nākas, tad

tā lieta iet desmit reizes ātrāk. Tā arī mums būs iznācis:

padomā vien pats, ar kādu sparu tu mani pirmā naktī ņē-

mi priekšā!» vīrs galvu vien nogrozījis, bet pretī ar' nekā

neteicis — noticējis. Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

4390.

Kādam bagātam, bet skopam vīram bijusi pajauna sie-

va — traki kāra uz jauniem puišiem. Reiz viņa kādam zal-

dātam solījusies maksāt piecdesmit rubļus, lai šis viņu

izpis. Zaldāts bijis ar mieru, bet vēl pielīdzis tā: šis nu

pisīšot ar' tā, ka tas pelnīšot īsta pisiena vārdu, bet ja sie-

va nesavaldīšot pakaļu, tad viņai par katru pirdienu būšot

jāpiemaksā pa divdesmitpiecniekam. Sieva bijusi ar mie-

ru, bet tomēr, nebūdama visai droša, ņēmusi un aizbāzusi

pakaļu ar sīpolu, bet kā zaldāts spiedis no visa spēka iek-

šā, tā sīpols aizgājis dziedādams pa. gaisu un pa durvīm ie-

nākošajam vīram taisni pa pieri. Vīrs apmulsis un taisījies
uz lamāšanos, bet sieva mierīgi noteikusi: «Nekas, vīriņ

tas tādēļ, ka es gribēju tavu naudu pietaupīt!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Vec-Kalsnavā.
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4591.

_

Kādam žīdam bijusi smuka sieva. Kad žīds nav bijis
mājās, tad pie sievas nācis kaimiņu Gusts. Žīda mazais pui-
ka visu novērojis un vecajam izstāstījis. Tā reiz viņš sta-

stījis: «Tā Gustin mamme bučoje uz vaige!» — «Stāsti, dē-

lin, stāste tālāk, es pirks tev svārcine līdz pase dirsine! Stā-

ste, stāste!» saucis žīds. «Tā Guste izvilke sarkane gurke
un like mammai ieks to brunke», turpinājis puika. «Tice,
sieve», iesaucies vecais žīds, «ka es ieks tave doze no sīs
dienēs vairs nekad nešaus!»

Uzrakstījis J. S.

Teicējs E. V.. Bilskas pag.

c. VIRA NEUZTICĪBA.

4392.

Senos laikos, kāds vīrs. uz ilgāku laiku izbraukdams no

mājām, savai neuzticīgai sievai dzimumorgānu aizslēdzis,

jo bijušas īpašas jostas ar aizsegu, ko vīri, prombraucot,
tam nolūkam lietojuši.

Uzrakstījis Kārils B—ms, Rīga.

LFK 25, 4812.

4393.

a

Jauna kundze noķērusi savu viru lakstojamies ar kal-

poni. Viņa iesaukusi kalponi pie sevis un tai bargi uzpra-

sījusi: «Ko kungs tev teica?» — «Ka es esot par jums
daudz skaistāka!»

—
bikli atbildējusi kalpone, «un tad viņš

vel teica, ka es esot gultā daudz interesantāka par jums!»
— j<Ko?» uztraukusies kundze, «to tev arī kungs teica?» —

«Ne, kundze, to man teica jūsu šoferis!» —

Uzrakstījusi L. L., Bulduros.

4394.

Kāds vīrs ienīdis savu sievu un sācis dzīvot ar citu. Ar

jo viņi satikušies pa tumsu un mīlinājušies. Sieva drīz vien

īo atklājusi un nolēmusi vīru pārmācīt. Kad virs izgājis,
sieva aptinusi labi resnu galvu un aizsteigusies ar likumu

Pretī mīļākās vietā. Satiekoties sieva stenējusi vien un ra-

dījusi, ka zobi sāpot. Bet vīrs ātrāki neatlaidis, kamēr ne-
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apmierinājis savas seksuālās jūtas. Šoreiz vīrs bijis tik ap-
mierināts, ka iesaucies: «Nu, tā ir pavisam cita lieta, kā

manai sievai!» Nu sieva sākusi smieties un vīrs sapratis, ka

ticis piemuļķots. Abi salīguši mieru, gājuši mājās un dzī-

vojuši tāļāk laimīgi.
Uzrakstījis O. O—ls, Rīgā.

Teicējs P. R—ks, Rīga.

4395.

Kādam bagātam kungam sieva pa vasaru dzīvojusi jūr-
malā, bet pats ar sulaini pa Rīgu. Tā dzīvojot, kungam

kļuvis bez sievas garlaicīgi. Viņš iedevis sulainim 10 latu

un teicis, lai par šo naudu atvedot viņam skaistu meitu. Su-

lainis naudu nodzēris un atvedis kungam vecu veceni, kuru

steigā uz ielas pirmo sastapis. Kungam tas ieskaidrojis, ka

esot dabūjis pavisam jaunu un kaunīgu meiteni, kas negri-
bot pie gaismas nemaz rādīties. Kungs bijis ar mieru tā-

pat pa tumsu, un pavadījis nakti ļoti apmierināts. Vecene

agri, jo agri atkal aizgājusi. Te pēc kāda brīža zvana aiz

durvīm. Kungs pats iet atvērt. Aiz durvīm stāv vecene nu

ar bezzobainu muti šļupst: «Man te ir palikusi pagājušā
naktī naktsmice.» Mice tiešām atrodas, un kungs lielās

dusmās padzen sulaini. Tas aizbrauc uz jūrmalu un sūdz

kundzei tā: «Kungs mani padzina par to, ka es cāļa vietā

nopirku vecu vistu. Kungs domāja, ka cālis un ēda slavē-

dams, bet, ienācis virtuvē, tas ieraudzīja seksti un par to

mani padzina:.» Par šādu asprātību kungam dusmas pārgā-

jušas, un tas pieņēmis sulaini atpakaļ.
Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teic. E. 8., Rīgā.

4396.

Viens puisis apprecējis vecāku meitu. Meita lielījušie-
ar savu nevainību un gribējusi «tāpat» vēl kādus gadus «g°'

dīgi» padzīvot. Labi, vīrs bijis ar mieru. Bet vienā diena

sieva uzgājusi vīra kabatas grāmatiņā atzīmētus mēneša iz'

devumus. Ik nedēļas divi reizes bijis atzīmēts: «Par zo-

bena tecināšanu Ls 10.» —
«Fui!» — Sieva izsaukusies, -7

«cik tu dumjš, tik dārgi maksādams! Es, kad vēl ģimnāzi-
ste biju, «devu» par šokolādes pļitku (tāfelīti).» —

Uzrakstījusi S. R.. Rīga-

Teicējs E. J—gers, no Jaunlatgales.
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439?

Kāds kungs, kad sieva tam ko prasījusi, vienmēr tei-

cis: «Tā, sieviņ, tava darīšana! Tā, sieviņ, tava darīšana!»
Bet nu ķēkša sākusi palikt aizvien resnāka. Kad nu sieva

kungam par to prasījusi, tad viņš atteicis: «Tā, sieviņ,
mana darīšana!»

Uzrakstījusi Alma, M—ne. Rīga.

Teiceeja A. St —te no Patkules pag.

LFK 450, 1657.

4398.

Kādai sievai bijis vīrs: ne nu labāks, ne sliktāks kā

citi vīri: gribējis reižu reizēm uzšaut arī citiem meitiešiem

par pāksti. Reiz šo sieva noķērusi, kā saka, uz karstām

pēdām: tikko kā no kalpones nokāpušu, vēl ar vaļējām
biksēm. Sieva sākusi lamāties, bet vīrs mierīgi noteicis:

«E, ta' nu runā nevalodas! Nu, ko tad es darīju: eče, An-

na piešuva biksēm podziņu — drusku piedūrās pie tās vel-

na lietas un šī i uzmeta degunu; vai tad tu nezini, cik tas

ātri iet!» Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Ķemeros.

4399.

Reiz bijis kāds vīrs, kurš ar savējiem dzīvojis ļoti ne-

saticīgi. Ja viņam kas jautāts, tad ļoti retu reizi viņš arī ko

atbildējis, bet vienmēr staigājis rūkdams apkārt. Bet vi-

ņam bijušas brūtes, kurām viņš atdevis visu savu mīļumu
un pēdējo kapeiciņu. Kādu vakaru, kad sieva nebijusi mā-

jās, vīrs ielūdzis brūti pie sevis. Bet gadījies
I

ka ap to lai-

ku, kad vajadzējis nākt brūtei, pārnākusi mājas sieva un,

vīram istabā neesot, ielikusies gultā. lenācis virs un dzir-

dēdams, ka viens pa gultu vāļājas, domājis: «Nupat bus

«šepte», lūk, Marija jau ar' atnākusi!» noslēdzis durvis un,

nometis bikses, licies gultā. Sieva nu pabrīnējusies gan.

kur vīrs uzreiz pret šo tik mīļš palicis, bet ļāvusies jau ar',

lai šis darās, kā patīk. Bet kad vīrs sācis, glāstīdams un

kozdams šai pupus, runāt, ka šitādas mantas jau neesot ne-

vienai citai sievietei pasaulē, kā tikai viņa mīļai Mārītei,

sapratusi gan visu, bet neteikusi neko. Vīrs tikai otra rīta

sācis blakus gulētāju apskatīties un palicis ka no mākoņiem
izkritis. Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Ļaudona.
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4400.

Dzīvojuši vīrs ar sievu, diezgan nabadzīgi, bet toties

labi sapratušies: bārtin nebārušies, «ciema maizes» ar' ne-

meklējuši. Reiz pie sievas atnākusi ciemos kāda viņas at-

tāļa radiniece un vakarā sagulušies visi trīs vienā gultā.
Naktī vīram zobi degtin deguši pamēģināt, kā ietu «tā lieta

ar citu meitieti. Domāts, un drīz arī izdarīts: vīrs rāpies
viešņai virsū. Tanī brīdī pamodusies sieva, bet vīrs, nelik-
damies traucēties, mierīgi noteicis: «Nekas, sieviņ, nekas,

tu jau zini. ka ciemiņam priekšroka, kā pie galda, tā arī si-

tajā lietā!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4401.

Reiz. kamēr sievas nebijis mājās, vīrs drusku pamēģi-
nājis nogaršot «ciema maizi». Izdevība bijusi labu labā, jo

mājās palikusi jauna kalpone. — Kad sieva pārnākusi un

visi sasēdušies pie pusdienas galda, mazais Pēterītis tēvam

prasījis: «Tētu, vai mamma rītu ar' ies ciemos? Tad tu

man atkal dosi konfetes un es mammai ne vārdiņa neteikšu,

ka tu Annai virsū kāpi!»
Uzrakstījis OJģerts.

Noklausīta Rīga.

4402. Vīram vira nags

Reiz, sievai mājā neesot, vīrs iesaucis kalponi savā ista-

bā, lai uzklājot gultu. Kalponei, ap gultu lokoties, šad un

tad atsegušies resnie stilbi, un tas veco tā iekārdinājis, ka

tas sācis ar pimpi kā't krēslus cilāt. Beigu beigās neizcie-

tīs vis, stiepis meitu turpat gulta un sukājis vaļa, ka vilna

vien čīkstējusi. Šinī brīdī pārnākusi sieva un, ieraudzījusi

vecā grēka āža nedarbus, tā pārskaitusies, ka paķērusi

gultu aiz sāniem, apsviedusi to kā spičku otrādi, ta ka abi

tagad varējuši turpināt zem gultas. Vīrs, no metiena dru-

sku atžilbis, kliedzis: «Nu, pagaid' tik, siev', lai es lienu no

gultas apakšas laukā, tad tik tu redzēsi: vai tu nezini, ka

vīram vīra nags!» Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Aiviekstes pag.

4403.

Bijis kāds traki dievbijīgs, bet arī nejēdzīgi skops vīrs.

Reiz šis no savas kalpones prasa, lai dod. Kalpone sakas ti-
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kai tad dot, ja šis došot pusrubli, kas iztrūkstot no trijnieka
un jāmaksājot kurpniekam par jaunajām kurpēm. Vīram

pusrubļa žēl, šis nu ņemas meitu pamācīt, ka šai par brīvu

vien būšot jādod, un saka tā: «Ak tu, paklīdusī avs, vai

iv nezini, ka Dievs soda tos grēkus, kas ar aprēķinu izdarī-

ti! Tāds būs tas grēks, ja tu ar aprēķinu no manis naudu

ņemsi. Bet tava dvēsele gavilēt gavilēs un pacelsies kā ba-

lodis uz eļļas kalniem, ja tu ko nejauši bez aprēķina izda-

rīsi!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Odzienas pag.

3. PRECĒŠANĀS FILOZOFIJA.

4404.

Kads bagāts vecpuisis precējies un, ka par brīnumu, ņē-

mis arī pavecu sievu. Radi šim prasījuši, par ko šis ta, vai

tad nevienas jaunākas nebijis, kas pie ša ietu? Varējis
ka't kalponi — vai tad šim mantas trūkstot? «Mantas jau
man nevajag», puisis smīnēdams atbildējis, «bet kad es pa-

ņemšu jaunu sievu, tad viņa piederēs man varbūt tikai ka-

zu naktī, bet pārējais laiks man būs mierīgi jāsadala starp

kučieri, dārznieku un kādiem pāris kaimiņu puišiem, un kas

viņiem atliktu, to dabūtu es. Bet kad es noprecēšu vecāku

sievu, tad viņa Dievu lūgs, lai viņš man pašam pimpi drusku

pievalda, par citiem jau i nedomājot!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4405.

Kādam vīram bijusi sieva., kura pastāvīgi devusi ci-

ļiem. No reizes vīrs uztraucies, bāries un solījies sievu pie-
kaut, bet pēc tam palicis mierā un neteicis ne vārda. Sievai

ļas bijis lielu lielais brīnums, tādēļ šī viena diena prasī-

jusi: «Vīriņ, kādēļ tu vairs neskaisties, kad es ar citiem

dzīvoju, vai tu mani vairs nemīli?» — «Mīlu gan, sieviņ»,
virs mīlīgi atmetis ar roku, «bet vai ta' nu

kads no avota ir

ūdeni izsmēlis vai izsmels — tamdēļ suka tik vaļa, cik sirds

ņem pretī! »

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.
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4406.

Kāds vecs virs gribējis precēt jaunu sievu. Meita, kūpi
šis uzrunājis, negribējusi pie šā iet, bet meitas radi ņēmušie;
pierunāt. Teikuši, vai tad viņai neesot diezgan otra jūgi
dzīvojusi —un vai tad tāda kraķis ilgi dzīvošot, gan jaJ
nomiršot: būšot manta, tad i varēšot precēt sev vīru pēc pa
tikšanas. Meita pamazām ļāvusies pierunāties, bet beidzo
vel ieminējusies: «Bet kad nu viņš, pagāns, man uztaisi;
kadu bērnu, ko tad?» «Ej nu, muļķe», māte šo apsaukusi
«kas tad vecam vairs bērnu dos! Drīzāk jau mironim pir'
diens izskries, nekā tādam bērns iznāks! Prasi, vai šiJ
maz vairs stāv? Tagad iedomājas un vajag, bet kad būspiti
lietas, tad nekā!»

Uzrakstījis OJģert6.

Noklausīta Rīgā.

4. PAVIEGLS VĪRS.

4407.

Kādam padumjam vīram bijusi skaista sieva. Kara laij
ku sieva dzīvojusi zaļas dienas un devusi krievu oficieriem
cik nagi nes. Par devumu šie maksājuši ar salaupītām flļ
tas lietām un produktiem. Beidzot sieva pārvilkusies paviļ
sam kāda palkavnieka dzīvoklī, palīdzēt pie rakstu darbieiļ
— kā pati teikusi. — Reiz kaimiņi vīram apprasījušies, m

šim tagad ejot un ko sieva labu darot! «Man jau kā iet,

iet», vīrs nopūties, «bet sievai jau gan labi: tā guļ mīkstos

spilvenos, pipele rokā, spalvas kāts aiz auss — kas tad nekai

dzīvot!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Bērzaunē.

4408.

Kādai sievai bijis vīrs — tāds pamuļķis. Tas ne par

nebijis piedabūjams izpildīt savus svētos vīra pienākiiniu*

nekāpis sievai ne reizes virsū, lai tur šī vai beidzas. Sieva

bijusi jauna, gribēt gribas, bet ko tu darīsi! Beidzot sāku*

šo dažnedažādi mānīt. Vīrs bijis pārlieku kārs uz kartup eļl

klimpām, un nu sieva apsolījusies klimpas vārīt tikai tjjļ;
dienās, kad šis vakarā apņemsies kuli ap dibenu dauzīt. ;

nu arī norunājuši, ka klimpu ēšanu un kules dauzīšanu no'1
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kusi noteikti katru ceturtdienu. Pienākusi trešdiena. Sieva

jau visu dienu mazgājusies, uzvilkusi tīru kreklu, izvārījusi
jau klimpas lai un gaidījusi vakaru. Vīrs saēdies un licies

gulēt, bet sieva piegājusi, šo appaijājusi, iebāzusi roku bik-

sēs, noglāstījusi un sakārtojusi «lietas», un tad klusi čuk-

stējusi: «Vīriņ, rītu būs ceturtdiena!» Nu tikai arī šis atce-

rējies, kas šonākt jādara un dūšu saņēmis teicis: «Ak ceturt-

diena gan! tad jau šonakt jāpisas. Nu, tad ar Dieva palīgu
nāc ar šurp! kas tad tur augs, augs!» Sieva kritin iekritusi

gultā. Nu vīrs ņēmies nosvīdis. No reizes vēl tāds bailīgāks,
bet pēc tam sācis tas joks tā iepatikt, ka jau no pirmdienas
sācis prasīt, kad būs ceturtdiena? —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

5. SLINKA SIEVA.

4409. Urb vai malkas bluķī caurumu!

Kādam vīram bijusi traki slinka sieva. Reiz mājās bi-

juši sanākuši vīra draugi, un visi krietni iedzēruši. Vīrs sā-

cjs draugiem stāstīt par savu slinko sievu, kura cita nekā ne-

zinot, ka tikai ēst un skriet aiz stūra, d..st. To izdzirdusi sie-

va un, aiz dusmām drebēdama, metusies vīram virsu, klieg-
dama: «Ak tu, melis lielais, kaut jau tev zila naba paliktu

melojot! Es cita nekā nedarot? Sātans beidzamais, kas tad

tev naktīm apakšā guļ, ja ne es? Nu, pagaid tik, ja gribi
nākamo nakti, lai dodu, tad urb malkas bluķī caurumu!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Šāviena

4410.

Vīrs apprecējis ļoti slinku sievu. Kādreiz ejot uz darbu.

vīrs modinājis sievu, lai nu ceļoties augšā un sākot arī ko

neko strādāt. Ap brokasta laiku vīrs pārnācis mājas, bet

sievu atradis vēl guļam. Segu pa miegam ta bijusi nospar-

dījusi un, pliko vēderu pret sauli pagriezusi, krakusi ka put
vien. Vīrs noķēris kaķi, uzlicis to sievai uz plika vēdera un

aiz astes paņēmis vilcis uz priekšu. Kaķis ieķēries ar visiem

nagiem adā un nelaidies vaļā. Sieva aiz negaidītām sapem
tikko griestos neielēkusi. Pēc kāda laiciņa atnākusi ciemos

sievas māte un prasījusi meitai, kā tad nu labi ejot? «Ka
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tad nu iet!» atbildējusi meita, «citādi jau tīri brangi, tika!
vēders gan lupatās saplosīts!» — «Nekas, nekas, meitiņ>,
mate mierinājusi meitu, domādama, ka znots ar pimpi saplē-
sis meitai vēderu, «tas jau tik tā pirmajos mēnešos. Vēlai
Tās visas «lietas» taps slābenākas, tad jau ir par lāgu tur

neiebāzīs, kur vajag. Gan jau tad arī vēderiņš būs vesels!)
Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Uimirā.

6. PRECĒTAS SIEVAS SAVA STARPĀ.

a. DRAUDZENES UN NAIDNIECES.

4411.

Divas draudzenes sarunājušās par saviem vīriem. Pir-

mā prasījusi otrai: «Nu, kāpēc pēc tik ilga precēšanās laika

pie tevis vēl neko nemana? Vai tad tavs vīrs tevi negrib?>
— «Viņš grib gan», — atbildējusi otra, — «bet viņam nav

stingras gribas». — Uzrakstījusi S. R., Rīgā.
Teic. F. A.. Rīgā.

4412.

Reiz kādā mājā dzīvojušas precētas sievas. Viņas dzīvo-

jušas aizvien godīgi un nemaz nebārušās. Bet kādui dienu,

kad nebijis neviena vīra mājās, tās sākušas bārties. Nu bā*

rušās un lamājušās bez gala aizvien vairāk. Pēdīgi saskaļ
tušās tā, ka aiz dusmām nezinājusi viena otrai ko darīt. Kad

nebijis cita, tad pacēlušis brunčus uz augšu un rādījušas pļj'
ku priekšu. Te vienai pie rokas gadījies stops. Tā to paķč
rusi un iegrūdusi otrai pīzdā. Ta nu aiz dusmām neko nesa-

pratusi, ko darīt. Ne kliegt, ne brukt otrai virsū, ne sist

Piepēži tā priecīgi iesaukusies: «Nu ir labi, nu ir labi! Ka«

pārnāks mans vīrs mājās, tad viņš tev parādīs!»
Uzrakstījis J. R—ņš, Rīga.

Teic. Andr. Sp—ģis, 56 g. v., Cesvaines pag., Mad. apr.

LFK 479, 1359.

4413.

Sievas pirti pērdamas sākušas lamāties un beidzot ari

kauties. Nu tik sviedušas viena otrai ar visu, kas tik pie
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rokas gadījies.: ar ķipjiem, malkas pagalēm, ziepju gaba-
-liem, vārdu sakot, ar visu, kas tik sviežams. Te viena no

kautiņa dalībniecēm ieraudzījusi pirts kaktā saliktas kāpostu
galviņas, paķērusi vienu un laidusi ar sparu pretiniecei pa
vēderu. Sviediens ķēris sprīdi zem nabas, kāpostgalva iedū-

rusies ar kacenu pežā un palikusi karājoties. — «Ko? Raz-

bainiece! Burlaciete!» sasistā iebļāvusies, «vai tu domā, ka

mana sprākla ir veca siļķu muca, kurā tu vari savus puspu-
vušos kāpostus skābēt!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

b. KUNDZES.

4414.

Kādreiz dzīvojusi laba lielmāte, kura arī ar kalpa sievām

nekaunējusies sarunāties. Reiz tā sarunājoties kalpu sievas

sākušas par saviem vīriem žēloties. Bet lielmāte skumīgi
nopūtusies un teikusi: «Kas nu jums, mīļās, vainas! vīri pa
dienu nostrādājušies, vismaz nakti ir miers! Bet kā ta'man:

kā sestdienas vakarā iebāž, tā tikai pirmdienas rītā izvelk!»

Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag.. Valkas apr.

4415.

Pie kādas kundzes sanākušas ciemos viņas biedrenes.

Kundzei bijis drīzumā kas gaidāms. Tagad nu visas ņēmu-
šās spriest, kas būšot: zēns, vai meitene. Sarunu noklausī-

jies kundzes mazais dēlēns un iesaucies: «Es gan zinu! Brā-

lītis būs!» Visi brīnējušies, kā tad šis to zinot? «Nu», atbild

mazais, «viendien mamma bija pakāpusies uz trepēm un žāva

ve]u, un es redzēju, ka brālītim jau bārda ir ara!»
Uzrakstījusi S. R.

Teicējs S. F., Rīgā.

4416.

Viena kundze stāsta otrai: «Tagad, kur mans vīrs tik

maz pelna, mēs dzīvojam, pēc iespējas, ierobežoti. Pirmkārt:

jnes guļam šķirti ..
.» —«To es nesaprotu», —

brīnās, otra

kundze, — «kā vīrs un sieva
. .

.? Nu, pieņemsim, ka viņam
va Ja ga, lai jūs būtu pie viņa?» —
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«Viņš pasvelpj — un es esmu pie viņa!»
— «Bet, ja jums vajaga, lai viņš būtu pie jums?» —

«Tad es viņam prasu: «Peter, tu neesi vēl svilpojis ?>

Uzrakstījusi S. R., Rīgā.
Teic. F. A., Rīgā.

c. ČIGĀNIETE PAR SAVU VĪRU.

4417.

Kādreiz čigāniete sarunājusies ar latviešu sievām.

Latvietes, starp citu, teikušas, ka tie puisieši esot gatavi draņ-
ķi pasaulē! Čigāniete izņēmusi pīpi no mutes, nospļāvusies
un nicīgi teikusi: «Ko nu jūsu vīri, jūsu vīri ir labi vīri, bet

mūsu vīri — līdz ko pasaka hanžā, — tad tev vajaga būt

gatavai, un ja nē — jaunu kreklu kā ar kaltu pārdurs!)
(Viss šis čigānietes teiciens plaši tiek lietots).

Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag., Valkas apr.

7. DZĒRĀJS VIRS UN DZĒRĀJA SIEVA.

4418. Nelabs sapnis.

Reiz vīrs piedzēries pārnācis mājās un, iegulies puiša
Jura gultā, tūliņ aizmidzis. Pēc laiciņa pamodies, bet nekā

neatcerējies, ne par dzeršanu, ne arī to, ka sievas vietā bla-

kus guļ Juris. Pēc kāda: brīža vīrs sācis vilkt puisim kre-

klu uz augšu, lai rāptos šim virsū. Uzkāpis — bāzis, bāzis,
bet kā nelīdis, tā nelīdis iekšā. Te nu šis sācis skatīties, pa-

zinis Juri, atcerējies visu, kā kritin nokritis atpakaļ gultā, sā-

cis grozīties un sprauslot, it kā no miega mozdamies, ņurdē;
dams: «Vai Dieviņ, Jurīt, kad tu zinātu, cik es nelabu sapni
redzēju: tā kā kāpu pa augstiem kalniem; te iegribējās mīst

— paņēmu pipeli rokā, bet tad paslīdēja kāja un es kritu un

— atmodos tev blakus gultā. Labi, ka tev virsū neuzkrita!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Odzienā.

4419.

Reiz apprecējušies vīrs un sieva. Sieva bijusi liela dzē-

rāja, bet vīrs liels skopulis. Vienreiz sieva apdzērusi visn

naudu. Viņa neticējusi, ka vīram vairāk nav naudas. Vīrs
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gulējis. Sieva ņēmušies izkratīt viņa drēbes, bet nekā nav

atradusi. Piegājusi pie gultas un norāvusi vīram segu. Viņa

ieraudzījusi vīra staklē naudas maku (patiesībā pautu kuli).
Saķērusi ar abiem nagiem (abām rokām) un kliegusi: «Skat,
kāds velns, piesējis maku kāju starpā!»

Uzrakstījusi E. V—dc, Jaunburtnieku Gaurēs. Valm. apr.

Teicēja Berta P., 50 g. v.

LFK 625, 1064.

4420.

Vīrs galīgi piedzēries pārnācis no kroga. Nolicies sievai

blakus un sapņojis, ka tas patlaban atrodas debesīs. Tur ir

lielas viesības. Šis ēdis un dzēris, kamēr uznākusi vajadzība
atvieglināties. Griezies pie Pētera ar jautājumu, kur te tāda

vieta, rozes vien visur esot! — Pēteris teicis, lai aizejot turpat
uz krūmiem un izdaroties. Pēc brīža šis nāk atpakaļ un

prasa, vai nav pie rokas kāds papīrs? Pēteris atkal teic, lai

taču paraujot turpat zāli, esot tak mīksta kā zīds. Šis arī

rāvis, rāvis
...

te uz reiz dabūjis pa kaklu un — pamodies.
Sieva pārskaitusies kliegusi: «Traks tu esi, nu jau man visas

spalvas izrausi!
. .»

Uzrakstījusi S. R., Rīga.

Teicējs P. R.

8. SAPŅI UN ĶĪVIŅI LAULĪBAS GULTĀ.

a. SAPŅI.

4421.

Reiz iedzēries vīrs pa sapņiem uzmaldījies debesis. Ap-
skatījies visapkārt: ak tu Dieviņ, cik jauki, zeme te tuvu

netiek! Te iedomājies, ka jāpalūr, kāda tad šī īsti no augšas
izskatās. Bet ko viņš ieraudzījis, nebijis vārdos izsakāms:

so vecais, uzkūpinājis savu jūras putu pīpi, pisis ša sievu,

sieva traki laimīga — smīnējusi vien un vēderiņu ta uz aug-
šu metusi, ka tīri vai siekalas saskrējušas mute skatoties.

;Nu, bet pagaidiet tik», vīrs nodomājis, ņemšu un uzlekšu

jums taisni virsū!» lešvunkojies krietni un lecis un — buc!

— taisni uz grīdas; atmodies un kaunīgi ielīdis gulta.
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Ķemeros.
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4422.

Kāds vīrs naktī redzējis jauku sapni: rindām vien pliki
meitiešus,, kuri gaidīt gaidījuši, lai sviež šos gar zemi. Vīrai

no tām lustēm sacēlies, un šis sācis ņurdēt un kustēt. To iz

dzirdusi sieva, pacēlusi segu un ieraudzījusi, ka šim pimp
gals izlīdis pa palaga caurumu, iesaukusies : «Ūja, brūzi, va

celsies augšā! Nu tak, pagāns, to maisu dukam sajās: skai

salmi vien tik griežas un palagam skrandas lec!»

Uzrakstījis Olģerk

Noklausīta Daugavpilī.

4423.

Nakti vīrs guļ blakus sievai un sapņo, ka tas atroda

debesīs. Tur ir daudz lampiņu. Katram cilvēkam sava lam

piņa. Te vīrs ierauga, ka viņa lampiņā eļļas ir vairs tai

maza lāsīte, bet sievas lampa vēl pāri pusē. Tagad tas, a.

pirkstu mērcēdams, pilina eļļu no sievas lampiņas savā. Pie

pēži tas dabū pamatīgu belzienu pa kaklu un atmostas. Izrā

dās, ka tas pa sapņiem vilcis ar pirkstu sievai par pavisac
neglītu vietu. Uzrakstījusi S. R.

Noklausīta Rīgā.

4424.

Kā parasts, vīrs ar sievu mēdz gulēt vienā gultā. Kad

nakti vīrs sapņojis, ka ņem no abras mīklu un baro sun

Bet pa sapņiem šis iegrābies sievas pežā (sieva gulējusi augs

pēdu, nospērusies plika un stipri krākusi). Vīrs ar vieni

roku grābis no pežas un ar otru viņai grūdis, te domāda©

suni. Sieva pamodusies un iegāzusi vīram pļauku, saukdama

«Ja tev negribas godīgi pisties, tad necūkojies!» Pēc brīz;

atkal abi aizmiguši, bet nu sieva sapņojusi, ka iebrukuši lau

pītāji un grasās viņu sagrābt, viņa aizstāvēdamās ķērusi pļ-

sienas pēc dunča, bet pa sapņiem saķērusi vīra pimpi, kas b

jis stipri sacēlies, un rāvusi no visa spēka. Vīrs pamodies vb

uzbļāvis sievai: «Ja tev negribas, tad nelauz lietas!»

Uzrakstījis F. S.. Rīgā.

b. ĶĪVIŅI.

4425.

Reiz vīrs ar sievu pisdamies apgāzuši gultas gala noliki

klimpu spaini. Bērni, kuri visu laiku gaidījuši uz gardo ēdie
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nu — klimpām — paši pirmie ieraudzījuši nelaimi, un kāds

no lielākajiem puikām saskaities iekliedzies: «Ak tu vecais

velns tāds, vai tu to vārstevi nevarēji ka't ar roku pieturēt —

priekš kā tu to spaini badīji, ko viņš tev bij nodarījis!» Un

mazākie vilkuši visi pēc viena meldiņa:

«E-ē, tēvs ar māti kūvēdami,
Kluču spaini apgāzuši.
Bērni raud istabā,
Ko ēdīs vakarā?»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Bērzaune.

4426.

Kāds vīrs ar -ievu sabārusies. Nakti, guļot ar sievu ko-

pa, vīram sagribējies, bet šī nedevusi. Vīrs izmēģinājies vis-

visādi, bet kā nekā, tā nekā. Tad vīrs laidies labu laiku mie-

ra, izlicies aizmidzis un tad it kā pamosdamies teicis: «Vai,

Meviņ, kādu es sapni redzēju: biju tā kā debesīs, un tur

pati debess meita gribēja, lai es to izmīlu. Nu, un tā ka tu

man pirmīt nedevi, tad gribēju no jauna aizmigt, lai paklau-
sītu viņas aicinājumam!» — «Ak tu strva, vai tad1 šai

bez tevis pipeļu nepietiek!» sieva iesaukusies. «Nu — nu tu

pamēģini tik viņai klausīt!» To teikdama sieva sākusi rai-

sīt lindraku jostu vaļā. Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Marciema.

4427.

Dzīvojuši reiz vīrs ar sievu. Vīrs bijis liels karšu spel-
naanis. Spēlējot, tas vārda: nevajag, jeb nevar — vieta vien-

mer lietojis vārdiņu «pas». To pašu vārdu viņš lietojis arī

gultas dzīvē. Reiz vīrs vēlu pārnācis mājas no karšu spēles
un nogūlies sievai blakus. Sieva tam iegrūdusi sānos, bel

vīrs atteicis: «Pas». Otrreiz tāpat. Nu sieva sākusi šo

"ptaustīt un atradusi, ka vīrs «pas» saka pats prei «savu gri-

bu». «Ko tu melo!» viņa pārmetuši vīram. — «Bet ko tu

skaties manās kārtīs!» — atbildējis vīrs.

Uzrakstījusi S. R., Rīga.

Teic. F. A,. Rīga.

4428. (var.)

Divi žīdu laulāti draugi nolemj pēc kazām viens otru

neapgrūtināt, ja tas vienam no viņiem nebūs pa prātam. Abi
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guļ vienā gultā. Te vīrs piebaksta sievai pie sāniem un saka:

«Zāra!» — «Pas!» atbild sieva. Otrā naktī atkal sieva atbild

«pas». Trešā naktī tāpat. Bet tad vīrs klusē. Nu saka sieva:
«Icke!»

—
«Pas!» atbild vīrs. Otrā naktī atkal vīrs atteicas.

Bet tad sieva vairs nevar izturēt un izsaucas: „KaKHMH tu il/io-

xhmh KapTaviH Hrpaeiub!" (Ar kādām tu sliktām kārtīm spēlē!)
Uzrakstījusi S. R.

Teicēja A. š., Rīga.

4429. Ka vīrs kuli pircis.

Kāda bagāta meita meklējusi sev tādu vīru, kuram nebū-

tu pautu kules. To dabūjis zināt kāds jauns puisis. Šis kādu

vakaru aizgājis pie meitas. Runājuši, drusku iedzēruši, un

puisis sācis stāstīt, ka šis jau nu labprāt precētos, bet šim

esot viena vaina: neesot pautu kules. «O, tad jau labi!» mei-

ta iesaukusies. «Es jau tādu vīru taisni meklēju». Gājuši
abi gulēt. Puisis izdūris plānā drēbē caurumu, uzmaucis to

uz pipeli, piesējis pautu kuli kā nevar redzēt, stiepis meitu

gar zemi un ņēmies ko nagi nes. Pēc kāzām vīrs reiz sievai

stāstījis, ka šis šodien uz pāris naktīm aizņēmies no drauga
pautu kuli: pamēģināšot, kā ar to ejot. Sieva ar mieru mē-

ģināt. Mēģinājuši, mēģinājuši arī, Dieviņ, sievai traki iepa-

tīkas, kad viss jau sabāzts iekšā, tāds mīksts vēl sita< gffl

malām. Vīrs stāstījis, ka viņš zinot, kur šitādas kules pārdo-
dot — tikai naudas vajagot. «Vai Dieviņ, kas tad par

naudu

runās!» sieva iesaukusies un iedevusi vīram pāris simtu

rubļu. Šis aizbraucis uz pilsētu, izdzīvojies un atbraucis stā-

stījis, ka nopircis gan, lai ar naudas tā knapāk bijis: palicis
drusku parādā. Sieva no lieliem priekiem, ka tādu mantu

dabūjusi, iedevusi vēl naudu, ar ko parādu nomaksāt, un uz

priekšu vai ik naktis pautu kuli rokā vien turējusi.
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Šāvienā.

4430.

Sieva, satikusi savu draudzeni, sirsnīgi smiedamās tai

stāsta: «Vai zini ko, Mildiņ. mans vīrs vakar pēc divu ga<W

pavadīšanas laulībā man pirmo reizi prasīja, lai dod.»

— «Nu, un ko tad tu?» — «Es? Es papriekšu nosarku un pt>c
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tam lūdzu, lai viņš papriekšu nolaiž logiem priekša biezos

aizkarus, jo man no tādām lietām kauns!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4431.

Sieva ar vīru dienā sabaras. Vakarā aiziet gulēt. Abi

guļ vienā gultā. Naktī sievai sagribas. Bet vīrs pagriež
muguru un šņāc vien, neliekoties ne zinot. Sieva grozās, gro-

zās no vieniem sāniem, uz otriem, beidzot, drusku no savas

puses strīdu piekāpusies, saka: «Dzi', veci, ko nu šņāc kā

Dieva nepieņemts, griezies šur un atsvied drusku bikses, ci-

tādi jau šonakt diez', kas ir, kas nav, un rītu agri
jāceļas, tad nāks miegs!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Jelgava.

4432.

Reiz, kad vīra nav mājās, sieva ņemas uzpost visu istabu

un beigās grib pēc iespējas izlabot čīkstošo gultu. Sieva pa-

kustina gultu, kura pie katra piegrūdiena čīkst, un pie sevis

noņurdēdama saka: «Aijaijā, kas to būtu domājis toreiz,

kad precējāmies, ka tas mans vecais ar tik mazu rīku ņems
mus abas un šitā sapūlēs: tu čīksti vienā čīkstēšanā, es vaidu

viena vaidēšanā». — Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Stende.

4433.

Kādam vīram bijusi traki liela tā «manta». Katru reizi,

kacļ šis kāpis sievai virsū un tad drusku aizmirsies, tad sievai

vienmēr iznākusi lielu lielā vaidēšana un gultas tīrīšana.

ļ*eiz, kad vīrs jau guļ bez biksēm gultā, bet sieva vel šo to pa
istabu nokārto, lai varētu iet gulēt, vīrs skatās, ka šim jau
sāk celties un saka: «Šmatrī, sieviņ, kā ceļas!» — «Ko nu

smatrīs, ko piesmatrīs!» —
sieva ar roku atmet, — «tava lai-

me, mana nelaime». —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Stende.

4434.

Naktī sievai gribas pist, bet vīrs guļ nu krāc vien. Sieva

izmēģinās šo vzmodināt un uzmudināt, bet otrs guļ kā gulējis.
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Sieva, redzēdama, ka nekā nebūs, nopūšas: «Nu sak' nu viens

cilvēks, kam man, bagātai meitai, vajadzēja tādu slaistu ap-

precēt! Viņš tak pat tik vēl nejēdz, ka izdarīt savu vīra

pienākumu».
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Jaun-Gulbem\

4435.

Vīrs ar sievu stūmušies. Vīrs tik tā pa virsu vien tendelē-

jis, te g.ar vienu gurnu, te gar otru. Beidzot sieva sadusmo-

jusies un iekliegušies: «Ak tu, vecais stubeni, vai tad nu tīri

esi bez acīm! Kur tu bāz? Cik tad sen ir, kad bija otrā cau-

rumā, un nu atkal turpat». — «Vai, Dieviņ, sieviņ», — vīrs,

vainīgs juzdamies, taisnojies, — «vai tad nu man tajā ir acis.

Tāpat vien pa jušanai jāiztiek». — «Nu, kad ar jušanu, tad
iebāz un nevelc malā, kustini turpat pa iekšu», — sieva šo

pamācījusi.
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4436.

Vīrs ar sievu dzīvojuši svētas laulības gaitās jau ilgu?

gadus. Abi bijuši jau krietni paveci — vīram vairs nestāvē-

jis, un tā bijuši pagājuši jau veseli divdesmit gadi bez kāda*

uzšaušanas. Te kādu nakti vīrs pamodies: lieta kust —
$

lēni, kā apdomādamās, ceļas, ceļas, līdz beidzot stāv kā naigla-
Nu, kot' nu gaidīs: vīrs modinājis sievu. Tā aiz prieka vai

stāvus uzlēkusi un tik noteikusi: «Tūliņ tūliņ, vīriņ, es tik

izskriešu drusku laukā — mīst gribas!» Pēc brītiņa šī ienā-

kusi, laimīgi smaidīdama: «Nu, ta' nu . .
!»

—
«Nu. ta' nu

tu vari iet un mīst līdz rītam!» vīrs šo nikni pārtraucis, «ka-

mēr tu vazājies — vairs nestāv atkal!»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Rīga.

9. BĒRNU JAUTĀJUMS.

4437.

Kādam veikalniekam prom esot, sievai mājās piedziņu*
puika. Sieva ļoti priecājusies par bērnu. Līdz ko vīrs pār'

traucis, tā sieva to tūlīt vedusi pie puisēna un, to tam radi-
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dama, prieka, pārņemta, prasījusi: «Nu, bet saki taču, mīļais
vīriņ, kam no mums bērns visvairāk līdzinās?» Vīrs parau-

stījis tikai plecus un dziļdomīgi noteicis: «Nu, ko es tur lielu

varu teikt! Es jau vēl ne domāt nevaru pazīt visus tavus

pazīstamos, tāpēc- arī nevaru pateikt, kam no viņiem bērns

ir līdzīgs!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4438.

Vecākiem bijuši vairāki bērni: visi lieli nerātņi. Kādreiz

vīrs žēlojas sievai par bērnu nerātnībām un saka: «Sieviņ,
nu tak pierāj drusku tos palaidņus. Es pat naktī viņu dēļ ne-

varu aizmigt!» — «Nu ja tu zināji, ka tev tik viegls miegs,
tad nevajadzēja bērnus taisīt!» sieva atcērt.

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Jaungulbene.

4439.

Kādai ātrai un kustīgai sievai bijis lēns vīrs. Reiz sieva,

sataisījusies uz iziešanu, sauc pa durvīm otrā istabā, kur virs

strādā: «Es aizeju, nāc pašūpo bērnu, ja biji nasks pie taisīša-

nas, tad tādam pašam vajaga būt pie auklēšanas arī!» —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4440.

Kādam laulātam pārim nebijis bērnu. Reiz kaimiņiene
sievai prasījusi, kas tad šiem esot, pie kura tad tā vaina esot ļ
vai vīram nestāvot, vai šī pati nedodot? —

«Nekā., mīļa, tur i

es gudra netieku», sieva iesaukusies, «gribēšana ir, varēšana

ar' ir — stāvēt stāv, noiet noiet, bet bērnu kā nav. tā nav. Lai-

kam jau mans vecais savus bērnus būs jaunās dienās pa nā-

-1 ram izmētājis. Tagad jau nu gan—ja pats Dievs sava svēta

pirksta nepieliks, tad, laikam, gan nebūs nekā vairs!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4441. «Ka nebūs bērni
. .

.»

Dzīvoja kāds vīrs ar sievu. Viņiem jau bijis krietns pul-
ciņš bērnu —un tie radušies aizvien vēl klāt. Vīrs, nabags,
Vi*irs nesapratis, ko lai iesāk! Bērnu jau tā pārdaudz, bet līdz
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ko kāp sievai virsū, tā bērns atkal tikpat kā likts. Kādreiz

krogū, sēdot pie alus glāzes, šis par to sācis žēloties savam

draugam. Tas pasmējies un ņēmis nu šo mācīt: «Kā muļķis,
kāda velna dēļ tad tu uz tās sievas tik ilgi guli! Pa vienu

pusi uzkāp, pa otru tūlīt zemē, un nebūs ne bērnu, ne!» Labi'.ļ
Vīrs tīri priecīgs aizgājis mājās, licies sievai virsū un drasē-ļ
jis tik ilgi, kamēr pašam vairs ne traks nestāv, pēc tam pats
mudīgi pa otru pusi zemē. Pagājis laiciņš, bet šis redz, ka

vecā ķibele atkal neizbēgama. Saticis draugu, vīrs to dusmā

ņēmis lamāt, kādēļ esot muļķojies un šo piemānījis! Draugs
nu brīnījies, kā tad tas varot būt, to nu šis nevarot saprast
Vai tik viņš esot klausījis un darījis tā, kā vajadzējis: pa

vienu pusi virsū, pa otru zemē? Nu ja, ka darījis! — Bet vai

kāpdams pāri, virsū arī kādu brīdi neesot uzkavējies? -

Uzkavējies gan! «Nu ja, nu ko tad tu brīnies par bērniem un

dusmojies uz mani; es taču tev skaidri un gaiši teicu: pa

vienu pusi virsū, pa otru tūlīt zemē! Nebūtu virsū kavējies,
nebūtu ko dusmoties, ne. Otrreiz esi gudrāks. Bet tagad
iesim bēdas drusku noskalot!» nobeidzis savu pamācību
draugs. Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Daugavpilī.

4442

Vīrs satiek savu draugu un saka: «Jā, mīļais draugs, es

tiešām esmu nācis pie atziņas, ka pastardienai vajaga drīz1
būt!»

— «Nu, nu, no kā tad tu to spried?» — «No tā, ka i

vakar no savas sievas pirmo reizi dabūju!» — «Tā?» — «Ja-

jā, bet ņem vērā, ka mēs jau apprecējāmies trīs gadus atpa

kaļ, un pa šo laiku jau viņa ir paspējusi izdarīt četrus abor-

tus». —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

10. VECS VĪRS, JAUNA SIEVA.

a. STINGRI VEČI.

4443.

Kādai jaunai, skaistai sievai bijis vecs, greizsirdīgs vir*

Sieva, neskatoties uz to, ka vīrs šo sargājis kā aci pierē. tontf'

reižu reizēm pašāvusi vienam otram smukākam puisim. RelZ



135

vīrs teici*, ka viņam uz pāris dienām jāizbrauc. Bet gadījies,
ka viņš varējis tikt ātrāk mājās un nu steidzies, cik varē-

dams, lai ātrāk tiktu pie sieviņas. Bet sievai pa to laiku atnāf-
cis brūtgāns, un abi ņēmušies, ka gulta vien čīkstējusi. Sie-

va, ieraudzīdama: vīru ienākam istabā, no bailēm vai sastin-

gusi un palikusi nekustēdamās guļot. Brūtgāns pa to laiku

aizmucis. Bet kad vīrs sievu modinājis no savādā miega* un

jautājis, kas tas tāds bijis, kas pie viņas gulējis, viņa atbil-

dējusi: «Kas tad cits, kā tu pats, vīriņ, kaut gan devusi i

tev neesmu. Bet ja nu tu to izdarīji, kamēr biju iemigusi,
tad nu es neko nevaru darīt». Vīrs noticējis, ka tas viss bijis

pa miegam, un sieva nosmīnējusi par labo izdošanos.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Odziena.

4444.

Kāds vecs puisis apprecējis jaunu sievu. Priekš kāzām

visi radi ņēmušies sievu pārrunāt, lai taču neejot pie tik veca

vīra, kas tad tā par dzīvi būšot: ne ar vīru, ne bez vira. —-

Kādu nedēļu pēc kāzām sieva satikusi savu drafudzeni, kas tai

jautājusi: «Nu, kā tad ir, vai tas tavs vīrs var
ar' tev vel

kautko padarīt?» — «Nu, mīļā, nebēdā», sieva atcirtusi, «pa-

mēģinātu tu pie viņa pagulēt, tad redzētu, ka viņš tev par

vienu nakti pežu kā ratu rumbu iztaisītu!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Teicējs V. Janka.

Noklausīta Rīgā.

b. VIENAM NAIDA, OTRAM PRIEKA DIENA.

4445.

Reiz viens vecis apprecēš jaunu sievu. Virs sievai ne-

maz nevarēs izdarīt. Sieva to piesūdzējusi pie tiesas. Tiesa

nospriedusi, ka vīram jādara tā lieta divreiz nedēļa. Vīrs

lūdzis, lai atlaižot uz vienu reizi nedēļā, jo viņč ne par ko

nevarot divreiz izdarīt. Tiesa bīsi miera un atlaidusi uz vie-

nu reizi nedēļā, un tā bīsiceturtdiena..
_ . .

Trešdienas vakarā sieva vērpusi unlaimīgi dlziedasi:

«Rīt ceturtdiena, rīt ceturtdiena!» Vīrs sedeš uz mūrīša sa-
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vilcies un vaimanaiš: «Vai Dievi, rītu ceturtdiena! Vai Die-

vi, vai Dievī!»

Uzrakstījis Kārlis Sk., Smiltenes pag.

Teicēja Alīde J—me, Smiltenes pag.

LFK 207. 765.

4446. (var.)

Kāds vecs vīrs apprecējis jaunu sievu. Vīrs bijis nespē-

jīgs dzimuma sakarus piekopt. Sieva gājusi pie mācītāja
žēloties. Mācītājs teicis uz veco vīru, ka vismaz reiz nedēļā

vajaga izpildīt sievas prasības, pa ceturtdienām. Kad pienā-
kusi ceturtdiena, sieva priecājas: «Šodien atkal ceturtdiena!

Vakarā vīrs pēc sakaru pārtraukšanas bijis ļoti noguris, ufl

teicis gluži kā slims: «Cel man' zemē, cel man' zemē!»
Uzrakstījis Kārlis B—ms, Rīgā.

Teicēja Kmilija X.. 39 g. v., Dikļu pag.

LFK 23. 10048.

c. AR SĀBŖU PALĪDZĪBU.

4447.

Kāds pavecs puisi, kuram vairs lāgā nestāvējis, appre-

cējis jaunu sievu. Neilgi pēc kāzām pie jaunā pāra atnāci?

ciemos sievas agrākais pazina. Tikmēr ciemojies, kamēr pi (

nācis vakars, un visi likušies gulēt — vīrs ar sievu gultā, bet

ciemiņš uz grīdas. Naktī ciemiņš pielīdis pie gultas un pa

vecam ieradumam sācis, kā jau varēdams, ar galiņu pabadīt
to caurumiņu, kas kādreiz tikpat kā pašam piederējis. To

dzirdējis arī vīrs, bet i nedomājis dusmoties — bijis vēl w*

mīgs, ka nu bīīs vienreiz miers, tādēļ, cik varēdams parāvies
uz gultas malu un teicis: «Pis. pis, sābri, un kadl papisīsi, tad

pamodini mani ar' — mož'. ka es ar' varēšu!»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Latgalē.

4448.

Kādam vīram bijusi jauna, skaista sieva, kura devusi i*

katram vīrietim, kurš tikai mācējis šai tā dedzīgāk ielūkotu»

acīs un ciešāk piespiesties. Vīrs to ar' zinājis, bet neko lielu

neteicis: kad jau, tad jau. vai tad nu tās mantas trūksi ff,

pļikškina, pļikškina. bet redzams robs nekad nepaliks. Reiz
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draugi vīram prasījuši, kā tā viņa sieva tik daudzus vīriešus

varot izturēt: vai tad viņš pats ue reizes nemēģinot šai tā uz-

šaut, ka pietiktu nedēļām ilgi? «E, ko nu,» vīrs nopūties,
vai tad jūs neziniet: jo ilgāk ar basām kājām staigā, jo ma-

zāk akmeņi tajās spiež. Un tāpat ir ar to «uzšaušanu»: jo
vairāk kāds ar to ņemas, jo mazāk apmierinājuma tas sniedz.

Ar manu sievu ir tāpat. No reizes es pats gribēju visu citu

vietu aizpildīt, bet kas tev deva: vienu mēnesi izcietu, i liku

mieru. Tikko nenobeidzos, visas drēbes sāka no kauliem

krist — tad atmetu ar roku, un tagad miers! Kairam sava

daļa: pietiek citiem — pietiek i man!»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Koknese.

d. PĀRKĀPTA RECEPTE.

4449.

V irs apņēmis jaunu sievu, bet nebijis spējīgs neko darīt.

Aizgājis pie ārsta. Ārsts iedevis zāles un licis ieņemt uz

trim porcijām, bet vīrs izdzēris visu uz reizes. Trešā: diena

atnācis ārsts apjautāties, kā zāles iedarbojušās. Durvis at-

vēris sulainis, izmeties vienā kreklā un stāstījis: «Vispirms
kungs izpisa sievu, tad uz klētsaugšas divpadsmit kaķus, un

nu ir pienākusi mana kārta!» To padzirdīs, ārsts laidies

prom. bīdamies, ka pēc sulaiņa nenāk viņa kārta.
Uzrakstījusi S. R., Rīga.

Teicēja A. R—ga, Jaunlatgalc.

4450.

Vīrs ar sievu bijuši jau gandrīz savu mūžu nodzīvojuši.
Vecais, kā vīrietis, bijis jau pavisam nespējīgs. Sieva bijusi
vēl stipri kaislīga un nemierā ar savu vīru. Sieva aizgājusi
uz aptieku, izstāstījusi savas bēdas un lūgusi zāles. Aptiek-
nieks arī iedevis kādus pulverus. Sieva pulverus atdevusi

vīram un pamācījusi, ka katrreiz drīkst ieņemt tikai vienu

Pulveri. Bet vīrs nodomājis: «Sūds tur būs ar vienu, ņemšu
visus uz reizi, lai tad arī tas prieks ir lielāks.» leņēmis arī.

pet nu tapis tik spējīgs, ka katras piecas minūtes vajadzējis
*et pie sievas. Sieva nu vairs pavisam nejutusies laimīga.
Uet vīrs vairs nekur valdīties. Kur satiek kādu sievieti, gāž
gar zemi un kāpj virsū. Beidzot nomiris gan. lelikuši
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zārkā, uzlikuši vāku, bet pimpis vēl darbojies: spēris zārka
vāku augšā. Neko citu nav varējuši darīt: izurbuši vāka
caurumu, caur kuru pimpis izspēries ārā, — uzlikuši tam

cepuri virsū...

Uzrakstījusi S. R.

Teicējs S. F.. Rīga.

c. MANTINIEKS.

4451.

Reiz vecs vīrs precējis jaunu, skaistu sievu, kurai ja
meitas dienās bijis piedzimis kaimiņu Pica uztaisītais bērā-

ko audzējusi kāda attālāka radiniece. Vīrs nemaz nezinā-

jis, ka sieva jau kādam devusi, un kad pēc laika viņa pa-

ziņojusi, ka gaidāms mantinieks, vecis aiz prieka vai no

ādas lēcis ārā. Sieva aizbraukusi pie savas radinieces cie-

mos un drīz vien rakstījusi vīram, ka esot piedzimis nere-

dzēti brašs un spēcīgs puika. Vīrs aizbraucis, ilgi apskatī-
jis «savu» dēlu un, beidzot, nospļaudamies noteicis: «Vot

jobtvoju maķ. ko nozīmē vecam precēties: ar rāvienu iz-

taisīju puiku, kuram jau piena zobi!»

Uzrakstījis Olģerb.

Noklausīta Bērzaunē.

f. ŽĪDA NELAIME.

4452.

Kāds žīds, kuram bieži uznācis vecuma nespēks, appre-

cējis jaunu sievu. Pēc ilgiem laikiem viņam reiz tak

liesmojusi «jaunība». Kad nu viņš tuvojies sievai, tā uz-

saukusi: «Pagaid, Icik, es vēl izskriešu izmīzties!» Un aiz-

skrējusi. Kad nu sieva atnākusi atpakaļ, Iciks bēdīgi tei-

cis: «Tagad tu vari iet arī dirst!..»

Uzrakstījusi S. R., Rīgā-

Teic. F. A., Rīgā.
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11. VĪRS UN SIEVA AR SŪDZĪBU PIE MĀCĪTĀJA.

a. VĪRS SŪDZAS.

4453.

Kāds vīrs aizgājis pie mācītāja un žēlojies par savu

sievu — esot to piekrāpusi: pats savām acīm redzējis, ka

sieva guļ ar muižas kučieri. Vīrs no bēdām sagrauzts, zvē-

rējis mūžīgu atriebību: solījies kučieri nožņaugt un sievu

ar mīkstiem māliem nošaut. — «Tā nevajaga, mans bērns:

tu zini, ka Dievs nav atļāvis dusmoties un atriebt!» mācī-

tājs to tēvišķā balsī mierinājis, bet tas sadusmots iesaucies:
«Nu ja, Dievs jau nebij precējies, — redzētu, ko tad viņš
pats teiktu, ja cits gulētu ar šā sievu!»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Rīgā.

4454.

vecs vīrs aiziet pie mācītāja (krievu), samaksā desmit

rubļus un liek nolūgt Dievu, lai tas neliedz vēl kaut vienu

gadiņu savu žēlastību (vecajam vairs nestāvējis). Mācītājs

naudu gan paņēmis, bet uz veco saka: «Ak tu, kaķis, grēka
prauls, vēl par maz bābu apjājis, ka pipeli ar šņori gribi

augšu vilkt.»
—

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4455.

Aizgājis pajauns pāris pie mācītāja un teicis, ka gribot
šķirties. Mācītājs nu ņēmies šos pierunāt gan ša, gan ta.

vajagot pārsteigties, gan jau izlīgšot un dzīvošot pa ve-

Ca
.

m
' i° tas Jau eso* Dieva likums, ka tie, kas esot viena

miesa un asinis, nevarot tik vienkārši aiziet katrs uz savu

ma^u
-.

Uz to vīrs asarainā balsī mācītājam atbildējis: «Ko

nu, cienīgtēvs, par vienu miesu un asinīm runāt. Ja jums
vajadzētu visas tās pipeles pār jumtu pārsviest, kas viena

vien gadā ap manas sievas sprāklu ir badītas, tad, ticiet

droši, ka jūs jau pirmajā dienā roku izmežģītu. Kur tad

nu jus vēl te variet par vienu miesu runāt!»
Uzrakstījis OJģerts.

Noklausīta Rīga.
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b. SIEVAS SŪDZAS.

4456.

Sieva, neilgi pēc kāzām, aiziet pie mācītāja un prasa
šķiršanos. «Kādēļ tik drīzi, vai tad jums ir kādas nesaska-

ņas?» mācītājs jautā. — «Nē. jāšķiras ir tikai miega dēļJ
— «Kā tā?» — «Nu ja, mans vīrs, līdz ko gultā, tā iemieg
un es taču nekļuva par sievu tādēļ vien, lai man būtu vm

kas blakus guļ!» — sieva, asaras slaucīdama, stāstu.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4457.

kāda sieva apsūdzējusi mācītājam savu vīru, ka tas

dzīvojot ar citiem meitiešiem. Mācītājs sācis vīru rai Hļļ
biedēt ar elli un grēkiem, bet tas smīnēdams noteicis: m

kas, cienīgtēvs, būs mums abiem īsāks laiks — diezgan jau
arī jūs tajā pašā piestā esat staku grūduši: tagad paniri-
nāju es ar savu vāli drusku pamaisīt!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

4458. Pašam sava galva, sava darīšana.

Kāda sieva aizvedusi savu vīru tenter-tenteriski pie mā-

cītāja un raudādama ņēmušies vīru mācītājam apsūdzēt:
esot tāds, kā muļļa, nekā nejēdzot; — citām vai zem brun-

čiem lienot, bet šai, likumīgai sievai, noguļot blakus B

mirla veselām nedēļām, kad i pimpis ne druskas nepakusti
ties. «Nu, mans dēls, kāpēc tad tu tā dari? Vai tu atzīsti

sevi par vainīgu un gribi atgriezties?» cienīgtēvs vīram jau'
tājisv «Nē. cienīgs mācītāja kungs, es te neesmu ne drtisP

vainīgs. Ja tas pimpis sievai blakus guļot nekustās, tad i
nav mana vaina: viņam pašam sava galva, sava

tur nezinu ne nieka, v irs noteicis un uz tālākiem jautāju
miem pabolījis tikai acis. kā ūdeni mutē ieņēmis.

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Vīpes pag.

4459.

Kādas padumjas sievas vīrs vienmēr dzīvojis ar citiep
meitiešiem. Citas kaimiņienes sievai stāstījušas, ka, J*

viņa šitā atļaušot savam vīram ap citām šmurgoties, ta*
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kod viņš nomiršot, tam stāvēšot visu laiku pipele no kapa
laukā. Sieva nobijusies, aizskrējusi pie mācītāja un raudā-

dama stāstījusi par negodu, kas šai gaidāms, un lūgusi pa-
doma. Mācītājs sācis sievu mierināt: «Neraudi un nebai-

dies, jo, ja jau tam mīļajam Dievam tiešām ienāktu prātā
kādreiz tādas lietas izdarīt, tad, ticiet droši, ka visa mūsu

mīļā un skaistā kapsēta izskatītos kā viens vienīgs sparģeļu
lauks. Tad jau tas kauns nebūtu jums vien, bet arī tām

jāšu draudzenēm, kuļas tagad no tādām lietām domājas
esam pilnīgi drošas.»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rūjienē.

c. ŽĪDIETE PIE RABĪNA.

4460.

Jauna žīdiete apprec vecu žīdu. Laulības nelaimīgas.
Vecais nevar jauno sievu apmierināt. Žīdiete iet pie ra-

bīna un lūdz, lai tas atļauj no vīra šķirties. Rabins prasa

iemeslu. Žīdietei kauns teikt. Nu, tad lai uzrakstot, ja ne-

varot pateikt. Žīdiete burza, burza papīrīti, bet gala arī uz-

rakstīt nekā nevar. ledod tādu pat baltu. «Bet tur taču

nekā nav ieks tem papīrem!» brīnās rabins. «Nu, tāpēc jau

arī es gribe šķirties, ka vinem nekā nav!»

Uzrakstījusi S. R.

Noklausīta Rīga.

12. LAULĪBU ŠĶIRŠANAS UN VIŅU IEMESLI.

4461.

Sieva ar vīru nonāk pie tiesas. Sieva lūdz šķirt laulību,

motivēdama šo prasību ar vīra neuzticību. «Nu. ko jus uz

varat teikt?» tiesnesis prasa vīram. Tas apjūk, minstinās,

bet tad stingri nosaka, ka tas neesot taisnība, sis

esot kalponei rokas wz krūtīm krustis salicis. «Ak tu,

melis,» — sieva vīru pēkšņi pārtrauc, «kam tu iestāstīsi ka

Jlz plika vēdergala. kur tu ar rokām ķerstījies, ir tikai

krūtis!»
—

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.
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4462.

Kada sieva aizgājusi pie tiesas un teikusi, ka gribot
šķirties no sava vīra, jo tas vairs nedzīvojot godīga vira

dzīvi; kuļoties ar citiem meitiešiem. —-.«Kā nu tā var, vai
tad tev ar sievu vien nepietiek?» tiesnesis vīram prasījis. —

«Ko nu, tiesneša kungs, par pietikšanu vai nepietikšanu var

zināt!» vīrs iesaucies, «vai nu jūs pats neziniet, ka pipele
ir tā, kas raksta lielum lielo daļu spriedumu un likumu, tin

ja jau jūs, lielie vīri, nevarat viņai pretīm atturēties, ko tad

es, nabaga zemes tārps, izdarīšu!»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Mārciena.

4463. Neapgāžams arguments.

Tiesas priekšā stāv vīrs un sieva un prasa laulības šķir-
šanu. Laulību var šķirt, jo ir abpusēja vēlēšanās, bet ko

darīt ar bērnu, kuru abi grib paturēt? Tiesnesis griežas pie
sievas: «Nu, ko jūs domājat, uz kādiem pamatiem lai bērnu

piešķir jums?» — «Tādēļ, ka es viņu esmu iznesusi.» — Nu

un ko teiksat jūs?» tiesnesis griežas tālāk pie vīra.

«Redzat, ja es, teiksim, iemetu dzelzceļa piestātnes svaru

automātā savu 10 santimu gabalu, tad biļeti ārā saņemu es

un ne sieva, tādēļ domāju, ka paskaidrojumi te vēl lieki,

bērns pienākas man.»

Uzrakstījis P—dis.

Stāstījis R. S.

4464.

Sieva iesniedz lūgumu par šķiršanos no sava vīra, moti-

vēdama savu prasību ar to, ka nevarot ar vīru kopā dzīvot

tā nenormālību dēļ. «Jūs taču tikai divas nedēļas atpakaļ
kā precējāties!» tiesnesis sievai prasa, «kā tad jūs īsti va-

rat zināt, ka jūsu vīrs ir pilnīgi nenormāls!?»
—

«Kā nu ne

tiesneša kungs!» — sieva iesaucas, «jau divas nedēļas, kur

esam vienā gultā nogulējuši, bet viņam vēl ne reizes nav

prātā ienācis paskatīties, kas man zem brunčiem. Tas vien

jau gaiši pierāda, ka ar manu vīru nav viss kārtībā!» sieva

sparīgi pabeidz savus paskaidrojumus.
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Jelgava.
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Dzīvojuši reiz vīrs ar sievu, kas mūžīgi strīdējušies un

kāvušies. Vīrs gribējis no sievas šķirties, tāpēc lieta no-

nākusi tiesā. Blakus šim laulātā pāra dzīvoklim dzīvojis ar-

mēnis, kas ticis uzaicināts par liecinieku. «Nu, vai jūs re-

dzējāt, ka sieva sita vīru?» jautājis tiesnesis. — «Nē, bet

dzirdēju gan!» — «Tas neko nenozīmē; jūsu liecība nav

pilnīga.» Te pēkšņi armēnis tā appirdies, ka norībējis vien.

<Ko jūs darāt? Ejiet ārā!» kliedzis tiesnesis. — «Kā' jūs
zinai ka es biju vainīgs?» — vaicājis armēnis, «jūs taču

neredzējāt, tikai dzirdējāt.» — Uzrakstījusi S. R., Rīgā.
Teic. F. A., Rīgā.

13. ATRAITŅI.

4466.

Atraitne ar lielām pūlēm un grūtībām audzina savu vie-

nīgo meitu. Bet meita, paaugusies, iet savus ceļus un par

mātes pārmetumiem neliekas ne zinot. Reiz, kad atkal māte

raudādama
ņemas labot to, kas vairs nav labojams, meita

īgni iesaucas: «Ko nu tu, mammiņ, kauc kā ratu rumba, vai

tu pati labāka biji? Ja tu nebūtu tā dzīvojusi, vai tad es

maz dienas gaišumu būtu jebkad ieraudzījusi!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4467.

Veca, bet bagāta atraitne samaksājusi jaunam puisim,
lai šis viņu «apstrādā». Puisim jau palicis nelabi uz veceni

paskatoties vien, bet naudas ar' vajadzējis, tamdēļ jā-
strādā» vien bijis. Bet šis to darījis tādiem gariem zobiem

u n daika gals lielo daļu gar malām vien staigājis. Vecene

Clļājusi3 cilājusi vēderiņu pretīm un, beidzot, izsaukusies:

Jākub, ja tu navar ietāmāt. tad met mieru — naplais drebu

u « namān cilvāku!» Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Vec-Kalsnavā.

4468.

. Sieva, nožēlodama savu mirušo vīru, saka: «Ja, ja, ļau-

runājiet, kā kurš gribiet, bet zelta cilvēks bija mans
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vecais. Gados gan vecs, bet sirdī jauns: vienā gaismā pa
vienu pusi uzrāpās, otrā pa otru pusi novēlās! Tas bija vīrs,
kadu es, ar skala guni meklēdama, neatradīšu!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4469.

Sievai nomirst vīrs. Sanāk kaimiņienes palīdzēt raudāt
Nu visas ņemas pārrunāt nelaiķa labās īpašības. Cita saka

šo, cita to. Bet viena uzsver to, cik labs aizgājējs bijis pret
saviem bērniem. «Jā, jā!» nu arī sieva skaļi iešņukstas, «tos

viņš gādāja caurām naktīm, slapju galvu, un katru reizi pa

pāram vien, pa pāpam vien!» —

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Rīga.

4470,

Pie mācītāja atnāk atraitne, kurai nesen kā nomiris

vīrs, un lūdz, lai to pieraksta uz jaunām laulībām. «Bet kā

tad tā, mans bērns,» mācītājs brīnās, «jūsu vīrs, tā sakot

nav vēl par lāgu izdzisis, bet jūs jau no jauna precaties!» —

«Ojā, mācītāja kungs, vīrs arī nekad negaidīja, kamēr es

galīgi atdzist ii. bet vienmēr kāpa nost, tā sakot, pusceļā!» r|
sieva iesaucas, — «un tādēļ viņš arī man ļaunā neņems, ja

es tāpat izdaru!» — Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4471.

Kāda jauna sieva pēc vīra nāves saslimusi ar grūtsir-
dību. Viņas vecāki izaicinājušies visādus ākstus, bet viss pa-
licis bez sekmēm. Beigās šo ziņu dabūjis arī zināt kāds

jauns students. Viņš uzdevies par ārstu un tā piekļuvis pie

jaunās atraitnes. Tas pielietojis līdzekli, kas jauno atraitni

apmierinājis. Prom ejot' tas stāstījis meitas vecākiem:

«Grūti jau nu nācās gan! Man vajadzēja dot sešas karotes

pēc kārtas no «paša izgatavotām zālēm»!» —

Uzrakstījusi S. R., Rīga.

Teic. F. A., Rīgā.

4472. Katram savs krekls tuvāks neka otra!

Reiz kada paveca, bet vel aplam iznesīga atraitne ņē-

musi kādai sievai vīru nost: un vīrs arī pats bijis uz šīs kā
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uzburts, un mājās nemaz vairs negribējis dzīvot. Sieva rau-

dādama izstāstījusi visu mācītājam. Tas atsaucis atraitni

pie sevis un ņēmies to pārrunāt: kā nu tā varot, vai ta' ne-

maz neesot kauna un bailes no grēka, ka ņemot bērniem

tēvu nost un sievai vīru. «Nekā vis nebij, cienīgtēvs,» at-

raitne iesaukusies, «pat bībelē saka, ka katram savs krekls
tuvāks nekā otra, un tāpat man labāk patīk, ka tas vīrs ap
mani ņemas, nekā ar savu sievu. Un par pišanos, kuru iestā-

dījis pats Dievs, nevar būt ne kauns, ne grēks!»
Uzrakstījis OJģerts.

Noklausīta Aiviekstes pag.

4473.

Kāds vīrs mirdams pieteicis sievai, lai šī audzējot delu

taisni tādu. kāds šis pats esot bijis. Sieva ar' svēti nosolīju-
sies. Puika audzis un nemācījies ne grāmatas, nekā, bet

māte jau neko ar' neteikusi, jo tēvs jau arī nebijis nekāds

grāmatnieks, bet tāpat savu mūžu nodzīvojis, un dēls tak

jāaudzē uz mata kā tēvs. Reiz pie mātes ienācis kaimiņš un

sācis stāstīt par dēla dažādām palaidnībām. Starp citu iemi-

nējies, ka šis viendien redzējis, ka puika stumjoties ar ganu
meiteni. «Nu, pievaldi taču drusku, pamāci: kas no viņa
izaugs!» kaimiņš bažījies, bet māte, rokas saņēmusi, prie-
cīgi iesaukusies: «Nu, tēvs, kas tēvs, uz mata tēvā: tas jau
ar tads ņerglis bij, ka noķēra mani grantsbedrē un spieda,
un nelaida ātrāk vaļā, kamēr jau devu ar'!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Ungurē.

4474.

Kāda sieva ļoti nesaticīgi dzīvojusi ar savu vīru — bā-

rušies
un plēsušies kā suns ar kaķi. Te, gluži negaidot, vīrs

nomiris. Nu sieva sākusi raudāt, kliegt, matus plēst ka ne-

prata. Kad nu kaimiņu māte, šo mierinādama, piebildusi, lai

tak tik daudz neraudot gan jau aizmirsīšot, tāpat jau neva-

rējuši abi satikt! — «E, es to veco pašu aizmirstu jau ka't

šodien, un vai tad es viņa dēļ raudu; es jau raudu viņa
«metamā» dēļ. jo tāda tik liela un tik gara es neesmu otram

Vl netim redzēiusi un, laikam, neredzēšu!»
Uzrakstījis OJģerts.

Noklausīta Rīgā.



4475.

Kādam vīram nomirusi sieva. Šis raudājis kā izkults

Mācītājs šo mierinājis, lai taču nežēlojot tik daudz.
— Pēc

paris dienām, ejot gar savu lauku malu, mācītājs ieraudzījis
ka virs grāvī ņemas ar muižas kalēja sievu. «Vai, mans

bērns, kā nu šitā?» mācītājs iesaucies, «tikko sievu aprok
un nu jau otra sievai virsū!» — «Nekā, cienīgtēvs,» vīrs no-

teicis, «aprakt apraku divas dienas atpakaļ, un tagad jau
katrs sapratīs, ka tagad mans personīgais īpašums jau lustē

jas ar eņģeļiem debesu pagalmos. Vai tad lai es pats pa to

laiku badā nīkstu? Ņemu, kur varu, kas tik nav piesiets!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4476.

Kāds bagāts, bet traki skops atraitnis apprecējis čigā-
nieti, bet jau pēc nedēļas šis aizvedis sievu atpakaļ pie tēva

un negribējis vairs ne dzirdēt par kopā dzīvošanu. «Ko tad

viņa tev tik sliktu dara?» vecais čigāns prasījis. «Vainai

citas nekādas nebūtu, bet tik traki nepiebarojama: jj*

pirmā kāzu vakarā man gribēja to galu noēst, un ko tad *«

tālākā laikā nedarīja! Nē, kopā dzīvošana nu gan neiznāk!'
vīrs stingri noteicis.

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Aiviekstes pag.

4477.

Kādam vīram nomirusi sieva. Šis, tādu laiciņu pagal'
dījis, taisījies precēties otrreiz, neskatoties uz to, ka pirmā-
sievas divas meitas arī jau nākušas precību gados. Kādreiz

kāda kaimiņu tante ņēmušies veco atrunāt, lai metot p*eC('
šanās domas pie malas, kaut savu pieaugušo meitu labad

«Ak tā. lai es neprecos?!» vecais iesaucies. «Atnāc tad t"

pati kādu nakti pie manis pagulēt, tad tu redzēsi, kas šitau

te ir!» vecais šai parādījis savu metamo. «Ak, kaut tu P

skābtu, tavu nekaunīgu veci: — meitiešiem pakaļu radīt'

tante spļaudama nopātarojusi un aizlikusies, ka

vien nokūpējušas.
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Mežārēs.
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14. RADI.

a. ZNOTS UN SIEVAS TĒVS.

4478.

Pavecs vīrs apprecējis jaunu sievu. Nodzīvojuši vai-
rākus gadus laulībā, bet bērnu nebijis. Reiz sievastēvs sā-

cis znotam pārmest, kas tā esot par darīšanu: ja nevarot

sievai neko padarīt, tad nevajagot precēties! Znots par
tādu runāšanu sadusmojies un iesaucies: «Vadzi, sīvas tov,
tu tai narunaij, tu maitu audzādams gon pots vorēj pamē-
džināt, — tad radzātu, kai tom caurumam nov ni gols, ni

mola!» Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Aiviekstes pag.

b. ZNOTS UN SIEVAS MĀTE.

4479. Sieva uu sievas mate.

Kādam vīram bijusi ļoti skaista sieva, bet bez sievas

arī vēl traki nejauka sievas māte. Kādreiz, ar sievu pastai-
gājoties, viņš izdzirdis, ka kāds klaidonis nopūšas, šā sievu

ieraudzīdams: «Ak, Dieviņ, dzīvības nežēlotu, ja tik reiz

no tik smuka meitieša' dabūtu!...» Vīrs, palūdzis sievu, lai

šī paiet gabaliņu viena pati, piegājis pie klaidoņa un teicis:

No manas sievas jūs variet dabūt, neziedojot dzīvību: iz-

purgājat tikai divas naktis manu sievas māti tā, ka viņa ne-

zin ne rīta, ne vakara. Ja viņa paliks rāmāka. — trešajā
naktī es jūs laidīšu pie sievas.» — «Ar mieru!» klaidonis,

roku sniegdams, iesaucies un nākamā naktī stājies pie darba.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Mežārēs.

4480. Ārzemju lieta.

Dzīvojusi kādreiz bagāta mate ar meitu. Kad jnenacis
aiks meitai precēties, tad tikai sākusies lielum-liela galvas

lauzīšana, kas un kādu vīru lai ņem? Beidzot arī sameklē-

jušas blakus pagastā brašu puisi —ka ozolu! Gan nu vel

viens otrs mēģinājis atrunāt; stāstījuši, ka šis esot pa laikam

bels meitu draugs, bet kas tad nu uz tādam lietam ies klau-

sīties! Māte vēl pie sevis nopriecājusies: «Paldies Dievam,
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ka nu reiz pašām sava vīrieša galva mājās! S'ak', būs i man

kādreiz, kad meitai atliks!» Tā i apprecējušies. Nogulējuši
pirmo nakti abi kopā. Otrā rītā māte meitai prasījusi:
«Sak', nu, kā tad bija?» — «Labi bij',» meita atbild. «Nu.

vait' šis grābstījās ar' šā un tā?» māte tincinājusi tālāk. -
«Ni jau grābstījās, ni!» — «Bet vai't šis darīja ar' ko, vai

nikā?»
—

«Ni jau darīja, ni!» — Tā māte veselu nedēļu katru

rītu izjautājusi. Atbildes vienmēr bijušas vienas un tās pa-
šas. Mātei jau zudusi pacietība. lesaukusi vedeni (znotu!
un noprasījusi: Sak', kot' šis īsti domā — veries, kādu citu

apcēlis, vai! Priekš kā tad šo te galu galā veda! Nu znot*

taisnojies: «Nu es jau, mammiņ, darītu ar', bet man jau
vaira nav, ar ko darīt!» — «Kur tad tev palika?» māte

stingri uzprasījusi. «Nu, pagājušā vasarā vienreiz pieguļā
suns nokoda, — bet ārzemēs, mammiņ, tādas lietas pieliekot
vēl lielākas un smukākas kā bijušas. Tikai tur vajaga
naudu!» Nu. kas nu par naudu! To māte bijusi ar mieru

dot, cik tik vajaga, — lai tik braucot prom. Bet znotam

vaina bijusi pavisam cita, tas visu laiku slimojis ar «sprenču
slimību». Izveseļojies tas pēc viena mēneša pārbraucis
Otrā rītā meita kritusi mātei ap kaklu un nezinājusi, ķ°
darīt — cik nu esot bijis labi. Bet mātei sirds nebijusi mie

rīga, tā gājusi pie znota un prasījusi, lai parādot, kāda tā

ārzemes manta īsti esot. Znots gan negribējis rādīt. Bet

māte uzstājusies: «Sak', par manu nauduppikta, tad tikpat
kā mana — rād' šur'!» Šis arī atpogājis bikses. Šī panē

musi rokā — pastaipījusi, paspaidījusi, nospļāvusies un, pro-

jām iedama, noteikusi: «Nu, kad tā lieta ir no ārzemēm un

maksā tik daudz naudas, tad viņa nu gan varēja būt pBl

colli četri garāka un, mazākais, par divi, resnāka!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Liepājā.

c. VĪRA MĀTE UN VEDEKLA.

4481. Vedekla.

Vīra māte žēlojusies, ka vedekla šo mērdējot badā, ne-

dodot ēst nemaz. Reiz. kad istaba bijusi pilna ar ciemiņļeDI

vedekla piegājusi pie vīra mātes un mīļi prasījusi: «Vai tu

mammiņ, gribi...» un klusi nobeigusi, — «pist?» — «Ko nļ
meit, ko!» — vecene sākusi gaiņāties ar rokām, — «ko tad
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es, vecs cilvēks, piegribēšu.» — Kad māte izgājusi, vedekla,

pie radiem griezdamās, teikusi: «Nu, ciemiņi, jūs paši re-

dziet, kas tā ir par velna bābu. Kad es viņai prasu, vai ne-

grib ēst, tad ar rokām un kājām pretī: negribu, negribu. Bet

drīz vien atkal žvadzinās pa visu pagastu, ka es to mērdējot
badā. Lai Dievs pasargā no tādas vecenes, dirsa niķu pilna
kā velnam.» Tagad uz priekšu vairs vīra mātei neviens ne-

ticējis, kad tā stāstījusi par sliktu vedeklu.
Uzrakstījis OJģerts.

Noklausīta Rīga.

15. DAŽĀDAS PROBLĒMAS UN SITUĀCIJAS.

a. DRAUGI, DRAUDZENES, MĪĻĀKIE.

4482.

Vīrs iepazīstina savu draugu ar savu sievu, teikdams:
«Tas ir mans draugs, un tā ir mana sieva! Bet neaizmirstiet,

ka starp abiem vienmēr palikšu es ar savu atgrūdiena
buferi!»

—

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4483.

Bijušas divas traki labas draudzenes: viena no tam bi-

jusi jau vairākus gadus atpakaļ apprecējusies, bet otra vel

nebijusi pat ne reizes dabūjusi. Precētā draudzene, gribē-
dama viņai šaī ziņā palīdzēt, reiz ielaidusi šo sava vietā pie
vīra, bet pati apgūlusies kaut kur kaktiņa. Kad nu šie

sākuši
pa gultu to «joku» taisīt, sieva klausījusies,

sies, kamēr, nabadzītei, palicis žēl, un tādēļ, ar pirkstu kāj-

starpi braucīdama, nopūtusies: «Nu, re', ta tev iet, cilvēks:

atdod otram miezamo, bet pats miez. ja gribi, ar sankaulu!»
• Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Daugavpilī.

4484. Divi draugi.

Bijuši divi ļoti labi draugi. Viņi norunājuši visu dzīves

ļaiku viens otru neatstāt un kopēji dalīties ar pedejo maizes

kumosu. Pēc kāda laika draugi apprecējušies. Kādreiz,
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kad viens draugs aizgājis pie otra drauga ciemos, mājas
tēvs to pielaidis «pamēģināt» arī pie savas sievas, kā garšo
ciema kukulis. Pēc «nogaršošanas» draugs piecēlies un.

bikses pogādams, teicis: «Es tagad iešu uz māju un pisīšu
atkal pats savu sievu. Bet tu nu arī vari savējai drusku
iekustināt. Līdz šim mēs abi pisām tavu sievu, bet tagad
pisīsim katrs savu.» (No tam arī sakāmvārds: «Tagad tavu,

pēc tam katrs savu!»).
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

4485.

Viena no modernājām sievām, statikusi savu draudzeni

un saka: «Mīļā, vai tu zini, es vakar apprecējos, un šodien

man darba pilnas rokas!» — «Ko tad tu dari, iekārto dzī-

vokli, vai?»
— «O, nē, es meklēju mīļāko, jo vīram taču

būs jāiet darbā, un tad viņš nemaz nespēs savu māju pie-

nācīgi apkopt!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

4486.

Bijuši divi žīdi — labi draugi — abi precējušies, tika:

vienam bijusi skaista sieva, bet otram nesmuka. Reiz kā<|
kaimiņš stāstījis nesmukās sievas vīram, ka šā draugam ar

savu skaisto sievu vien nepietiekot, bet tas lienot arī pie i

nesmukās.
— «Nu, kas par to, man tak labāk būt par koni-

panjonu labā veikalā, nekā par īpašnieku sliktā!» žīds mie-

rīgi atbildējis.
Uzrakstījis OJģerts.

Noklausīta Rīgā.

b. IDILLES.

4487.

Reiz vasarā, diendusas laikā, vīrs ar sievu gulēju»!
dārzā aiz krūmiem — abi pavisam pliki. Vīrs drusku snau-

dis, bet sieva pasniegusies, izrāvusi no dobes sīpolu ar visafl

saknēm un aiz lakstas turēdama, iesitusi vīram pa
vēderu

Vīrs skaļi iekliedzies un pietrūcies sēdus, bet sieva smeju-
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sies: «Nu, redzi nu pats, cik vien jūs, vīrieši, varat izturēt:
tu man ar daudz lielāku «ķēķi» un daudz resnāku «lakstu»
dauzi ik naktis vēdergalu, bet es nesaku nekā. Un es tev
tikai vienreiz drusku iesitu, un tu jau stāvu gaisā lec!»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Rīgā.

4488.

Kāds vīrs gājis gar upmalu. Te viņš ieraudzījis, ka

otrpus upei šā sievai uzbrūk kāds zaldāts, nostiepj šo gar
zemi un liek iekšā... Vīrs skrējis, skrējis gar upes malu,
bet nekādi neticis pāri —

ūdenī ar' negribējies lekt, tamdēļ
šis kliedzis: «Sieviņ, turies, miedz kājas kopā un ciet, kamēr
es laipu dabūju!» — «Tā, ciet nu ciet!» sieva mēdījusies, «kad

jau pusstundu atpakaļ gals pie aknām!»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Mārcienā.

c. OTRĀ LAULĪBA.

4489.

Kads atraitnis, ar pirmo sievu piedzīvojis vairākus bēr-

nus
' apprecējies otrreiz. Otrā sieva bijusi kā lava. bet

°erna neviena. Kad vīram apjautājušies, kurš tad te esot

* as vainīgais, tas īgni noteicis: «Ko jau, bračiņ. ka' tu pats
redzētu: meitiets pēc skata, neko teikt, bet peža ka no bērza

tāss; tai, ja gribi, laid rotu zaldātu pāri, i tad nekas nebūs!»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Aiviekstes pag.

4490.

.

Kādai sievai nomiris vīrs, un šī pēc laiciņa apprecējusi
citu. Pagājušas pāris nedēļas, kad kādu dienu sieva kaimi-

stāstījusi: «E, māsiņ, nav nu gan ne velna vairs no

{j®m jaunajiem! Mans vecais — tas, kas nomira, —
visādi

.1 Paraks par tagadējo: i darbos, i šur, i tur. Pie tas pašas
Plsai*as: kā ietaisīja pīpīti un kāpa virsū, tad nelika, drīzāk

anera, kamēr galva putās. Bet šis te, jaunais, uzkāpj, pa-
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kustinās drusku: čik, čik
— gatavs, skat', i nokāpis, bet ej

vēl ne jutusi neesmu, vai ir bijis kas, vai nekā.»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Koknesē.

d. ABI LABI.

4491.

Kāds vīrs, pats bijis lielākais uzdzīvotājs, reiz viesībās

dzirdējis stāstam par kādu sievu, kūpu vīrs atradis ar citu

vīrieti guļot. «Nu, vai zini, ja mana sieva tā darītu, es

viņai pežu ar priekškaramo atslēgu aizslēgtu!» viņš iesau

cies. — «Slēdz vien ar to pašu «atslēgu» biežāk, kuru Dievs

tās vietas slēgšanai radījis, un neskraidi pats pa naktīm ap

kārt, tad priekškaramās atslēgas nemaz nevajadzēs!» kāda

no vecākām kundzēm smiedamās noteikusi.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

4492. Trīs kupči.

Reiz trīs kupči sastrīdējušies, kam no viņiem trim ir ģ

uzticīgākā un tikumīgākā sieva. Viens apzvērējis, ka vi

ņam un pūlējies pierādīt savas sievas tikumību. Otrs kupči'
atkal turējies pretī, ka visgodīgākā esot viņa sieva. 3e

trešais noklausījies un teicis, ka vienīgi viņa sieva esot

visām godīgākā. Reiz, šim stumjoties, nomucis kondons ut

palicis iekšā. Šis nu uztraucies un nezinājis, ko darīt. Bc

sieva to mierinājusi, lai esot pilnīgi mierīgs. lebāzusi pir»'
stus zināmā vietā un viena kondona vietā izvilkusi veseltf

trīs, teikdama: «Apskat nu, vīriņ, kurš no šiem trijiem ll

tavs.» —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

c. NEVIENĀDAS DABAS.

4493.

Kādam pec dabas palēnākam vīram bijusi traki straujl
sieva. Reiz vakarā, kad vīrs. kā parasts, lēni un ar apdom 1
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izpildījis savus pienākumus, sievai tas «joks» izlicies par

gausu un šī likusies pati virsū, dabūjusi to galu iekšā un nu

tā ņēmušies, tā ņēmušies, ka vīrs pa apakšu elsis vien. Bei-

gās, nabags, vairs neizturējis un žēli prasījis: «Man liekas,
sieviņ, ka vajadzētu atpūsties, un man pašam, kā vīra cil-

vēkam, derētu ar ko muti apslapināt!»
Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Latgale.

4494.

Dzīvojuši reiz vīrs ar sievu, abi jau labi gados, bet sieva

vēl joprojām bijusi neganti kāra uz jāšanos. Vīrs, nabags,
uzkāpis, pamīstījies drusku, pabeidzis, kāpis nost. Bet sieva

rukusi kā lauvu mātīte, ka no šitāda vīra gan nekā neesot,
vai tāds bijis, vai nebijis, — labuma nekāda; tik jau varot,
ka iekārdināt. Reiz vīrs iemidzis, un pa miegam tam palicis
tā kā stīvāks. To pamanījusi sieva, paņēmusi bībi rokā,

iekustinājusi, lai saceļas kā pienākas un likusies pati virsū.

Uz pamodušos vīru viņa noteikusi: «Nekā, nu reiz noteik-
šana mana: tagad es ātrāk nost nekāpšu, kamēr man pašai
apniks!» — «Ejav, sieviņ!» vīrs nopūties, «tad ej labāk un

pasaki puišiem, lai nolaiž manu zārku no istabas augšas un

apskatās, vai nav peles apgrauzušas: tā kā tā viņa šovakar

vajadzēs. Vai tad kāds dēlietis ir izcietis tik ilgi, kamēr tev

apnīk?»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Ungure.

f. VĪRS UN SIEVA PIRTĪ.

4495.

Neilgi pēc kāzām sieva ar vīru kopā pirtī peras. Sieva

apskata vīru no galvas līdz kājām un saka: «Ai, ai! kas to

būtu domājis, ka tev pimpis tik drīz sarausies čokura. Priekš
kāzām bij labas dūmu desas resnumā un nu vairs tikai pa-
bcis kā' neliels cīsiņš!» — «Taisnība gan. Es arī nedomāju,
ka tev tā peckele tik ātri plētīsies!» vīrs atcērt, «priekš ka-

zām tikko mazo pirkstiņu varēja iebāzt, bet tagad liec kaut
kāju iekšā!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgī.
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4496.

Vīrs ar sievu aiziet kopā uz pirti. Pirtī sieva nogulstas
uz lāvas un, gurnus braucīdama, skatās uz vīru un saka:
«Vai, vai, vecais, kā tu esi pārvērties! Vai tu divdesmit ga
dus atpakaļ būtu tik mierīgi stāvējis, ka es šitā gulētu!» -

«Nu, stāvēt stāvētu tāpat!» vīrs, uz krāsns ūdeni uzliedams

nosaka, «ja nestāvētu es pats, tad man stāvētu, bet tu guli
tagad un gulētu arī tad!»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Rīgā.

g. INTRIGANTES.

4497.

Reiz pļāpīgas sievas gribējušas salaist matos kādu mi

līgi dzīvojošu pāri un tādēļ sākušas sievai stāstīt par v"li

briesmu lietas. «Vai, mīļā, vai tu akla esi, ka pavisam ne

redzi, ko tavs vīrs dara: nu tak visā apkārtnē pat vecasļ
kazas vairs nebūs, ko tavs vīrs nebūtu jājis!» — «Nepūt md

mās. miglu acīs,» sieva atmetusi ar roku, «ja jau viņš ar' viļ
sas bābas būtu desmit reiz izjājis, tad tomēr es labi zinu. ta

pie tevis viņš vēl nav dūries, jo citādi tu man šito lietu ne

stāstītu. Vispār, esmu pārliecināta, ka manam vīram nemai

nestāv tāda kartupeļu groza tuvumā, kā tava sprākla!»
Uzrakstījis OJģerts.
Noklausīta Ungurā. ļ

h. VĪRIŠĶĪGA SIEVA.

4498.

Sieva lamā vīru, ka tas nekur nederot: neesot ne vīrieši ļ
darbu darītājs, ne sieviešu; šai, sieviešu cilvēkam, visu mv»

esot ar vīriešu padarīšanām jāmokās. «Kas tev liek vien

mēr ar tām mocīties!» vīrs mierīgi nosaka, «cik reižu f

naktīs neesmu teicis: laid nu reiz arī mani virsū! Bet 1

pati par to ne dzirdēt negribi, un nu saki manu vainu!» —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.
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i. OTRĀ JAUNĪBA.

4499.

Bijušas divas traki labas draudzenes — abas jau pre-

cējušās un vairāku bērnu mātes. Viss gājis tik ilgi labi, ka-

mēr viena no viņām nonākusi otrās jaunības gados, kad sāk

vairāk gribēties kā pirmo reiz. Nu šī palikusi untumaina,

sanīdušies ar draudzeni, teikdama, ka viņa ņemot šai vīru

nost. Draudzene, par tādu nevalodu sadusmota, iesaukusie-:
«Nu, vai zini, šomat, es tevi turēju par prātīgu meitieti, bet
kad tu šitā, es tev teikšu vienu biezu vārdu: ej tu uz poda
ermoņikas spēlēt un paņem sava vīra rīku līdz. lai īsāks

laiks!» Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Daugavpilī.

16. DIVDOMĪBAS, PĀRPRATUMI.

4500.

Kādai sievai vīrs bijis zvejnieks. Vakaros, pārnākot no

jūras, tas, velkot nost savus nodarvotos zābakus, ar roku at-

spēries pret sienu. Ar laiku šaī vietā, kur tas ar savu ne-

tīro roku atspēries, ieradies melns laukums. Reiz sieva at-

saukusi mūrnieku, lai melno vietu nobālsinātu. Vezdama

mūrnieku istabā, tā teikusi: «Nākat, meistar, manā istabā un

aiztaisāt to melno caurumu, kur mans vīrs katru vakaru

roku pieķer!»
Uzrakstījusi S. R.

Noklausīta Rīgā.

4501.

Strādā, rakali. tad tev būs — pilna gulta sīku bērnu!

Uzrakstījis A. K—ks, Ezeres pag.

Teicējs Jānis E—ts, Cēsu apr.

LFK 647. 1255.

4502.

Pie mācītāja atnāk bagāts sirmgalvis ar savu jauno lī-

gavu, kura pie viņa iet aiz aprēķina. Mācītājs viņus pie-
9em

L
izklaušina. Beidzot viņš griežas pie sirmgalvja ar

Jautajumu. vai viņš būšot spējīgs izpildīt laulības piena-
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kumus pret savu jauno sieviņu, uz ko vecais līgavainis li

bild: «Tas koks pūst, bet tas zars nē.» —

Uzrakstījis Kārlis B—ms, Rīgā.

LFK 23. 2m

4503.

Kāds jauns pārītis iegājis pie sava drauga. Sarunāju
sies par politiku un neitralitāti. Jaunais vīrs prasa drau

gam, kas tas ir «neitralitāte». Draugs grib to parādīt dzi

vē. Kad jau bijis vēls vakars, tas uzaicinājis tos p.alik:
pa nakti, tad viņš parādīšot neitralitāti. Viņš liek salikt
divas gultas blakus. Pats ieliekas gultas vidū, un viesis ar

sievu katrs savā malā. Tagad tie viens par otru velk šau-

ro apsegu sev virsū, bet namsaimnieks guļ vidū mierīgs

viņam segu nevajaga, un tā ir neitralitāte, kas ne pēc li

necenšas. Uzrakstījis Kārlis B—ms, Rīgā.

Teicēja Antonija A—ņa, no Smiltenes.

4504.

Kādās viesībās kungi, kā parasts, atvainojušies, lai

izietu savās darīšanās. Lai šī iziešana nebūtu uzkrītoša

tad piezīmējuši, ka iešot zvaigznes paskatīties. Kad atgrie-
zušies atkal pie galda, kāds kungs paņēmis tāpat ar

rok'

cukura graudu. Blakus sēdošā dāma piezīmējusi, ka šis

tak nupat esot bijis zvaigznes skatīties, un nu ņemot cūku

ru ar roku. «Es. jaunkundz, ķīķeri turēju kreisā rokā'

mierīgi atbildējis kungs.
Uzrakstījusi S. R.. Rīgā.

4505.

Reiz satiekas divi veci paziņas: kungs un dāma. D*

ma jau labu laiku atpakaļ kamēr precējusies. «Nu, kad tas

tu apprecējies?» Kungs savai paziņai prasa. Tā paraušu
plecus un atbild: Aijā, draudziņ, vai tad tu to esi aizniir

sis! Es taču precējos toreiz ar tevi mana tēva šķūnītī, be

ar savu tagadējo vīru salaulājos tikai trīs gadus atpakaļ-»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Jaungulbenē.

4506.

Kada priekšlasījuma lektors cildina badošafnasi w

nozīmi. Viņš rāda savas rokas publikai un teic: «Es bad<
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kads no klausītājiem iesaucies: — «Tas ir pilnīgi ticams, jo
pārējo «locekļu» «branguma» dēļ jau arī sieva no jums
aizbēga.» —

Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teic. S. A.. Rīga.

4507.

Kāds vīrs un sieva strīdējušies, kuram no abiem esot

vairāk darba, un kurš kuram vairāk labu darot. —

«Saprotams, ka es: es tev vāru ēdienus, mazgāju kreklus,
lāpu bikses!» tā sieva sākusi uzskaitīt savus darbus. —

«Nekā, mīļā, bet es priekš tevis vien nēsāju, dažu labu rei-

zi svīdin nosvīdis, kuli, no kuras man pašam ir tikai tas la-
bums, ka viņa ir jānes, bet priekš tevis viņa ir tas pats, kas

sienas pulkstenim svaru bumba: līdz ko bumbas pietrūkst,
arī pulkstens apstājas!» tā vīrs savukārt sievu pārtrum-
pojis.

Uzrakstījis OJģerts.

Noklausīta Rīgā.

4508

Kāds žīds apprecējis jaunu sievu un uztaisījis jaunu
maju ar skaistu verandu. Reiz pie viņa atnācis draugs cie-

JBā. Žīds stāstījis: «Man gan tagad laba dzīve: kad pa-
ēdu, eju uz verandočku gulēt, kad atnāku no pastaigāšanās,
eju uz verandočku, kad atgriežos no darba, atkal uz ve-

randočku!» Draugs klausījies, klausījies un nodomājis, ka

drauga sievu sauc Verandočku. Aizgājis mājas, viņš teicis

savai sievai: «Klausies, Zare, Abramkes sievu sauc par

Verandočku un viņa esot laba sieva.»

Uzrakstījusi S. R.. Rīga.

Teic. S. H.. no Jaunlatgales.

4509.

Reiz kāds žīdam uzprasījis: «Nu. Jeska, ko tu labu
d ari?» šeftē ar alem, bet man sieve ar otrem galem!»
atbildējis žīds. (Tas ir, ka žīds tirgojies viena krogus gala
ar alu, bet sieva otrā galā ar kaut ko citu.)

Uzrakstījis Richards T—ns; Baldone.

Noklausīta Daugavmalas pag.

157
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17. JOCĪGI GADĪJUMI.

4510.

Kādam jaunam kučierim gadās vest divas jaunas dāmai

no stacijas uz viņu lauku mājām. Ceļā vienai dāmai ļoti ieļ
gribas iet kaut kur. bet viņai kauns apturēt kučieri ul

izkāpt. Viņas biedrene dod tai labu padomu: «Nu, miel

tepat ratos.» Šī arī paklausa biedreni. Kad viņas nonāk»

šas pie sava ceļa mērķa, tad, lai tā lieta nebūtu aizdomīgai
dāmas paskaidro kučierim: «Mums izsprāga šampanieši
pudele! n — Drīzi gadās tam pašam kučierim vest tās pašai
dāmas atpakaļ uz stāciju. Kučieris uzsmaida dāmām unsaļ
ka: «Ceru, ka šoreiz jums šampanieša pudeles nesprāgs,!

paņēmu korķi līdz!» —

Uzrakstījusi S. R. I*

Teicēja I. Z.. Rīgā I

4511.

Sieva izvārījusi ķīseli un ielikusi gultā. Vīrs pārnāci
no darba, gribējis drusku atpūsties un, ķīseļa bļodu nepat

manīdams, nejauši iegūlies gultā. Ķīselis bijis karsts, m

vīrs noplaucējis visu dibena galu. Dusmīgi viņš bāris siff

vu: «Citreiz nekad vairs karstu ķīseli gultā neliec, lai*

ka nu gūlos uz muguras, ja būtu gūlies uz mutes, kā m

tu par to nelaimi atbildētu!»

Uzrakstījusi S. R., Rīgā- I

Teicēja S. Herta, no Jaunlatgales. I

4512.

Kāda sieva izgājusi svētdienas rītā ganos. Sēdēdai»

purvā uz cintiņas tā drusku iesnaudusies. Pa to laiku f

ciņa izlīdusi čūska, palīdusi sievai zem bruņčiem un ieķ°
dusi tai pašā vēdera galā. Vakarā vīram nu bijušas lie'a

galvas sāpes, no dabūšanas nebijis ir ko domāt. Otrā

vīrs stāstījis kaimiņam: «Ko nu. sābri, man jau arī neif

lāgā! Svētdien sieva izgāja ganos, nosēdusies uz cins, plf

līduši čāgana un iečāgājusi romašņicē, tagad viss sapaflp'
ni var datikt dasmērēt. ni!

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Ķemeros.
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4513.

Dzīvojušas divi ļoti lielas draudzenes, kas uz ciešāko

apņēmušās viena otrai izstāstīt visus savus dzīves svarīgā-
kos sīkumus. Viena no draudzenēm taisījusies precēties.
Kādā vakarā tā iznākusi no savas istabiņas un prieka pilna
klusām draudzenei stāstījusi, ka viņas brūtgāns nu gan

esot labāks par visiem puišiem, kādus tā līdz šim pazinusi.
Nu, kas tad šim esot tik sevišķi labs, interesējusies draudze-

ne. «Nu, tā mīļā lietiņa, māsiņ! Viņš tik viegli un tik dziļi
bāž, kā šūpot šūpo!» — Otrai draudzenei nu bijis drusku

žēl, ka šij tādla laime. Viņa ieprasījusies, kur tad šās brūt-

gāns pašlaik esot? Esot viņas gultā drusku iesnaudies.

Draudzene gribējusi iet paskatīties «gulošo laimi». 'Bet

brūtgāns pa to laiku jau bijis piecēlies un izgājis ārā, un

viņa vietā ielecis un gulējis suns. leraugot suni, draudzene

iesaukusies: «Nu, es jau zināju, ka tā Marija no laika gala
ir bez kauna, bet kā viņa ar suni tādas cūcības darīs, to

nu gan es nedomāju! ...»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Krustpilī.

4514

Reiz vīrs ar sievu bārušies. Sieva nosaukusi šo par ve-

cu, nederīgu kraķi, kurš par velti savu maizīti ēdot — i

pat nakti nejēdzot izdarīt to, kas godīgam vīram bez teik-

šanas esot jādara. «Ko?» vīrs iekliedzies, «vadzi, tu vis

mani nešimpā! Es varu, lieciniekus piesaucis, pieradīt, ka

man biksēs viss ir kā īstam vīriešam pienākas, un ja mums

aakti
ar to steberēšanos tā neiet, kā vajaff, tad tur ir tava

vaina, ne mana: ko tu guli kā siekstes gals un nesajēdz ne

Pakaļas pakustināt!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

4515

Kāds žīds sadzirdējis, ka no olām varot izperēt elefan-

tu- Viņš sapircis daudz olas, salicis gulta, uzgulies virsu

un silti apsedzies. Pēc kāda laika tas jau top nepacietīgs,
J° gulēt uz olām kailam, un vēl pie tam tik uzmanīgi, nebija
vjegla lieta. Viņš sauc Zāru, lai nāk pārliecināties, vai jau

elefants nebūs izperēts: «Zāra. Zāra, nac apskat, vai jau
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nav?» Zara atnāk, paceļ deķi un iekliedzas: «Gul vien

gul vien, snuķis jau ir!»
. . .

Uzrakstījusi S. R.

Teicēja I. Z.. Rīgā.

4516.

Žīds apprecējis jaunu sievu. Nākot no laulībām uz mā

ju, bijis jābrien pa lieliem dubļiem, jo bijis vēls rudeni*

«nonHHMaH k)6kh!» (Pacel svārkus!) žīds teicis uz jau-
no sievu, — « y}Ke-e ? Ha y.nHiie-e ?» — (Vai jau? tu

ielas?) brīnījusies sieva.

Uzrakstījusi S. R.. Rīgā.

Teicēja S. H., no Jaunlatgales.

4517.

Vecos laikos bijis kāds žīds, kas staigājis tāpat «paltra
kā» — bez biksēm. Reiz tas sadomājis precēties, bet «core>

tā neielaidusies, kamēr šis iegādās sev bikses. Neko darīt
Žīds nopērk drēbi, pašūn bikses un iet uz savu cori. Bet

caur priedītēm ejot, domā izd—sties. Un tā kā ar
visai

biksēm viņš to neprot — tas novelk tās un pakar uz zara

kur arī aizmirst. Nu aiziet pie cores, priecīgs, ka nu tai

viņam ir bikses, parauj savu paltraku līdz ceļiem un saka

«Core, vai re?» — «Es nekā nere!» atbild core. Žīds parau
paltraku līdz pus gūžām: «Core, vai re?» — atbilde tā pat
Zīds, izbrīnījies par cores aklumu, kura viņa jauno bikš

nevar saskatīt, — pavisam sarauj svārku augšā un sauc

«Core, nu vai re?» Core, ieraudzījusi žīda. daiku, sab

«A, re, re!» Nu žīds priecīgs stāsta tālāk: «Man no tā pa*

gabale vēl dive olekte palika mājā!»
Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag., Valkas apr.

Var.: no Vaidavas pag.. LFK 23, 7044, no Tirzas, LFK 707, 226. no

Rīgas. PBK.

4518.

Kādu dienu žīds sastrīdējies ar savu sievu un šī sacto

smojusies noteikusi: «Labi, uz priekšu tu no manis vatf

nedabūsi!»
— Pagājusi viena nakts, pagājusi otra — Šī &

devusi ar', bet žīdam sācis jau pa krietnam gribēties. J
Kādu nakti, kad sieva iemigusi krākusi, šis gribējis kaut ';;

vieglītēm ar pašu galiņu pamēģināt. Tikmēr mēģini 1
drusciņ, kamēr iekšā gan, vai līdz pautiem. «Ko tu dari. *
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tu nezini, ko es tev noteicu!» sieva pamozdamās iekliegu-
šies. — «Nebļauj, nebļauj, es tūliņ izraušu!» žīds sievu mie-

rinājis. Bet sieva, kurai vēl trakāk gribējies, iekliegušies:
«Nu, pamēģini tik — es tev acis izraušu!»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Rīgā.

4519.

Čigāns ar čigānieti mīlējušies. Čigānēns, to redzēdams,

teicis: «E, ka es ar' pistu, ja būtu!» — «Kuš, šindar, vai tu-

rēsi muti!» čigāniete šo norājusi. «Nu, vai tad es tev pra-
su, es tik saku, ja būtu!»

Uzrakstījis Kārlis Xn—pe, no Valkas.

4520.

Vienam čigānam miris mazs bērniņš. Viens jaunākais
čigāns paņēmis dziemu grāmatu, ko nodziedāt kādu perši-
BU. Čigāns nu grāmatā nepazinis ne vārdā, šķirstījis to no

viena gala uz otru. Vecis sācis bārties: «Dziedi vien no

gala. Dziedi to pašu: «Visa galva ir ar asinīm», ja tās ne-

maki, tad dziedi: «Tu tumša nakts, ko čungājies. jau bēr-

nam gars pa dirsu ies!» —

Uzrakstījis Juris U—tis. Gatartas pag.

LFK 448, 166.

18. MĀŅI.

4521.

Katls -muks. brašs puisis apprecējis nesmuku un klibu

B*evu. Kad
nu vēlāk citi sievai prasījuši, kādēļ puisis šo

precējis, vai šī bagāta bijusi, vai, tad sieva smiedamās at-

bildējusi: «Nē jau, mīļie, bagāta nē, bet tur jau man pa-
šai

sava znaja — eče, mani pirtniece pamācīja: pilna mē-

nesī iegāju puiša istabā un piespiedu pežu pie viņa gultas
visām četrām kājām. Kā šis tur nākamnakt' pārgulēja, ta

labi bij; visu |a iku man pakaļ vie' staigāja, pimpi stindzi-

nādams.»
Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Ungurā.
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4522. Circeņa elpa.

Reiz divas vecenes satikušās pļāpājušas par šo, par to:

gan par meitām, gan par puišiem. Pārrunājušas arī par to,

cik pēc grūdumu smakas spriežot, kurās mājās meitām būs

bērni. «Bet vai zini ko, māsiņ?» viena vecene iesaukusies,
«kā dzirdams, tad mūsējo Marijai jau ar' uz rudens pusi

šūpļa kārts būšot jācērt.» — «Ej nu ej», otra šo pārtraukusi
«izrunāts vien jau tik būs! To «kokli» vai visu gadu jau
pus armijas zaldātu spēlēja, ar visiem palkavniekiem. un

līdz ko pavasar' mans Miķelītis pāris reizes piedūrās, ta' no

šai uzreiz' radīsies!» — «Jā, jā, mās», tā atkal pirmā, «ieks

tiem vājiem jau tas spēks parādās. Tā jau pat svētos rak-

stos stāv —un tā būs arī šoreiz: būs tavs Miķelītis patrā-

pījis iegrūzt tanī brīdī, kad circens dziedot elpu atvelk.

Tad jau tikpat kā rokā. Ja grib bērnu dabūt, tad tādā stre-

ķī pis kaut bluķa galu — kur nu vēl dzīvu cilvēku —
UI!

bērns būs kā likts!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Mārcienā.

19. VECIS UN VECENE.

a. VEČI.

4523.

Reiz kāds večus, sēdēdams blakus jaunai meitai, domas ļ
kavējies pie tiem laikiem, kadl šim vēl tā pa krietnam stā-

vējis. Bet ko nu tagad! Šis pieliecies, skatījies, skatījies ļ
meitas stilbos un, viegli ar roku pie tiem pieskārdamies, tei-

cis: «Ej tu, zvīga, pacel tos lindrakus drusku augstāk, var-

būt i man, vecam kraķim, sāks biksēs kustēt: būs labi m3ll'
būs i tev sava tiesa!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Ļaudonā.

4524.

Reiz pagasta nabags, večuks jau labi gados, bet vēl j0"

projām ar jaunu sirdi un stīvu pimpi— aizvedis vecu niel'

tu uz ezera salu un sācis grūsties. Nolicis meitu uz paauf

stas siena gubiņas, tā ka šai kājas karājušās uz leju un p^3
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bijusi kā uz šķīvja nolikta, pisis un priecājies, ka šitā varot
Tikai tie, kas esot pie brīvas maizes un kroņa siltuma: šitā

pisoties tikai übags un pie tam vēl uz salas.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Odziena.

4525.

Vienās mājās ienāk vecs ceļa gājējs. Viņš ļoti pieku-
sis un lūdz naktsmājas. Lai tiktu drīzāk pie miera, saim-

niece neklāj citas guļas vietas, bet aizsūta viņu uz šķūni
sienā gulēt, kur guļ arī meitas. Rītā ceļa gājējam pasniedz
kaņepes brokastī. Vecais paēdis un teicis: «Paldies par
visu. bet visvairāk ciema meitiņām, jo tāda grūdienīša ne-

biju septiņi gadi dabūjis.» Visi bijuši ļoti pārsteigti, bet

ceļa gājējs ar grūd'ienīti domājis kaņepes.
Uzrakstījis O. Oz—ls, no Rīgas.

Teicējs P. R—siks, no Rīgas.

4526.

Vecs onkulis noskatās, kā jauns puisis grūžas ar mei-

ju. Puisim vēl šādos darbos nav daudz piedzīvojumu, un

Bis to lietu ņem tā viegliņām ar prātu un pamazām. Vecais,

|o redzēdams, nospļaujas un nosaka: «Tpu, tu nejēga, rieb-
jas skatīties! Es tajos gados ar pipeli ka't vērsi varēju pa-
sist!»

_

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Stendē.

4527.

. bijis kāds vecis, jau labi gados, kas vēl joprojām neh-

Cls meitām miera, lai nu gan šās ar viņu neviena labprāi
neielaidusies. Tagad jau kopš laba laika vecis uzmācies

kalponei Annai — brašai, spēka pilnai meičai. Beidzot šī

njusi ar mieru un par krietnu samaksu apsolījusies vecim

ķbi pašaut. Vecis no laimes vai galvu zaudējis un nevarē-

jis vien vakaru sagaidīt. Bet kad ticis meitai virsū, tad

ko redzēt, bijis drīz galā. Šis jau gribējis kapt nost

n^L meita nelaidusi: ko nu tik vien, lai tik strādājot vien

tālāk. Vecis iztaisījis otrreiz
.

. .
Nu meita likusies pati

vecim virsū. Šim sācis jau pimpa gals sāpēt, bet meiča tik

dējusies: viņai vēl neesot ne lējumā! Beidzot vecis vairs

neizturējis un pusdusmīgi kliedzis: «Ej nu, Ann. ko tik
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daudz žartavoj! Kap nost —
vai doma. ka man pipele no

koka, vai!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Aiviekstes pag.

b. VECENES.

4528.

Kāda sieviņa iet pa mājām, spalvas plucinādama. Sa-

tikusi savu kaimiņieni: abas sāk runāt par nelabiem lai-

kiem. Kaimiņiene atjautājas, kā ta f nu šai labi ejot? Vai

varot arī ko nopelnīt? Sieviņa vientiesīgi atbild: «Citur

jau nekas, var jau drusku nopelnīt. Bet pie šitā saimnie-

ka gan — pa' vēderu vien tik plucinu. Un nav jau ar' to

spalvu diezi kādu. Nieki vien ir!»
Uzrakstījusi S. R.

Teicēja V. E., Rīgā.

4529.

Dzīvojuši vecīts ar vecenīti. Kādu nakti vecītim ieva-

jadzējies iziet «savās darīšanās». Viņš pa tumsu taustījies

taustījies, beidzot iztaustījies ķēķī un, domādams, ka izkļV

vis jau ārā. notupies kuldiņas priekšā. Kuldiņā spīdējusi
vēl maza oglīte, un no tās nācis patīkams siltums. Vecītis

tupējis, tupējis, tad saucis vecenīti, teikdams: «Vien' pat

zvaigznīt' debess malā, kas par jauku tupēšanu! Večiņ, W

tu ar'!» Uzrakstījusi S. R.. Rīgā-

Teicēja S. H., no Jaunlatgales.

4530.

Kāda veca sieviņa gājusi pirmo reizi maksāt par
elek-

trību. Ceļā tā satikusi kādu vecīti, un nu gājuši abi reļjfc
Līdzās tai mājai, kur vajadzējis iet maksāt par

elektrību

atradusies dzimtsarakstu nodaļa. Abi vecīši, aiz pārskatī-
šanās, iegājuši dzimtsarakstnodaļā. Tur domājuši, Ka vecie

atnākuši reģistrēties, pierakstījuši, cik veci v. t. t. Pēc iĢ1

mālitātu izpildīšanas maksa pieprasīta diezgan liela. ie'

viņa nebijusi ar mieru maksāt, teikdama: Tad jau letāK

iznāk tāpat pa vecam — ar sveci urn petroleju.»
Uzrakstījusi S. R., Rīgā-

Teicējs E. J., no Jaunlatgales.
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4531

Divas vecenes lamājas. Viena kliedz: «Ak tu. rudzu

ragana, griestoga, ka tev zila naba paliktu, ko tu ņem man

vīru nost!» Otra vecene ciešas, ciešas, plātās ar rokām, un,

tikusi savukārt pie vārda, plāj pretī: «Ak tā, ak tā, sita!

Es šai vīru ņemu nost! Bet ko tad tu pati gribi darīt ar

tām pipelēm? Visas ģerevnas dēliešus saņēmusi, baznīcā

par svecēm spraudīsi vai?»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Jaun-Kalsnava.

4532.

Reiz apdzēries zaldāts satiek nomaļā vietā vecu sievi-

i.ni. un tai uzkliedz: «Vecā, ko vazājies, dod pist!» — «Ko

nu. jaunskungs, ko nu!»
—

Vecenīte atkratās ar abām ro-

kam.
— «ko nu es vairs vecs cilvēks par došanu, diezgan

jau izdevos taī laikā, kad krūšu bija pilns klēpis, ko tad

tagad vairs, kad pupi sarāvušies kā seskādiņa saulē!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Jaun-Kalsnava.

4533. Vecenīte un krievs.

Kādās mājās, kur dzīvojusi tikai kāda gadus 50 veca

vecenīte, reiz iegājis krievs un prasījis: ~K.aHTe 6yMary
MHe Haito nncaTb" — «Ko. kungs, pist? Vai dieniņ, kur

ļad jūs mani vecu, vai tad jums jaunāku trūkums.» Bet kad

krievs vēlreiz savu prasību atkārtojis, vecenīte nopūzda-
mās vilkusi brunčus zemē un priecīgi pie sevis runājusi:
°e\ ka tiem jaunajiem ari par mums vecajiem kādreiz

sirds iežēlojas. Nu ir man pie vecuma vēl laimife uzsmai-
dija!»

—

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4554.

Vecenīte noskatās uz saimnieka meitu, kas pārbrau-
kusi no pilsētas skolas, savos īsajos bruncīšos zirgojas ar

Puišiem. Vecenīte nopūšas: «Es tik saku, traka, kas tra-

ka- ierauga puisi, lec un mieznā, uz
mata kā jauna ķe-

Veue, kad uz ērzeļiem paceļas. Ne vairs kauna, ne goda!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Gulbenē.
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4535.

Kāda vecenīte zaļumballē noskatījusies kā jaunie Šī- ļ
berē un brīnījusies: «Ak tu, tētīt, kā tā pasaule gan pār- I
mainās: manā laikā, kad es biju jauna, pisās mātei nere-1
dzot, pa pūnītēm un rijas augšām, bet tagad grūž vaļā, eče. I

visiem redzot!»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Vēpes pag.

4536.

Vecenīte, noskatījusies, ka jauni puiši un meitas svēt-

dienas pēcpusdienā «pucējas» un iet uz balli, pie sevis nopū-

tusies: «Ak bērniņi, bērniņi —to štāti, to štāti —un viss

dēļ tās pašas rundziņas: Manā laikā nevajadzēja tik daudz

pucēties: gājām visi uz muižu valakām linus plūkt — pa*

plūca, paplūca, atkritām turpat aiz linu stāda (zārda). Ece»

mēs paši, ar «Slapjās Sprāklas» Mārtiņu: — cik reižu Mārtiņ*

pacēla vien prielcšautu — i darīts bij, bez visas štāts, bez

kā!»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Odzienā.

4537.

Veco māmiņu kaitina kalpones, pilsētnieces, īsie svārki ļ
un nogrieztie mati. Reiz māmiņa noskatījusies, ka meita I

uzcirtusies visā savā «štātē», taisās uz balli. Māmiņa nospļau- I

ias un nosaka: «Die's, stāv nu pats nabaga grēciniekam I

klāt! Es tik saku: jo pliks, jo traks! Paskat' uz šito pašu ļ
snātni, iespraud skuju pakaļā un laidz mežā par kazu». —

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Gulbenē.

4538.

Reiz zaļumsvētkos kādai vecai māmiņai pie ieejas pra/ j
sita biļete. Vecīte bijusi biļeti noglabājusi visdrošākā vieta, I

tūlīt cēlusi visus lindrakus gaisā un gribējusi biļeti izņem]
Bet apskatījusies tā ieraudzījusi, ka kontroliers jau aizl al' i

dies labā gabalā. Tāpat ar visiem saceltiem lindrakiem vutf I

skrējusi tam pakaļ saukdama: «Še, dēliņ, biļete!»
Uzrakstījusi S. R., Rīgā-

Teic. F. A., Rīgā.
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4539.

Lauku biedrības namā pa izrīkojuma laiku ap durvīm

spiežas vairākas vecenes bez ieejas biļetēm. Kontroliers —

jauns puisis mēģina vecenes no durvīm atbīdīt un saka:

«Lūdzu biļetes, lūdzu uzrādīt biļetes! Tad varēs iet iekšā!»
Te kāda no brammanīgākām vecenēm sarauj brunčus uz

augšu un saka: «Puiškeniņ, paskat, kur ir biļete! Bet ar

pirkstu aizkārt tikai vīram ir brīv! Skatīties var visi!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4540.

Vecenīte noskatās zaļumballē, ka ar puišiem danco pēc
pēdējās modes ģērbtas jaunkundzītes un, krustu pārmez-
dama, nopūšas: «Dieviņ, tētiņ, tak jau laikam nāk pastarais
gals: kājas plikas, stilbi pliki, ap gurniem apstiepta kā tauku

plēve, un tad tik puišiem kājās vien spiežas, kājās vien.

Un šie atkal visu laiku stundzij tik uz priekšu kā cirvja kātu

kaņepu piestā!» —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Gulbene.

4541.

Reiz divas vecas sieviņas satikušās un sākušas sarunā-

jies. Viena teikusi, ka, laikam, drīz vien būšot pastardiena,
jo nupat, nupat cilvēki esot par daudz gudri. — «Ej nu, ej,

kur tad šie tik gudri palikuši?» otra brīnījusies.
«Nu. ka nu nē, kā nu nē», tā atkal pirmā, «atceries vien pati,
kā mēs senāk drebējām, kad nakti puisis atnāca: līdz ko tik

drusku iebāza iekšā, tā bērns bij klāt. Tādēļ jau ar', līdz ko

iedomājās, ka varētu būt, tā tūliņ precējās . . .
Bet ko V

ļagad mūsu šļoras: grūžas, rīts vai vakars, ar visiem, kupem

J]k kas nekas ir biksēs, un kā par brīnumu, ne bērnu, neka —

tak jau, laikam, sava znaja būs. Ne, tas uz labu nav, to jau
es sen saku!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4542. Vecenīte.

Uz zaļumballi aizgājusi arī gadus sešdesmit veca vece-

nīte. Tā nosēdusies, noskatījusies, kā jaunie «lustējas» un

tad teikusi savai kaimiņienei: «Jā, šomāt, lai nu viens saka,



168

ko grib, bet ir un ir tie jaunie tagad daudz godīgāki». — «Kā t

tad tā? Kur tad šiem tas godīgums ir?» — prasījusi kaimi-ļ
ņiene. «Nu. kā tad nu nē! Kad gadus 40 atpakaļ es biju l

zaļumballē, tad mazākais desmit puiši vienā vakarā no manis I

prasīja ... Ja kādreiz negribēju dot, tad pat naudu pieso-1
līja. Ek še, tas pats Garpoļu Miķelis — cik reizes un kā ... I
ko tur nu runāt» ,nopūtusies vecenīte, «bet šovakar es nosē-1
dēju tepat visu vakaru, neviens vēl nav prasījis, pat dancot ļ
neuzlūdz. Laikam, jau tagad tie jaunie vairs nepisas! Jā. I

nav jau tā, kā agrāk! .
.»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

4542

Reiz vecenītei gadās noskatīties, ka puisis ar meitu ņe-

mas sēdus. Vecenīte skatās, muti ieplētusi, un tad, roka?

sasizdama, iesaucas: «Ak tu Dieviņ, tētiņ, cik tagad tā pa-

saulīte gudra! Izdarās tā. ka ne manīt nemana, un tā, ka ari

lielas vietas nevajaga. Sasēstas kā bezdelīgas uz drāts rin-

diņā un tad tik pūcē vaļā ! Ko tad manā laikā, griezās riņķu

riņķiem, vienam pašam pārim pus rijas augšas vajadzēja». -

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

4544.

Vecenīte noskatās, ka kalpone ar saimnieku pisas. II

aiziet savā kaktiņā un runā: «Re', nu re', ku' savādi! Ete. cik

tad sen ir, kad šitā paša Ačuka tēvs ar mani šitā te ...
"i

nu dēls ar citām. Bet par mani. vecu cilvēku, neviens

neiedomā». —

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Gulbenē.

4545.

Vēlu vakarā vecenīte ieiet pagalmā un dzird, ka kaut kuf

dārza stūrī aiz ogulājiem runā. Vecenīte ieklausās un dzird»

ka viens no runātājiem ir saimnieks, bet otrs — jaunā ka'-

pone. Saimnieks prasa no meitas
.

. ..

solīdamies šo pat 10

no grūtākiem darbiem atturēt. Bet meita uzraujas un- ']
c

vārda neteikusi, aizskrien. «Ak tu aeka! Ak tu acka

vecenīte rokas saņēmusi iesaucas, «bet es tev saku, ka vau*8
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nekādas bijāšanas! Vai tad tu, pagāns, nezini, vai tevs, mate

mazu nemācīja, ka saimniekam saimnieka rekte!» —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Gulbene.

4546.

Vecā mamma guļ uz kūts augšas dienvidu. Šai, kā jau
visiem veciem cilvēkiem ir viegls miegs. Tā nu šī atmodu-

sies redz, ka turpat netālu sienā mājasi puisis valsta kalponi
un prasa . . .

Meita neliekas ne zinot, pasmejas, atgrūž pui-
si un aizskrien. Puisis, atspiedis galvu rokās, paliek bēdīgs
sēdot. Vecenītei tiek puiša žēl, šī galvu pacēlusi sauc: «Nāc,
dēliņ, šurp, lai tā kaza skrien, kur tīk, man, lai nu gan veca

visa tā parikte, bet tāpat vien nogrūdiens būs». —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Gulbene.

20. MIRSTOT UN PĒC NĀVES.

a. VECPUISIS MIRST.

4547.

Vecs puisis, kas jau dzīvē daudz un dažādi izdzīvojies,
v"l pie pašas miršanas liek atvest meitu, lai var pēdējo reizi

uzdzīvot. Kad meita atvesta un nogūlusies šim blakus, vecais
velk uzmanīgi ar pirkstu gar pašu cauruma maliņu un, galvu
kratīdams, nosaka: «Jā, jā. vai nav Dieva brīnums, mīkstas

ļn-abņas kā ar vasku noglaudītas, bet paskat, kā tai dzīves
'aicina pipeli sadeldē. Lai no reizes cik resna būtu, uz bei-
gām saraujas kā pātagas kāts!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Bērzaunes pag.

b. VĪRS MIRST.

4548.

Vīram mirstot, sieva šim prasa: «Saki, mīļais vīriņ, un

ļ
uan stingri apsoli, ka tu debesīs gaidīsi tikai mani un līdz

laikam ne ar vienu meitieti neielaidīsies!» — «Sieviņ!» —

lrs Pēdējos spēkus saņemdams iesaucas, — «prasi visu, tikai
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ne to, jo kā es varu to solīt, nezinādams, kādā amatā Dievs

mani ieceļ! Varbūt, viņš mani liks savās pirtīs pie meitiešu

muguru mazgāšanas, un tad taču tu pati saproti, ka visi soli-

jumi būs velti!» — Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

4549.

Tuvojas miršanas stunda tādam vīram, kas visu savu dzi-

ves laiku ir bezgala daudz kūlies ar meitiešiem, neskatoties,

vai meitietis ir jauns vai vecs, smuks vai nesmuks. Tam mir

stot, sieva raud un saka: «Diezi, diezi, vīriņ, kā tev tur

viņā saulē klāsies!»
— «Nekas, sieviņ!» — vīrs nopūšas, -

«lai tikai Dievs mani liek pie tā paša darba, kurā esmu zemes

virsū iestrādājies, tadi nebūs bēdas ne viņam, ne man!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

4556. Vecītis uz nāves gultas.

«Vecīt, oi, vecīt, voj naiesi poutadziņa?» —

— «Na—a, na—avaru». —

«Vecīt, voj namurmināsi zivtiņas?» —

— «Na—a, na—avaru!» —

«Vecīt, voj nanuaksi ķircināties?»
— «Lou—kā—ašu

. . .
nak varē—ēšu!» —

Bet nekas neiznācis, virsū kāpdams nomiris.

Uzrakstījis O. T—ns, Alsviķu pag.

Noklausīta Alsviķu pag.

c. VECA MĀMIŅA MIRST.

4551.

Ap mirēju, vecu māmiņu, sapulcējušies viņas tuvinieki-
būt par lieciniekiem viņas pēdējā dzīves stundiņā, uzklausi'
tās pēdējo novēlējumus un rīkojumus par atstātās mantas

sadalīšanu. Te uz vienreiz mirēja gardi jo gardi no visas

sirds nosmejas. Tuvinieki grib izdibināt smieklu cēloni

jautā viņai-: «Vecmāmiņ, kādēļ tu tik gardi smējies?» "

«Kā tad' nu lai nesmejos, atceros savu jaunību: kad vēl jaim3

biju un kalpoju Lielajos Sillāčos un tur par puisi bija m 5̂
nleaiķis vīrs Pūriņa Krišus, tad kādā jaukā svētdiena- r> ul

kad tikko bijām saskatījušies, gājām uz piecpadsmit rerw
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attālo Zaļās muižas baznīcu. Ceļš veda pāri pār to maitas

purviņu. Šis mani nogāza uz cinīša un pis tavu pišanu! . .

Un ik grūž, ik perd, ik grūž, ik perd, ik grūž, ik pe—r—r »

Pie šiem pēdējiem vārdiem un laimīgām atmiņām vecīte

sastinga ar smaidu uz lūpām.
Uzrakstījis Dobelnieks, Dobelē.

d. PĒC NĀVES.

4552. «špāsīgais» Jankels.

Veca žīdiete tupējusi pie sava nomirušā žīda kapa. Tā

tupot viņai varde palīdusi zem brunčiem. Žīdiete jūt kaut
ko aukstu un saka: «Oi, Jankel, tāde spāsīge tu bije dzīve,
tāde tu nomiruse! ar save solte roke pie mune silte foce!»

Uzrakstījis O. T—ns, Alsviķu pag.

Noklausīta Lazdona. Liekas, ienesta no Iršu kolonijas.
Var. no Rīgas, LFK 23, 2435, no Mīlgrāvja. PBK.

4553.

Vīram mirstot, sieva vēl pēdējā vārdā šo svēti nozvērina,
vai šis visu dzīvi ir bijis šai uzticīgs, vai nekad nav dzīvojis
ar citiem meitiešiem! «Ne reizes!» vīrs apgalvo «ja es esmu

Cltu pīzdu, kā tavējo, kaut sapnī redzējis, tad lai es zārkā

uz mutes apgriežos!» Vīrs nomirst. Bet pēc neilga laiciņa
nomirst arī sieva. Abi nonāk ellē. Sieva izstaigā visu elli

krustām, šķērsām, bet vīra kā nav, tā nav. Beidzot tā prasa
pašam velnam, vai šās vīrs te maz esot? — «Ojā, madam».
velns galanti paklanās un, norādīdams virs vārtiem uz venti-
latoru, saka: «Viņš jau griežas vienā griešanā, jo mirstot

Pws tas teica, ka par katru pisienu griezīšoties vienu reizi».

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Odzienas pag.

4554. (var.)

Sieva mirstot lūdz vīru paturēt viņu mīļā piemiņā, un

arī mirušu nekad nepiekrāpt. Ja vīrs viņu krāpšot, viņa
otrreiz kapā apgriezīšoties riņķī. Pēc kāda laika nomiris
arī vīrs. Nonācis debesīs, tas sācis uzmeklēt savu sievu.

Veigās tam izdodas sadzīt tai pēdas. «Nu, ko viņa dara?» vīrs

Jautā Pēterim.
— «Viņa ir pie mums par ventilātoru», — at-

bl'a Pēteris. Uzrakstījusi S. R., Rīgā.
Teic. F. A.,Rīgā.





Otrā nodaļa

ZEMNIEKI, LAUCINIEKI
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I. Saimnieks, kalps.

1. SAIMNIEKS UN SAIMNIECE KĀ VĪRS

UN SIEVA.

a. BĒRNU JAUTĀJUMS.

4555.

Kādai kalpa sievai bijis krietns pulciņš bērnu, turpretim
saimniecei neviena. Kad kalpa sievai piedzimis vēl brašs
puika, tad saimniece nopūzdamās noteikusi: «Jā, jā, ko tu
darīsi tam, kam Dievs palīdz: kalpu Indriķis, vīrelītis kā

sienāzis, bērni birst kā pa ratu pakaļu, bet manējs, tēviņš ar

pakaļu ka bezmēnu — kumerij. kumerij, bet kā nekā. tā

neka!» Uzrakstījis OJģerts.

Noklausīta Aiviekstes pag.

4556.

Kādam vienkāršam lauku saimnieciņam bijis daudz bēr-
nu, bet tā kā šie abi ar sievu bijuši vēl pajauni cilvēki, tad
yarēts gaidīt, ka bērnu pulciņš vēl krietni pieaugs. Lai no tā

izsargātos, vīrs, uz kāda paziņas ieteikumu, sācis lietot kon-

onus. Kad šis pirmo reiz «aptīto» pipeli iebāzis sievai pežā,
ayiebusies, šķobījusies un beidzot noteikusi: «Vīriņ, laid nu

Pļsa Dieva vaļā — kā izbarojām šitos, tāpait izbarosim tos
Cltus, bet šitā ar tām lanckām ar* nekādas jušanas nav!»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Rīga.

b. KAIMIŅIENES.

455?.

. Kad'a saimniece agri no rīta ieraudzījusi savu kadmiņie-
fll> Jaunu sieviņu, pa dārzu tikko kustam. «Laikam, slima! >
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šī skatīdamās nodomājusi un, pieiedama tuvāk, līdzcietīgi
prasījusi: «Šomāt, vai tev kas sāp?» Slimā satrūkusies un

noņurdējusi: «Sāpēt sāp gan —pagāj'š nākt* vīrs ar pipelL>
«Vai, Dieviņ, kaut nu manējs, pagāns, ar tā darītu!» jautātāja
klusu pie sevis nopūtusies.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Jelgavā.

c. SAIMNIECES GRIBA DZEMDĪBĀS.

4558.

Kāda godīga saimniece, Pipariņa, gulējusi uz gultas jau
tuvu dzemdībām. Viņa bijusi ļoti nikna un visās saimniecības

lietās bijusi noteicēja. Vīram vienmēr bijusi jātur mute

ciet. Bet šoreiz tas tomēr nenocieties un teicis: «Ai, mīļā

sieviņ, kaut šis bērniņš būtu meitiņa! .
.

.» Bet valdonīgā

sieva atcirtusi: «Tā būs mana darīšana un zināšana! Kā es

gribēšu, tā būs! Un tu turi tik savu muti!»

Uzrakstījis R. K.

Teicējs M. Z., Taurkalnes pag.

d. NEVEIKLS STĀVOKLIS

45=50.

Kāds saimnieks apprecējis tādu sievu, kura par mīlestība? I

«muļķībām» nekā nezinājusi. Reiz saimnieks tai teicis, k8

«cepšot kūkas». Saimniece par tādām «garšīgām kūkām»

priecājusies. Un nu saimnieks uz sievas vēlēšanos bieži viej1 ;

«cepis kūkas». Kādreiz sabraukuši ciemiņi. Saimniecei at-

kal iegribējies «cept kūkas», un viņa šo mākslu gribējusi ari

viesiem parādīt. Tā iegulusies gultā un aicinājusi vīru, lal

nākot «kūkas cept». Saimnieks sapratis neveiklo stāvokli un

aizbildinājies, ka «pannai kāts nolūzis». — «Tādēļ viņreiz

man «tauki» vien gar di..v notecēja», atteikusi saimniece.

Uzrakstījis J. S.

Teicējs A. B—P»-
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c. NEIZPROTAMS ĀRSTĒŠANAS VEIDS.

4"60

Saimnieks Jānis ar savu jauno, smuko sievu aizbrauc uz

Limbažiem. Saimnieks aiziet uz tirgu, bet sieva pie daktera.

Vīrs, savas darīšanas pabeidzis, arī aiziet pie daktera, lai tur

savu sievu sagāidītu. Sieva patlaban ārsta kabinetā. Vīrs

nosēžas, gaida un gaida, bet sieva kā nenāk, tā nenāk laukā.
Vīram tas izliekas tā savādi: ko viņa, velns, tik ilgi tur var

darīt! Beigu beigās viņš zaudē pacietību un iet pie atslēgas
cauruma skatīties, kas tur īsti notiek. Skatās gan ar vienu
aci, gan ar otru, bet abas rāda vienu un to pašu: sieva guļ
augšpēdus uz kušetes un d&kteris virsū. Arī kustības visas

tādas, kādas tādos gadījumos mēdz būt. Vīrs skatās, skatās

un beigās nosaka: «Ja nebūtu pie daktera, tad būtu jādomā,
ka viņi tur pisasi!»

Uzrakstījis P. B.

Teicējs A. J—s. no Ērgļiem.

f. SAIMNIEKA UN SAIMNIECES ĶĪVIŅI.

4561. Par pantiem, kulīti, caurumu un melnumu!

. Reiz kāds vīrs taisījies braukt uz pilsētu tirgū. Sieva
]edevusi viņam pautus pārdošanai. Bet tā kā viņai nebijis
neviens ķocīts pie rokas, tad sabēruši olas kulītē. Braucot
vļram pauti saplīsuši un kulīte nosmērējusies. Tālab vīrs
aizmetis tās prom. Mājās sieva prasa: «Vai pārdevi pau-
tus?» «Nē, pauti saplīsa!» — «Kur kulīte?» — «Pazuda!»
~~ «Ak tā!» Sieva paķer koku un sāk pērt vīru, teikdama:

jTas par tiem pantiem, tas par to kulīti! Tas par tiem palu-
tini, tas par to kulīti!» Bet sieva bijusi slinka. Viņa nemaz-

un nelāpījusi vīram kreklus. Pēc pēriena vīrs jautā:
«Vai kreklu izmazgāji?» — «Nē, — sieva atsaka. «Salāpīji?»
T «Ne!»

— «TJn tad tu mani pērsi?» — iesaucies vīrs, nogāzis
Slevu gar zemļ ļm ņēmies viņu pērt, sacīdams: «Tas par to

gurumu, tas par to melnumu! Tas par to caurumu, tas par
t0melnumu!»

Uzrakstījis Aleksandrs V—ts, Rīga.

Teicēja Jūle V—ts, 60 g. v., Kabiles pag., Kuldīgas apr.

LFK 464, 4990.

Var.: no Zaubes pag., LFK 509, 11.
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4562.

N. saimniekam bijusi slinka sieva. Kad devusi suņiem ļ
ēst, tad nekad nevārījusi ūdeni

— miltu apbrucināšanai, bet ļ
vienkārši «uzlaidusi» savu mīzalu. Saimnieks reiz to novē- t
rojis, bet negribējis sievai tā atklāti teikt, lai tā nedara, tādēļ [
kādu dienu, sievai nemanot, viņš ielējis suņa bļodiņā verdo- j
sus taukus un apkaisījis ar miltiem. Tad saucis sievu, lai

dodot suņiem ēst, miltus šis esot atnesis, un pats izgājis lauka ļ
zirgus barot. Sieva arī tūliņ ienākusi un sākusi laist uz mil-

tiem. Bet tad atskanējusi briesmīga sprakšķēšana un sievas

izmisušie palīgā kliedzieni. Kad pēc brīža saimnieks ienācis

istabā, tas atradis sievu gultā vaimanājot, ar kājstarpi ieķer-
tām rokām

. . .
bet suņa bļodiņā ieraudzījis paprāvu kušķi

tā kā saru, vai matu
. . .

Uzrakstījis R. K.

Teicējs M. Z., Taurkalnes pag.

g. DZĒRUMĀ.

4563.

Viens saimnieks braucis no pilsētas mājās piedzēries.
Saimniece izcepusi cūkas gruzdumus, un pati aizgājusi gulēt
Saimnieks atradis, ka gruzdumos salīduši prūši un tos neēdis

bet licies tūliņ gulēt. Bet kā jau piedzēris, nogūlies tā, ka

galva tur, kur saimnieces kājas. Saimniece pirdusi. Saim-

nieks dzirdējis ,ka noiet: fū, fū un saucis: «Puiši, puiši, Pa/

līgā, saimniece rmpat beidzamo elpas vilcienu izlaida, vai-

dziņi tīri aij] Puiši atnākuši un dabūjuši krietniJ1'
smieties. Uzrakstījusi Irma M—ne, Rīgā-

Teicēja Anna V—te, no Limbažiem.

LFK 32, 3539.

4564.

Sievas braukušas mājās uo tirgus, galīgi piedzērušas
Viena no sievām atlikusies dzēi atmuguriski atpakaļ pa|

ratu priekšu. Zirgs bijusi ķēve. Tai uznākusi sava dabīgf

vajadzība, viņa pacēlusi asti un laidusi sievai tieši &~jļ
Sieva dzērumā domājusi, ka kaimiņiene tai lej zelteri rmuc

un saukusi: «Nelej, nelej tik daudz! Nevajaga tērēties, 11

jau diezgan!» Uzrakstījusi S. R.. R^-
Teicējs P. R-

Var. no Ērgļiem. PBK. Teicējs A. J—ns. Uzrakstījis P- B-
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2. SAIMNIEKA NEUZTICĪBA.

a. DARĪTS — ATDARĪTS.

4565. — 4568. Vai abus?

i. Reiz pie kāda saimnieka dzīvojis precējies puisis.
Puiša sieva esot bijusi Joti smuka, kas baudkāro saimnieku

ļoti valdzinājis. Bet nelaime esot bijusi tā, ka puisis bijis
par uzmanīgu.

Kādu reizi saimnieks puisim licis braukt uz pilsētu. Kad

puisis aizbraucis, tad saimnieks gājis pie viņa sievas un

teicis, ka šās vīrs esot pavisam aplam rīkojies, dēlam neesot

deguna. Bet tā tomēr esot maza vaina. Vēl šodien pat ne-

esot par vēlu un degunu varot pietaisīt. Lai ļaujot, šis pie-
taisīšot kārtīgi un labi. Puiša sieva bijusi ar mieru. Un

saimnieks nu pietaisījis «akurāt pasīgu» degunu.

2. Kad puisis pārbraucis no pilsētas, ta sieva šim kritusi

virsū ar ļauniem vārdiem, kur šis esot nācis tāds muļķis,
ka nemācējis dēlam pietaisīt degunu; nebūtot nu saimnieks
lāga vīrs, tad dēlam būtot bijis viss mūžs par kropli jāno-
dzīvojot. Puisis aiz brīnumiem muti vien iepletis un ne-

teicis ne vārda.

,5. Nu puisis prātojis gan šā, gan tā, bet nekas neiz-

nācis. Tad nākuši svētki. Saimniekam atbraukuši ciemos

studenti. Nu puisis aprunājies ar tiem... Ja, studentiem
drīzi vien bijis plāns gatavs...

Saimniekam augot skaista meita. Un pati saimniece arī

diezgan jauna... Labi, puisis bijis ar mieru... Noru-

nājuši: kad saimnieks ar studentiem dārzā dzeršot teju, tad

laj šis nākot ar diviem sidraba rubļiem, prasīdams izmainīt

sīka naudā.

4. Pienākusi svētdiena. Saimnieks ar studentiem

"ārzā dzēris tēju. Tagad puisis gājis pie saimnieka ar di-

Jļlem sidraba rubļiem, prasīdams tos samainīt sīka_ nauda.

baimnieks bijis ar mieru mainīt, bet neesot bijis klat sīkas

naudas. Sūtījis pie saimnieces, tā samainīšot. Puisis nu

leSājis pie saimnieces un viņa! meitas, un prasījis, lai šas

ab as «dodot», saimnieks tā pavēlējis. Bet kundze neesot

Puisim noticējusi, izgājusi uz verandas un saukusi saimnie-

Kam: «Vai abus?» Saimnieks savukārt no dārza atbildējis:
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«Nu, — kad abus!» Tagad puisis savukārt piesmējis saini

nieci un jauno skuķi.
Uzrakstījis Kārlis K—cis, Mores pag.

Teicējs Xļ—ņš, Rīgā.
LFK 672. 246.

b. KAUT BŪTU JAUNĀKS.

4569.

Kāds saimnieks ar kalponi aizbraukuši uz pļavu pēc sie-

na. Saimnieks stāvējis uz vezuma, bet meitai bijis jārāpjas
uz kaudzes. Meita bijusi paresna un pasmaga: pakāpušie?
gan, bet kritusi atkal atpakalļ — vienreiz, otrreiz, trešo ar'

tāpat. Nu saimnieks sācis smieties un teicis: «Ir gan tie

mūsu puiši nejēgas: meitai dibens kā bezmēns, bet nevien?

nesajēdz šo paknibināt, lai tie liekie tauki atkrīt! Būtu es pat
desmit gadiem jaunāks, tad nu gan tevi tā nepalaistu!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Liepājā.

4570.

Kāda pilsētniece salīguši uz laukiem par kalponi. Kādu

dienu saimnieks to sūtījis uz kūtsaugšu pēc siena. Kalpone

pieslējusi trepes pie lūkas par daudz stāvus. Saimniek?

netāļu stāvēdams, to redzējis un tagad skatījies, ka meita

kritīs. Tā arī bijis. Tiklīdz meita uzkāpusi līdz augšējai
pakāpei, trepes gāzušās, un šī, kūleni mezdama, nokrita

zemē. Bet tā nokritusi uz kājām un lielīgi teikusi uz saini

nieku: «Vai jūs redzējāt manu attapību?» — «Jā,» atbildē-

jis saimnieks. < tikai pie mums to nosauc savādāki. Par

pīzdu.» Uzrakstījusi Irma M—ne.

Noklausīta Rīgā.

c. IZJUKUŠI PĀTARI.

4571. Saimnieks.

Kādu rītu saimnieks noturējis rīta pātarus. Turpat tam

pretī bijusi nostājusies kalpone Jūle, kurai bijusi brunc v

priekša atpogājusies, un tā varējis redzēt daļu no kailā y"
dera lejas gala. Saimnieks skatījies, skatījies un jutis, w
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mazais saimnieciņš» biksēs tapis aizvien nemierīgāks. Gan
šis skaitījis cītīgi pātarus, bet acis tā vien vilkušas skatīties

pāri galdam, kur varējis redzēt daļu no Jūles kailajiem
gurniem. Gribēdams skatīšanos izbeigt, tas dusmīgi pie-
sitis kāju un paskatījies uz meitu. Meita pamanījusi ne-

kārtīgi sapogātos brunčus un, tos kārtodama, mierīgi no-

likusi: Eka. nu, uz reizes saimnieks bargs tapis, tīri vai

grīdu spārda laukā, bet vienudien pļavā, kad sienu šķūnī
bažām, tad vai ik katru siena klēpi ņemot, tas man rokas
zem brunčiem grūda un pirkstu galus pežā bāza!» Saime

sākusi smieties. Pātari izjukuši. Bet saimnieks paiķēris bī-

bcii, izskrējis otrā istabā, ka kuls vien nodimdējis.
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Liepāja.

d. SAIMNIEKS CĒRT PA KRIETNAM.

4572. Untumaina meita.

Kāda meita derot pie saimnieka teikusi, ka šī jau nu

strādniece esot dūšīga, tikai reižu reizēm, kad esot tā pa-
vairāk darba, viņai uznākot tāds suņa trakums. «Nu, kod

Jov tik vīn tās nalaimes, tod lai īt,» noteicis saimnieks. Tā

ļii dzīvojuši un strādājuši, nekas, tīri labi. Bet te vienā

kad meita dienvidū vajadzējis izslaukt govis un tūliņ
!et uz pļavu, viņai uznācis «trakums»: spērusi piena slauceni

v

sienu tā. ka! piens un dēlu gabaliņi vien gar acīm no-

jukusi. Saimnieks to noskatījies. legājis kūtī, aiztaisījis

jtarvis, stiepis meitu uz pakaišiem un nu tik ņēmis šo purgāt.
Nogājis šim vienreiz, nogājis otrreiz, bet viņš tik sukājis
tālāk. NQ rei zes meita nekā, bet vēlāk jau sākusi 1lug-

j!^S: nu šī būšot vesela, lai nu metot mieru. Bet saimnieks
tlkai noteicis, ka arī šim drīz būšot trakums pāri, vēl kādu

Pusstundu. To dzirdot, meitai galīgi iekšā apšķebinājies. un

''i nu ņēmušies tā «pa riktīgam» lūgties un apsolījusi, ka ši
vaļrs savā mūžā traka nebūšot. Un no tā laika nebijusi arī
Va

jrs traka. Ja jau kādreiz manījusi, ka «trakums» nak, tad

ļļac
v

ukstējusies klusām ar saimnieku, un abi uz laiciņu pazu-
Us| vai nu klētī, šķūnī, vai rijā.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rēzekne.



182

4573.

Reiz pie kāda saimnieka, vecpuiša, dzīvojusi kalponei
kas bijusi pārlieku kāra uz saldumiem. Kādreiz saimnieks!

gājis gar klēti un dzirdējis iekšā kādu runājam: «Šiio
reizīti un vēl vienu reizīti, tad nu gan būs diezgan.> -ļ
«O-ho, kas tad tur?» — nodomājis saimnieks, «vai tad

manai Līzei būs puiši sanākuši, vai!» — Paskatīdamies caur

durvju šķirbu, saimnieks ieraudzījis, ka kalpone atbrauci

jusi roku līdz elkoņam, grūž pirkstu medus podā un nm

pati ar sevi.
— «Ak, tā tās lietas!» — iesvilpies saimnieks ļ

«tā tu manu medu izķencēsi»! Pagaid', nu es tev parādīšu
Vakarā šis aizgājis uz vāgūzi, kur meita gulējusi un prasi
jis, lai dodot... Labi! meita nebijusi nemaz tik skopa, sukā

vaļā. Bet ko šis? Kā ticis virsū, tā nost vairs nekāpis
Meitai jau sen diezgan. Tā, nabadzīte, lūgšus lūgusies, lai

metot mieru. Bet šis tikai cirtis pa krietnam un, meitu

mierinādams, runājis: «Nu, šito reizīti, vēl vienu reizīti un

tad nu gan būs diezgan.»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

c. CITA LIETA, KĀ MANAI SIEVAI.

4574.

Saimnieks gājis naktīs pie kalpa sievas. Saimniek

kalpa sievai labi samaksājusi, lai tā nākamā naktī ar v0
pārmijas, viņa pati iešot pārgulēt kalpa sievas gultā. »a

tad, naktī saimnieks klusiņām pielien pie gultas; šī *

mīļi uzņem un atļauj, lai nu dara visu ko. Pēc tam -1
jautā saimniekam: «Nu, kālab tu nāc pie manis, tev jau F

šam ir smuka sieva?» Saimnieks atteicis: «Ko nu no Dļ
a

nas sievas runāt, tev jau ir cita lieta un cita būšana. *j
manai sievai.» Saimnieks, iedams pie iedomātās kalp*

sievas, aiznesis gaļas šķiņķi. To nu saimniece paņē^-1
un no rīta, brokastis dodot, likusi galdā, teikdama:

vīriņ, ēd ļautiņu gaļu; to es šonakt nopelnīju.»
Uzrakstījis J. K—ģis, Valgales pag-

4575. (var.)

Kads virs dzīvojis ar savu sievu ļoti saticīgi. Reiz

iedomājies, kā būtu, kad lūkotu dabūt no citas sievietes.
r
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tāpat būtu jeb citādi, kā viņa sievai. Šī iedoma viņam ne-

likusi miera. Vajadzējis izmēģināt. Tanī nolūkā viņš
sācis lakstoties ap kaimiņos dzīvojošu kādu jaunu meitu.

Meita, nevarēdama no šā atkrartīties, pateikusi viņa sievai,
ka viņas vīrs šai esot solījis veselu šķiņķi cūkas gaļas, ja
šī atdošoties. Sieva noklausījusies, un tad viņai ienācis

prātā vīru iznerrot. Viņa pamācījusi meitu, lai vakarā ap-
soloties uz kādu norunātu vietu aiziet. Tā meita arī pa-

darījusi. Bet tad vīra sieva vakarā aizgājusi pie kaimiņu
meitas, apģērbusies viņas drēbēs un aizgājusi uz to vietu,
kur bijis viņas vīram ar kaimiņu meitu norunāts satikties.

Bijis tumšs vakars. Atnācis viņas vīrs un noturējis savu

sievu par kaimiņu meitu. Sākuši to lietu taisīt. Vīrs pil-
nīgi bijis pārliecināts, ka tā ir zināmā meita, pie kam

iesaucies: «Cita lieta, kā manai sievai!» Padarījis to lietu,

iedevis sievai šķiņķi gaļas un pats gājis priecīgs mājās.
Otrā dienā sieva no tas gaļas pataisījusi krietnu pusdienu,
teikdama uz vīru. ka viņa vakar esot šo gaļu nopelnījusi.
Tad nu sieva pastāstījusi, ka ši esot viņu piešmaukusi. Virs

lūdzis piedošanu — un sieva arī piedevusi. No tās reizes

viņš vairs nekārojis nekad no citām sievietēm, ticēdams,
ka tikai iedomās citām var būt labāks kā paša sievai.

Uzrakstījis Br. R—ņš, Rīgā.

Teicējs Jānis Č., Cesvaines pag. nespējnieku māja, Madonas apr.

LFK 72, 4124.

Var. no Valmieras, LFK 25, 2425.

3. SAIMNIECES NEUZTICĪBA.

4576.

Kādai sievai bijis turpat kaimiņos mīļākais, vārda Jānis.

%s gan zinājis, ka sieva viņam neuzticīga, bet neka ne-

teicis, jo bijis ļoti lēnais dabas.

Kādā dienā vīrs aizbraucis uz tirgu. Atnācis naburgu
Jānis ar šņabi un mazajam dēlam atnesis konfektes, lai šis

nestāsta tēvam. Kad atbraucis puikas tēvs, tad puika teicis:

«Tētiņ, te bija nāburgu Jānis un man atnesa konfektes!» —

«Nu, kas tad par to,» — atbildējis tēvs, «es jau arī tev at-

yedu konfektes.» — «Viņš ar mammu gulta smērējas,» teicis

puika.
_ «Nerunā dēls, man jau tā sirds sap,» atbildējis

tēvs.
— «Tava sirds ir tikai sūds,» teicis puika, «bet na-
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burgu Jānim, tam ir tumši sarkana. Kā viņš sāka mammai

bakstīt te nabā. te gurnā, un kad iebāza taī vietā, kur mamma

miez, viņa skatījās, skatījās un aiztaisīja acis. Kaķis ari
krāsns priekšā skatījās, i tats aiztaisīja acis. Es redzu, ka

visi aiztaisījuši acis, ņēmu i es aiztaisīju!»
Uzrakstījis Br. R—ņš, Rīgā.

Teicējs Jānis V—anks, Cesvaines pag., Madonas apr.

Noklausīta Birgales pag., Rēzeknes apr.

LFK 72, 9059.

4577. Skopa saimniece.

Dzīvojusi nejauki skopa saimniece, pie kuras neviens

puisis nedzīvojis, jo aiz liela skopuma tā pat viņam ēst ne-

devusi. Algu jau nu gatn sasolījusi lielu, bet tā kā visi bez

laika gājuši projām, tad nevienam to neizmaksājusi. Tā iz-

nācis, ka puiši aizvien visus darbus par brīvu pastrādājuši
Reiz .atkal, derot puisi, saimniece sasolījusi šim krietnu algu.

un ja būšot dūšīgs strādnieks, tad pēc katra ēdiena dabū-

šot arī «nabagu ļaužu saldo ēdienu», cik tik uziešot, Puisi*

tiešām bijis dūšīgs. Bet, jau zinādams, ka saimniece ēst ne-

dod, kā ticis pie «saldā ēdiena», tā zobus sakodis ņemies
vairāk kā stundu no vietas. Saimniece nu redzējusi, ka labi

nebūs, viss vēdera gals sāpējis, ka ne piedurties. Viņa nu

prasījusi, vai šis vienmēr to lietu tik ilgi darot? «Vienmēr

gan,» atteicis puisis, «jo man jau neēdušam no šitā ēdiena

vien ir jāiztiek.» No tās reizes saimniece ir devusi puisim
ēst, kā pienākas. Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā-

4. SAIMNIEKU DĒLI UN MEITAS.

a. SAIMNIEKU MEITA UN STUDENTS.

4578. Glupaks ka vērsēns.

Saimnieku meitai staigājis ganos līdzi students. Kādu

dienu abi redz, ka vērsis sāk dzenāt vienu govi. Nu meita

prasa studentam, kā vērsis varot zināt, kurai govij viņš va-

jadzīgs? Students izskaidro, ka vērsis to jūtot. Pēc

laiciņa meita prasa atkal studentam, vai šis neko nejūtot-
Students atbild, ka nejūtot. «Tad tu esi glupāks neka tas

vērsēns, ja nekā nejūti!» atsaucas meita.

Uzrakstījis O. T—ns, Alsviķu pag.

Noklausīta Dignājas pag.
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4579

Kādās mājās bijis ņiprs puisis, latgalietis. Saimniekam

bijusi arī jauna, skaistai meita, kura par puišiem tikai smē-

jusies un nelaidusi neviena sev tuvumā. Kādā sestdienas

vakarā puisis, kamēr meitieši pirtī pērušies, aizgājis un no-

slēpies klētī, kur meita gulējusi, domādams, sak', varbūt

kas iznāk. Drīz vien ienākusi arī meita, bet līdz arī kāds

studentiņš. Pēc laiciņa sāk abi taisīt «to joku». Bet meita

vēl nevainīga, un studentiņš tāds pabailīgs, — nekā negājusi
tā lieta: mocījies, mocījies, bet iekšā nekādi dabūt. Bei-

dzot, latgalietis, visu to klausīdamies, neizturējis un iesau-

cies: «E, kas jir, jaunskungs, izpērk kubiku papirosu: es

to celku izlauzīšu!» un, neļaudams šiem ne attapties, stiepies
virsū, un pēc pāris spiedieniem bijis iekšā kā likts!

Uzrakstījis Oļģertā.
Noklausīta Bērzonē.

b. DUMJŠ SAIMNIEKA DĒLS.

4580. — 4582.

1 Vienam saimniekam (tēvam) bijis padumjš dēls. Mā-

jas padumjais dēls strādājis diezgan uzcītīgi, bet uz lauka

nevarējuši laist. Tur aplam vien viss gājis. Kamēr tevs

bijis vēl stiprāks, tikmēr viss mājās gājis labi, bet kā tevs

palicis vecāks un nespēcīgāks, tad kā bijis, tā bijis. Viss

sacīs gulties vairāk uz dēla pleciem.
Reiz bijis jābrauc uz Rīgu. Tēvs pats nevarējis vairs

ļjk tāļu ceļu uzņemties. Nu šis sarīkojis dēlam vezumu, lai

brauc citiem kaimiņiem līdzi. Dēls arī lustīgs, ka nu
tiks

citiem kaimiņiem līdzi pirmo reizi Rīgā.
Aizbraukuši Rīgā. Citi nu šim palīdzējuši sviestu pār-

jJ°t-_ Jaunais bijis laimīgs, ka šim tik daudz naudas. Va-

JJ*a visi iegājuši tējnīcā ēst vakariņas. Ēduši baltmaizi ar

teJu. Paēduši vakariņas un sākuši spriest, kur nu iet. Bei-

dzot nosprieduši, ka jāiet uz mauku māju. Jaunais gan ne-

gājis. kllr jāiet. un kas tur būs jādara. Tikai to gan zi-
DaJis, ka jāiet ir. kad visi citi gudrākie grib. Vel citi šim

jlu jkaidrojuši. lai šis paņem baltas maizes kukuli līdzi, ci-

pisoties paliks slikta dūša. Šis paņem baltmaizes kukuli

Padusē, un nu visi iet. Aiziet mauku mājā. Šis nu ir galīgi
(lUniJš, nezina, ko iesākt. Citi skatās, ko šis darīs. Šis stāv
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kā lācis. Nu šie skatās, skatās, beidzot samaksā vienai

maukai, lai ved šo iekšā un lai rāda, kas jādara. Mauka

atkal redz, kas šis par brāli, nerāda vis, kas jādara, bet iegā- ļ
žas augšpēdu gultā un iebāž sev mīžā medus podiņu. Dumjai
pa tumsu grābstīdamies, ieķēris nagus medū. Palūkojis -

salds esot. Sācis lauzt baltmaizi, mērcējis medū un ēdis ļ
Citi atkal aiz širmjiem skatījušies, kā dumjais mokās m

smējušies. Dumjais paēdis, sēdējis un gaidījis, kad nu nāk
citi un sauks šo laukā. Beidzot nākuši arī citi un sauku;
šo laukā. Nu visi gājuši uz mājvietu gulēt. Pa ceļam ejot
citi prasījuši šim: «Nu, kāds bija pisiens?» Šis atbildējis \
«Varen salds!»

2. Rītā braukuši mājā. Pārbraucis mājās, dēls gāji;
pie mātes un teicis: «Es gribu precēties.» Māte ari neko ne

teikusi, lai dēls precējās, ka grib.

Turpat nāburgos bijusi tāda veca' meita. Šis tūlīt to

precē nost. Labi, iztaisa kāzas, vis. Nu
s

to pirmo nedēļu no

dzīvojuši tīri labi. Svētdien taisījuši atkāzas. Pēc atkā- ļ
zām, otrā dienā, šis saka sievai, ka vajaga nopisties. Šai jau \
nu nav arī nekas pretīm. Vakarā, kad abi ieiet gultā, šis \
paceļ šai kreklu, izpleš kājas, sāk lauzt baltmaizi, mērcēj ļ
mīžā un ēd. Šī nu redz gan, ka labi vairs nebūsi Bet sifl

nu nesmēķē nemaz tā baltmaize. Šis pārskaistas, ka naT

lāga sievu apprecējis. Rītā dēls stāsta tēvam, ka tā nav ne-

kāda sieva, kam tik nelāga pisiens esot. Rīgā esot tādas ļ
kurām esot tik salds, kā medus. Šai sūrs un sālīts vien esot ļ
nemaz nesmēķējot. Šis braukšot uz Rīgu pēc citas .sievas.

3. Aizbraucis arī uz Rīgu, bet nevarējis vairs to vieni

atrast, kur šie gājuši pisties. Neko darīt, jābrauc vien bij'f
mājās. Pa to laiku, kamēr šis braukā pa Rīgu, jaunā sieva ļ
izstāsta vīra tēvam, cik dēls ir dumjš, ka viņš mērcē baU

maizi šai mīžā un ēd. Nu vecais noprot gan, kāpēc tik nf

lāga pisiens. Kad atbrauc jaunais mājā, tā šis iesauc jaullo

pāri pie sevis. Vecais iegāž vedeklu gultā, aizdedzinā dļt*
sveces un nostāda katru savā pusē gultai. Tad, nostādīJ 1-'

dēlu pie gultas galvgaļa, kāpis vedeklai virsū, lai dēls

kā riktīgi pisas. Vecais vicojis vaļā un kliedzis: «Luk,

Vaņka, vīž, kak, Vaņka!» Jaunais skatījies un kliedzi?

«Vīžu, tķēķa, vīžu!» Nu jaunajam bijis amats rokā.
Uzrakstījis Jānis L—skis, Rīgas skol. inst-

TeicējsJ. P—ņš, Nītaures pag

LFK 280. 1968-



187

4583,

Kādam saimniekam bijis dēls Jānis. Māte vairākus rī-

tus ieraudzījusi Jānim biksēs «stīvu»... Kādu dienu tā ar

tēvu nosprieduši sūtīt dēlu uz pilsētu, lai viņš arī reiz da-

būtu, varbūt, ka tad «stīvums» pāries. Tēvs iekrāvis ve-

zumā asi malkas un pieteicis dēlam, lai malku pārdodot ne

par naudu, bet par pisienu. Pilsētā pie Jāņa pienākusi kāda

kundze un prasījusi, cik malka maksājot? «Šo malku es par
naudu nepārdodu, bet par pisienu!» atteicis Jānis, kaut gan
pats nekā nesapratis, kas tas ir. Kundze tūlīt nodomājusi,
ka puisis ir muļķisi un to varēs piekrāpt. Viņa ievedusi Jāni
istabā, devusi garšīgi paēst un sūtījusi uz māju. Mājās Jā-
nis stāstījis, ka dabūjis gan pisienu. Bet no rīta māte re-

dzējusi «stīvumu» pa vecam. Nu citsi nekas neatlicis, kā dēlu

saprecināt ar kaimiņu Annu. Vecāki Jāni samācījuši, lai
kāzu vakarā prasot Annai pisienu. Jānis arī vakarā prasījis.
Anna pacēlusi svārkus un gaidījusi, bet pirms spējusi at-

jēgties, tā dabūjusi krietnu sitienu pa kailo miesu. Anna

kliegdama metusies sūdzēties Jāņa vecākiem par tā bezkau-

nību. No rīta māte dēlam prasījusi, kāpēc šis sievai sitis?

l
'

nesitīšu, ka viņa man rāda pliku pakaļu!» atteicis

Jānis. Māte, beidzot, abiem jauniešiem lietu noskaidrojusi,
un nu vairs tādi pārpratumi neatgadījušies!

Uzrakstījis J. S.

Teicējs D. V—ris, Blomu pag.

Var.: no Lubānas (malkas vietā labība). LFK 72. 15892; no Mii
jēniem. LFK 23, 5318.

4584.

Tajos laikos, kad vecāki pēc savas gribas saprecinājuši
bērnus, noticis šāds gadījums. Kādu gudru meitu sapreci-
nājuši ar galīgi dumju vīrieti. Pirmo nakti, kad nogājuši

viņš apņēmis ar rokām sievu un nelaidis vaļā. Sieva

gribējusi iziet ārā, bet viņš nelaidis. Tad viņa ķērusies pie
cītības. Viņa teikusi, lai viņai piesienot striķi pie rokas,
tad šī, kad iziešot ārā, nevarēšot aizbēgt. Vīrs paklausījis.

izgājusi ārā, noraisījusi striķi no rokas un piesējusi
taJā kazu. Pati tūlīt aizbēgusi atpakaļ pie vecākiem. Vīrs,
nevarēdams sagaidīt, sācis vilkt striķi. Gan kaza turējusies
Pretī, viņš tomēr ierāvis istabā un ielicis gultā. Pēc kāda
aiciņ a viņš teicis: «Mamm, ēj, manam, sievai ir pupi!» —

Nu. kas tad par to, dēliņ,» — teikusi māte. «tie jau ir visām
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sievām.» Pēc brīža dēls atkal teicis: «Mamm, ēj, manai

sievai ir spalva!» — «Nu, kas tad par to, dēliņ, tā jau visām

sievām ir.» — Pēc brīža dēls> atkal sauc: «Mamm, ēj, manai

sievai ir ragi!» Nu māte cēlusies augšā, uzdeguisi uguni un

ieraudzījusi sievas vietā kazu.
Uzrakstījis B. R—ņš.

Teicējs Kārlis U—s, Cesvaines p.. Madonas apr

LFK a* 72. 9106a.

Var. no Arlavas pag.. LFK 58S, 17.

4585. Tevs gala.

Reiz kāda meita apprecējusi kaut kādu padumju puisi.
Nekas, varējuši sadzīvot tīri labi. Bet viena liela nelaime

bijusi. Sieva gribējusi dabūt kādu bērnu, kas vecuma die-

nās varētu maizi dot. Reiz viņai par to sākusi runāt vīram,

bet šis nav licies ne dzirdot. Bet pēc kāda laika viņš pra-

sījis,l kā tad īsti tos bērnus varot dabūt? Sieva nu izstāstījusi,
ka to lietu vajagot darīt naktī, teikdama: «Kāp tikai virsū,

tad es piepalīdzēšu, un lieta būs darīta!» Viņa domājusi, ka

ar to vīram pietiks, gan jau viņš būs sapratisl, kas jādara.
Bet nekā. Vīrs nav zinājis, kam lai kāpj virsū. Reiz, aiz

gara laika, viņš uzkāpis uz skapja gala un sācis saukt: «Tēvs

galā, tēvs galā!» Tad viņš saucis sievu un prasījis: «Vai

nu bērni būs rokā?» Sieva par tādu lietu nejaukā mode

sākusi smieties, un nomanīdama vīra muļķību, tūdaļ skaidri

un gaiši parādījusi, kā vajaga darīt, lai kļūtu pie bērniem.

Uzrakstījis Jānis V—rs, Jaunburtnieku p

Teicēja Katrīne K—is, 79 g. v., Jaunburtnieku p., Valmieras apr..

lenākusi no Mazsalaces.

LFK 454. 168.

4586.

Kāds saimnieka dēls izsacījies, ka viņš precēsi tik tadn

sievu, kurai balta pavēdere. To dabūjusi zināt kaimiĢļ
saimnieka meita un, izzinājusi, ka saimnieka dēlam ir J<l ļ

et

gar šo māju tīrumu, ies tanī dienā linus plūkt. Saimniek2

meita pierunājusi arī citas plūcējas, ka izģērbsies 1 visas p»*

kas un tad plūks linus. Saimnieka meita apkaisījusi savu

vēdergalu ar bīdcļmiltiem. Pēc kāda laika nāk kaimiņu

saimniekdēls, ierauga plikas linu plūcējas un vienai —
baltu

pavēderi; Izzinājis, ka tā ar to balto pavēderi ir kaunflfļ

saimnieka meita, viņš to apprec. Padzīvo labi ilgi. ir JaU

pāris bērnu, kad vīrs reiz ierauga sievai melnu pavēderi tia
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saka tai. ka šī viņu piekrāpusi. Sieva viņam atteic, ka nav

vis piekrāpusi: «Jo ievēro šito, — ja kāda miesas daļa dabūn
labu grūdienu, tad paliek taī vietā zils, bet tu man esi ne-

zin cik daudz tur grūdis, tā kā nav vairs ne balts, ne zils.
bet melns.»

Uzrakstījis J. K—ģis.

Teicēja ī. M., Valgales pag.

4587,

Kāds muļķīgs dēls apprecējies. Kāzu naktī jaunais pā-
ris aizgājis uz klētiņu gulēt. Dēla māte pielīduši ārpusē
pie klēts durvīm un uzsaukusi: «Dēliņ, uzkāp!» Dēls, bū-
dams muļķis, uzkāpis uz plaukta. «Nu, vai uzkāpi?» pēc

brītiņa prasījusi dēla māte. — «Jā,» atsaucies dēls. «Nu,
tad iebāz!» mācījusi tālāk māte. Dēls iebāzis galvu uz

plaukta stāvošā piena podā. «Nu, vai iebāzi?» prasījusi
atkal māte. «Jā,» dēls atbildējis. «Nu, tad kustini,» tā

ūļāte. Dēls sācis galvu piena podā kustināt, bet nokritis no

plaukta ar visu podu. «Kas tad tur bija?» dzirdēdama

troksni, izbijusies prasījusi māte. «Nu, tu jau man liki uz-

kāpt uz plaukta, iebāzt galvu piena podā un to kustināt! »

vientiesīgi atsaucies dēls. «Vai, dēliņ,» vaidējusi mātie, «to
&v gan es nedomāju, ka tu tik muļķis, es jau teicu, lai tu

sievai uzkāp!»
Uzrakstījis O. D—c, Mellužos.

c. VIENTIESĪGA MEITA.

4588. —
4589.

(• Vienam vecim bijusi jauna meita, kuru tas stingri
audzinājis. Bet pašam arvien bijis jābrauc no mājām ārā,

~r tādēļ vajadzējis arī vīrieša cilvēka, kas paliekot mājā.
Viņš nolēmis salīgt puisi, protams, tikai tādu, kas no «tās

jušanas» neko nezina. To kāds gudrinieks dabūjis zināt un

ļulīt tapis par tādu, kas nekā nezina. Šis zinājis, kad vecis
Prauc mājās un gājis pa to pašu ceju uz veča mājas pusi.
Vecis panācis puisi; šis izskatījies dikti godīgs, nodomājis
0 uzrunāt. Aicinājis ratos, un braukuša abi tālāk. Tad ve-

rj>B gribēdams puisi izmēģināt, pacēlis ķēvei asti un prasī-
JIS : «Vai tu redzi, kas tur ir?» Puisis atbildējis: «Tā ir

_

c >> Vecis domājis: tas nu ir īstais, un pieņēmis puisi
avā ņīajā. Vecis atkal uz ilgāku laiku izbraucis, un pui is
r meitu dzīvojuši pa mājām. Gājuši nu abi pirtī, kur pui-
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sim bijusi meitas mugura jāberž. Meita, ieskatījusies puiša I

daiktu, prasījusi, kas tas esot? «Tā ir birstīte,» atbildējis ļ
puisis, «es viņu paņēmu līdz, lai tev priekšā to caurumu va-1
rētu izmazgāt, droši vien, viņš tev ir netīrs un knieš!» -

I

«Viņš man sen knieš!» priecīgi atbildējusi meita, «labi gan.
I

ka tu viņu varēsi izmazgāt!» Tā nu puisis pa pirti mazgājis I
visu nakti un tikai uz rīta pusi meitai vairs tā kā tik daudz i

neknietis. Bet otrā dienā tā nelaime sākusies atkal, un pui- I

sim bijis jāmazgā vienā gabalā.
2. Pēc kāda laika atbraucis vecis. Tagad izbraukuši I

reiz visi trīs kopā. Piebraukuši pie upes (bijis karsts laiks),
meita teikusi: viņai viss kniešot — iešot mazgāties! Vecis

tam tūlīt piekritis un sācis ģērbties nost. Bet puisis, manī-

dams, ka labi nebūs, teicis: šim birstīte esot pazudusi. Pa

to laiku vecis jau izģērbies un kāpis upē. Meita, ieraudzī- ļ
jusi veča «birstīti», dusmīgi teikusi: «Lūk, vecais maita pa-

ņēmis... un nu vairs neatdos!» — Bet puisis ar savu birstīti

laidies lapās.
Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag., Valkas apr.

4590. Ka mēness dels daiļavas urdziņu ārstējis.

Kāds bagāts saimnieka dēls ļoti gribējis apcelt visā ap-1

vidū smukāko meitu. Puisis bieži gājis meitās pie daiļavas I

bet par skūpstiem neko vairāk nav varējis dabūt. Beigās I

lūdzis padomu vecmātei, kura ārstējusi arī visas sieviešu I

kaites un vainas. Par labu atlīdzību vecmāte apņēmusies I

kārumniekam sagādāt arī to lielāko prieku no meitas. Kāda ļ
sestdienas pievakarē vecmāte aizgājusi ciemoties pie daiļa* I

vas. Runājot par visādām sieviešu lietām, viešņa meitu pe i

soli neatstājusi. Un tā gadījies abām nelielās darīšanās aiz-1

iet aiz kūtspakšķa. «Vai, vai, meitiņ, kā tev tā urdzina I

svelpj! Tas nav labi, uz ātrāko vajaga ārstēt,» vecmāte tei; I

kusi. Meita tiešām noticējusi, ka labi vairs nav, un lūgusi I

vecmāti izārstēt svelpšanas vainu. «Meitiņ, tā vietiņa tef I

labi jāsutina no āra un no iekšas, un jāievada īstās zāles- ļ
Steigšus vien kurini pirti, siļtu, siltu, tikām es aizskriešu I

zālēm,» pamācījusi vecmāte un steigusies pie puiša. «Ķ a!ļ I
mēness lēks. tad šonakt iekāroto dabūsi, tik klusu gaidi pirt>

galā, kad tevi saukšu,» vecmāte paziņojusi puišam un P* I

mācījusi, kā rīkoties. Kad pirts bijusi izkurināta un
cltJ I

ļaudis nomazgājušies, vecmāte ar daiļavu gājusi ārstēties ■

Meita labi sutināta uz lāvas, labi izpērta ar smaržojoši l l

bērza slotu un tad nosēdināta uz sola pie pirts lodziņa. *eC'

I
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māte pavērusi lodziņa aizšautni un, gaišajā mēnesī raugo-

ties, lūgusi: «Ak, mēnesdēls, nāc, glāb šo daiļo meitu un pā-
līdzi tai ar savu burvīgo roku!» Pēc tam vecmāte likusi
daiļavai atmuguriski izbāzt galvu caur lodziņu, piebīdījusi
aizšautni līdz meitas kaklam un izskrējusi priekšiņā pēc
īstām zālēm — puiša. Atgriežoties, vecmāte paskaidrojusi
daiļavai: «Tagad, meit, es tev viegli visu glāstīšu un slimo

vietu zālēm berzēšu; tik pacieties, — ja sākumā ar sāpes
bus, tās pāries drīz.» Tad vecmāte klusi izgājusi pirts
priekšiņā un puisis stājies pie «ārstēšanas». Galu galā
meita bijusi ļoti priecīga par šādu ārstēšanu un lūgusi vec-

māti ārstēt viņu. mazākais, katru sestdienu,

Uzrakstījis A. ī.

Dzirdēta Aumeistarē, Valkas apr.
Var. no Rīgas (meita atjēdzas tikai tad, kad bērnu), LFK 23.

2422. Cits va
.

no Liezeres (meitai iestāsta, ka tā cepot bļinas), velak

viqa puisim ļauj «cept», cik patīk), LFK 72, 13889.

d. PIEŠŪTAIS GODIŅš.

4591.

Vecus laikus noticis šāds gadījums: kādai saimniecei

li-? jauna meita
>

kura bijusi jau tik liela izaugusi, ka

labības mērojamā pūrā vairs nevarējusi saritināties — zī~

m c, ka laiks iet uz muižu riju kult. Ar grūtu sirdi māte mei-
tiņu atlaidusi, labi piekodinādama, lai nu to godiņu vien, par
visām lietām, sargājot. Meita to ņem vērā. Aiziet rijās, ne-

strādā nemaz, ar abām rokām tur godiņu. Vagars izrunājas
tā un šā

— nekā nevar darīt. Meita tik atbild, ka māte vi-
Q at pieteikusi godiņu glabāt. To uzdzirdis rijkuris. lesau-

ks meitu pie sevis un teicis: «Ko tu, muļķe, to godiņu gla-
bā, dod'

man, es piešūšu, tad vairāk nebūs jātur!» Meita ta

Pilnīgi ar mieru. Un rijkuris turpat krāsns priekšā sak šut.

?et š.ij, jādomā, tā šūšana labi patikusi, jo pēc pabeigta dar-

jļ* vīna saka: «Piešuj nu vēl stiprāk, ka atkal nav jātur!»
atbild, ka neesot vairāk diegu. Bet še meita vīru

[ulīt noķer pie meliem un saka: «Tev tak vel ir veseli divi

Kamoļi.> Neko darīt, — šis vēl vietām drusku «pietrakale».
uņ nu meita priecīga stāsta: godiņš vairs neesot jāglabā,
ri Jkuris piešuvis uz laiku laikiem. —

i Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag., Valkas apr.
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4592. (var.) Ka puisis dabūjis saimnieka meitu par sievu

Kāds puisis ieskatījis sava saimnieka meitu, bet nevarē-

jis to bildināt, jo vecāki negribējuši to pieļaut, ka meita iz-

iet pie vienkārša kalpa puiša. Reiz puisim bijis jāaizved
saimnieka meita uz kādām kāzām. Māte, atvadoties no mei-

tas, teikusi: «Nu, dzīvo nu labi. Pieskati, ka godiņš nepa-
zūd.» Meita lāgā nesapratusi, ko māte domā. Braukusi ri-

su ceļu it domīgi. Puisis to sapratis un, pabraucis kādu ga-

halu. teicis: «Pieraugi, pieraugi, ka godiņš nepazūd, drus-

ciņ izlīdis laukā jau ir. Bet nekas, iebrauksim te mežā. tad

es ielikšu tev atpakaļ.» lebraucot mežā, puisis «ielicis godi;
ņu meitai», braukuši tālāk. Meita it laimīga, ka nu godiņš
dabūts atpakaļ.

Kad pārbraukuši mājās no kāzām, meita pastāstījusi, kā

godiņš gandrīz pazudis un kā dabūts atpakaļ. Māte saķērusi
galvu un vaimanājusi, ka šo meitai no puiša būšot bērn<

Nu uztraukusies arī meita. Puisis mierīgi nogaidījis visu un

kad meita tam pārmetuši par bērnu, solījis to paņemt atpa-

kaļ. Meita ar mieru. Tāpat kā puisis mācījis «ielikt godi-
nu», tā arī paņēmis bērnu atpakaļ. Nu saimniekiem nekā

vairs ko darīt, bijis jādod meita puisim par sievu.

Uzrakst. Š., Rīgā

Teic. no Liepāja-

Anekdotei ļoti daudz variantu. Red-

e. LĪGAVA.

4593.

1. Reiz vienam saimniekam bijusi meita, kura no ck>'

muma dzīves lietām neko nezinājusi. Bet kāzas jau biju*l
'

norunātas. Vienā dienā meita aizgājusi uz bodi iepirktie?
Sapirkuši visu. Bodnieks prasījis, vai tad šai tiešām ijf
kāzām esot? Meita atbildējusi, ka jā. Bodnieks Pra?*Jj
vai tad brūtes caurums jau esot ietaisīts? Meita teikusi k1
tas gan neesot. Bodnieks teicis, ka šis varot ietaisīt brūte*

caurumu, jo citādi tā neesot nekāda brūte. Labi, meita bi-

jusi ar mieru . . .

Vēlāk, aizgājusi mājā, meita teikusi mātei: «Vai,

min, kāda tu esi! Tu gribi, lai es kāzas dzeru, bet brūtes

cauruma man vēl nebiji ietaisījusi. Labi, ka vēl bodniek'

šoreiz izlīdzēja.» Māte nu visu zinājusi, ko meita i z(,a '

rījusi. Labi.
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2. Otrā dienā priekš baznīcā braukšanas, brūtgāns ie-

licis vīna pudeli klētiņā gultā, lai būtu vakarā ko iedzert.

Kamēr šie baznīcā, kalpone puspudeli nodzērusi un pārējo
atstājusi turpat iekšā. Vakarā brūtgāns ar brūti iegājuši
klētiņā un iegulušies gultā. Bet meitas māte novietojusies
otrā kambarī pie sienas šķirbas un klausījusies, kas nu iz-

nākšot. Brūtgāns sācis meklēt vīna pudeli. Atradis un ie-

raudzījis, ka pudele pusē, teicis uz brūti: «Te nu gan viens
ir bijis klātu!» Meitas māte domājusi, ka puisis runā par
to pašu brūtes caurumu, un teikusi: «Vai, dēliņ, nava vis

bijis neviens tur klātu, mums jau abām ir tādas zortes!»

Uzrakstījis Br. R—ņš, Rīgā.

Teicējs Jānis A—ņš. Lubānas p., Madonas apr.

LFK 72, 13891.

f. LĪGAVAIŅI.

4594.-4595.

1. Kāds Naudītes pagasta saimnieka dēls, gribēdams ie-
doties laulībā, nolēmis izpētīt savas izredzētās dabu un citus
labos tikumus. Lai to izdarītu, viņš pārģērbies sieviešu drā-

"(ls (parasts, ka sievietes 1 priekš iziešanas tautās vīriešiem

JJēdfe parādīt tikai savas labās īpašības), apsējis galvā laka-

tu, zem svārkiem uz vēdera piestiprinājis guļamo spilvē-

j*u un šādā stāvoklī apciemojis iecerēto nāburga pagasta
turīgu meitu, vienīgo māju mantinieci.

. legājis istabā un lūdzis dāvāt kādu drānas gabaliņu
Pnekš gaidāmā bērna, jo pate esot jau ilgāku laiku bez no-

darbošanās un nonākusi galīgā trūkumā. —
«Ārā. maita,

ara, vazaņķe!» uzklieguši bagātā saimnieka meita un iz-

audusi lūdzēju pa durvīm.

.-•
\ isn notikušo noklausījusies to pašu māju kalpone,

ļ*Pl jauna un skaista meita, un steigšus devusies izstumtai pa-
ai- apraudājusies un aiz žēlsirdības piedāvājusi tai no sa-

V

JS nabadzības pūra lādītē esošo jauno kreklu, sacīdama:
<<Se ņem. māsiņ, bērniņam autiņi iznāks, par mani nekas, no-

pelnīšu citu. Pagaidi vēl, ieskriešu istabā un iznesīšu arī

i favu palaunadža maizīti, jo. kas zin. kad esi kumosiņu
Adījusi.»
, . _Pec noturētā palaunadža un visām pārrunām saulīte
aiS| Jusies uz norietēšanu. Lai parādītu viešņai taisnāko cc-
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Ju, tā gājusi līdz uz strauta malu, ierādīt, kur strautiņš labili
parbrienams. Noskūpstījušās, atvadījušās, un viešņa sakuļ
si brist, paceļot svārkus drusku augstāk, lai nesamērcēti j
Bridusi dziļāk un dziļāk, cēlusi svārkus arvienu augstāk un

augstāk, līdz tie bijuši pacelti tik augstu, ka pipele un panti

bijuši redzami.

Nabaga kalpone nokrēslā tos noturējusi par radību sā-

kumu un uzsaukusi: «Steidzies, māsiņ, steidzies, māsiņ, mu-

dīgi mājā, kājiņas jau karājas.»
Šādā kārtā saimnieka dēlam tiešām izdevies sev atia>

piemērotu, labas dabas un ar visiem tikumiem dzīves biedre
ni. Pēc mēneša tikušas nosvinētas kāzas.

Uzrakstījis Dobelniek-

Var. no Aizputes, LFK 450. 677.

4596.

Kādai bagātai lauku meitai bijuši divi brūtgāni, un abi

kā traki uz šo. Reiz viens brūtgāns lūdzis meitas roku. 8

teikusi, ka nevarot šim tiešu atbildi dot, viņai patīkot abi

Pirmais brūtgāns nu aizskrējis ar vārdiem: «Labi, tad 8

pakāršos.»
Viņš ieskrējis dārzā aiz mājas. Meita gājusi šim pakaļ

bet dārza vārtiņos sastapusies ar otru brūtgānu, nu gājusi
abi. Te otrs redz kokā pakārtu siksnu: «Ko, vai viņš ir Pa

'

kāries?» — «Nē, tikai apdirsies!» atbildējusi meita, kura re-

dzējusi krūmos paslēpušos pirmo brūtgānu.
Uzrakstījis P—d

Stāstījis A. (X Rīgā-

g. PRECINIEKI.

4597.

Sabraukuši saimnieka mātei uz meitām precinieki. Dze'
ruši, ēduši un nodomājuši sākt taisīties uz mājās braukšanā

Sa/jūguši zirgus, sākuši braukt. Saimniecei bijušas div

govju kūtis. Starp kūtīm bijusi liela sīvas dobe, pil
sīvu. Nākošie znoti nezinādami iegriezušies starp kut)

Saimniece, to redzēdama, skrējusi pakaļ un kliegusi: y "
nebrauciet kūšu starpā, jo tur liela sīvas bedre, brauciet p»



labo pusi! > Puiši tomēr nav klausījuši un braukuši pa «kā-
sa -tārpu» un ieguldījuši zirgus.

Uzrakstījis Varters S—nš.

Teicējs Meirānu pag.. Madonas apr.

4598.

Bagātai saimniekmeitai sanākuši precinieki: divi saim-
nieki un viens kalps. Meita visus nosēdinājusi vienā istabā,
liii tos slepus varētu novērot. Precinieki to arī zinājuši, un

katrs sācis lielīties. Viens saimnieks spaidījis pirkstu ga-
us un teicis: «E, pirksti vai jēli: vakar visu nakti naudu

skaitīju!» Otrs staipījis muguru un teicis: «Mugura kā sa-

lauzta: vakar nesu naudas maisus no pagraba!» Kalps do-

mājis: «Ar ko es, nabags, lielīšos?» Tad dusmīgi pagrūdis
vienu saimnieku no sevis tālāk un teicis: «Nesēdi tu man

az pipeles!» (Saimnieks no kalpa sēdējis vismaz pārs pēdu
a«aļumā.) Meita, protams, visas šis sarunas dzirdējusi un

spriedusi pati pie sevis: «Nauda un manta man pašai diez-

in. be{ tādas ieriktes. kā kalpam, kas sniedz vai uz pus-

jsi no viņa paša. — tādas man nav. tādēļ precēšu kalpu.»
Bet kā nu lai tiem saimniekiem atsaka? Sagudrojusi tādu

plānu: aizvedusi visus trīs preciniekus pie liela linu gabala
(paši lini ar' bijuši lieli), pati nostājusies otrā pusē un teiku-

šai skrienot uz šo, kurš pirmais pieskriešot. — to šī pre-
cēšot. Saimnieki tūlīt metušies linu gabalā iekšā, bet kal-

pam meita saukusi: «Garpipel. pa ežu, ļia ežu!» Kamēr

saimnieki kuznījušies pa liniem, tikām kalps pa ežu ticis pie
"Ult

nu tu ar viņu apprecējusies
Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag., Valkas apr.

4599. (var.)

Kāda saimnieka meita taisījusies precēties. Viņai biju-
si divi brūtgāni, viens saimnieka dēls. otrs kalpa dēls. Mei-
ta labāk gājusi pie kalpa dēla. Reiz meita iesēdusies kalpa

Jfcļam klēpī. Tas teicis: «Nenolauz manu garo pipeli!» Ta-

(,et arī viņai kalps paticis labāk. Nevarēdama ar tevu vie-

?oties, viņi norunājuši abus atsaukt, un tad lai iet skrieties,
k
£rš drīzāk tiks pie mērķa, pie tā viņa ies. Atnākuši arī

abl- un nu saimniek- norādījis, līdz kurai vietai viņiem jā-

skrien. Sākuši skriet. Saimnieka meita uzsaukusi: «Gatr-

P'Pel. skrien taisni pa rudziem!» Tas arī aizskrējis taisni pa

195
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rudziem un ticis ātrāk pie mērķa nekā saimnieka dēls, skre I
jot pa ceļu rudziem apkārt.

Uzrakstījis Br. R—ņš, Rīgā.
Teicējs Andrējs S—ņš, 72 g. v„ Cesvaines nespējn. m., Madonas apr.

LFK 72, 5094.

4600.

Pēc kādas saimnieka meitas tīkojuši trīs puiši. Meitai

pēc kārtas ņēmusi puišus pie sevis gulēt, lai izzinātu, ku-1
ram ir dūšīgāka . . .

Vienam bijusi maktīgi resna. Meita

gribējusi pie tā iet, bet tēvs negribējis laist. Bet kad nu

meita cita neviena negribējusi, tad tēvs sasaucis visus trīs

brūtgānus savā mājā un devis tiem cirst resnus, zarainus biti

ķus; kurš ātrāki pārcirtīšot, tas dabūšot viņa meitu. Ari

meita tā bijusi ar mieru. Sākuši cirst. Pienākusi meita

viņa negribējusi iet pie tā, kas pirmais pārcirstu bluķi- Kad

ņēmis cirvi tas, kurš viņai paticis, meita teikusi: «Resnpi

pel, cērt taisni zarā!» Tas arī cirtis zairā, un bluķis bijis drī

zi vien sacirsts gabalu gabalos. Tā puisis dabūjis meitu par

sievu. Uzrakstījis Br. R—ņš, Rīgā.

Teicējs Andrējs S—ņš. 72 g. v„ Cesvaines nespējn. ra., Madonas apr.

LFK 72, 5095.

5. SAIMNIEKU MEITA UN KALPU PUISIS.

a. MEITA, KUŖA NO TĀM LIETĀM NEKĀ NEZIN.

4601.

Dzīvojusi bagāta saimniece. Viņai bijusi ļoti skaista mcl'
ta. Māte meitu sargājusi no puišiem uz to stingrāko, arvie

nu teikdama, ka gan jau tos «priekus» izbaudīšot, kad gad*
šoties kāds bagāts tēva dēls, kas tā «pa riktīgam» gribēso, >
viņas precēt, bet nevis tik tā «šmurgāties». Māte tā tikai

runājusi, bet pati bez tās «šmurgāšanās« vis neiztikusi. Ja

jau ne vairāk, tad arvienu, kaut sestdienās pirtī dabūji

kādu no puišiem, kas tā pa krietnam «muguru nomazgāp.

Reiz meitai iepaticies viens no kaimiņu kalpiem, bet, labi P

nādama, ka kalpu precēt māte nekad neļaus, tā tai par
0

nebilduši ne vārda. Dzīvojuši tāpat, satikušies slepeni.
čojušies, ķiķinājušies, šis arī pa reizi «kuli lai nolicis1».

l*e ļ



kas nu tā par dzīvi! Kātorga, ne dzīve, tāpēc nolēmuši, ka

šij lietai jādara gals, ja ne ar labu. tad ar viltu. Kādreiz

sestdienā, kad atkal māte pirtī «muguru mazgājusi», meitas

brūtgāns uzkāpis uz pirtsaugšas un gaidījis izdevīgu brīdi.

Vecā pašlaik gulējusi augšpēdus uz lāvas un, paņēmusi ro-

kā sava «mazgātāja lietas», mīlinājusies ar tām un runāju-
si: «Ak, Dieviņ, kaut man debesīs tādas būtu!

. .
.» Te nu

no pirtsaugšas atskanējusi dobja balss: «Kā tu vēl drīksti

manu vārdu saukt? Debesīs jau nu gan tu netiksi, bet ellē,
kur tevi jau sen gaida par to, ka tu meitai liedzi to, ko pa-
ti gribi vairāk kā ēst! Ellē tev pežā pipeles vietā dzīs izkal-

tušus egles čiekurus!» Māte tiešām nodomājusi, ka pats
Dievs ar viņu runā un tā nobijusies, ka apņēmusies uz priek-
šu vairs meitai neko tādu neliegt, ko pati grib.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4602.

Saimnieks gribējis pieņemt tādu puisi, kas nekā nezin

no «dumjībām», jo viņam bijusi meita, kas par tādām lie-

tām nekā nezinājusi un negribējusi arī zināt. Saimnieks pie
līgšanas tūliņ puisim jautājis: vai šis no «dumjībām» arī

ko zinot! Puisis atbildējis, ka nē, jo negribējis izrādīties par
tādu «viszini». Saimnieks šo nu arī salīgst un prasa pēc
vārda. «Ješka», atbild puisis. Mājās saimniece arī puisim
prasa, kā šo saucot. «Nevaru stāstīt, dumjš vārds», atbild

Pjjsis. Saimniece nosolās nevienam nesacīt, un puisis saka:

«Ataas vārds ir Pīzdakājstarpī».» Saimniece nobrīnās gan.
bet nekā nesaka. Beidzot arī meita grib zināt, kā puisi sauc.

tai puisis atbild. Kādu dienu saimnieks at-

brauc
no pilsētas piedzēris. Naktī puisis drošs, iet pie'mei-

tas gultā iekšā un tik «ruģī». Meita spārdās un bļaun: «Mam-

mammī, «Krampis» virsū, «Krampis» virsū!» —
«Stie-

pies, meitī, stiepies, meitī!» atsauc māte un. uzmeklējusi sēr-

kociņus, iet meitu lūkot. Bet no redzētā pārbīstas un skrien

Ple saimnieka, kliegdama:: «Ej, ej, Annai «Pīzdakājstarpī»,
Annai Pīzdakājstarpī»!» Saimnieks par tādu runāšanu
skaršas un uzkliedz: Ka. vai tad tev degungala?» un guļ
Bost.

Uzrakstījis J. S.

Teicējs E. V—ps. Bilskas pag.
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4603. (var.)

Pie kādas saimnieces salīdzis par kalpu puisis, vārda [
Krampis. Kādu nakti tas pielīdis pie saimnieka meitas. Mei-

ta bijusi drusku pamuļķe, tā tikai saukusi: «Māt, Krampi»
ciskās!» Māte domājusi, ka meitai tiešām iemeties krampis

kājā, atteikusi: «Nekas, meitiņ, gan jau pāries!» Tikai no

rīta tā dabūjusi zināt, kas meitai par krampi bijis.
Uzrakstījis O. D—te. Mellužos.

4604. (var.)

Reiz atnācis kāds puisis, lietuvietis, pie kāda īsaimnie- ļ
ka un salīcis par kalpu. Kad saimnieks prasījis pēc viņa
vārdā, tas atbildējis «Papis», bet saimnieka skaistajai mci- ļ
tai teicis, ka viņu sauc «Karstums». Nakti puisis iedomājies ;
iet pie meitas gulēt. Kad nu meita sākusi saukt: «Tēt, tēt

Karstums māc!» tad tēvs cēlis puisi, sacīdams: «Papis.

Papis, attais' logu!» Un tad nu arī puisis ņēmies pie meitas

lodziņa, kamēr vairs negribējies.
Uzrakstījis N. Ļ-ks.

Teicēja H. Ļ—ks, Jēkabpils-Krustpils apk.

b. PUISIS PAVED SAIMNIEKA MEITU.

4605.

Kāds puisis grib pavest saimnieka meitu. Lai to panāk- ļ
tu, viņš izdomā viltību. No rīta, kad meita nes strādnie-

kiem uz lauku brokastis, puisis nostājas ar dibenu pret sai'- ļ
li un gaida meitu. Meita prasa, kāpēc šis tā stāvot. <Dr'z \
būs ziema», atbild puisis, «es uzkrāju ziemai siltumu!» -7

«Vai, es arī tā darīšu!» iesaucas meita. Bet jau nākošā rī-

tā meita žēlojas: «Es krāju gan, bet, liekas, nekas nav iekša I

palicis!» — «Redzi», paskaidro puisis, «tev ir divi cauruffl' 1

es vienu no tiem aizbāzīšu un tad siltums uzglabāsies ••" I
Meita bija ar mieru

...

B
Uzrakstījusi S. R-

Teicēja A. š., noklausīta Zemgalē-

4606.—4608.

i. Reiz vienam saimniekam puisis gājis uz nabur?'1
saimnieka meitu, bet nekad nevarējis meitu pierunāt.

13 I



dod. Kādā dienā saimnieks sacījis uz puisi, ko šis tur stai-

gājot, kā nevarot dabūt. Puisis atteicis, ka gan jau dabū-
šot. Saimnieks sacījis, ka saderēšot uz visas šī gada algas,
ka nedabūšot. Puisis arī bijis mierā un teicis, ka uztaisīšot

mazo arī, lai tad šis redzot. Saimnieks saderē arī ar puisi,
tikai piesaka, ka vienas nedēļas laikā šim tas ir jāizdara.
Puisis arī apņemas. Viņš nu iet katru vakaru uz meitu. Bet

meita kā nedod, tā nedod. Jau pēdējā diena klāt. Bet nu

šovakar esot jādabūjot. Puisis aizgājis dienā uz meitu un

prasījis, vai vakarā došot. Meita sacījusi, ka nekad nedo-
šot. Bet puisis atteicis, redzēšot, ka došot.

2. Vakarā, pārnācis no darba, puisis pārģērbies par

skaistu meiteni un aizgājis uz nāburgiem prasīt naktsmājas.
Saimniece teikusi, ka šiem neesot istabā rūmes. Puisis tei-

cis, ka šis jau ar mieru kaut kur, bet tak lai esot tik labi,
šai tak tādas bailes esot naktī iet, un vēl esot labs gabals ja-
i! INu saimniece teikusi, ka citur neesot rūmes, ka klē-

tiņa, tur šās meita arī guļot, varot, ja gribot, gulēt kopa.
Saimnieces meita paņēmusi atslēgu un saukusi to, Ja gribot,
ļai nākot tūliņ līdzi. Abas apgūlušās. Saimniekmeita sacī-

Jpsi, vai. kā šai griboties pist. Šī teikusi, ka šai arī gribo-
kes. Saimniekmeita sacēlusi kreklu augšā, šis nu pielicis
Pļpeli pie plikās gūžas. Nu saimniekmeita vairs nevarot

ciest un prasot, kas tas šai par pirkstiņu pie šās gūžas. Šī

sacījusi, ka tas esot šās metamais pirkstiņš. Nu, tad lai
jpa-

ķustinot šai pežu. Šis nu arī mudīgi uzkāpis virsu un ka šī

elpu uz āru. tā žmiedzis iekšā, ka šī izkliegt nemaz

nevarējusi. Nu pēdīgi, kad šis izpis. šī sākusi kliegt. Bet

s| " *«ījis, ja netikšot laukā, tad šo noduršot. Šī arī paņe-

msi atslēgu un atslēgusi durvis. Šis projām uz māju pie

saimnieka, lai pierakstot.

5. Pēc sešiem mēnešiem saimnieks redz€jis, ka nāburg-
meitai paliek arvienu reznāks vēders. Tas prasījis puisim
vai tad smēķējis arī? Puisis atteicis: «Nu ta/k no medus

Poda!» Tā puisis, pie saimnieka dzīvodams, dabūjis divas
a| gas un pist.

Uzrakstījis Br. R—ņš, Rīgā.

Teicējs Jānis V—janko, Grašu p., Madonas apr.

Noklausīta Birzgales pag., Rēzeknes apr.

LFK 72. 9812,
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4609.

Reiz bijis kāds saimnieks, pie kā puiši nedzīvojuši. Vi l

ņam bijusi smuka meita, bet viņš to nekur nelaidis iet. Kāds I

puisis sa/līdzis pie saimnieka smukās meitas dēļ. Puisis aiz- ļ
gājis art, bet arklu nemaz zemē nelaidis, pa virsu vien. ļ
Saimnieks prasījis, kas esot? Arklam esot mieturis nokri

tis. Lai aizejot mājā, meita būšot iedot. Puisis aiziet mā-

jās, tūliņ meitai ap kaklu riņķī un bāžas virsū, kal tēvs esot

teicis, lai dodot. Meita paskrien ārā un sauc: «Tēvs, vai to

liki viņam dot?» Saimnieks domā, ka meita runā par mie-

turi un bļauj: «Vai tu, sterva, vēl neesi devusi?» Meitai

bija jādara, kā) tēvs teicis, ko lai dara. Pēc tam puisis aiz-

bēdzis.

Uzrakstījusi Irma M—ne, Rīgā.

Teicēja Kate Fr., no lecavas pag.

LFK 52. 2762.

4610.—4612.

1. Pie viena saimnieka dzīvojis puisis. Saimniekam ļ*
šam bijusi meita — smuka diezgan, bet no tām lietām viņi

nekā vēl nezinājusi. Runā, ko tikai grib, bet viņa nesapīt'

Puisis arī to zinājis, ka viņa tāda ir un sācis viņu apcel
Puisis gājis uz lauku strādāt, un meita atkal viņam katra ri-

tu nesusi brokasti.

Vienreiz puisis sadomājis, ka to meitu viņam vajagada-
būt. Kā nu meita atnes brokasti. puisis nosēžas ēst un !Z'
taisa tā, ka mazais brālītis ir redzams. Meita ieraudzījusi M

prasījusi, kas tad tais viņam tāds ir. Puisis pateicis, ka w

esot viņa mazais brālītis. Meita prasījusi, kālab tad puļ; 1'
nedod viņam arī paēst. Puisis atkal pateicis, ka tādu ēdie-

nu viņai mazais brālītis neēd. Nu. ko tad viņš ēdi? Vai tad

viņam nevar dabūt kaut ko tādu, ko viņš ēd? Viņš ēdot ti-

kai ķiršu ogas meitām uz vēdera. Meita tūlīt iesaukusies

ka tās jau viņa* var dabūt, un aizskrējusi atnest ķiršu oga-

Lai tad tur arī kas, bet mazajam brālītim vajag dot

Drīzi vien viņa ogas atnesusi un nu mazais brālītis dabm1
paēsi.

2. Nu meita katru rītu, kad tikai nesusi puisim broķ*"
sti. tad paņēmusi līdzi ķiršu ogas, ko dot mazajam brālīt 1"

paēst. Un viņai tas dikti labi iepaticies.

3. Bet nu beidzot puisis redz, ka tā vis ilgi n
.

eva
y

būs slikti. Vienreiz viņš nerāda vairs mazo brālīti. Mc
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tīri noskumusi, prasal
,

kur tad nu ir palicis mazais brālītis?
Puisis pastāstījis, ka mazais brālītis esot iekritis upē un pa-
zudis. Turpat upe garām tecējusi. Meita tūlīt uzprasījusi
to vietu, kur viņš tam pazudis un gājusi meklēt. Sacēlusi

lindrakus, bradā un meklē. Uzvienreiz gājis garām mācī-

tājs. Tas ieraudzījis, ka meita tur bradā un nevarējis sa-

prast, ko tā tur meklē. Uzprasījis, kas tad viņai pazudis?
Ja, mazais brālītis iekritis un pazudis. Kad mazais brālītis

iekritis, tad taču jāpalīdz uzmeklēt. Mācītājs tūlīt novilcis

bikses un arī bradājis. Nu meklējuši abi divi. Mācītājs bi-

jis pacēlis savu kreklu tā augstāk un meita uzvienreiz ie-

raudzījusi, ka šim arī tur kaut kas* tāds pat karājas. No-

domājusi ka tas jau ir tas pats puiša mazais brālītis un ķē-
rusi cieti. Gandrīz vai norāvusi. Mācītājs nemaz nevarējis
vairs apķerties, kas īsti notiekas.

Uzrakstījis A. K—ks, Ezeres pag.

Teicējs no Sātiņu pag

LFK 647. 1640.

4613.

Kādam saimniekam bijusi meita, kura no dzimuma dzī-

les nezinājusi vēl nekā. Pie saimnieka dzīvojis puisis, kas

ļoti vēlējies meitu izpist. Kādā reizē viņš noskatījies, ka

meita aiziet uz upes malu pastaigāties. Puisis aizskrējis vi-

ņai priekšā un upes mailā noģērbies pliks. Meita pienākusi

ļļn, ieraudzījusi puisi pliku, prasījusi viņam, ko šis te darot.

Puisis atbildējis, ka šis gribot savu mazo puiku peldināt, bet

neesot tāda ezeriņa, kurā peldināt. Tad meita ļoti izbrīnīju-
Sles prasījusi, kas tas šim par tādu mazo puiku? Tad puisis
Parādījis pipeli un teicis, ka tas esot tas mazais puika. Tad

meita teikusi, ka šās tētam arī esot tāds mazais puika, viņa

ļam to esot redzējusi sestdien pirtī, kad tam muguru berzusi

Puisis titri apdomājies un teicis, ka viņam jau esot ezeriņš,
kamā peldināt. Tad meita tam prasījusi, lai pastāstot, kur

jaP viņam esot tāds ezeriņš? Tad puisis teicis, ka viņas ma-

ļf1 e-'ot tāds ezeriņš, kurā tad viņš arī savo mazo peldinot,
set meita, nevarēdama dabūt īsto atbildi, ar lielu nepacietī-
bu prasījusi, kur tad viņas mātei esot tāds ezeriņš? Sas ma-

tei tāds ezeriņš esot gurnustarpā iekš spalvam._ Tad meita

ar lielu prieku iesaukusies, ka viņai arī esot tads ezeriņš,

puisis nu ātri licis, lai šī nogulstoties uz muguras, atplēšot
*aJas un saceļot bruņčus labi uz augšu. Puisis tūdaļ uzgu-
ls meitai virsū un sācis peldināt. Meitai ta peldināšana ļoti
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patikusi, un viņai likusi, lai šis to mazo peldinot labi ilgi un

nemaz nevelkot ārā. Puisis bijis tai uztaisījis bērnu un pēc
tam apprecējis meitu.

Uzrakstījis Br. R—ņš. Rīgā.
Teicējs Pidriķis D—ka, 72 g. �~ Kraukļu p. nesp. ra., Madonas apr.

LFK 72. 6817.

6. SAIMNIEKS UN KALPS DAŽĀDĀS GAITĀS.

4614.

Bijis kāds traki skops saimnieks, kas vai miris, ja vaja-
dzējis kādu kapeiku izdot vai nu par uzturu saimei, vai arī

par darba rīkiem. Reiz, puisim tīrumā strādājot, nolūzt

arklam vārstuve. Šis piegājis pie saimnieka un prasījis de-

smit kapeikas, ar ko kalējam samaksāt. «Ko? Desmit ka-

peikas!» saimnieks iekliedzies. «Ja nolauzi vārstuvi, liec pi-

peli vietā un ar — ne es lauzu, ne tev desmit kapeikas do-

šu!» Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Bela\a

4615.

Kāds saimnieks bijis iedevis saviem puišiem nelāga strī-

ķus, ar ko izkaptis strīķēt: vienmēr vajadzējis strīķi ie

priekš samērcēt slapju un pēc tam tikai izkapti asināt. Nļ

rīta, kamēr uz zāles vēl bijusi rasa, nekas: pavelk strīķi

drusku pa zāli, i slapjš, bet vēlāk, pēc pusdienām, tīrā ķi-

bele. Šādās reizēs puiši mēģinājuši paši izlīdzētie^: visiefl

pēc kārtas vajadzējis strīķus apmīst. Puišiem līdz pļāvusi
arī kāda meita. Kad nu bijusi kārta nesmukākiem puisienl
mīst, tad šī nemaz negājusi klāt — pasviedusi savējo pa Ufr

lv gabalu. Bet līdz ko pienākusi kārta Andrejam, kas bijf
ne tik vien smukākais puisis, bet arī ar lielāko pipeli, ta nul
ta tūliņ tā puskaunīgi tipinājusi klāt. teikdama: «Še nu.

Andrējiņ. uzmiezn nu manam ar': tev jau tāds garāks W

mieznamais!» Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Bī?ā.

4616.

Te
Kads latgalietis ar zirgu rullējis vasarāja metienu.

*

zirgam ievajadzējies izdarīt savas darīšanas. Saimniek
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novedis no metiena nost. Pēc neilga laiciņa zirgs āt-
kal palicis tāds savāds. Kā stāvēt vien gribējis un cēlis asti

gaisa. Saimnieks, domādams, ka tā pati pirmā vaina, uzšāvis
tik ar pātagu un teici9: «Očka, valns, voi jau otkal dirsin
soksi!» Uzrakstījis Alfrēds C—lis.

Teicēja Kristīne Z—doks, 78 g. v.

4617.

Ziemassvētku vakarā saimnieks skaita pātarus un dzied :
«Tu gul' silē, kas tik lieta,
Nei tev šūplis, nei tev vieta,

Rupjais siens tavs spilvēniņš.»
Viņa kalps, to noklausījies, domā, ka saimnieks dziedā-

dams izzobo viņu par viņa bērna nabadzību, un teic uz saim-
nieku: «Ne tev maize, ne tev vīķi, ne tev sakas, tev tik ir kāt
tava labā lieta.» Uzrakstījis J. K—ģis.

Teicējs J. G. Valgales pag.

7. KALPU PUIŠI UN MEITAS.

a. NEVAINĪBA.

4618.

. , Reiz kādās mājās dzīvojuši trīs puiši un trīs meitas. Kad

vel bijuši mazi, tad gājuši visi kopā uz jūrmalu peldē-
ues- Viņi neko no mīlestības vēl nezinājuši.

Kādā dienā kad meitas jau bijušas paaugušās labi krie-
ttius. vecākā meita piegājusi pie mātes un prasījusi, kas
lem puikām esot tās par pudelītēm priekšā un kāpēc šām

tad'u neesot? Māte atbildējusi: «Kuš, kuš! tas neesot ne-

ku> viņiem esot pudelītes, bet šām atkal esot tas mīlestības

bet lai puišiem vien to mīlestības caurumiņu ne-

Vecākā meita teikusi: «Jānis man pakaļā iebāza to

Pudelīti tā, ka visa pakaļa ar eļļu notecēja!» Māte izbiju-
es teikusi: «Kuš, kuš, meitiņ, tāda kauna sev necel!» —

,ita atbildējusi: «Kas tas par kaunu, kad tik tuvu pie
Skaļas!» Uzrakstījis Br. R—ņš, Rīgā.

Teicējs Ermanis R—ze, Cesvaines p., Madonas apr.

Noklausīta Rīgas apr.

LFK 72. 9115.
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«Ui, Dieviņ, tētiņ», meita, ieskrējusi istabā, sākusi pilni
mutē stāstīt, «man pirmīt pļavā Andrējs tik tikko nevainī

bu nenolaupīja!» — «Ko nu stāsti pautus!» kāds no puišiem
iesaucies. «Šai nevainība! Es tevi pisu pieci gadi atpakaļ
jau tad tev vairs nebij nevainības; mans tēvs pisa pieci ga
di priekš manis, tad ar' nebij, un kur tad tagad radās!» -

«Atauga kā vēzim kājas!» meita atcirtusi.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

b. CITREIZ UN TAGAD.

4620.

Kādu svētdienas rītu puisis, piecēlies no gultas, staipi

iies, gorījies un žāvājies, pie tam gari vilkdams: «Diez

kas ir, kas ne —kā vajag, kā nevajag? kā miegs —kā mi-

ziens nāk!» Staipoties šim no apakšbiksēm izsprucis pimpis
sacēlies kā mieta gals. To ieraudzījusi vecā Ilzes māte un

teikusi: «Vai, dēliņ, manā laikā par šito lietu nebūtu tik ;
daudz jāgudro — teiktu gluži vienkārši: «Mad', iesim w ļ
klēti, man gribas pist!» Bet tu, dēls, tagad gribi piemāni'
citus un arī pats sevi!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Odzienā.

c. PUIŠU JOKI AR MEITĀM.

4621.

Kāda meita guļot aizvien nospārdījusies. Reiz puiši I

likuši tai kāju starpā kaķi. Meita, pamodusies, saukusi: KM

kic. kaķīt, vai tu tik neesi apmaldījies?»
Uzrakstījusi S. R-

Teicēja A. R., R'Sā-

4622.

Kādās mājās bijusi kalpone, kas vienmēr meklējusi ta

pašas mājas kalpa kabatās pēc konfektēm. Reiz kalps p ar

braucis no dzirnavām, kuras atradušās mazas
110

204
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malē. Labi zinādams, ka meita arī šoreiz viņa kabatas pār-
meklēs, izgudrojis joku. Viņam bijusi caura bikšu ķeša. Ķe-
*il Vinš ievilcis savu mazo loceklīti un saucis meitu, lai nā-

kot palūkot, kas šim tanī kabatā. Meita, protams, steidzī-

p
klāt un lūko ar\ bet tikko roku iebāzusi, tā, satausta kaut

kc mīkstu, siltu un, noprazdama, ka nu vairs nav labi, muku-

si bļaudama pa durvīm laukā. No tās reizes viņa nekad

vairs neinteresējusies par puiša kabatu saturu. Tā puisis
meitu atradinājis no kabatu revīzijas.

Patiess notikums Krustpils pag.

Uzrakstījis N. Ļ—ks.

Teicēja H. Ļ—ks.

d. ČAMIGAIS UN TŪĻĪGAIS.

4623.

Meitai dienvidū cirpuši aitas. Noķērusi lielu, ragainu au-

nu, sasējusi šim kājas un ieņēmusi to starp savām izplestam
kājām, cirpuši vilnu, ka šņirkstējis vien. Te gadījies iet

garam puisim. Tas ieraudzījis meitas paplesto kaiju starpa
otru «aitiņu», kura prasījusies pēc «cirpšanas» un iesau-
cies: «Jedritvai kociņ, būtu es tā auna vietā, tad tik es zi-

nātu, kur ieķerties!» — «Nu, ja tu būtu tā auna vieta, tad vis

tik viegli sveikā neizietu: es tevi tā nocirptu, līdz ar pau-

tiem!» meita, drusku kājas saraudama, noteikusi.
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Līvānos.

4624.

Vasaras vidū, kādam saimniekam nebijis pašam sava

Hla mājās, bet govs meklējusies un bijusi jāved uz kaimi-

-olem. Saimnieks
pa mijkrēsli to lietu uzdevis savam puisim

u n meitai izdarīt. (Tā meita bijusi varen karsta, bet puisis
~~ ļamauss.) Govi vedot, ceļš gājis caur mazu birzīti. Tur

puisim uzprasījusi: «Jāni, bet kā tas vērsis var zināt,
*a govij vajag?» Puisis vienaldzīgi atbildējis: «Nu, viņš

jut!» Meita piegājusi puisim tuvāk un prasījusi: «Ja-
m
j vai tu jūti?» — «Es nekā nejūtu!» atteicis puisis. Vel

Pans soļu tālāk meita teikusi: «Un tad tu nejuti gan neka?»
~~ «It nekā», teicis vienaldzīgi puisis. «Nu. tad tu esi glu-
-I**B ka kaimiņu bullis!» — dusmīgi sacījusi meita. (No ši
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lieto: «Vai tu jūti?» un «tu nu esi glupaks ka kaimiņu
bullis!»). Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag., Valkas apr.

Var. no Jūrmalas PBK.

c. SLIKTI VIENĀDI, SLIKTI OTRĀDI.

4625.

Kādās mājās dzīvojusi kalpone. Viņas guļas vietiņa bi-

jusi nolikta taisni priekšistabā pie durvīm. Puiši atkal iz-

lietojuši tik labu gadījumu. Viņi visi gājuši pie meitas gu-
lēt. Kādreiz meita. teikusi, ka tīraisi posts šai esot. Šai tā

gultiņa esot tā pie durvīm, kurš nākot iekšā, tas kāpjot vir-

sū. Šī vairs tā nemaz nevarējusi glābties. Kad ņēmusi ko-

ku rokā, tad sazvejosi visus no vietas. Bet no tās reizes ne-

kāpis vairs neviens. Bet nu bijis vēl sliktāki.

Uzrakstījis J. Ļ—skis, Nītaures pag.

Teicējs J. P—ņ&

LFK 280, 1964.

f. ĶERSTĪŠANAS.

4626.

Kads puisis nogrābis meitu un spaida pa
siena šķūni-

Meita kārpās, bļauj un saka: «Ni ne ko dara, ni laiž vaļā

Uzrakstījis P. B.

Teicējs A. J—s, no Ērgļiem.

4627.

Kādreiz viena meita teikusi: «E! Teic, ka tas kauni'

nu Jānis gudrs esot! Pusgadu muižā dienējis, divi r&ļ*
baznīcā bijis

.
. . Pagāza vien mani, ne pupuisi apraudzīja

nekā. Tāds dumjš!» —

Uzrakstījis Fr. G—bis, Vandzenes pag., Silenes Kalējos.

Teicēja Gotlība Gr—no, ap 70 g. v., no Dobele-

LFK 631. 518.

4628.

Kādā lauku kulšana puiši ķēruši katrs savu
izred ze'ft I

un gājuši visi pa salmiem kā lāci. Bet viena meita nebij I
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si lāgā padevusies, tādēļ arī viņas neviens neķēris. Meita

savā prātiņā domājusi, ka puiši, laikam, nezinot, ka šī ar

jau pieaugusi, tādēļ arī meitusies barā iekšā, saukdama:

Ei, puikas, ķeriet mani ar' — es ar' liela meita!»

(Sakarā ar šo. kad jauniem ļaudīm iznāk ķerstīšanās,

un kad meitas iespiedzas, — puiši sauc, mēdīdami meitas

balsī: «Ei, puikas, ķeriet mani ar', es ar' liela meita!»).
Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag., Valkas apr.

g. PUIŠI UN MEITAS PELAVNIEKĀ UN GUBENĪ.

4629.

Kāds puisis ievilcis meitu pelavu pūnītī, bučojis, bučo-

jis un prasījis, lai dod. — «Ko nu es — es jau vēl jauniņa!»
meita, kaunīgi acis slēpdama, spiedušies puisim tik tuvāk,

baidīdamās, ka šis neaiziet ar', bet puisis, iekārsies, pogājis
ūk bikses vaļā un noteicis: «Ko nu, Mār', kc kusis jau div-

reiz ap roku tiek — vēl jauna! Kad tad tu dosi, ja ne ta-

gad?»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Odziena.

4630.

Pēteris aizspiedis Madi aiz rij asi stūra un saka: «Nu,

tas ir, Madiņ. iesim pelavniekā!» Made nosviež salmu

{'astu. iespiež rokas sānos un nosaka: — «E, diega dirsa !

S|s mani uz pelavnieku vedīs, tev jau pipuks nav lielāks

Par mazo pirkstiņu!» — «Kad tev mute par tabakas maku

Paliktu, tādas nevalodas runājot! Paskat pati. kas ta par

mantu. sunim zobus var izsist!» — puisis, pipeli radīdams,

Jaucas.
Uzrakstījis Oļģerts, Rīga.

Noklausīta Siguldā.

4631.

Kādreiz četras meitas aizgājušas uz gubeni un, pa F>a-

sataisījušās, nolīdušas katra sava kakta un dziedāju-

šās:

«Augšpēdu vie' gulēju sava teva mauriņa.

Rokas, kājas izstiepusi, savu <pļavu» sargaidlamal*
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Dziesmas dziedātājas puiši uzmeklējuši, un tām gājis
«jauki». Divas atsevišķi gulētājas, puišu neuzietas, iekle-

pojušās un teikušas: «Mēs arī esam grīstēs!» Kad puiši
viņas uzmeklējuši, viena teikusi: «Kungs, es uz tevi pa-

ļaujos!» Otra teikusi: «Kungs, kā tev tīk, ar man' tā

dari!» Uzrakstījis Kārlis B—ms, Valmierā.

Teicēja Liene F—krot, 78 g. v... Ternejas pag.

LFK 23. K. 9158.

h. SAREŽĢĪTI STĀVOKĻI.

4652.

Mārtiņš aizvedis Līzi aiz rijas stūra un, nostiepis šo ai-

viekstenēs pie zemes, vicojis, ko nagi nes. Te uz reizi nā-

cis šņākdams viens koka gabals pa gaisu, — otris. Meita,

apakšā gulēdama, pievilkusi puisi sev stiprāk klāt un čuk-

stējusi: «Nudie', kad tik nav Induks!», bet Mārtiņam pat-
laik nācis pats «labākais» virsū un šis elsis: «Nekas, nekas,
lai pagaida, gan es viņu nolocīšu!»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Rīgā.

4635.

Kāds lauku puisis iemīlējies kaimiņu meitā. Bet nekā- I

di nevarējuši vienatnē satikties. Vecis bijis liels kārsn I

spēlmanis, un līdz ko puisis tur aizgājis, bijis ar veci jāspe- I

lē uz cūkām. Kādā svētdienā atkal tāpat spēlējuši, vecis I

vienā pusē gald(ani, puisis otrā. Puisim pienākusi meita I

klāt un iesēdusies klēpī. Tā kā vecim ar spēli gājis paļ' a'

ban slikti, tas vairs citiem nepiegriezis vērības. Tad puļsIS I

klēpī sēdošai meitai sācis strādāt no pakaļpuses. Meita

aiz viegli saprotamiem iemesliem, sākusi lēkāt uz augšu un

zemi puisim pa klēpi, priecīgi saukdama: «Pīķis trumpi

papam cūkas, pīķis trumpē. papam cūkas!» Bet puisim ar

meitu tā lieta arī jau pašlaik bijusi pie beigām, un meita I

palēkusies drusku augstāk, caur ko puiša daiks ticis āra I

un caur meitas kāju starpu pāri galdam viss grūdiens ie' I

skrējis vecim bārdā. Bet vecis, no visa nekā nesaprast 3llls,

likiii apvainots noslaucījies un teicis: «Vai nu .tādēļ, ka pB' I

pam cūkas, viņam bārdā jāspļauj?»
Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag., Valkas apr.
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4634

Tas noticis tais laikos, kad saime gulējusi kopīgā, tā

saucamā, saimes istabā. Kādā sestdienā mazgāta grīda.
Bijis jau vēls vakars, kad darbi pabeigti —

un gultas sagrū-
stas kā pagadās. Tur, kur līdz šim stāvējusi meitas Līzes

gulta, tagad iegrūsta vaļinieku gulta. Gadījies, ka vakarā

vārīti skābi kāposti. Vaļinieks par daudz saēdies un nu

naktī nevarējis nemaz gulēt, laukā vien jāstaigā. Puisim

Mārtiņam gadījies pārnākt no krogus tikai naktī. Kā jau
sestdienas vakarā, tas domā iet pie Līzes pagulēt. Par sa-

mainītām gultām tam nav bijusi ne jausma. Visā klusībā

tas līdis uz zināmo kaktu, kur līdz šim stāvējusi Līzes gulta.
Lai netraucētu pārējos gulētājus, tas nebildis ne vārda, līdis

tikai gultā iekšā. Vaļiniece atkal domājusi, ka viņas vecais

ienācis no āra un arī neteikusi. Pēc kāda brīža puisis cēlies,
lai ietu pats uz savu gultu. «Ko, vai jau atkal ārā?» iepra-
sījusies vaļiniece. Tagad tikai puisis apķēris, ka tā nav vis

bijusi Līze, bet vaļiniece. Viņš nekā neteicis, šmaucis tikai

prom. Pēc brīža nācis pats vaļinieks un licies sievai blakus.
Vīrs ārā nosalis, gribējis tagad pie sievas sasildīties. «Nu

jau tīri kā jaunās dienās!» brīnās sieva, «nupat ka jau reiz...

un nu jau atkal!» Tagad sāk savukārt vīrs brīnīties, kas

par atkal. Nāk gaismā, ka Mārtiņš bijis vainīgais. Pagājis
zināms laiks un vājiniecei piedzimis bērns. Tā nu pati īsti

nezina, kam tas bērns, viņas vīra, vai Mārtiņa. Bet drošs

paliek drošs! Sūdzēs Mārtiņu pie tiesas, būs kas bērnam

maizi dod. «Bet vai tad jūs tieši ziniet, ka pirmais bija
Mārtiņš, varbūt, ka bija tas pats jūsu vīrs?» Vaicā tiesnesis.

fUja, žēlīgais tētīt! Kā tad es nu nepazīšu savu veco. Tas

jau vecs un lēns, bet šis jau bija kā pie bada: žipu, dripu,
s »«i. mdi!»

Uzrakstījusi S. R.

Noklausīta Rīgā.

i. TALKAS LAIKĀ.

4635.

,fi
Kulšanas talkā, šķūnī salmus minot, puiši ar meitām

kuvējuši. Kāds brašs, spēcīgs puisis saķēris un saspiedis
Pavecu meitu. Šī no laimes vai apreibusi un, savu vēderu

ple Puiša spiezdama, pusbalsī elsusi: «Mīļais, mīļais Janīt,
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es vairs nevaru izturēt!» — «Nu, ka' nevari izturēt, tad dod

ziemu barošanā!» puisis bezbēdīgi atsviedis.
— «Es — es jau

dotu, bet neviens neņem!» meita kaunīgi piesarkdama kri-

tusi augšpēdu salmos, aizraudama puisi sev līdz.

Uzrakstījis Olģerts.

Noklausīta Rīgā.

4636.

Linu talkā kāds puisis ar meitu visu dienu kopā vien I

turējušies: kur viens, tur otrs. Beidzot klusām abi norunā-1

juši pēc beigtiem darbiem iet uz šķūni «atpūsties». Pienācis ļ
vakars. Visi talcinieki sasēdūšies pie galda — ēduši, dzē- ļ
ruši. Turpat sēdējuši arī puisis ar meitu. Te pie šiem pie- 1

nācis saimnieks ar alus kannu un skubinājis puisi, lai dzer: I

«Dzer vien droši: ja nepatiks, gan jau pa nakti izmīzīsi! |
—■ «Nekā nebūs!» meita iesaukusies, «tā lieta viņam šonakt I

nebūs brīvā
— par mīšanu ne ko domāt!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Daugavpilī.

4637.

Linu talkā visi strādnieki krietni iedzēruši. Kāds večuks

sācis dziedāt:

«Stīvi stāv vilkam pimpis,
Pret zilām debesīm;
Vēl stīvāks puisēnam,
Pret jaunām meitiņām!»

— «Ko nu, vecais, ērmojies», sieva šo pārtraukusi, «Jļļ I

pašam stāvētu, tad varētu dziedāt, ko tagad — karājas** I

lupata!» — «Pie tevis nestāv, bet nāc palūko tagad, kad I

Ilze ar Grietu ir klāt!» vecis smējies, turēdams jaunu meic* I

rokās saspiestu. Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4638.

Reiz talkas laikā, kad māja bijusi pilna ar ciemiņi

un strādniekiem, visi iedzēruši un vakarā taisījušies uz gu'

lēšanu. Tie, kam mājas bijušas tuvāk, aizgājuši, bet ķaJJļ
tālāk, tie palikuši turpat. Kāds no attālāka novada P

atgulies vecas meitas gultā. Vēlāk meita piegulusies »
'

kus, bet šis apgriezies uz otriem sāniem un laidies ieflUS'
nelikdamies gar meitu ne zinis. Šī grozījusies, klepojuS?
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kamēr puisis īgni noprasījis, kas_ šai esot, ko tik: daudz
klepojot, ka slīpernieks, — sasaldējusies vai? «Ne, brālīt,
pist gribas!» meita, visu kaunu atmezdama, skaidri patei-
kusi.

— «Nu, vai zini, tad tu manis dēļ vari test līdz rītam!
Man tada kaulu kambara tuvumā pat pimpim spalviņa ne-

pakust!» puisis īgni norūcis un satinis galvu deķī, lai ne-

dzirdētu meitas klepošanu.
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Vīpes pag.

j. MEITAS BĒRNS.

4639.

Kādās mājās dzīvojis jauns puisis un turpat arī jauna
meita. Jaunie šad un tad satikušies —

tik ilgi, kamēr meitai
bērns rokā gan. Nu raudājusi meita, raudājusi meitas māte,
un stājušas puisim virsū, lai nu šis precot nost, kad jau nu

reiz godiņu noņēmis. Bet puiša māte metusies dēlu aizstā-
vēt: «Nekā gan, kādēļ tava meita pati maucās manam dēlam
uz pimpa virsū? Pati vainīga: stāv kā slaune, kājas ieplē-
tusi un pār plecu puisim acīs skatīdamās, un tagad būs cits
vainīgs!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Beļava.

4640.

... Ķāds puisis stūmies ar meitu jau vairāk kā gadu, uztai-
Sljjs bērnu lai, bet precēt ne par ko neprecējis. «Ak tā, pa-
gaid' putniņ, es tev parādīšu pist un neprecēt!» meita nodo-

un nākamā sestdienas vakarā, kad puisis, kā parasts,
atkal atnācis, ielikusi sev starp kājām lapsu dzelžus. Pui-
Sls

pipeli un kā licis iekšā, tā krāpt! dzelži cieti

pipele līdz pautiem iekšā gan. Šis raustījis, raustījis,
tikt vajā, bet meita smiedamās noteikusi: «Pastoi,

Puksi, nav jau peža, ka izvilksi, kad gribēsi!» pasaukuši

e"h par lieciniekiem
>

lai redz
'

ka šis vinu P is
'

un P uisim

&
ri°ot negribot bijusi meita jāapprec.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.
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4641.

Silmaču kalpa puisim bija nodevies mazliet šķībi, vni>

bija iesūdzēts pagasta tiesā par alimentiem. To pašu māju
kalponei Luzei bija piedzimis bērns, kuru tā teicās sadzīvo

vojusi ar Jāni. Bet tā kā Jānis no tā ne dzirdēt negribēja
tad Luze tagad šo tiesas ceļā gribēja piespiest bērnu apgā-
dāt. Dienu priekš prāvas iztiesāšanas Jānis nejutās sevišķi

labi, un tas, atsēdies savā gultā un galvu ar abām rokām

aptvēris, likās ko svarīgu pārdomājam. Tādā stāvoklī vii.lll

atrada istabā ienākušais paunu žīds, kas Jāni agrāki jau

pazina, bet tik drūmu tas to nekad nebija redzējis, jo tas

agrāk bija jautrākais puisis pagastā. «Jane, ai Jane. kas

tavam kait?» uzrunāja to žīds. «Redzi, mīļo Leizer. Luze

grib noliegt pie tiesas, ka viņai piedzimušais bērns nav no

manis un es tam nekādā ziņā nevaru piekrist, tādēļ mani tās

bēdas piemeklējušas», teica Jānis.

Dzirdējis, ap ko lieta grozās, Leizers bijis gatavs būt

Jānim par liecinieku un pierādīt, ka bērns tiešām ir no Jā-

ņa. Tiesas dienā žīds pieteicies par liecinieku, ka arī pie-

devis savu 8 gadus veco dēlu, tas ar' būšot tai lietā ko

apliecināt.
Kad pie tiesas izsaukti prāvinieki, Leizers un tā dēls

Smulis izraidīti liecinieku istabā. Tiesa prasījusi Jānim, vai

viņš ar Luži uzturējis sakarus. Jānis atbildējis ar ja, apr*

dot, lai visādā ziņā nopratinot arī lieciniekus Leizeri un

Smuli.
Pirmais pratināts Leizers. kas liecinājis, ka viņa klāt-

būtnē salmu šķūnī Jānis ar Luži enģējušies ar plikam ci-

skām uz augšu: jikar-jākar, jikar-jākar, es arī to, un iņane
puike Šmule arī to dārīje, jikar-jaker, jikar-jaker. Cj*ļ
nīge, zēlīge augste keizare tiese, es arī esmu ar miere dot

prieks tam kristibem viene ruble». Smulis vairs nav pr#

nāts, un tiesa Jāni attaisnojusi.
Uzrakstījis Dobelnieks. Dobelē.

k. MEITAS SAVĀ STARPĀ.

4642.

Svētdienas pēcpusdienā divas kalpones gulējušas dārz3

saulītē un garlaikojušās. Viena žāvājusies un teikusi: «*

diez' kas ir, kas nav: tā kā miegs nāk, tā kā mīziens
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Es zinu gan!» otra naski iesaukusies, «butu kads no pui-
šiem mājās, tad gan tu negudrotu, ne par miegu, ne par mī-
šanu!» Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Mārciena.

4643. Divi meitas.

Pie kādas saimnieces kalpojušas divi meitas. Viena no

meitām bijusi tāda paslinka. Ja vien saimniece neredzējusi,
tad caurām dienām šļaucījusies un gudrojusi par puišiem.
Bet katru rītu pie darba prasīšanas un vakaros pie nodoša-

nas meita bijusi pirmā klāt. Lai saimniecei vēl vairāk pa-
tiktu, tad tā līduši pie saimnieces, stāstījusi un pļāpājusi par
citiem gājējiem dažnedažādas tenkas. Otrā meita, kurai
vienai pašai nācies visus darbus padarīt, reiz sadusmojusies,
un kad nu atkal pirmā reiz prasījusi darbu, tad tā teikusi:

Ej nu vien dārzā aiz ceriem, pasauc Taksi, lai izlaiza pežu.
Nāks vakarā Miķelis, tas par tīrību vēl paldies pateiks».

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

1. MEITU ATBILDES PUIŠIEM.

4644.

Meita un puisis gājuši lielā vējā pa lauku. Vēiš rāvis

meitai brunčus uz augšu, šī ķērusi tos ar abām rokām un

vdkusi uz zemi vienā vilkšanā. «Lai nu lai — ļauj vaļu!»
Puisis smiedamies teicis. «Vai tu domā. ka peža ir vējluk-
turs. kurā var droši pūst?» meita atcirtusi.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

4645.

,
Kāda meiča ienākusi istabā, kurā vairāki puiši ilgu Lai-

ku runājuši un sprieduši par meitām un pišanos, tamdēļ vi-
siem gribējies, un šie. kārām acīm uz meitu skatīdamies,
jukuši: «Nāc nu, nāc, Ann, mēs tevi izlaidīsim ka caur ma-

ļļinu!» Bet meita tikpat ātri atbildējusi: «Vai jus domājiet,
es pavasarī kājstarpi kāpostus sēšu?»

Uzrakstījis Oļģerts.

Teicēja Dr—te.
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4646.

Puiši un meitas strādājuši pļavā pie siena, metuši kau-
dzi. Kad kaudze bijusi jau samesta, meitai, uz viņas stāvot,

palicis bailes, un šī gribējusi kāpt lejā, tamdēļ lūgusi, lai

puisis šo saturot, paliekot ko apakšā, ja šī, varbūt, kristu
«Ko tu labāk gribi, lai tev turu pretī: sekumus vai pipeli?-
puisis ieprasījies. — «Labāk pipeli — tai ir viens pats zars.

ja jau ar' iedursies, nebūs tik liela nelaime!» meita atbildē
jusi. Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

464?.

Pēteris ar Līzi tvīksmes pilnā jūlija vakarā saskatās,
sasmīnās un sametas ar acīm uz klēts pusi. Naktī Pēteris
aiziet pie Līzes uz klētiņu un prasa: «Nu, Līz, kas ir, dosi

vai nedosi?»
— «Dotu gan, bet man bailes!» — «No kā?»-

«Varbūt iznāks bērns, ko tad?» — «Lai iznāk, es tak tevi

gribu precēt!» — «Saki: jā nudie'!» — «Nudie', jau die'-

precēšu!» Pēteris nodievojas. — «Nu, tad liec arī līdz spa-

lai!» — Līze, kājas izplēzdama. nosaka.
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

4648.

Sestdienas vakarā puisis aiziet pie meitas uz klētij un-

piegūlies šai blakus, sāk spiest starp šās kājām savējo, čuk-

stēdams: «Laid, Grietiņ, māsiņ, lai nu iet šovakar pēc grū-

tiem nedēļas darbiem». — «Ja, tagadl
,

Grietiņ, māsiņ, bet kad

jāpalīdz malka cirst tad, Griet, vecā šterva, ej pati»
pukojas Grieta, lindrakus raisīdama.

Uzrakstījis Ol^erts.
Noklausīta Jaun-Kalusnavā.

4649.

Puisis iesviedis meitu siena gubiņā, ņemas šo spiest
kutināt, un beigās bāž roku zem lindrakiem. Te, ka ga Qa?

kā ne, nejaušs rāviens, un meitai krekliņš pārplīst, ka n°'

žvirkst vien. Meita uzraujas augšā un dusmīgi iesaucas

«Kad žarts, tad žarts! Kad darīšana, tad darīšana, bet ne-

vajā ga otram drēbes plēst, it kā kad tās no gaisa kristu.»

Uzrakstījis Oļģerts. Rīga

Noklausīta Stendē.
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m. PUISIS UN MEITA UZ LAUKA ĒDIENU LAIKOS.

4650.

Meita aiznesusi uz lauku puisim ēst. Šis apsēžas un ēd.
Uzreiz tam nezin kas tanī vēdergalā biksēs sakustas. Meita
saka: «Janci, vai tev nav varde biksēs ielīdusi? Tev tur
kaut kas kustējās.»

Uzrakstījis J. Kl—ģis.

Teicējs J. G., Valgales pag.

4651.

Kāds puisis ar meitu bijuši labi draugi un uzturējuši
sava starpā mīļus sakarus. Reiz puisis pļavā pļāvis sienu,
meita turpat pļavmalā, mežā, ganījusi lopus. Viņa gribējusi
puisi ieviļināt pie sevis mežā un dziedājusi:

Viena pati ganu meita, u-ū-ē,
Otrs šunelis, e-ē-ē.

Puisis, to dzirdēdams, dziedājis preti:
Nava laika, nevarēju, u-ū-ī,
Trīs blakāmi sienu pļāva, e-ē-ē.

Uzrakstījis Kl—ģis. Valgalē.

4652.

Meita aiznesusi puisim uz tīrumu launagu. Puisis ēdis

vienas grāvja malas, meita nosēdusies uz otras, ieplētusi

atstutējusi galvu rokās un raudzījušies puisī. Puisis

jjdis, edis, te ievērojis meitas vaļīgo stāvokli un pamanījis
kaut ko tādu, ko parasti apslēpj. Nevarējis vairs nociesties,
nosviedis launagu un licies meitai virsū. Meitene vēl bijusi
nevai

nīga Viņa aizgājusi mājās un stāstījusi māteij
«Vlernm, memm, Jānis izņēma no biksēm tādu zili melnu, ka

*j°ss kaklu un ielika man pašā mīžiņā. No sākuma gan tā kā
drusku sāpēja, bet kur tad bija jauka jušana!» Mate sa-

pratusi gan, kas par lietu un teikusi: «Vai, meitiņ, ka tik nu

neiziet ļaudīs (valodas)!» — «Neizies vis, mamiņ!» priecīgi
atsaukusi es meitene. «Jānis jau ietina krekla un iebāza at-

pakaļ biksēs!» —

Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teic. A. R—ga, Jaunlatgalē.

4653.

Kāds puisis grib pierunāt meitu tam padoties. Bet meita
ī0 nesaprot, Meita aiznes uz lauka puisim brokastis. Puisis
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ēzdams iekārtojas tā, ka viņam ir kaut kas redzams. Meita
to ievēro un jautā: «Kas tas?»

— «Palīgs» —,
atbild puisis,

— «Vai viņš negrib ēst?» — «Kā ne», — saka puisis. Meita

sniedz arī «tam» brokastis. Puisis smejas un saka: «Nē,

mans palīgs ēd tikai zemenes!» Meita sniedz zemenes. «Nē,
tā ne!» pamāca puisi, «uzliec sev uz

. . .
tad viņš ēdīsi.

. . .
Tā iemācījusies palīgu barot, meita neliek vairs puisim

mieru. Puisis sūdzas meitas tēvam. Tēvs nesaprot, kas par
lietu un saka meitai, ka puiša palīgs tapis nepaklausīgs un

viņš to iemetis upē. Meita raud un abi ar tēvu pārmeklē
upi. Bet tēvs izģērbies brien pa viļņiem un meklē — pats
nezin ko. Te meita ierauga arī tēvam palīgu un priecīgi
pārsteigta satver to. Tēvs tagad saprot, kas par lietu un

aizdzen puisi no mājām.
Uzrakstījusi S. R.

Teicēja A. Š.. Rīgā.

4654.

Puisis grib pavest meitu. Kādu rītu meita nes puisim uz

lauka brokastis, šis čakli strādā druvā. Te meita ierauga

krūmos kaut ko tumšu un bailēs iekliedzas: «Vilks!» Pui-

sisl arī paskatās un liekas nobijies, kaut gan pats tādu ķēmu

krūmos uzstādījis. «Es paslēpšos tev zem svārkiem, tad ari

tevi vilks neredzēs!» iesaucas puisis, un palien zem svārkiem

un . . .
Nākošā rītā atnāk atkal meita» un saka: «Jāni. pa-

baidi mani atkal ar vilku».

Uzrakstījusi S. R.

Teicēja A. š. Noklausīta Zemgalē.

n. MEITAS IEŠANA.

4655.

Ļoti pazīstams ir kādas lauku meitas nakts piedzīvo- ļ
jumu atstāstījums, kā viņa pati to, savā vientiesībā, citiem I

tēlojusi. Proti: «Es atgulos vakarā uz kūtsaugšas.
135 [

miegs vēl nenāca ...
Es dlzirdu, ka viens kāp' pa

trepēm

augšā. Es nu zinu gan, ka tas ir viņu Jānis, bet es nu nesaK I

nekā: redzēs, ko nu viņš ar mani izdarīs. Tā nu viņš iizkapJ I

augšā, apklausās, nāk pie manis un gulstas blakus. Bet c I

vēl nesaku nekā: redzēs, ko viņš ar mani izdarīs! Tā. n I

viņš apgulies man blakus, sāk mani bučot un pupus spaid 1 I
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Bet es nu vēl nesaku nekā: redzēs, ko viņš ar mani izdarīs.
Ta viņš sāk man vilkt kreklu augšā un kāp' man virsū, bet
es nu vel nesaku nekā: redzēs, ko nu viņš ar mani izdarīs!
Bet ta viņš saka man bāzt mieznamā caurumā. Ta gan es

saskaišas un kliedzu: «Kas tev vēlēja?!» Bet tas gan man
labi patika, ta vairāk ar' nekā neteicu. Ta nu šis izdarījies,
kāp' nost un iet projām. Ta gan es teiču: «Vai ta tā nu i
aiziesi?» Nu ta šis ar' tā kā sakaunējās un nāce gan atpa-
kaļ. Pa to nakti tāpat vien izmeņģējāmies. Tad uz rīta

posi devu pati no sevis. Teicēs šovakar atkal atnākt!»

Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag.. Valkas apr.

4656.

Kādu vakaru puisis aizgājis uz kaimiņiem pie savas

izredzētās. Tā kā bijis jau vēls, meita apsegusies gulējusi.
Puisis nokaunējies un, gribēdams būt pieklājīgs, jau taisī-
jies laisties uz mājām. Bet meita šo iedrošinājusi: «Kur nu

skriesi, rīt taču svētdiena! Met tik drēbes nost un nāc gu-
Puisis

gan nosarcis, iomēr paklausījis, izģērbies
apakšveļā un kāpis pie šīs gultā. Bet te, kā par nelaimi,
tega noslīdējusi, un puisis ieraudzījis meitu guļot bez kre-
k'l Samulsis un nezinājis vairs pavisam ko darīt. Bet

meita piepēži apķērusies puisim ap kaklu, glaudījusi, skūp-
visādi kairinājusi un vedinājusi. Bet puisis tā no-

kaunējies un samulsis, ka tikai drebinājies vien. Meita gai-
dījusi kādu stundu, bet kad puisis i nedomājis . . .

tad to

«gruzdama nošņākusi: «Fui, Jāni, tu jau esi dumjāks kā
milsu saimnieka izrāmītais vērsis!»

Uzrakstījis R. K.

Teicējs M. V., Taurkalnes pag.

4657.

_

Ir pazīstams izteiciens: «Ļurba. vai tā ir colle?» Ta
Ve?jUre Kāds puisis, visu nedēļu grūti nostrādājies,

vakarā sadomājis, ka katrā ziņā esot «jādabū»,
%uruma pēc negribējis iet uz kaimiņiem, kur bijušas dc-

r

gf-.as meitas, iegājis turpat klētiņā pie mājas meitas. Bet

p
bijusi traki stingru tikumu un ne par ko nepalaidusies.

nņsis, nabags, lūdzies, lai jel vienu collu atjaujot, ja ne

\airāk. Lai nu gan sievieši no tiem mēriem neko daudz ne-

tā
11

' tom
.

ēr meita domājusi: tas liels gabals nevarot būt. Un

wuz vienas colles ielaidušies. Tomēr viņai izlicies, ka ta
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colle bijusi stipri liela. Otrā rītā, brokastis ēdot, meita pra-

sījusi: «Saimniek, cik liela ir colle?» Saimnieks, kā vec?

lauku vīrs, nospiedis īkšķa platumu uz galda un meitai rā-

dījis. Nu meita iedegusies svētās dusmās: vispirms devusi

puisim pa ausi, tad ar kreiso roku rādīdama līdz labās elko

ņim — teikusi: «Ļurba, vai tā ir colle?»

Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag.. Valkas apr.

4658. Latgalietes sarunājas.

«A, muasiņ, kasa šū nakti da tevīm beja?»
— «Da nazvnu, muasiņ!» —

«A, kaiži tu nazvni?» —

-
— «A, tai parunai to Pīters ij Pīters, apa pipuļam

Donats kai Donats!» —

Uzrakstījis O. T—ns, Alsviķu pa

Noklausīta Saukas pag.

4659.

Kādas lauku mājas kalpone vienmēr gulējusi klētiņā

kur to bieži apciemojis kāds kavalieris. Mājās bijusi slima

vecīte. Kad nu pēdējā nomirusi, tad to aiznesuši uz klētiņu

un nolikuši tur, kur meita gulējusi (jo klētiņa bijusi maza

un citur rūmes nebijis, bet meita aizgājusi uz istabu gulēt
Puisis, par notikušo nekā nezinādams, kā parasti atnācl,

meitu sildīt un pats pie tās sasildīties, bet, ak Dieviņ, siltās

meitas vietā, tas sataustījis aukstu, sastingušu ķermeni
Puisis aiz bailēm neatjēdzies, kā viņš durvis sasniedzi-" 110

mājās nokļuvis. No tās reizes, protams, meitās vaira ne

gājis.
Uzrakstījis N. L—*5,

Teicēja M. Ļ—ks. Krustpil»

4660.

Agrākos laikos vasaras karstajos mēnešos meitas par
, ļ

sti gulējušas klētī, pūnītī, jeb uz kūts augšas. Šādās retfj
nebijuši slinki kaimiņu puiši tas apciemot. Kādas maj»

kur meitas gulējušas uz kūts, tās sācis apciemot kāds nep ļ
tīkams kaimiņu puisis.

_

Tā kā meitām bijis rītos agri ja

las un viesis vienmēr nācis, meitas nolēmušas puisi panna ; ļ
Gulēt ejot, tās attaisījušas vaļā lūku. (pa kuru ziema g

no kūtsaugšas lopiem barību leja), pārsegušas to ar
saim

un likušās gulēt. Necik ilgi viesis jau klat. Ka jau
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bijis iestaigāts, viņš pa kūts augšu droši gājis uz priekšu,
Te uzre iz zem kājām vairs nav pamata, un puisis domā, ka

va* bezdibenī lido, bet lejā tomēr bijis mīksts, jo puisis
nokritis uz svaigiem lopu mēsliem. Tā kā kūts durvis biju-
as noslēgtas, tad puisim nekas cits neatlicies, kā meitu vietā

gulēt pie gotiņām un rītā ar negodu gaidīt, kad saimniece
slēdz durvis vaļā. No tās reizes puisis ar' meitās vairs

negājis.

Uzrakstījis N. Ļ—ks.

Teicēja H. Ļ—ks, Jekabpils-Krustpils apk.

o. APŠAUBAMA LABUMA ROZĪTE.

4661. Apšaubāma labuma rozīte.

4
Nīgrandes Ašos dzīvojis puisis Kārlis, liels «meitu ģē-

ģeris». Kuru meitu iepazinis, to arī pavedis. Turpat mājās
dzīvojusi arī meita Grieta. Kārlis, protams, arī to gribējis
Pavest, bet Grieta bijusi ļoti bailīga. Šī vaimanājusi: «Kār-

li, man bail! Tu gribi lauzt manu rozīti ...»

«Ko nu gražojies, Griet, kas nu ta par rozīti, kas aug tik
tuvu dirsai!»

— atbildējis Kārlis.
Uzrakstījis P—vedi-.

Stāstījis E. 0.. Liepājā.

4662.

Viens puisis saderējis ar citiem puišiem, ka viņš no sava

meitām «dabūšot». Reiz saimnieks sūta puisi no

t!ruma uz māju pēc egļiem (ecēšām). Puisis aiziet mājās un

*tāJas meitām virsū, tēvs esot licis, lai šās viņam tuda] do-

?°
y

t- Meitas netic, ka tēvs būtu tā teicis. Nu, ja neticot,
iešot visi uz tīrumu un paprasīšot. Paiet uz kalniņa, bet

peltām kauns prasīt, lai prasot puisis pats, šis tāpat dzirdē-

£*■ Puisis nu arī kliedz saimniekam, ka meitas nedodot,

pumnieks domā par egļiem un atkliedz, vai šīs trakas vai,
X
? nedodot. Puisis vēl noprasa: «Voj oba dva?» Saim-

n*eks atsaka:
— «Oba dva, oba dva!» —

Tas ir, lai nesot

abus egļus. Bet meitas notic, ka abām «jādod» un dod arī.

Uzrakstījis O. T—ns, Alsviķu pag-.

Noklausīta Alsviķu pag.
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p. MUĻĶA MĪLESTĪBA.

4663. — 4664.

1. Kādās mājās dzīvojusi ļoti skaista meita. Reiz vien?

puisis viņā iemīlējies, bet nezinājis, kā ar meitu runāt un

ko no viņas prasīt. Turpat mājās dzīvojis otrs puisis. Tas

bijis liels mutainis un izmācījis viņu, lai tas aizejot pie mei-

tas un prasot: «Nu, vai tu dosi man?» Kā teikts, tā darīts.

Tikai, par nelaimi, tur gadījušies citi Duiši, kuri par šādi
valodu ņēmuši un mūsu puisi labi nomizojuši un aiztriekt

projām. Pārgājis mājās puisis pastāstījis, kā izdevies. Mā

jas puisis atbildējis, ka šis esot muļķis, jo, kad tur bijuši
citi puiši, tad tā nevajadzējis runāt. Tā tikai varot runāt

kad meita esot viena pati.
2. Puisis vēl samācījis šā, tā, un nu viņš gājis kādu rītu

atkal laimi izmēģināt. Viņš ieraudzījis meitu pie akas. tas

tūlīt piegājis tai klāt un prasījis: vai saule vēl augstu? Vai

silt' arī esot? Meita nosmīnējusi un teikusi, ka esot gail

Puisis piegājis tuvāk un prasījis, nu vai došot? Meita ņē-
musi kāšus rokā, un tad laidusi puisim pa muguru, cik vien

paticis. Aizgājis mājās, tas pastāstījis visu mājas puisim-
kas noticis. Tas nu vairs neko neteicis, tikai gardi nosme-

jies. Tā puisim nekad nelaimējies.
Uzrakstījis Br. R—ņš. Rīgā.

Teicēja Emilija E—ne, 55 g. v., Patkules pag., Madonas apr.

LFK 72. 14118.

4665. — 4667.

1. Vienās mājās bijusi par kalponi dtiezgan pa; niuka

meita. Tajās pat mājās dzīvojusi kāda atraitne. Atraitnei

bijis jau liels dēls. Tur māte ar savu dēlu pelnījuši se*

maizi. Bet mātei no tā dēla nu gan nekā nebijis. Tas bi"s

galīgs muļķis. Un, kā jau tas dažreiz gadās, muļķis iemī c
'

jis smuko meitu. lemīlējis un bildina, lai nākot pie viņa pj|
sievu. Māte visur bijusi par starpnieci. Izrīkojusi
gan tā. Bet meita jau mana gan, ka puisis ir mulkis. ļ i,n

,

p

paskata gan viņš bijis diezgan brašs cilvēks. Meita dotfiaj
jusi. ja nu nebūtu galīgi muļķis, ka nekur nevar likt. ta

jau. varbūt, varētu arī pie viņa iet.

N 2. Viņa nolēmusi izmēģināt. Vienreiz norunājusi &

divi, ka ies uz staļļaugšu gulēt. Un māte arī tūliņ
piedodas par starpnieci. Bet meitai pavisam cits aiz ad&



221

Viņa grib pārliecināties, vai puisis patiešām ir galīgi muļ-
ķis. vai tikai tāpat. Senāk staļļiem griesti bijuši tāda cauru-

maini, lai var ēdamo nogāzt, kur tikai vajaga. Uz cauru-

miem uzlikti redeļi virsū. Labi. Meita zinājusi to vietu,

kur viņa gulēs un uzvilkusi augšā kazu pa to lūku. Apgul-
dījusi kazu, lai tā guļ viņas vietā, un pati iegūlusies r>ažo-

belē. Kaza. pie cilvēkiem pieradusi, ir itin droša un guļ
mierīgi. Nav ilgi jāgaida, pēc kāda laika uznāk māte ar

savu dēlu. Noģērbjas. Māte tūlīt apguļas drusku tālāk, kur

nu viņai ir tā vieta, un puisis liksies blakus tai saucamai

brūtei. Apguļas un sāk nu pačamdīt. Tūlīt kā ķer, tā saķer

ragus. Dēlam brīnumi, un viņš teic mātei: «Māt, māt. bru-

tei ir ragi!» Bet māte nodomā, ka dēls tikai labi nesaprot.
un atteic: «Nekas, nekas, dēls, lai ir, tā jau visām brutem

ir ragi». Kad tā, tā. Puisis ķer atkal tāļāk un saķer kazai

bārdu. Dēlam atkal brīnums, un viņš prasa mātei: «Mat.

māt, vai brūtei bārda ir?» Bet māte nodomājusi, ka dels

būs citu kaut ko noķēris un atteic: «Lai, lai, dēls, ta jau
visām brūtēm ir bārda». Dēls ķer tāļāk un iesaucas: «Mat.

māt, brūtei ir pupi!» Bet māte atbild: «Lai, lai. dels, ta jau
visām brūtēm ir pupi!» Bet dēls gan drīz pamanījis, ka

brūte viņu izjoko un savā vietā nolikusi kazu._ Mate arī ap-

raudzījusi, ka tā ir, un abi divi tīri dusmīgi gājuši leja.
3. Bet meita izlīdusi no pažobeles un pasteigusies pa

Priekšu pie durvīm. Viņa pacēlusi lindrakus uz augšu ta,
ka kļuvušas redzamas plikas ciskas un nostājusies pie dur-

vīm. Dēls gājis pa priekšu un pirmais ieraudzījis plikas
ciskas. Viņš piegājis klāt, paplīkšķinājis un teicis:

[Māt, māt, jāiet dabūt zāģis, jānozāģē, te bus labi bunduļu

f°ki!> Tā muļķim izgājis. Ače nu, un meita skaidri redz,

ka muļķim no prāta nav nekā. Un ta arī izšķīrušies. Kad

ClSkas nosauc par bunduļkokiem, tad taču var redzēt, kas

Par vīru. Uzrakstījis A. K—saks, Ezeres pag.

Teicēja Anete D—gut, 60 g. v., Ezeres pag.

LFK 647, 141.

r. BRŪTGĀNI.

4668.

v .

Kādai meitai bijuši trīs brūtgāni: divi bagāti un tre-

sais nabags. Visa viņa bagātība — bijis tikai krietns «meta-
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mais». Tagad meita nostādījusi visus trīs linu gabala malā

un pati stāvējusi otrā malā. Nu visiem trim bijis jāskrien
uz meitu. Kurš pirmais pārskries, tas būs īstais. Bet meita

pati tikai bļāvusi: «Garpipel, garpipel, pa ežu, pa ežu!» -

Uzrakstījusi P. V—ste, Sēļu pag. nespējnieku mājā.

LFK 570, 1

4669.

Kādai kalpa meitai bijis brūtgāns — arī kalps. Bet reiz

uz kalponi sācis mest acis pats saimnieka dēls. Meita nu.

protams, savu kalpa puisi pamet. Bet šis vis nedomā atstāt

meitu saimnieka dēlam. Kādu vakaru tas pietaisa meitas

gultu. Naktī atnāk saimniekdēls un jūt nelabu smaku

Meita pati arī nevar saprast, kas tur smird!. Negribēdama
vainu velt uz saimniekdēlu, tā saka: «Nekas, nekas, Jānīt.
kas smird tas nāk no manis!» Saimniekdēls sadusmojies par
šādu cūcību un meitu atstāj. Kalpa puisis dabū atkal savu

meitu un apprec to.

Uzrakstījusi S. R.

Noklausīta Rīgā.

4670.

Kādā mājā kalponei pa nedēļu bijuši divdesmit pin

bikses netīras, bet jaunkundzei tikai desmit. Kundze brīni-

jusies, kādēļ tā? Nūjā, viņas brūtgāns esot skursteņslaucis.
bet jaunkundzes — advokāts.

Uzrakstījusi Irma M—ne. Rīgā'

Teicējs O. št-gs. Rīgā.

LFK 32. 2568.

s. NELAIME.

4671.

Uz laukiem gadās diviem puišiem siet siena vezumu

bomi pa vidu. Par nelaimi, gadās sapuvusi virve. Tas, kūTj I

stāv uz vezuma, ieņem bomi kājstarpi un palīdz savilK

virvi. Te uzreizi — virve trūkst un puisis ar savilkto bom

dabū tādu belzienu pa dibenu, ka nost no vezuma un Pa

gaisu prom. Tas kliedz nejēdzīgi: «Asins biksēs! Asin I

biksēs! Glābjat mani!» Otrs puisis šim bikses zemē un I
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sniegs palīdzību. Bet attaisījis bikses, tas tikko nepaģibis
no smiekliem: viņa draugs bijis — pielaidis bikses.

Uzrakstījusi T. S—ņa. no Dzelzavas ļ'-i^v

t. PUIŠA PRĀTOJUMI.

4672.

Kādās mājās bijis brašs puisis — jautrs, spēka pilns un

ne dienu, ne nakti nevarējis bez meitiešiem iztikt. Reiz šis

bēdīgs sēdējis dārza malā un pūtis kā sila priede. «Kas tev,

Andrej, kaiš?» saimnieks prasījis. — «Es taisos raudāt par
Dieva netaisnību!» puisis atbildējis. —

«Kā tā —
Dieva

netaisnību?» saimnieks nesapratis. «Nu ja, netaisnību!
Vai tad tā pēc tavām domām ir taisnība, ka man pimpis
šūpulī saceļas un laikam zārkā vēl nebūs nolaidies!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Vīpes pag

4673.

Kādam saimniekam bijis traki slinks puisis, darbā tikko

kustējies. Bet reiz saimnieks uzkāpis uz kūtsaugšas un

palicis no brīnumiem vai ar vaļēju muti: puisis atmetis visu

slinkumu skrējis ko kājas nes Grietai pakaļ; nosviedis šo

un tik pat ātri — nozibējis vien — uzrāvis brunčus

augšā, «uja, Pēter. kur tad tu uz reizes tik nasks?» saim-

nieks ieprasījies. — «To jau ne es — bet to dara šita te!»

puisis kaunīgi rādījis metamo, labas kumeļa kājas resnuma.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga

4674.

Puiši, nākdami no siena pļavas, ierauga upmala meitu,
ksa tikko izpeldējusies, izkāpusi krastā stāv ieplestam ka-

Jarn un žāvē vēdergalu saulītē. Puiši apstājas un nu skatās,
ne acu nepamirkšķinādami. Beidzot viens pui*'.st piegrūž
otram ar elkoni un nopūšas: «Jā, bračīņ, tas, luk, ir cau-

rurns. kas dod prieku un kājām vieglas dienas, likdams

izmirst
— esi ēdis vai neesi!» .

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Kalsnavā.
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8. NEJAUŠI ĻAUDIS LAUKU MĀJĀS.
a. MALKAS CIRTĒJI.

4675. — 4678.

1. Divi malkas cirtēji gājuši meklēt naktsmājas. Kādās

mājās abi malkas cirtēji iegājuši un lūguši, vai nevarētu

kādu vietiņu dabūt, kur pa nakti pārgulēt. Saimniece at-

teikusi, ka istabā jau nu gan rūmes neesot, bet ja šie gribot
gulēt uz sta|ļa augšas sienā, tad jau nu gan varot iel

pārgulēt. Malkas cirtēji arī bijuši mierā un jau gribējusi
iet, bet meita tūliņ iešāvusies starpā un sākusi kliegt, ko nu

iešot uz staļļa augšas gulēt, sagulēšot sienu, un tas sapūšot
Lai jau ejot, kur vien gribot gulēt! Lai ejot uz citam mā-

jam. Malkas cirtēji sapratuši, ka meitai kaut kas uz kūtī

augšas esot, un tie nu domājuši iztaisīt kādu joku ar sirdīgo
meitu. Tie atteikuši ardievu, un teikuši, ka iešot uz nāburgu

mājām, varbūt, varēšot tur naktsmājas dabūt.

2. Izgājuši laukā, bet nemaz nedomājuši uz nābur?-

mājām iet. Tie uzkāpuši uz staļļaugšas, ielīduši pašā ©

benā sienā un gaidījuši, vai meita pati nenākšot uz staļļa

augšas gulēt.
Necik ilgi nepagājis, ka meita ar spilveniem un deķicni

augšā gan un sataisījusi mīkstu, mīkstu gultu. Pati nose

dusies uz sliekšņa un kaut ko gaidījusi. Necik ilgi nepag?

jis. kad uznācis gan meitas brūtgāns augšā un licies p'e

viņas klāt. Nu abi kādu laiku pamīlinājušies, brūtgāns pie;
cēlies, atpogājis bikses un gribējis meitai grūst daiktu iek»

Bet kā grūdis, tā grūdiens iznācis par spēcīgu, sapuvu»

griesti ielūzuši, un abi iekrituši kūtī. Meita krizdama bipl
uz redelēm savas ribas sadauzījusi. Tā nu vaidējusi: > al

manas ribas, vai!» Puisis krītot bijis uzkritis uz staba ga|a

uz naglas pārplēsis bikses un vēl bez tam kulei visu adu no-

rāvis nost. Tas nu bijis bezgala dusmīgs un teicis 11

brūti: «Valns lai tavas ribas parauj! Man visa kules afl*

palika balkas galā!» — Tas aiz sāpēm aizbēdzis projām •

meitu pametis vienu pašu, kūtī vaimanājot. Tā arī aizgāji

uz māju vaidēdama.

3. Malkas cirtēji nu visu bijuši noskatījušies un jļ
klausījušies. Tie nu visu to joku dzirdēdami, smējusies D

gala. un nevarējuši vien saprast, kas tur noticis, ka abi ie r̂

tuši iekšā kūtī.
_._ D

Pēc pāris nedējām tie atkal atnākuši taīs pat mājas.

atkal lūguši naktsmājas. Mājas saimniece neko daudz n

teikusi, bet meita atkal sākusi rūkt vien. rūkt vien. M*
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cirtēji nopratuši, ka meita jau būšot atkal priekšā, un nakts-

mājas viņiem nebūšot. Tie gribējuši meitu labi izzobot, tā-

pēc viens malkas cirtējs iesaucies: «Vai, manas ribas, vai!»

Bet otrs malkas cirtējs iesaucies: «Valns paraun tavas ri-
bas! Man kule palika pie baļķa karājoties!»

To dzirdēdama, meita sapratusi, ka tie esot taī naktī

tiešām bijuši uz staļļa augšas, un tagad tie visu zinot. Tā-

pēc tā iesaukusies, lai ejot vien uz staļļa augšas un guļot
nost. šī jau arī vēlāk aiziešot un apskatīšoties, kā šie esot

ietaisījuši guļas vietu.

4. Malkas cirtēji nu bijuši uzvarējuši. Tie arī aiz-

gājuši un apgūlušies uz staļļa augšas. Ilgi arī nepagājis,
kad meita arī bijusi augšā un lūgusies, lai nevienam par to

nestāstot, ko redzējuši taī naktī un dzirdējuši, šī došot šiem

arī, tikai lai neviena vārda nestāstot. Malkas cirtēji apņē-
mušies arī nestāstīt neviena vārda. Meita devusi abiem
malkas cirtējiem pēc kārtas cauru nakti. No rīta meita bi-

Jl';i tīri šķība un greiza palikusi, i paiet vairs lāgā neva-

rejusi. Gājusi kā ar koka kājām.
, Tā malkas cirtēji pie viņas uz kūtsaugšas pavadījuši
vairākas nedēļas.

Uzrakstījis Jānis R—ņš, Rīgā.

Teicējs Birziņš. Lubānas pag. nespējn. mājā, Madonas apr.

LFK 479, 2083.

Var. no Cesvaines, LFK 72. 8024.

b. CEĻINIEKS.

4679.

Kāds ceļinieks iet vienās mājās un lūdz naktsmājas,

pmnieks arī ir ar mieru viņam atļaut pārgulēt. Ceļinie
kam bijis tāds nolūks: viņš gribējis izčakarēt saimnieka
toeihi. jo meita bijusi nevainīga un nekā slikta nebijusi
dzirdējusi. Saimnieks prasa ceļiniekam: kā viņu saucot?
b! s- nīnlķis nebūdams, atbildējis arī, ka viņu sauc «Visi-

pisas>. Prasa viņam saimniece, kā viņu sauc? Šis negrib
eikt jo viņam esot tāds slikts vārds, labāki lai viņu saucot.

fa gfib. Kad nu saimniece neatlaidūsies. tad šis teicis arī,
*a Vlņu sauc «Pīzda». Nu, nekas, viss ir labi. Tad nak pie

saimnieka meita un prasa, kā šo sauc? Šis arī, neko

ppmādams, pasaka, ka šo sauc «Aukstums». Tagad va-

*sar kad visi aizgājuši gulēt, šis grib izvest savu nodomu

°ala- Saimnieks ar saimnieci aiziet savā istaba, bet šis ar

paliek kopā priekšas istabā. Kad visi jau aizmiguši,
d(l sis uzmācas meitai un grib piespiest šo pie vestes. Meita
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vis negrib šim pieļauties, bet sauc tēvam: «Papa, man' aut

stūma māc!» Tēvs tad uzsauc: «Visi pisas, tais' logus cieti!) ;
Šis — gudrinieks, saka: «Redzi, papus ar mammu arī pisas
un teic, lai mēs arī pisoties!» Kad meita nevar paciest sā

pes, tā sauc no jauna pēc mammas. Tagad nāk mamma un

ierauga, ka ceļinieks ir uz meitas vēdera; šī skrien pie vira

un stāsta, kal meitai Pīzda uz vēdera. Saimnieks sadusmo- i

jies, uzkliedzis mammai: «Un tev, laikam, pīzda uz mugo-
ras!» Kamēr šie abi strīdas, tikmēr puisis nopisis meitu m |
aizlaidies lapās.

Uzrakstījusi M. J—ma. Rīgā

Teicējs Jūlijs R—nis, Stamerienes pag., Madonas apr.

LFK 181, 895.

9. GANS.

a. MEITENES.

4680.

Ganu skuķis noskatās, kā lielās meitas ar puišiem W

mas. Arī skuķis grib to joku izmēģināt. Tā nu sāk lie' os

puišus lenkt dienu un nakti. Reiz kāds no puišiem, kurai1
skuķa uzbāzība sāk apnikt, iesaucas: «Skuķi, kur tev prāft
ko tu puišiem kaklā ķeries, kamēr vēl pīzdai sāls trūksi

(kūša)! Ja tu neliksies mierā, tad pati vēlāk dabūsi raudāt

kā sīpolus mizojot.» -—

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Stendē.

4681.

Reiz klusā svētdienas pēcpusdienā mežmalā sakļtf1

kliegt meitieši, riet suņi un blēt jēri. «Ilzes māte Ilzi sit.'

ganu puika vēlāk aizelsies stāstījis. — Vakarā, kad

nuši gani, saimniece Ilzei prasījusi, par ko tad māte Šo kaU

stījusi? «Mēs ar Bimbuli pisoties saplēsām biezpiena W

diņu,» meiča acis slaucīdama atbildējusi, «un nu mana
ve

v

c

mani tikmēr trenkāja, kamēr Bimbulis samaksāja par cc

Irām tādām bļodiņām!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Bērzaune.
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4682.

Kāda meita, istabā, sastrīdējusies ar otru meitu, izskrē-

jusi laukā un, nostājusies pie šķūņa stūra, īsākusi raudāt.

Šķūnī tajā pat laikā puisis, Andrējs, «ņēmies» ap ganu
Ilžuku. Meitenei tā «pekelīte» bijusi tāda pamaza, un pui-
sis tik nomocījies vien. Te viņš izgājis laukā izmīzties,
pipeli rokā turēdams un, raudošo meitu ieraudzījis, tai uz-

saucis: «Ej nu, Griet, ko nu tādu nieku dēļ raudi! Nāc la-

bāk, ar to pašu reizi iztīrīšu arī tavas «paisītavas»!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Daugavpilī.

4683,

Uz laukiem meitas pa vasaru gulējušas šķūnī, kur ik
vakarus nākuši arī puiši, un tad pisušies līdz rīta gaismai,
to novērojusi ganu meitene, neliels skuķis, un kādā vakarā

taisījusies lielajām meitām uz šķūni līdz. Tām nu tāda

knīpa nepatikusi, un šīs nu ņēmušās šo piezobot: «Uzaudzini

papriekš savam speķa rausim ūsas un tad nāc!» kāda no

meitām iesmējusies. «Nu, vai zini, tu, zvīga, nemaz nelie-
lies!» skuķis, pusraudādams, iesaucies, «saimnieks pats teica,
ka man esot labāks kā tev, — uz tava saru kūļa jau ādu

noberžot vienā rāvienā!» Uzrakstījis Olģerts.
Noklausīta Rīga.

4684.

Vecāka un prātīgāka meita redz. ka jauns skuķis raud.

Kas tev ir?» meita prasa. — «Man... es... mēs bijām šķūnī,
Ul* tur Juris mani iesvieda salmos uin... un...» — skuķis ga-

'igi aizraujas asarās. Meita sāk smieties un saka: «Ak tu,

mulķīte, un tu par to raudi! Noslauki asaras un pūcē ko

Jagi nes! Sauc Juri. sauc Andžu, sauc katru, kuram tik

kaut cik stāv, jo citādi jau tevi pat neviens nepreces! Nav

jau vairs senie laiki, kad vīrieši gribēja nieku deļ mocīties;
tagad, jo vieglāk, jo labāk!» —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

b. KAISLĪGAS MEITENES.

4685. Re', ka man taisnība!

Reiz puisis svētdienas vakara pēries pirtī. Te pie ša

šņācis ganu meitēns. Uz pārsteigtā puiša jautājumu, ko
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viņa te meklējot, meitēns kaunīgi atbildējis, ka esot nācis

palīgā muguru nomazgāt. «Kad jau tā, tā!» puisis nosmī-

nējis, labi saprazdams, kuram te «mugura jāmazgā». Mei-

tene mazgājusi ar' puisim muguru, kamēr nonākusi līdz vē-

dergalam, kur pa to laiku pimpis jau iesācis savu «kārtējo
danci». «Kas tev te?» meitene, izlikdamās pārsteigta, prasī-
jusi, saņemdama pimpa galu rokā. «Tā man rundziņa, ar ko

suņiem zobus dauzīt,» puisis atbildējis. «Vai tu man ar' ne-

varētu kādā vietā ar viņu iedauzīt?» meitene nelikusies
mierā. «Nu, nāc ar' šurp uz lāvas — pamēģināsim!» puisis
noteicis. «Vai, Dieviņ, cik tu labs!» skuķis iesaucies. «Es

jau tādēļ vien šurp atnācu. Mēs ar Annu šorīt strīdējāmies:
viņa teica, ka tu tikai lielas meitas gribot, bet tādām mīzel-

nīcām, kā man, i virsū neskatoties, — nu, un re', ka man

taisnība!» Uzrakstījis Oļģerta

Noklausīta Daugavpili

4686.

Kāda neliela, gadus trīspadsmit veca meitene sākusi

viena pati gulēt klētiņā, puišus gaidīdama. Kad nu neviens

nenācis, meitene, sadusmota, citiem stāstījusi: «Jā, lai nu

saka, ko grib, bet tie mūsu puiši ir un ir tīrie nejēgas. Nu

ko viņi gan domā, laikam, es pati iešu šiem solīties! Nekā

nebūs! Agrāk, tā bij cita lieta, bet man visas lietas

uz mata tādas pašas, kā lielajām meitām. Šie doma, ja iebā-

zīs to žvanguli tādā vietā ar vilka spalvu, tad labāk būs.

Nu, man jau ar' drīz tāpat būs!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Odzienā.

4687.

Reiz ganu meita ganījusi ceļmalā govis. Garam gāJ_lS

vecs tēvs un devis dievpalīgu. «Paldies, onkulīt; kur juļ
ejat?» — «Eju dēlam sievu meklēt!» — «Vai, onkulīt, ņemat

mani!» — «Ko nu, meit, es tevi, tu jau vēl maza.» —
«Ak. ne

lai es pati vēl maza, par to man tā čāča jau liela.» —

tad tu, meit, zini?» — «E, nāburgu Jančam tik liels kā ku-

meļam, un tam ir pašā laikā!»

Uzrakstījusi Alma M—ne, Rīga-

Teicēja Anna St—ts, Patkules p., Madonas apr.

LFK 450. 976.
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4688. Ganu meitas lūgšana.
Reiz ganu meitēns nakti ielīdis pie saimnieka un lūdzis,

lai šis viņai iztaisot to «siku-miku». Saimnieks, būdams jau
pavecs cilvēks, ņēmies meiteni atrunāt: tā jau nevarot, šis

ar' esot precējies, un viņa vēl tik jauna; gan jau gadīšoties
kads, kas viņu pats lūgdams lūgšoties, lai dodot. «Nekā,
Edes tēvs, es nemaz vairs negribu gaidīt!» meitene vai rau-

dādama iesaukusies. «Diezin, vai tāds pavisam kādreiz
nāks? Un vai tad tev mana peža nepatīk, — kas viņai ir

sliktāks, kā lielajām meitām?» Uz to vecajam nekā nav

bijis ko iebilst, un šis cēlis gan kāju pāri.
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Daugavpilī.

4689. Kad «ak skriet šermuļi pa kauliem, tad rauj tik ara!

Reiz naktī pusaudžu skuķis uzlīdis uz staļļaugšu, kur

gulējis mājas puisis Andrievs. kas jau visā apkārtnē ticis

daudzināts kā lielākais uzpisējs. Skuķis, kas vēl ne reizes

nebijis dabūjis, nolēmis savu «kronīti» uzmaukt Andrējam
uz pimpa. Meitēns nogūlies puisim blakus, spiedies drebē-
dams šim klāt, bet tas ne ausu nekustinājis. Meitene, re-

dzēdama, ka tā nekā nebūs, sākusi šim taustīt pa biksēm un

lūgusies: «Izpis mani, izpis — es ar' gribu tāpat, kā lielās

meitas!»
—

«Vai tu neiesi gulēt!» puisis dusmīgi, griezdamies
uz otriem sāniem, norūcis. «Rītu, tad1 sāks pinkšķēt, ja šo-

nakt kas kā noies...!» — «Nepinkšķēšu vis,» meitene dedzīgi
«es zinu, kā vajag: saspied tik kājas, un kad

sak skriet šermuļi pa kauliem, tad rauj laukā, nebūs ne

bērna, ne kā!» —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Daugavpilī.

4690

Kādreiz klētiņā lielās meitas gultā apgulstas ganu mei-
tēns

— skuķis, gadu trīspadsmit vecs. Naktī kāds no kai-

miņu puišiem nāk meitās. Tas, pa vecam paradumam, ieiet

klētiņā un apgulstas gulētājai blakus. Daudz laika nekavē-

dams, puisis ceļ šai krekliņu uz augšu, bet pašā pēdējā brīdī

Ju t ka nav viss tā, kā vajadzētu. Aptausta labāk un. paģi-
dis, ka meitas vieta guļ ganu skuķis, atri pieceļas un, bikses

Pogādams, taisās projām. Bet meitēns, šo strauji aiz svārku
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stūra saķerdams, iesaucas: Muļķi, kur tu skriesi, kas tad

man ir citādāks kā lielajām meitām?»

Uzrakstījis Olģerts.
Noklausīta Stendē.

4691.

ledams zirgus atsiet, saimnieks salicis ganu zēnu Janku
kas aizelsies skrējis uz mājas pusi. «Kas tad nu?» satrū-

cies prasījis saimnieks, «vai kāda nelaime lopos, vai?» -

«Nē jau,» — sviedrus slaucīdams atsaucies puika, — tikai

otrai ganei, Līzei, briesmīgi «niezot», laikam būs pežā ku-

kaiņi salīduši. Tādēļ Līze mani sūtīja uz māju. lai atnesoi
vienu zupas burkānu, ar ko tos kutinātājus izbadīt!» —

«Ak, tā!» noteicis saimnieks, «ej kaut kur drusku nosnau-

sties, es pats aiziešu, apskatīšos.» —
«Bet burkāns?» — ne-

atlaidies zēns. «Nekas, nekas,» saimnieks puiku mierinājis,

«ej vien droši, šoreiz tos «kukaiņus» es pats ar savu «bur-

kānu» aizbaidīšu. Arī uz priekšu, ja kādai no meitām va-

jaga «burkāna», tad pasaki tikai man.»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Ungurē.

c. PIEAUGUŠI VĪRIEŠI PAVED MEITENES.

.

*692'

Puspiedzerušam puisim sagribējies pist. šis noķēris

ganu Līžuku. nogūlies aiz krūma un nu ņēmies šo spaidīt un

knaibīt. — pogājis vaļā podziņas un vilcis zemē lindraciņi!"-

Skuķis nebijis vis uz mutes kritis: patikt Jau viņai paticis.
ka liels puisis no šās grib, bet nu, tāpat modes pēc, vēl tu-

rējusies pretī. Puisi tas vēl vairāk sakairinājis, un šis ar

vienu rāvienu skuķi kailu noplēzdams, iesaucies: «Ko ņu

čīksti, ko spārdies; nesāksi pie laika taisnus ceļus iet. aiz-

augs caurumiņš pavisam: redzēs, ko tad darīsi!»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Odzienā.

469>.

Ganu meitene aizskrējusi reiz lielajām meitām līdz v_z

šķūni gulēt. Nakti pie meitām sanākuši puiši, un vecākaļ
v

no tiem, visā pagastā pazīstams uzpisējs, piegūlies pie mci-
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tenes, un abi elsuši visu nakti, līdz lielai gaismai. — Kad

puiši aizgājuši, lielās meitas mazājai prasījušas, kā nu pa-
ticis — nu gan, laikam, pavēdere būšot kā kaudžu vieta iz-

plesta? «Nekā nebij,» meitene iesaukusies, «ar ko tad šis
lai izplēš: visa lieta četri colli gara! A, es pati, kā lieku
balto burkānu iekšā, tad i paplešos. ka ir ko redzēt!»

Uzrakstījis Olģert.v

Noklausīta Liepāja.

4694.

Lielās meitas reiz atradušas pļavā aiz siena gubiņas
paisi Juri pisoties ar ganu Anneli. Puisis sakaunējies, aiz-

gājis, bet meitene spītīgi iesaukusies: «Nu, nekauņas,, rādiet

nu, rādiet zobus, cik gribiet: Juris man ielika «rociņu», bet

jūs te zvīgojiet tādēļ, ka pašām gribas!» —

Uzrakstījis Oļģerts
Noklausīta Liepāja.

4695.

Lielā meita un ganu meitene, abas pa vasaru gulējušas
klētiņa. Sestdienas vakarā atnākuši divi puiši, un kamēr
Mt pie lielās, otrs sācis ņurdzīt mazo. Pēc maza brīža

nļeitene iekliegušies: «Minn', ē, Minn', viņš man dur!» —

fKo nu tu kliedz, kā muļke.» Minna šo apsaukusi, man jau
ar' dur, kāt' es nekā nesaku! Tā jau visi puiši meitām dara

7~ vai tad tev nu gabalu atplēsīs? Guli vien mierīgi: vēlāk,
kari

nesāpēs, i pašai patiks!»
Otrā rītā. kad puiši aizgājuši, Minna meitenei smied'a-

ttās uzprasījusi: «Nu, kā patika pirmo reiz ar lielu puisi?
es neteicu, ka gabalu neatplēsīs!» — Gabalu jau nu ne-

plēsa vis,» meitene, tikko asaras valdīdama, iesaukusies,
)et jaunais krekliņš priekšā vienās lupatās, un gultiņa ar

%ja!» «Gan jau gultiņa izkaltis!» Minna šo mierinājusi.
°et pie krekliņa jau tu pati esi vainīga: kam nepacēli uz

augšu!» Uzrakstījis OUerts.

Noklausīta Ungarē.

4696. Divi puiši un ganu meita.

, Kādreiz divi puiši gājuši pie vienas ganu meitas, kura

gurnos ganījusi lopus. Norunājuši tā: vispirms ies un da-

..Us- ķā pienākas, viens, pēc tam otrs. Pirmais puisis piegā-
Jls pie meitas, izvilcis no bikšu kabatas un iedevis šai paris
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konfektes, drusku parunājies un ķēries pie lietas, — sak' vai

tad šī grib, lai šo ar «kumpektēm» kāds par velti baro; vfc

tik meitu pie zemes un cēlis šai brunčus augšā. Bet mek

negribēdama dot un būdama stipra un dūšīga, izrāvušie!

puisim un metusies bēgt. Puisis, bikses rokā turēdams, šai

pakaļ. Bet otrs, krūmos stāvēdams, kliedzis: «Piespied, An-

drēj, ja tā mauka tiks no skūtas malā, tad ne tu dabūsi

ne es!» Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Ungurē.

d. PIEAUGUŠAS MEITAS PAVEDINA PUIKAS.

4697.

Kāda meita bijuisi jau krietni gados. Puiši vairs uz šo

nemaz neskatījušies. Meita apcēlusi ganu zēnu. Bet puiki
vēl bijis pavisam jauns un no tādām lietām nekā nesaprata
Meita izņurcījusi, izņurcījusi puiku, bet šis kā nekā. tj
nekā. Beidzot meita ieprasīsies: «Nu, kāpēc tu man neķ»
nedari?» — «Man jau vēl nestāv!» puika žēli atbildēj*

man pie pupiem, gan tad stāvēs!» pamācījusi meita

Uzrakstījusi S. R.. Rīgā-

4698.

Reiz veca meita ievedusi ganu Janku šķūnī un gribējis
lai šis viņai ieliek «to rociņu». Bet puikam no tādām lietā?
vēl bijis tā kā drusku kauns un šis, gulošo meitu apskati
dams, iesaucies: «Mūsu Minna zied kā roze — paceļ brunču*

plika doze!» Uzrakstījis Oļģerts-

Noklausīta Ķemeros.

4699.

Kādai meitai sagribējies, tamdēļ šī aizsaukusi _g
aD

Janci uz pelavu pūnīti un sākusi to mācīt, kas un ka jādar

Bet ko nu Jancis: tam priekš tādām lietām bijis laika gaŅ'
un šis tik smējis vien. Tas meitu sadusmojis un šī, dur»

dauzīdama, iesaukusies: «Pagaidi tik tu man, sivēns

īstu mantu smādēt! Paies pāris gadiņi, tad pežas dēl

jumta uz ecēšām lēksi, bet tad tu manis pēc varēsi vai m

izkārt, — ar' nedabūsi!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rī?a'
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4700.

Puiši aizjājuši pieguļā. Saimnieks arī bijis kaut kur

izbraucis un mājās pa nakti palikuši tikai gadus divpadsmit
vecais ganu zēns un kalpone — spirgta, dūšīga meita. Tā

bijusi iesākusi puišiem dot vai divreiz dienā. Tagad, ilgāku
laiku nedabūjusi, naktī ielīdusi zēna gultā, sākusi šo spaidīt
un knaibīt, pataustījusi pipelīti un teikusi, ka šim jau drīzi

vien būšot tikpat liela, kā puisim Andrējam. Zēns, kas vēl

nebijis apradis, ka citi ap šā pautiem grābstās, mēģinājis
meitu izgrūzt no gultas ārā. Kad tas nu neizdevies, tad

gribējis pats celties augšā. Bet līdz ko šis pakustējies, meita

domājusi, ka šis nu tūliņ kāps viņai virsū un ātri sarāvusi

brunčus uz augšu, ieprasīdamās: «Nu, vai tad tev arī gri-
bas?»

—
«Gribas gan,» — atbildējis puika. «Kā tad?» meita

to vēl ķircinājusi. — «Mīzt gribas, palaid, lai es tieku no

diltas laukā!»
— un ātri puika izlēcis no gultiņas un izskrē-

jis laukā. Bet meita palikusi guļot ar izplestām kājām un

saceltiem brunčiem. Uzrakstījis 0! .>; vi- .
Noklausīta Mārcienā.

4701.

Kādās mājās bijis daudz meitu. No vīrišķu gājuma
vairāk nebijis, kā tikai viens ganu zēns. Tās citas meitas

Qu vēl kā nekā, bet viena bijusi tāda pavecāka, un kad nu

tai sagribējies, tad nebijis nekur kur sprukt; ne vairs bijusi
dienu strādātāja, ne naktī gulētāja. Reiz šī šķūni satikusi

pnu zēnu, un nu ņēmušies šo mācīt, kā pie meitām jāguļ,
k,ils jādara. Puika arī vairs nebijis vis muļķis, tuht sapra-

tis, kas
par lietu. Tas nu vai ikdienas pisis veco meitu, ka

čīkst vien. Meita atkal puikam par to uztaisījusi mīkstu

gultu, nospērusi saimniecei krējumu un olas un nesusi tam

112 ganiem, lai jau nu šis pavisam nenonīkstot. Saimniece
to ievērojusi un nevarējusi saprast, kāpēc tā meita puiku
uk traki baro un lutina. Reiz viņa aizgājusi uz ganiem un

Prasījusi zēnam pašam, ko tad šis tik labu tai Grietai darot,
ka šī viņam vienam pašam atdodot visas olas un visu krē-

jumu. «E, c, ē, saimniec, cik jūs dumja, neka nesaprotiet!»
snaējies puika, «es meitām labs puisītis, palīdzu dienu, pa-
h«zu nakti.»

— «Ko tad tu šij palīdzi?» — tā saimniece.

«Nu, dienā palīdzu salmus bāzt, bet naktī «šķirbas izbadīt»!»

Uzrakstījis- Oļģerts.

Noklausīta Daugavpilī.
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4702.

Kāda saimniekmeita, ap gadu 40, kurai neviens puisis
vairs negājis tuvumā, ieskatījusies sārtajā ganu zēnā un

sākusi to jāt. Puikam drīz vien sārtie vaigi iekrituši, un

pats palicis kā kaulu kambaris. Reiz atnākusi māte ciemā. -

pārbijušies, tikko vairs savu dēlu pazinusi. Sākusi prašņāt:
kas tā par vainu; vai ēst nedodot? — Nē. ēst dodot labi!

Nu, kas tad. lai tak šis runājot! — Puika ilgi liedzies. -

beigās tad arī teicis: «Jā, nu kā tad lai dīvo: pa dienu jāiet
ganot, pa nakti jāpitāt!» —

(No šī: ja kādam paziņam apprasās, kur šis tāds bāls.

tas atbild: «Nu, pa dienu jāiet ganot (arī kaut kurā darbā)

pa nakti jāpitāt!»).
Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag., Valkas apr.

e. ATSPERTENE.

4703.

Saimniece pamanījusi, ka saimnieks uz to vien pusi

velk, kur ganu Līžuks lopus gana. Reiz saimniece tā klusi

palūrējusi un redzējusi: kā tad, pisas abi kā velna plēšanu
«Nu, tas tak par traku! Vai tu, vecais, turks esi. vai. ka

ar mani vien nepietiek? Sāks vēl grābāties ap puspagastt
meitiešiem!» saimniece iekliegušies. Bet saimnieks, mierīgi

pimpi biksēs kārtodams, noteicis: «Ni jov turks. ni. —m|
eče

s
Līžukam tā atspertene stingrāka kā tev!»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Liepājā.

4704.

Netālu no lauka, kurā strādājuši strādnieki labību Q°'

vākdami, ganījie- ganāmpulks. Gans, gadus divpadsmit vecs

zēns, palīdzējis strādniekiem darbā. Puika strādājot ievē-

rojis, ka kalpone Anna, jaunajam saimniekam klāt esot

smejas vienos smieklos. Kad kāds no strādniekiem iejauj'
jies, kas tad nu Annai esot šodien noticis, puika noteici*

«Ko nu tu kā muļķis prasi! Vai tad tu neredzi, ka Annai

«niez», drīz būs pežā ugunsgrēks, taid tik saturies, ka ar

tev nav uz «dzēšanu» jāskrien!»
Uzrakstījis OJģerrs.

Noklausīta Ungurē.



235

f. KAD REDZ VISU PASAULI.

4705.

Reiz ganos puikam pazudis no ganāmpulka kuilis. Zēns

sadzinis lopus mājā, bet pats, baidīdamies no saimnieces, ka
tā nedabū zināt, aizgājis un noslēpies šķūnī uz siena strēķa.
Pēc brītiņa šķ.ūnī ienācis saimnieks ar jauno mājas kalponi.
Kalponi tas nostiepis sienā- un apstrādāt». Puika, no

tādam lietām nekā nezinādams, tikai skatījies un brīnījies.
Pie tam tas salīdzinājis savu lietiņu ar saimnieka «metamo»,
tas bijusi tikpat re-na. kā viņ ļaužu kumeļam. Šinī brīdī

kalpone, spēcīgi ar rokām un kājām ap saimnieku apvīda-
mās, iesaukusies, ka nu gan šī aiz lielas laimes redzot visu

pasauli. «Vai. tad ir laibi.» iekliedzies: puika, «tad nu tikai

paskaties, kur tagad ir mans kuilis.»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Krustpili.

4706.

.

Vienam saimniekam bijis gans, kas visu vasaru labi ga-

JŪis govis. Pienākusi Jāņu sestdiena). Ganu puika, gribē-
dams labāk pabarot govis, ielaidis: tās dziļāk mežā, kur lie-
lāka zāle. Vakarā, mājās dzenot, saimniece izskaita un redz.
ta trūkst viena teļa. Puikam nedod ne Jāņa sieru, ne

miestiņu. bet triec uz mežu meklēt teļu. Ganalm bailes iet

naktī mežā. Tas ieiet pirtiņā., palien zem kubla, lai pār-
gulētu te nakti un rītā ietu meklēt teļu. Pēc kāda laiciņa

Ķti ienāk saimnieka meita ar dienas puisi, noģērbjas un

kaPj uz lāvas mazgāties. Kald šie abi iekarsuši, sāk taisīt
ttū joku». Meita prasa Jānim, ka šis labi jūtoties. Šis, no

ļ|ztraukuma pārņemts, atbild, ka jūtoties; kā Septītās de-

besīs
un redzot visu pasauli. Puika, zem kubula sēdēdams,

«omā: «Kad jau viņš redz visu pašam li. tad jau manu teļu

P redzēs.» Puika paceļ kubula malu un prasa: «Mīļais

j*?}» ja tu redzi visu pasauli, tad jau manus teļus arī re-

Qzēs
\, tie tepalt mežā.» Jānis ar meitu pārbijušies, izskrien

110 pirts un laiž prom uz mājām. Puika, salasījis puiša un

Meitas drēbes, aiznes tās saimniecei un visu izstāsta. Saim-

f'fce par to dod puikam sieru un olu un dzen ptīisi uz mežu

* meklēt.

Uzrakstījusi M. J—zeme, Jaunplis pag.. Tukuma apr.

Teicējs Jūlijs R—nis, Stāmerienes pag., Madonas apr.

LFK 181, 552,



g. TAS, KAS AUGŠĀ.

4707. — 4708.

1. Kāds puika ganījis sava tēva lopus. Kādu dien.

tam paauduši divi teļi. Tas pārdzinis lopus mājās, bet iffl

tam nedevis ne vakariņas paēst, dzinis tūlīt teļus mek

Nu, nabadziņš, gājis meklēt. Palicis pavisam tumšs, m

sācis līt lietus. Zēns iegājis viens mežā un apmaldījies. 1

tur staigājis, staigājis, bet no meža ārā neticis. Te

dzījis vienas mājas, kuras logos degusi uguns. Zēns aiz?

jis un redzējis, ka tur notiek kāzas un dejo. Zēns domāji

ka viņš tur tāds slapjš nevar iet, un tas gājis prom. Te!

ieraudzījis vecu riju un iegājis iekšā. Puika uzlīdis uz<

diem. Tur tam bijis patvisam silti. Te pēc kāda laika
cis kāds vīrs un sieviete. Sievietei bijis rokā šķīvis
sām un svece. Tie apsēdušies pie krāsns. Vīrietis izvilt

no kabatas šņabi. Tie abi sākuši dzert un ēst. Te mc»

apgūlusies, sacēlusi kājas un sacījusi: «Te var visu paša*
les mantu redzēt!» Te puika kliedzis no atugšas: «Vai m

nus teļus arī var redzēt?» To izdzirduši. abi sabaidīji'"

un aizskrējusi projām.
2. Tagad puika nokāpis no ārdiem, piegājis pie pa

šiem bulkiem un desām, krietni paēdis, izdzēris ai

brandvīnu, iebāzis kabatās; atlikušos bulku gabaliņus
jis laukā un uzkāpis sakņu kaudzē. Pēc maza brītiņa ®

dzirdējis, ka pa apakšu čabinās. Puika sācis klausīi

izdzirdis, ka sievietes balss saka: «Bet kas viņam*
maizi?» Vīrieša balss atbildējusi: «Tas, kas augšā.»'
Puika no augšas kliedzis: «Bet man tik divi kumosii

zes ir kabatā!» Pārītis sabaidījies; un laidis ļekas
Puika nokāpis zemē un domājis, ka nu vairs labi neM-0,
Gājis prom uz māju. Pārgājis mājās. Teļi jau bijusi p3

'
pārnākuši mājās. Nu zēnam vairs bēdu nebijis.

Uzrakstījis V. L—skis, Sniķeres pag., Ukru pam.
skola-

Teicējs Miķelis M- ģel,!-
LFK 555. 131*

h. GANU ZĒNS IZGLĀBJ PUIŠUS NO NELAIMES.

4709. Siena pļava.
Kādreiz pļāvēji pļavā pašlaik ēduši pusdienu.

Visi

laidusies ap spainīti gan sēdus, gan guļus un strēbuši

putru. Kāda kalpone, sēdus sēdēdama, sakrustojusi M

tā, ka visa petene bijusi redzama tikpat kā uz deln ;i-

236
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pie tam vēl tā no neparastā stāvokļa atpletusies vaļā. To

pamanījis puisis Andrējs. Tam nu tā sacēlies, ka vairs ne-

kur likties. Tas cēlies augšā un, iedams uz šķūņa pusi, no-

teicis, ka jāejot drusku nodzerties. Pa to laiku arī otrs

puisis. Pēteris, ieskatījies starp sakrustotām kājām, un tam

nu uznākusi tāda pat ķibele, kā pirmajam. Tas arī piecēlies
un. iedams uz upmalu, noteicis, ka iešot «zirgus padzirdīt».
To noskatījies ganu zēns, tas tūlīt zinājis, kas lielajiem
puišiem par nelaimi. Atri tas pasmēlis karotē zirņu putru,
un — šmiukt! putra jau mazgājusi «žāvēšanai izlikto lietu».
Zēns pats priecīgi saucis: «Andrēj, Andrēj, nāc drīz, redzēsi,
ka Amālei visi zirņi saskrēja caurumā!» Bet Andrējs, vēl

nedabūjis atjēgties, kas par lietu, kad jau pār zēna galvu
lidojušas karotes un maizes gabali. Zēns mucis uz upes
Pusi, bet netālu no upes, puikas muguru ķēris arī pats

spainis, saniknotās meitas sviests. Pārējie pļāvēji
smējušies, vēderus turēdami, nemaz nežēlodami izputināto
pusdienu.

(Patiess notikums 1925. g. vasara.)

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Mārciena.

i. GANS UN DZĪVNIEKI.

4710.

.

Gans ierauga, ka vērsis uzlec govij virsū, uzšauj šim ar

pagu un nosaka: «Ak, tavu slinku pagānu, pats ar savām
*aJām vairs nemaz negrib iet!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Odzienas pag.

4711.

~.. Pie kāda saimnieka kalpojis ganu zēns. Puika visādi

• ļJ|s prātīgs un gudri runājis. Reiz viena govs meklējusies
l

U'' os
-_

Saimnieks pats vedis govi uz kaimiņu bulli, bet pui-
am tā bijusi jāpadzen. Saimnieks ar govi gājis dūšīgi uz

bet puika palicis arvienu vairāk nopakaļus. Saim-

lek% nomanīdams, ka puika paliek tik tāļu pakaļā, uzsau-
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cis: «Dzen, dzen, ko tu paliec tik tāļu!» Puika atteicis: «Es.

saimnieks domāju...» Gājuši atkal tālāk. Puika atkal pa
licis tāļu pakaļā;. Saimnieks saskaities un saucis: «Dzen.

dzen, ko tu nāc no pakaļas, galvu nodūris?»
— «Es, saim-

nieks, domāju...» atteicis puika. «Nu, ko tad tu tā domā

ka ne paiet nevari?» jautājis saimnieks. — «Es domāju viso

laiku, kā mēs to govi zemē dabūsim?...»

Uzrakstījis Jānis L—skis, Rīgas skol. inst.

Teicējs H. V—ņš, no Ķēču pag.

LFK 280. 2232.

Var. no Valmieras, Rīgas. PBK.

4712.

Meita ganījusi cūkas. Te kāda liela aizpērnā cūka lai

dusies skriet uz mājas pusi, bet meita šai pakaļ, labinādama

un saukdama: «Cūciņ, māsiņ, — cūciņ, māsiņ, kur nu

skriesi?» Bet. redzēdama, ka šī neklausa, pārskaitu-
iekliegušies: «Uš, kur nu, mauka!»

Uzrakstījis Oļģerta

Noklausīta Ungurā.

4713.

Zēns ganījis saimnieka cūkas. Viņam bijis līdz 311

suns, bet suns bijis ļoti niķīgs un nepaklausīgs. Reiz suns

sācis cūkas trenkāt un ietlriecisi vienu cūku žoga sprauga

Cūka tā iespiedusies, ka netikusi vairs ne uz priekšu, ne \
atpakaļ. Suns tā saplosījis cūkas dirsu, ka šī turpat uz

vietas nosprāgusi. Lai gan saimnieks cūku devis saimei

ēst, tomēr rudenī puikam norēķinājis no algas. Puikas ļsļ
iesūdzējis saimnieku tiesā. Puika atsaukts tiesā ka w&

nieks. Ilgi strīdījušies un runājuši. Tiesa nevarējusi *

prast, kā) tas viss noticis. Tiesa prasījusi puikam, kā ta

tur īsti bijis? Puika stāstījis: «Tūka stklēja, tunt tklēja

et tklēju, viti tklējām, et nekā nevalēju dalīt!» Tiesa PraS^'
lai stāsta skaidrāki. Puika noskaities, ka viņu nesapro

uzsaucis tiesai: «Ak, tad jūt viti tādi multi etat. Tad et ta

tītu tkaidlāk. Nu, pal piemēlu: taimniekt il tā tūka, JJ»

tietat kungi, etat tait tunt, vint ietplūt iekt doga, un J

viņam taī diltā iektā.»
R

Uzrakstījusi 16

Teicēja S. F., Rigā



239

4714.

Mazais Jānītis pāirdzinis mājās cūkas un stāstījis mātei:

«Pie manām cūkām atklēja nābulgu tuilit, utkāpa mūtu tū-

tenei mugulā. un ad aittaitīja atit, lai et to nepadītot. Bet

et jau tāpat padinu!»
Teicējs R. Š—ka, 45 g. v., Valkā.

Var. no Valmieras, Rīgas. PBK.

4715.

Puika gana cūkas, sadzen mājās, skaita, iztrūkst lielais
kuilis. Puika meklē, bet neatrod. Sāk raudāt. Pienāk

saimniece un vaicā, ko tad šis raudot? — «Lielā kuiļa nav.»

— «Tad jau būs aizskrējis pie kaimiņu cūkas; tec. dēls, pie
kaimiņieni, apskatīties!» Puika aizskrien, un pēc laiciņa

pāk abi: kuilis pa priekšu, teciņiem, rūkdams, puika nopa-
kaļus, visu laiku vicinādams ar rīksti: «Re' nu, Jēcīt, vai

neteicu. Kur tad bija?» — «leskrienu kaimiņu sētā, skatos,
šis uzkāpis lielai kaimiņu cūkai mugurā. Kad es pienāku
klāt, gudrinieks aiztaisa acis, domā, ka es šo nepazīšu. Kā
vilku ar rīksti, tā mājās gan!»

Uzrakstījis T. Ābeltiņš, Ļaudonā 1920. g.

4716.

Piebalgā reizi divi ganu puikas atraduši vilka alu ar

maziem vilcēniem. Puikas nosprieduši mazajiem vilcēniem

sadzīt tapiņas pakaļā. Viens puika tamdēļ ielīdis alā pie
yilceniem, otrs palicis ārā. Te piepēži atskrējusi vilka ma-

tē un līduši alā. Ārpusē stāvošais puika, redzēdams, ka nu

°ūs draugam slikti, noķēris vilka māti aiz astes un turējis
tiet- Alā esošais puika saucis: «Andž', brāl', timš'_ me-

tas!»
— «Kad stebere (aste) trūcīs, tad velns tevi rāvis!»

atsaucis otrs puika.
Uzrakstījis O. D—te, Mellužos.

Teicējs K. A—lis, 77 g. v.. Lubānā.

Var. LTA 1515.

4717. Lai pamēģina pate.
Kāds saimnieks ganu ceļā satiek ganu ar lopiem. Viņš

redz, ka auns ir pavisam savārdzis un iet streipuļodams, no-

artu galvu. Saimnieks brīnās: Nez', kas tam aunam par
vaiiiu, tīri tāds kā pie sprāgšanas!»
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Gans parausta plecus, bet pagriezies čukst saimnieka

mazajam dēlēnam: «Eku brīnumi! — diez', ko viņš pats
teiktu, ka viņam būtu jāaplec piecdesmit aitas.»

Dēlēns tūliņ steidz ziņot tēvam: «Tēt, aplec tu tās

piecdesmit aitas, tad tu ar' būsi tāds kā auns!»
Uzrakstījis P—vedis.

Stāstījis K. U—ts. Igatē.

j. VAĻINIECE UN GANU MEITA.

4718.

Kādam saimniekam bijis labs sugas auns. Rudeni, kad

auni sākuši aitas trenkāt, vaļiniece paslepen piedzinusi sa-

vu aitiņu pie saimnieka pulka, cerēdama, ka, varbūt, auns

aplēks arī šās aitiņu — būs jēriņi kā pūpoliņi. Drīz viens

auns sācis ar' šās aitiņu trenkāt, bet ganu meitene, pazīda-
ma svešu aitu, skrējusi šķirt šos laukā. «Nu tu Dieva ro-

kā!» vājiniece iekliegušies, «maukas bērns, vai tu liksi ai-

tām mieru
— ja viss izies par labu, es tev tādu cimdu pāri

iedošu kā pupu ziedu!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

k. ČIGĀNS PAR GANU.

4719.

Kāds čigāns noderējis pie saimnieka par ganu.
Ganī-

jis arī uz vella paraušanu: suni sūtījis uz visām pusēm
bet pats sēdējis gluži mierīgi. Reiz siena laikā gadījusies
nelaime: suns, kā atspēries — tā norāvis govij asti. Či-

gāns gājis mājās itin bēdīgs un stāstījis saimniecei, ka ga'

nos nelaime notikusi. Saimniece uztraukusies: kas tad

esot? Bet čigānam — kauns teikt. Saimniece nelainūg 3,

domā: vai nu govs apbērnojusies, vai pārmetusies, bet či-

gāns kaunās teikt. Beigās viņš sacījis: «Tā taisni pateikt
saimniecīt, nu gan es ne par ko nevaru, ja nu, varbūt./3

aplinkus ...» Saimniece, protams, ar mieru, lai sakampu
11'

kus. Nu čigāns teicis: «Nu labi, saimenīc, tad es teikšu ap-
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linkus: suns norāva govij pežai vāku!» (No iī plaši lieto:
«Aplinkus, kā čigāns».)

Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag.

Var. no Valkas. PBK.

10. PIRTĪ.

VELNS UN SIEVIETE.

4720.

Kādreiz sestdienas vakarā velns gājis gar pirti, kur
sievietes mazgājušās. Pavēris durvis, tas sasitis rokas un

teicisj «Vai, kādi te autiņi: pauti pie krūtīm un bārda
stakle!» un velns aizskrējis prom.

Uzrakstījis Kārlis B—ms, Rīgā.
Teicēja Karlīna V—ne, 62 g. v., Ķieģeļu pag., Valmieras apr.

LFK 23, 10084.

b. MĪLESTĪBA PIRTĪ.

4721.

Kādās mājās meitai bijis paradums vienmēr iet uz pirti
Un Pa tumsu uz lāvas mazgāties. Tās pašas mājas puisis
s"rib izmantot gadījumu. Aizsteidzas uz pirti, noģērbjas,
Paslēpjas un gaida. Pirtī ieiet veca sieviņa. Uzkāpj lāvā
u& sāk mazgāties. Puisis mudīgi klāt un panāk savu. Ve-

c£nīte saka: «Paldievs, dēliņ, paldievs! Septiņi gadi nav

skurstenis slaucīts!»
Uzrakstījis Kārlis B—ms, Rīgā.

LFK 23, 2430.

4722.

.

Kāds vīrs izlielījies, ka viņa sieva gan nevienam citam
v
tņetim nepadodoties. To sadzirdējis kāds puisis. Tas ap-

s°lījies, ka viņš gan dabūšot, lai tikai vīrs nenākot palīgā
ūn lai atjaujot viņam pilnīgu vaļu. Vīrs arī bijis ar mieru,
J° viņš zinājis, ka sieva ir varen stipra. Sestdienā puisis
novaktējis. kad sieva pirtī mazgājusies — un tagad' tai uz-
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klupis. Vīrs aiz durvīm klausījies. Juzdams, ka sievai sāk
iet diezgan plāni, tas saucis: «Šķobies, grozies, nepadodies!
Šauj roku priekšā!»

Uzrakstījusi S. R., Rīgā.
Noklausīta Vidrižu pag.

4725.

Reiz kādās mājās dzīvojis samīlējies pāris — puisis un

meita. Viņi savu mīlestību baudījuši vienmēr pirtī. Kādu

sestdienas vakaru viņi gājuši atkal uz pirti. Saimnieks to- I

mēr gribējis zināt, ko tad šie īsti taī pirtī vienmēr tur tik I

bieži darot, tāpēc aizsteidzies šiem pa priekšu un palīdis
zem lāvas. Tikko šie ienākuši pirtī, tā uz lāvas augšā. Pui- ļ
sis teicis: «Mēs visādi to «joku» esam taisījuši, bet tā, kā I

zirgi taisa, tā vēl nekad. Nometies tu četrrāpus uz lavas,

un es tev lēkšu kā ērzelis mugurā.» Meita bijusi ar mieru.

Viņa nometusies tupus, bet puisis zviedzis: «ī-ba-ha, ī-ha-na),

un meties meitai virsū. Sī atzviegusi drusku smalkāki
Saimnieks klausījies, klausījies, un tad teicis: «Tprū:>
Nu šie tāpat pliki no pirts laukā, un saimnieks vairs savu

mūžu viņus neesot redzējis.
Uzrakstījis Jānis L—skis, Rīgā

Teicējs J. P—ņš, Nītaures pag

LF*K 2SO, 1996.

v. MEITAI BRĪNUMS — TĒVAM BRĪNUMS.

4724.

Meita taisījusies iet uz pirti. Māte teikusi: «Nu tiktu

nomazgājies labi balta!» Bet meita, no pirts pārnākusi, su*

dzas: Vlāmi ņ. es mazgā jos, mazgājos, bet kā melns, ta

melns! Kaimiņu Jānelis teica, ka viņi esot gluži balts no-

mazgājies.» Māte sūtījusi meitu pie Jāneļa, lai tas pamā-

cot, kā nomazgāties viscaur gluži baltai.

Uzrakstījis Fr. G—bis, Vandzenes pag-

Teicēja Gotlība Gruno. ap 70 g. v., no Dobeles.,

LFK 651, 527.

4725.

Reiz tevs ar mati iegājuši pirtī pērties. Tēvs 1
kaut ko ieraudzījis un prasījis, kur šī to esot ņēmusi? M»'
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te atbildējusi, ka to šai tevs esot iesviedis. Tevs nu teicis:

Ak tavu taisnu svētdienu, trāpīt taisni tā, kā vajadzējis!»
Uzrakstījis Br. R—ņš, Rīgā.

Teicēja Ģertrūde H—st, Cesvaines pag., Madonas apr.

Noklausīta Cesu apkārtne.
LFK 72, 9118.

d. PUIŠI BAIDĒ MEITAS.

4726.

Reiz puiši dabūjuši zināt, ka kaimiņu meitas ies uz

pirti. Viņi nolēmuši tās «izmozēt». Domāts — darīts. Aiz-

gājuši agrāk un palīduši zem lāvas. Atnākušas meitas, no-

ģērbušās, un sākušas pērties. Vienai meitai gadījies nejau-
ši appirsties. Otra prasa: «Velns, kas tur pirda?» Bet pui-
Ķ gudrinieki, saka pārgrozītā, rupjā balsī: «Es gan ne-

pērdu.» Meitas, domādamas, ka palāvē tiešām velns, me-

tošās plikas bēgt uz istabu, atstādamas drēbes pirtī. —

Uzrakstījis Pauls T—manis, Vecpiebalga.

Teicēja Lize V—zis, 59 g. v.

4727. (var.)

Kurzemē divas māsas gājušas pēdējās uz pirti mazgā-
ties. Bet viņas nezinājušas, ka pirtī zem sola paslēpies pui-

sis, lai meitas kailas aplūkotu. Guļot zem sola, uz kura

meitas sēdējušas, puisis palaidis smaku. Viena māsa

teiku-i
uz otru: \īāš\ kas tā par nelabu smaku?» — «Es

nezinu, es neesmu bezdējusi.» — «Es arī ne», atteikusi

pirmā. Nu puisis no beņķa apakšas teicis dobja balsī: «Es

ļrī neesmu bezdējis!» Meitas pārbijušās no savādās balss un

kailas aizskrējušas uz istabu.

Uzrakst. Kārlis B—ms, Rīga.

Teicējs E. Br—dis, Vānes pag., Talsu apr.

LFK 23, 6796.

c. BRAUCĪŠANA.

4728.

Kāda meita palikusi slima. Ataicinājuši kādu vecu,

kurlu sievu meitu ārstēt. Šī likusi izkurināt pirti, aizvedu-
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si meitu pirtī, likusi tai uzkāpt uz lāvas, tad sametusi labu

garu un sākusi meitu braucīt. Šī braucīdama saspiedusi
labi cieti meitas vēderu, tā kā tā nopirdusies. Vecene, kā

kurla būdama, teikusi: «Nu būs lani, jo māte jau runā

pretī.» Uzrakstījis J. K—ģis. Valgales pag.

4729.

Čigāniete ārstējusi kādu meitu, aizvedusi pirtī, same-

tusi labu garu, braucijusi un pērusi, tad teikusi: «Nu tu

droši būsi vesela, tev jau nekāda liela vaina nebija, tik vē-

dera galā tāda maza švīka pušu.»
Uzrakstījis J. K—ģis. Valgales pag.

4730.

Puisis palicis slims. Atnāk čigāniete, tā viņu ārstēs. Vi-

ņa aizved to pirtī, brauka un teic kādus vārdus. Uzreiz tā

puisim saka: «Nu tu esi skaidri vesels, tik tas Dieva zva-

niņš tev ceļas, zeļ un zaļo.»
Uzrakstījis J. K—ģis. Valgales pag.

f. KOPĪGA UN ŠĶIRTA MAZGĀŠANĀS.

4731.

Uz laukiem vēl šobaltdien dažos apvidos puiši ar mei-

tām pa kluso pusi iet kopā pirtī. Reiz, tā peroties un ar

silto ūdeni laistoties, kādām no puišiem sāk celties. &

nu spiežas vien, spiežas vien Madei tuvāk. Madei arī w

spiešanās tīri labi patīk, bet redzēdama, ka tā lieta pajp

par karstu, Made ar rokām gaiņādamās, iesaucas: «Uja

Ješka, trakais, neuzgrūd nu uz krāsns!» Bet Ješka tik no-

secas: — «Spied pakaļu stūrī un paplēt drusku kājas!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Majoros.

4732. Saimnieks.

Meita pirtī peras. Te durvis klusu atveras, un ienāk
saimnieks. Meita sabijusies, grib sākt kliegt, bet saimniek*
šai uzsauc: «Tur' nu, Ann' strebjamo cieti, vai tā {av*
pirts, ka tu tā gribi bļaustīties! palūk, es tev lakatu lai at-

nesu kā godīgai meitai!» Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Rīg*
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4735.

Sestdienas vakaros puiši parasti gājuši pirmie uz pirti
ttn pēc tam meitieši. Bet reiz šī kārtība tikusi izjaukta:
pirmā mazgāties aizgājusi saimnieka pavecā māsa Dārte.
Tikko Dārte nostiepusies uz lāvas, atvērušās pirts durvis un

nācis iekšā kaimiņu kalējs, jau namā izģērbies lai, tāpat kā

citas sestdienas. leraudzījis pliku meitieti, tas ātri apgrie-
zies un gribējis iet laukā, bet Dārta šo apturējusi: «Kal-

ve, kur tad nu skriesi kā puika? Pežu ieraudzījis, gribi
sienā lekt?» Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

g. PIE PIRTS LODZIŅA.

4754.

Reiz meitas sestdienas vakarā, pa pirts lodziņu lūrēju-
sas, kāda kuram puisim pipele. Kad lielās meitas jau tiku
ukam izskatījušās, pie lodziņa pakāpies arī ganu Ilžuks,

palurējis un, atpakaļ atgriezdamies, iesaucies: «Tā kā zva-

ni vien, kā zvani vien — un visi tie priekš mums — nabaga
Meitiešiem! Uzrakstījis Oļģerts.

Teicējs Dz—nis.

4575. Večuks.

.

Pa vecs lauku onkulis sestdienas vakara pielien pie pirts

paziņa un skatās, kā meitieši peras. Vecais skatās, skatās,
kamēr šim skatoties sāk celties. Vecais palecas uz

vienas

*ajas, palecas uz otras un, rokas berzēdams, iesaucas: «Ak

ļa. Dieviņa rociņā, bet tad nu stāv ka stāv, kā pirmo reizi

Jaunībā!» Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Majoros.

11. ČIGĀNS LAUKU MĀJĀS.

a. PIEĶERTS.

4756.

v
. Kāds saimnieks labi saticis ar čigāniem, un tie dzīvo-

jusi viņa mājās. Reiz saimnieks atrod, ka čigāni tam no-
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rakuši divas vagas kartupeļu. let mājās lādēdamies: Za

gļi, diedelnieki, kartupeļus nozaguši!» Čigāns, ft kā ta?

uz viņu nemaz nezīmētos, ļoti līdzjūtīgi prasa: «Kā, saim-

nieks, vai tad daudz nozagts?» — «Nu, divi vagas!» nikni
kliedz saimnieks. — «Ak tu, velns», atbild čigāns, pati
lakstu, tas būtu sūds, a divi vagas, tas i' slikti!»

(Ļaudis, kad notiek kāda maza neizdošanās, arvien sa-

ka: «Pārs lakstu, tas būtu sūds, a divi vagas, tas i' slikti!»)

Uzrakstījis A. Rg.. Sinoles pag.. Valkas apr.

4737.

Reiz kāds čigāns zirgus salaidis otra saimnieka labībā.
Saimnieks to pamanījis un visus zirgus noķīlājis. Čigāns,
ieraudzījis, ka visus zirgu» saved mājā. iet pie saimnieka un

lūdzas, lai atdodot zirgus. Bet saimnieks neklausās un sfr

ka, lai samaksājot skādi, tad dabūšot. Čigāns saka: <B

mīļais saimnieks, man nav ne graša naudas, ko lai tev mak-

sāju?» Saimnieks nosaka, kad šim neesot ko maksāt, tad

arī zirgu šis nedabūšot. Čigāns domājis, ko nu darīt, ko

nu iesākt. Viņš apķēries un teicis: «Pag', es saiminieb

piemānīšu tā. ka viņš aizies kā suns, asti nolaidis!» Čigātf
saka: «Saiminiek, citas maksas man nav. bet. ja tu gfi'l

man ir viena jērādiua. tur tev iznāks varens krāģis. Bet ti-

kai tev pašam ir jāatnāk uz manu būdu līdzi!» Saimniek

ar mieru. Viņš gājis čigānam līdzi. Kad nākuši jau tuvāl

pie būdas, tad čigāns teicis: «Jā. saimniek, to jau es ter

aizmirsu teikt, viens caurums ir tai jērādiņai. bet krāp
jau iznāks.» Piegājuši pie būdas. Čigāni visi sākuši (N

un par saimnieku nelikušies ne zinot. Saimnieks gaidījil

labu brīdi un tad prasījis: «Nu, kas tad būs ar to ādin»

priekš krāģa?» Čigāns teicis uz sievu: «Ej, iedod sai*

niekam to cauro jērādiņu priekš krāģa!» — Čigāniete P'e'
cēlusies un jautājusi saimniekam: «Vai tad tu grim 10

krāģi?» Saimnieks atteicis, lai dodot drīzi, ko te diņgeJo'
ties! Nu. tad lai nākot aiz būdas. Saimnieks nu nopratis-
kas tā būs par jērādiņu. Viņš vairs negājis aiz būdas, p e

laidies bēgšus uz māju. Čigāns pakaļ nokliedzis: _«Es Ji! "

tā domāju, ka saimnieks, ļipu nolaidis, aizies uz māju
"

Uzrakstījis Br. R—nš. RuTa-

Teicējs Erm. R—e. Cesvain. pag., Mad. apr-

Noklausīta Rīgas apr.

LFK 72. 9ti6a

Var. no Bērzgales pag. Rēzeknes apr.. LFK 72- 90#-
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b. ČIGĀNS, KĀ VĪRS UN BĒRNU TĒVS.

4755.

Reiz čigāniete, kad iznākusi runa par tām «padarīša-
nām», teikusi: «Ko nu tagad, — tagad jau visi ganu bērni

nišas; bet ka mans vecis mani pirmo reiz grūda — no prie-
ka tūlīt apsaraudājos!»

Uzrakstījis A. Rg.. Sinoles pag.. Valkas apr.

4759.

Reiz saimnieks, sarunājoties ar čigānu, prasījis tam:

«Kāpēc tev, čigān, tik daudz bērnu?» Čigāns, gudrinieks,
atteicis: — «Es jau, saimniek, māku taisīt. Kad es saku
savai sievai: graudi rikai! Tad tai jābūt plikai. Kad es

saku: padavai. tad tai jābūt gatavai, un ja tad vēl nav ga-
tava, tad jauns krekls kā ar kaltu pušu!»

Uzrakstījis J. L—skis. Nītaures pag.

Teicējs J. P—ņš.

LFK 280. 1962,

c. KUR NOZAGTIE PUTNI?

4740.

Kādreiz čigāniete nozagusi vistu un paslēpusi io sev

azote. Saimniece izdzirdusi vistu kurkstam, prasījusi, lai

Parādot, kas šij tur esot. Čigāniete atteikusi: «Kad tu bū-

S1 uz grūtām kājām, tad tev tāpat kurkstēs!»
Uzrakstījusi Irma M—dc.

Noklausīta Rīga.

4741.

.

Viens čigāns nozadzis saimniekam zosis un pec kada

laika viņam tā teicis: «Saimniek, tie klāgaiņi vairs nedzī-

to Mālaiņos.» — «Kur tad viņi dzīvo?» — prasījis saim-

nieks. «Viņi dzīvo Perdaiņos», atbildējis čigāns. Un ta ari

bijis — čigāns jau zosis bijis apēdis.
Uzrakstījis A. K—ks, Ezeres pag.

Teicēja Milda S—ja. Ezeres pag.

LFK 647, 466.
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d. ČIGĀNS, KĀ VALODNIEKS.

4742.

Čigāns reiz sarunājies ar latvieti par katra valoduun,
staro citu, teicis: «Ir gan daiļa tā latviešu valoda! Ne- ļ
meklēsim nemaz kādu smalku vārdu, ņemsim, piemēram, ļ
par tām pat vīrišķu lietām: mūsu valodā viņu sauc vien-
kārši bimbāsu, bet pa latviski fifēlijā!» (Šis čigāna iztei- I
ciens tiek plaši lietots.)

Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag., Valkas apr.

Var. no Cesvaines, LFK 72, 6820.

e. VISĀDI MANĪGS.

4743.

Puisis satiek čigānu un tam prasa: «Ej, Andž, tu tāds

šivērīgs puisis, pasaki, no kuras meitas vieglāki var da-

būt
. . ~

un kura labāki dod? Man traki gribas!» Čigāns
ievelk no savas pīpes krietnu dūmu un tad, nospļaudamies,
saka: — «Jā gribi lēti un labi, tad ej uz nabagu māju pie
klibās Ediņas, tai ir pulvers. Lai veca, bet lec! Tā tevi

tā nomals pa vienu nakti, ka kaulus staipīsi un nevarēsi

sastaipīt!» — Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

4744. Labāk tā kā tā!

Čigānam nosprādzis zirgs. Jaunu nopirkt tas nevarē-

jis, un tāpēc no pazīstama saimnieka nopircis vērsēnu, vēr-

sēns bijis diezgan dūšīgs, un drīz vien čigāns braucis ar to,

ka rūc vien. Reiz saimnieks čigānam prasījis, kas nu esot

labāks: ķēve, vai vērsis? «Saimniek», atbildējis čigāns»

«ķēve mīza un spēra, bet vērsēns bļau' un velk!>
Uzrakstījis V. Sk-ja.

Teicēja M. Sk—ja.

4745.

Kādam saimniekam bijis ļoti nikns suns, kas stāvēji*

ķēdē piesiets pie klēts durvīm. Reiz saimnieks, krogu dzer-

dams, saderējis ar čigānu uz 25 rubļiem, ka tas nepieieso

pie viņa klēts durvīm. Čigāns strīdējies, ka viņš pieies. AD
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nu ielikuši pie krodzinieka pa 25 rubļi ar norunu, ka tas,
kurš derības vinnēs, naudu saņems un jau tajā pat naktī

čigāns stājies pie darba.
— No rīta saimnieks vai mēms pa-

licis no brīnumiem, redzēdams klēts durvis vaļā un suni
ar visu ķēdi pa pagalmu staigājam, bet čigāns, smieda-
mies, stāstījis: «Es tavam «jaunkungam» atvedu no Lejas
saimnieka «brūti» un kamēr šie abi pisās, es strādāju ap
durvīm kā savās mājās!»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Ķemeros.

f. ČIGĀNS PIE SAIMNIEKA SIEVAS.

4746.

Reiz kāds saimnieks, negaidot pārnākdams mājās, atra-
dis čigānu, ar šā sievu pisoties. Papus palicis pārsteigts stā-

vot un kamēr šis vēl brīnījies, čigāns sarāvis bikses un prie-
Cl j>i šim klāt steigdamies, - teicis: «Oi, labi saimeniek, ka

Pamācāt, es jūs nedēļām meklēju. Nu, kas ir, pārsviedīsim
sievām:

es tavējo jau izmēģināju — pamēģini tu manējo
7" pieliec balto kēveli piedevām un sit saujā!» Tā runā-

dams, čigāns pamazām virzījies uz durvju pusi, kamēr bei-
dzot izmeties laukā un aizlicis kā aizsvilies uz mežu.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Bērzaune.

4747.

. Saimniekam mājās neesot, ienāk čigāns un sāk ar saim-

Jļieci aprunāties. Beidzot tas prasa, lai saimniece šim do-

do;
v

Saimniece neko daudz neliedzas, sak', vai tad visu

touzu ar tā vecā daiktu vien lai oārtiek, vajag tak pārmai-
ņas arī. Tā ņemoties, kad jau nāk pie noiešanas, saimniece
niepuž kavalierim un saka: «Čigāniņ, met nu mieru, velc
lauKa, ka neuztaisa bērnu!» — «Nebēdā niekus, saiminiec!»

čigāns atsaucas. — «ja Dievs pats palīdzēs, tad pietiks
Maizes visiem no vietas!» — Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Jaun-Kalsnavā.

4748.

. Kādās mājās bijis par puisi pieņemts čigans
1

Reiz, kad

ail*mieka nebijis mājās, saimniece iesaukusi čigānu pie se-



Uzrakstījis O. T—ns, Alsviķu pag

Noklausīta Alsviķu pag

4751.

Reiz čigāns tikmēr luncinājies ap kādu dievbijlg}l v?

skaistu meitu, kamēr dabūjis gan šo gar zemi un sācis 2
, 1

nāmo «joku» taisīt. Meita to darījusi pirmo reiz sava *j
žā, tādēļ šai bijis tā kā bailes

— sāpējis ar' drusku, iID '
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vis aprunāties un no tās runāšanas jau abi drīz vien atra- I
dušies gulta. Līdz ko čigāns drusku ielicis, tikai pašu gali
nu, saimniece jau sarāvusies un nopūzdamās teikusi: «Ai
Dieviņ, cik labi butu, ja manam vīram būtu tik resma!»-
Bet čigāns nošņācies vien un, piespiezdams kā nākas, no-

teicis: «Pagaid\ pagaid\ saimniecīt, kad dabūsi visu iekšā
— kad gals aknas grābās: redzēs, kādu meldiņu tad

vilksi!» Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Odzienā.

g. ČIGĀNIETES PATEICĪBA.

4749.

Reiz vienās mājās iegājusi čigāniete un lūgusi, lai

dod kaut ko priekš bērniņiem. Saimniece pašlaik bokājus

kaņepes. Saimniece tās arī iedevusi čigānietei. «Paldies

tev, māmiņ! Kk. tad nu deva kā cāli. kā cāļa sūdu!» -

Uzrakstījis Aleksandrs C—ze. no Kosas pag.

Teicēja Kari. C—ze. 64 g. v., no Kosas pag.

LFK 617. %

h. SVARĪGI UN SVINĪGI.

4750.

Čigānu sasietu ved ratos uz cietumu. Čigāniete sēd lī-

dzās un raud. Te čigāns saka uz vedējiem: «Uzmetiet
mums kādu deķeli, lai es vēl reizi varu to māti nokakurtJJ
Vedēji arī uzmet čigāniem kādu segu un paši aizvēršas nost

Zem segas čigāniete atraisa čigānam rokas un kājas.
no ratiem laukā un krūmos iekšā. «Ķēri nu čigānu kfl'

mos!»



kungstejusi vienā kungstēšanā. Bet čigāns, spiezdams to

«grendzeli» iekšā, kā nākas, mierinājis: «Ko plāti muti, ko
baidi blusas — ciet! Kristus pats arē cieta un. man liekas,
drusku vairāk par tevi!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Daugavpilī.

i. ČIGĀNS ĶEZĀ.

4752.

Pie kāda saimnieka, ragu licēja, reiz atnācis čigāns ar

savu sievu. Lai čigānietei nolaižot «sliktās asens» (parasts

Q*?^®ns P'e ragu likšanas), neesot tā kā gluži vesela.

.lmn ieks arī sameklējis savus amata rīkus un vedis čigā-

??• iuz Pirti. kur parasti ragu likšanu taisa. legājuši pirtī
(čigāna iekšā nelaidis), nokrampējis durvis un licis čigānie-
tei noģērbties un gulties uz lāvas. Bet čigāniete, laikam,

ļļļjusi diezgan pamatīga, tādēļ saimniekam uznākusi kāre

ļikt Čigānietei īsto ragu, ko tas arī sācis darīt, un čigāniete
kliegusi. Čigāns, iekšā nevarēdams tikt, locījies ap durvju
sķirbām un saucis: «Šķobies, grozies, nepadodies! Spied
?uzas kopā, grūd sauju priekšā!» Bet čigāniete jau mie-

rigi atbildējusi: «Ko nu spiedīsi gūžas kopā. ko grūdīsi
sauju priekšā, kad jau elles sprunguļam gals iekšā!»

—
No

tās reizes čigāns nekad vairs negribējis sievai sliktās asens

nolaist.

i.
vNo šī, attiecīgos gadījumos, parasts izteiciens: «Šķo-

es- grozies, nepadodies!»)
Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag.. Valkas apr.

(var.) Ka kandavniekos čigāniete puisi ārstējusi.

j
Puisis žēlojies saimniekam, ka esot slims, sāpot vēders.

mājas tuvumā mežā bijuši apmetušies čigāni. Saim-

nļeks nogājis pie čigāniem un stāstījis, ka puisis slims pali;
c,s- Puisi apņēmusies ārstēt viena no čigānietēm. Nogājusi

*ļz slimā puiša māju, čigāniete likusi izkurināt pirti,_un ve-

flusi puisi uz pirti, likusi puisim izģērbties, tad izģērbusies

V v

ati un uz āvas sāk usi braucīt puisim vēderu. Puisis

"jļ1 braucīšanu nevarējis izturēt un sācis pats čigānieti mī-

FJ* Čigāns, nevarēdams puisi ar čigānieti sagaidīt no pirts
l2nākam. ieskatījies pa pirts logu un redzējis puisi čiganie-
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tei virsu. Čigāns sadusmots gribējis, tikt pirtī iekšā, be!
durvis no iekšas bijušas aizslēgtas. Čigāns izsitis pirts lo-
dziņu, iebāzis galvu un saucis: «Šķobi, grozi, nepadodies,
šauj plaukstu priekša». Čigāniete atteikusi:

— «Kur lai šau-

ju, kad zvenģele jau iekša!» — Čigāns, redzēdams, ka puisis
nemaz nebīstas no viņa, noskrējis pie saimnieka un saucis:
«Saimenīk, saimenīk, nelaime pirtī! Tavs puisis pis maini

sievu!» Kamēr saimnieks ar čigānu gājuši uz pirti, puisis
savu darbu pabeidzis un iznācis no pirts saimniekam ue

čigānam pretīm gluži vesels. (Teiciens: «Saimenīk, nelaime

pirtī» — plaši pazīstams. Red.)
Uzrakstījis Kārlis B—ms, Rīgā.

Teicējs Pēteris Kr—gs, 57 g. v„ Dzirciema pag.. Tukuma apr.

LFK 25, 5275.

4754. (var.)

Mes septiņi dūšīgi čigāni braucām uz Labrencenes tirgu
Ceļš gāja gar pašu Sīmaņa riju. Pērkons tur spēra. Kna-
buļi vien zibināja. Domāju, ka iespers ģēvelē, bet iespēra
ģēveles stūrī. Mes braucām. Tur nāca viens tiltiņš. Tāļāk
naca viens kalniņš. Uz tā kalniņa zemeņu ogu kā bērtin
nobērts. Tur nosēdāmies. Es, mans dēls, mans dēla dēls,
Salmu deguns, Salmu deguna dēls un vēl viens čigāns un

mana meitiņa Audžiņa. Kur gadlījās, kur ne, sauszeme*
zutis iekoda manai meitiņai Audžiņai pašā vēdera rebečkā.
Stāvu leca, baltu mīza. Trīs dienas saldu pienu mutē ne

ņema. Citi teica, lai liekot grauzdētus mālus ar bērza pum;
pūriem. Izlikos, bet neko nelīdzēja. Tad pātars teica, 1»

vedot uz ša pirtiņu. Tad viņš teica: «Meitiņ, kāp lāvā!» Es

pats pie lodziņa stāvēju un skatījos. Te viņš ņēma:
kā*

tera kaklu, kā kumeļa kāju, kā vērša mēli, astoņām rantērn;
deviņām kantēm, spurga galā, ripa pa vidu. Lika to manai

meitiņai Audžiņai pašā vēdera rebečkā. Teicu: «Meitiņ-
šķobies, grozies, nepalaidies!» Bet viņa mani mēdā: 4e'
Je,!

_

Grūd savu mēli priekšā, lai tas elles strumpels neiet

iekša!» —

Uzrakstījis J. R—ņš, Rī?ā-

Teicēja Antonija V—te, 55 g. v., Patkules pag., Madonas apr.

Noklausīta Jaunlatgales un Alūksnes apr.

LFK 479, 1151

Citi varianti: no Alsviķa, Mellužiem, Taurkalnes. PBK. no Rī£aS'
LFK 25, 2476, Patkules, LFK 479, 1024, Cesvaines, LFK 72 . 8045.
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12. ŽĪDS LAUKU MĀJĀS.

a. «NAV TĀ, KĀ PIE CITEM ZĪDĒM!>>

4755.

Žīds ieaicinājis reiz savā istabā latvieti. leejot žīds

ieraudzījis, ka uz galda atrodas bērna netīrumi. Viņš sitis

pa tiem tā, ka tie, caur logu skriedami, krituši uz ielas, un

teicis: «Pie mums nav tā, kā pie citiem žīdem, ka bērns uz-

tais uz gaidēm, ta mēs — pa trīs tāzem uz ielem: pleks!»
Uzrakstījis Jānis Zv—ne. Rīgas.

Teicējs Jēkabs Zv—ne. no Rīgas.

b. KĀ TO VAR ZINĀT!

4756.

Kādam
paunu žīdam bijusi smuka, jauna sieva. Žīds

Pārgulējis kādās saimnieka mājās. Saimnieks prasījis, kā
Vl?am nav bailes pašam staigāt apkārt un sievu atstāt vienu

pašu mājās. Viņa taču pa to laiku varot dzīvot ar citiem.

nV° at°ildējis: «Ui, saimniek, kā es to vare zinet.

salūzus un saplīsus viņai nav!»

Uzrakstījusi Irma Man—dc.

Noklausīta Tukumā.

c. ŽĪDS UN SAIMNIECE.

4757.

. Reiz žīds iegājis kādā lietainā rudens vakarā pie saim-

jļļeka un lūdzis nakts mājas. Saimnieks arī atvēlējis palikt.
lcls labi nemācējis latviski. Vēlāk tas iegājis pie saimnie-

ļļ? un lūdzis, lai iedodot viņam kartupeļus, piebilzdams:
fkad žīdam iedod rāceņus, tad viņam stāv stāvus». —

Uzrakstījis F. X—ars. no Dubultiem.

4758.

«JJz laukiem, svētdienas rīta žīdiņš grib nobirstēt sev

Pgērbu. tādēļ prasa saimniecei birsti: «Mīle saimniece, kur
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ir tā pirst'?» Saimniece domā. ka žīds runā muļķības, i*

deļ sak to bārt. Žīds taisnojas un sauc: «Vai jūs trake.es
tokš negrib pirst, bet es grib to pirst'!»

Uzrakstījusi M. R.

Teicēja L. Z., Ādažos.

4759

Lauku mājās iebraucis žīds. Naktī to saimniece noguldī-
jusi turpat saimniekistabā. Guļot saimniecei noslīdējusi sega.
un mēnesnīcas gaismā spīdējis balts viņas dibens. Žīds to

ieraudzījis. Klusu tas pielīdis pie saimnieces un sācis ap to

grābstīties. Saimniece pamodusies un bailēs sākusi kliegt
Žīds meties uz durvīm. Pamodies arī pats saimnieks un pra-

sījis, kas še notiekot! Saimniece sūdzējusi, ka žīds sācis ap

šo grābstīties. Bet žīds taisnojies: «Ui, pape, man tape

nelabe! Es meklēje durve! Tā dibene spīdē je balte, un es

domāje. ka tā pati ir tā durve klinke!»

Uzrakstījusi S. H

Teicējs, S. F„ Rīgā.

d. ŽĪDA SIEVA UN LATVIEŠU PUISIS.

4760.

Reiz kāds latvietis knakstījies ap jaunu žīdeni. Žīdiete»

tēvs, to redzēdams, teicis: Tu pasposīt varre, bet tikai?0,

dīge. Joke kas joke. bet kad augšpus cele gale, tad vairs na*

joke!»
Uzrakstījis Br. R—ņš, RiP"

Teicējs Andrējs S—ņš. 72 g. v., Cesvaines pag. nespējnieku māja*

Madonas apr. LFK 72, 5077.

4761.

Kādam žīdam ir jauna, smuka sieva. Pats žīds branļ»

apkārt ar traukiem. Par puisi tas ir pieņēmis latvieti. &a

mēr žīds no mājām prom. puisis sāk dzīvot ar žīda

Kādreiz žīds paliek mājās ilgāku laiku. Bet sieva vairs nj
var bez Jāņa dzīvot. Viņa top slima. Žīds nobijies iet

Jāņa un lūdz šo braukt pēc ārsta, sievai esot drudzis. *

arī protu drudzi ārstēt», saka Jānis.. Lai tikai Šo 'ā \ s\ d
'-
](

vienu pie sievas. Žīds ir arī tā ar mieru. lelaiž puisl

sievas, bet pats grib redzēt, kā tad šis to drudzi ārstēs.
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atslēgas caurumu tas visu noskatās un brīnās: Kas skates
un to zine, ka vine ārstē to drudze, tas to redz, bet kas to

nezin un iskates, tas dome, ka vine ar mane sieve p ....
!»

Uzrakstījusi S. R.

Noklausīta Rīga.

Vienam žīdam bijusi ļoti skaista meita. Kāds puisis
ļankele gribējis šās par varu izpist. bet nav varējis izgudrot,
kā lai dabū.

Vienu reizi viņš saticis veco žīdu un prasījis tam. Žīds

sacījis, lai parādot savu pimpi. Šis parādījis arī savu vem-

peli. Žīds teicis, ka tā nebūšot līst, bet puisis pretim, ka bu-
«t Pēdīgi viņi noderējuši. Puisis teicis: «Ja mans līž, tad

tev "* jāmaksā man sešdesmit rubļu, bet ja man nelīž, tad
es tev maksās trīs pūr rudzu un divdesmit rubju naudā». Žīds

'am piekritis un atsaucis savu meitu. Šī, nabadzīte, gan nav

gribējusi, stipri baidījusies no tāda bomīša. bet beidzot arī

Pieļāvusies. Žīds jau domājis, ka viņš ir vinnētājs . . .

bet

bomīti vairs neredzējis, puisis to jau bijis iestūmis. Tad
zīds iesaucies: «Jankel, lai nu es to sešdesmit rubļu esmu

Paspēlējis, bet eka tev znaudz!» —

Uzrakstījusi E. V—dc. Jaunburtniekos, Valm. apr.

Teicējs Jānis D—ga, Valmiera.

LFK 625, 1054.

4765. Da kaizere.

Bijis vecs un bagāts žīds. Sieva tam bijusi jauna. Pie

zīda reiz saderējis puisis Mazdāvids. Tam iekārojies žīdieti.

puisis nu izgudrojis tādu štuku: dabūjis zilu un sarkanu
d2lParu (krāsotu vilnas dziju) un apsējis ap savu «lietu»,

pie paša gala. zilo augstāk. Kādā rītā tas guj gulta,
friku» pacēlis. lenāk žīds, sūtīt puisi pie darba. Tas nu

ierauga savādo «rīku» un sāk prasīt: «Ai, Mazdovite, kas

!v Par pimpem?» Lai neprasot, puisis atrunājas, šim jau

,a esot nelaimes diezgan, nemaz sacīt negriboties. «Oi, Maz-

ļ'ūvite. vai tu man ar negrib sacīt?» — Nu, esot tādas kara

,aiku zīmes no turku zemes. Ja šis meitai iebāžot līdz sfcr-

nai strīpai, tad dzimstot ģenerālis, bet pašam pusmūža
f°.st- Bet ja līdz zilai, tad dzimstot ķeizars,, bet pats arī

Nu žīds sola simts rubļus, lai šā sievai pataisot ķei-
zaru

- Bet Mazdāvds nij un nij. Solījis žīds ir tūkstoti, bet
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šim sava dzīvība dārgāka par tūkstoti. Nu, lai tad taiso:

ģenerāli, došot pussimtu. Mazdāvids ne. Žīds sola simta
Nu šis taisīs arī. Kā Mazdāvids žīdenei virsū, tā žīds klu-

sām klāt un tik spiež Mazdāvidam uz pakaļas un kliedz
«Da kaizere! Da kaizere!» Mazdāvids dabūjis no žīdietes

ko gribējis un no žīda simts rubļus, tad pateicis žīdam, ka ai

savu spiešanu tas visu izjaucis: ne nu iznākšot ķeizars, n

ģenerālis. Gan vēl žīds cerējis, ka tak kaut ģenerālis būšot

jo diezgan dziļi jau Mazdāvids iespiedis. Bet žīdieteī pie
dzimusi meitene.

Uzrakst. O. T—ns. Alsviķu pag.

Noklausīta Alsviķu pag.

4764.

Vienam žīdam — Ābramam — bijusi skaista meita

kura iepatikusies latviešu puisim. Bet puisis bijis gudrs
zinājis, ka ar vienkāršiem paņēmieniem pie žīdietes netik

— tādēļ izgudrojis viltību. Vecais žīds katru rītu gājis M

upīti mazgāties. Puisis aizgājis tajā vietā agrāki, uzkāpis ko

kā un gaidījis. Līdz ko žīds atnācis un sācis pukšķināt. -

puisis augšā, koka lapās paslēpies, dobji saucis: «Āabraaß

Aaabraam!» Žīds domājis, ka Dievs ar viņu runā, trasi

pārbijies un drebēdams teicis: «Runā, kungs, es klausos

Tad puisis, tāpat kā no kubula, runājis: «Ņem latviešu pois'

Miku (tāds puisim bijis vārds), un lai viņš iet pie tavas mei-

tas Zāras un viņu pieguļ: no tā viņa dzemdēs Mesiju! 2ūi

traki priecīgs tūlīt skrējis uz māju un meklējis Miku. Mļ*1
saņēmis žīdu ļoti vienaldzīgi. Ābrams priecīgs stāsu>

«Mike, es tev labe vēste nese: tu vare nākt un uzšaut
Zārai pa slipskem!» Mika izlikdamies nospļāvies un teici"

«Es jau neesmu traks, ka ar žīdieti smērēšos: vai man <jj,'
meitiešu trūkst!» Nu Ābrams traki lūdzies: «Nu nāc, Mļ'

ke, uzsaun Zārai reiz par slipsken!» Beigāte arī puisisiielai-
dies: mēģināt viņš varot, bet tur nekas neiznākšot.

Mika arī sācis «saut pa slipskem». Vecais žīds stāvējis HJ
(Mesija taisīšana jau nav joks!), puisi mudinādams: "L

saun pa slipskem, uzsaun pa slipskem!» — Beigas, J.?r
dams, ka tā lieta jau iet kārtīgi, pats vēl uzsēdies Mlk

virsū un spiedis ar savu svaru. Pēc sava laika Zara dze

dējusi — dvīņus. Nu Ābrams plēsis peisakus, skrējis P

Mika un_ kliedzis: «Tu biji blēdē, Mike, kā tad var g
Mesije būt!» — «Jā. kadeļ ta tu man sēdies virsu?» —

at
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dējis puisis, «es butu vienu vien iztaisījis!» — (Tautā lieto:
Nu. uzsaun pa slipskem!»)

Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag., Valkas apr.

c. VEIKALS PALIEK VEIKALS.

4765.

Kāds mazs žīdelis apņēmies apmierināt kādu meitu,
kuru vēl neviens vīrietis nav spējis apmierināt. Viņš nove-

dis meitu pie sevis un teicis, ka viņam esot kauns*, lai šī aiz-

sienot acis. Labi, meita bijusi ar mieru, un «strādāšana» sā-
kusies. Pēc kāda laika meitai tā lieta sākusi likties šaubīga:
reizēm pipele bijusi resnāka, reizēm tievāka — reizēm īsa,

reizēm pavisam gara, un viņa norāvusi apsēju no acīm un

ieraudzījusi sev blakus bārdainu krievu. «Kur žīds?» meita

iesaukusies. «Žīds stāv pie durvīm un pārdod biļetes!»
krievs atteicis.

Uzrakstījusi V. V.. Jūrmalā.

4766. — 4767.

1. Reiz vienam žīdam gadījies' tā. «Kādā karstā vasa-

ras dienā es gāje uz J.-L. muizem», tā stāstījis žīds, «man bi-

jāaiznes Kalniņa saimniecei salāpīte zoboke. Es piegoje
Pte muizem. Bije pose pusdienes lāike. Neviene cilvēke

es gāje ieks pilēm ieksē. legāju ieks vienem

— tukse, ieeju otrem istabem, tā otkanaties tukse.

ļjju ieks tresēm ustabem, tas bij ieks posem kunga zālēm...

U ko es, redze, pots Kalniņa kungs Kalniņa saimniecei ieks

skinkem, ieks posem pusdienas laikem, un aiz caurspidīgem
gultes aizkarem. Es mudīge un klusu gribēju aizšmaukt, bet

Jni bije jau pamanījuši. Es izgāje prieksējē istabe un gai-
de, kas nu notiks. Te pēc kāda laike iznāk Kalnine kunge
un, izvilcis no kabate noude, soke: «Opse, kas sites», un to

Rīdams, vins man vīcināje gar degune 5 ruble papīre nou-

Je-,Es atbildēju: Kalniņa kungs, es zinu gon, kas tas ir,
tos

ir pieci rubļi papīra naudē. Vins pasniedze man tos pieci

rubļi un sacīje: «Opse, tu toks neko neredzej!» Un es tei-
Cc ka neko neredzēj'. Kalniņa kungs aizgaje projem. Pec

toaze brītine ienāce Kalniņa saimeniece. Es atdeve salopite
2a°ake un saņēmu no viņas 4 ruble. Es zinaje gon, kāpēc
Vlae man tik daudzi dod, jo man zābaku lapīšane maksaje
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tikoi piezdesmit kapeike. Es viņai pateicos un aizgāje pro-
jām.

2. Piegājis pie upes, es gribe tikt pāri. Laivinieks prose
noudē. Bet man noude žal. Es viņam soku: naudes man

nav, bet es zine smukes stikes. Un tā es laiviniekem izstā-

stije, ka Kalniņa kungs ieks posem dienvidus laikem Kalni-

ņa saimniecei bije ieks skinkem, un dives papēzes bije uz

augse un dives papēzes bije uz zemi!» —

Uzrakstījis Br. R—ņš. Rīgā.

Teicējs Jānis A—ņš, Liezeres pag., Madonas apr.

LFK 72, 13885.

f. ŽĪDA UN ŽĪDENES PAKALPOJUMI SAIMNIEKAM.

4768.

Saimnieks bijis patlaban ganībās pie lopiem, kad pie-
nācis arī žīds,. Viena aita bijusi iegājusi miežos. Žīds, gri-

bēdams to saimniekam pastāstīt, teicis: «Ui, aite miezi»-

«Ak, tu duls žīds, nav redzējis, ka aita miez!» atteicis smie-

damies saimnieks. Bet pēc laiciņa žīds teicis atkal: Bet

saimniek, aite tak miez'!»
— «Nudien, tas žīds ir traks!» du-

smās iesaucies saimnieks. Bet žīds izmisis saucis: «Saim-

niek, aite miezē!» Nu tikai saimnieks ieraudzījis, ka aita

miežos un dusmīgi uzkliedzis: «Ak tu muļķa žīds, kāpēc tu

ātrāk neteici, ka aita miežos!»

Uzrakstījis O. D—te, Mellužos.

Teic. V. Eš.. Druvienā.

4769.

Kādā saimnieka mājā dzīvojis žīds ar savu sievu. R^
saimniekam bijis jābrauc uz pilsētu, un žīdene lūgusi, 1&J
paņemot viņu arī līdzi. Saimnieks paņēmis arī. Darīšana

nokārtojis, saimnieks vēl gribējis apmeklēt arī «meitu flia

j
ju». Bijis piektdienas vakars, un žīdene dzinusi, lai kraJ

c°

s

uz māju, viņai jāsvinot «sabes». Saimnieks nepielaidl^
Viņam jāejot pie meitām. Saimnieka uzvārds bijis *ķ ir!*j j
Žīdene padomājusi, tad teikusi: «Nu, Skirbe pape, Ja JJ i
nesaket neka manem vīrem, un eset ar miere iztikt ar_ma
skirbe. tad mēs pase varem to liete nokārtot!» Ta arī n°

cis, un žīdene tikusi mājā pie «sabu» svinēšanas.
R

Uzrakstījusi S. *■

Teicējs S. F., Ri?ā
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g. ŽĪDAJOKI.

4770.

Vienās mājās bijis apmeties žīds. Tas bijis tāds liels
joku Pēteris. Turpat bijusi viena meita. Viņi abi divi pastā-
vīgi nerrojušies. Vienreiz meita iegājusi istabā, un žīds tai

uzprasījis: «Meite, meite, kas tā par aite, vai tu neredzēji tā
aite?» Meita prasījusi: — «Kas tā par aiti, ko tas žīds tur

muld?!» — «Nu, tā aite, kas te iet no vienem mājem uz otrem

niājem. No tām Cunkam uz tām Bunkam, kam tā vezgerke
tā kaju starpe, kas tam citem aitem iet pa virse!» — «Ta jau
irtas tekulis!» — meita iesaukusies. «Jā, jā, tekule, tekule,
tekule !> Uzrakstījis A. K—ks, Ezeres pag.

Teicēja Lavīze N., 72 g. v.. Ezeres pag. nespējnieku maja.
LFK 647. 891.

4771.

Kāds žīds iebraucis mājā;, andelēdamies ar meitām un

kleitām, visu mājnieku priekšā skaļi appirdās, ka blakšēja
vien. Mājniekiem prasot, kāpēc tas jaunu meitu priekšā tik

naiki perd, žīds liedzies, ka tas nav pirdis. Prasot, kas tad

Plfda, žīds lielīgi izsaucies: «Kumele pirde, vise Rīge
*mirdeb

Uzrakstījis Jānis R—gs, Ķēču pag. nespējn. mājā.
LFK 675, 154.

h. ŽĪDA PIEDZĪVOJUMI AR LATVIEŠU MEITĀM.

u

ŽĪ(k Spējis iet meitās un prasījis viņām, kur šīs guļot
Meitas tam iestāstījušas, ka guļot uz cukutiņas. Gribeda-

mas žīdu izjokot, viņas ielauzušas cukkutiņas griestos cau-

r-mil- Naktī, kāpjot uz kūtiņas, žīds pa caurumu iekritis

aiz.galdā, kur cūka gulēdama šņākusi. Žīds teici»: «bnac,
vai

nesnāc, es jau tev tā kā tā roka dabūs!»
J

Uzrakstījis L. Kr-ņš, no Baldones.

4773.

...
Žīds reiz ņēmis naktsmājas pie kādas saimnieces kurai

bl l*si ļoti skaista meita, kas žīdam ļoti patikusi. Kad bijis
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jau pari pusnaktij, žīds līdis pie meitas un grasījies viņai
durt ar tādu kā rundziņu. Meitai tapis bail, tāpēc viņa sau i
kusi mātei: «Māmiņ, māmiņ. man žīds grib durt ar rundzi
ņu!» Žīds, to dzirdēdams, iesaucies: «Ui, turi muti, mulkīte
Tā nav rundzine, — ta ir mane divdzīsle aste!»

Uzrakstījis R. Xļ—ņš, Taurkalnes pag.

Teicējs M. V—kis, 65 g. v.

4774.

Reiz žīds latviešu meitai uztaisījis bērnu. Meita iesi

dzējusi žīdu, lai piespriestu ko mazā Jankeļa audzināšanai

Tiesneši ilgi sprieduši: nevarējuši saprast, cik lai žīds mak
sātu. Beigās viens gadījies attapīgāks: lai nomērot žīds

daiktu un uz katras tekošas colles lai žīds maksājot 1W

rubļu. Labi, izmēra, — žīda daiks izrādās četras colles uc

vienu «fierdeli» garš. Žīds izmisis sāk brēkt: «Ui, cetn

colle, cetre simte, cetre colle, cetre simte!» Bet meita arī na

muļke un saka: «Bet kur ta «fierdele» palika?» Žīds*

«šeites» vīrs atbild: «Tā firtele nav ko rēķināt, —tā paliek
ieks spolvem!»

(Sakarā ar šo nostāstu, ļaudis bieži saka, kad iznāk dari

šana ar kādu «firteli»: «Nu, tā firtele nav ko rēķināt!»).
Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag.. Valkas apr.

4775.

Kāds vecs žīds bijis liels «ģēģeris» uz latviešu meitām

lebraucis vēlu vakarā kādās mājās, viņš sācis apprasīties
kura meita viņu laidīšot pa nakti pie sevis pārgulēt, un ap

solījis par to lielu maksu. ,
Tiešām ar vienu meitu žīds arī noslēdzis veikalu, sama1;'

sājis 5 rub. (zelta) skaidrā naudā, iedevis lielo lakatu un "

šo un to. Bet, kad nu žīds sācis naktī grozīties, meita 8*

saukusi: «Guli, žīd, ko kusti! Uz gulēšanu runāts, ne'1
kustēšanu!» Žīdam neko darīt. Tas arī noguļ visu n3*'

itin rāms.

Vēlāk gan žīds nodevis meitu tiesai, bet kad citi mājni,f ,
ki apliecinājuši, ka žīds tiešām gulējis pie meitas, viņa

•

dzība palikusi neievērota.

Uzrakstījis Tālivalds M—ks. Tilzas pag., Latga'e-

Teicējs Juris M—ks, 67 g. v., no Lubānas pag.. Mad. apr

LFK 608. 1#

Var. no Mellužiem P^K-
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4776.

Kāds žīds uzmācies latviešu meitai ar neķītru piedāvā-
jumu. Meita arī apsolījusies padoties. Dabūjusi līdakas

galvu, tā pielikusi pie kaunuma, un kā žīds grasījies uz to

pusi, tā meita teikusi: «Pīzda, puc žīds!» Žīds uzgrūdies uz

līdakas zobiem un iesaucies: «Uoi, pizdem zobes!»

Uzrakstījis Kārlis B—ms, Rīgā.

Teic. J. St—me. Bauska.

LFK 23, 5528.

4777.

Žīds salīdzis ar latviešu meitu taisīt joku, un maksu no-

runājuši uz siļķēm: cik reižu žīds grūstīšot, tik siļķu jā-
dod, žīds, skops būdams, pirmo reiz grūdis ļoti lēnām, teik-
dams: «Viene silke», tad: «dive silke», tad jau ātrāk: «siļ-
ķe, silke, silke», — tad sācis iet ugunīgi: «silke-silke-silke-
silke

—. vi, nem vise muce!»

Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag., Valkas apr.

4778. (var.)

Kāds žīds gājis pie vienas meitas un solījis katru reizi

maksāt vienu mārku. Viņš sācis rēķināt, cik mārku iznāks:
'Viena marka, divas markas, marka, marka, marka, marka,
marka!

. .» Naba-dlziņš nespējis skaitīt.

Uzrakstījis Fr. G—bis.

Noklausīta Vandzenes pag.

LFK 651, 552.

Citi varianti: no Bauskas apr. LFK 23, 5486. no Rīgas, Jēkabpils-

Krustpils PBK.

4779.

..
_Uz laukiem, kur kalpi un kalpones visi guļ vienā istabā,

jērāda arī žīdam guļas vietu. Žīds sarunājis ar meitu. Meita
blJusi ar mieru par «parķa» jaku, to pa nakti pieņemt pie

Sj18- To dabūjuši zināt puiši un vaktējuši, kas notiks. Ka
2l_ds ceļas un iet pie meitas, puisis rauj sērkociņu, it ka pī-

?e

ļ v- un tā katrreiz, un tā žīdam plāni izjūk.
_

Sadusmojies
Zl(,s jautā: «Jankel, ko tu cauru nakti zēvele?»

Uzrakstījis Kārlis B—ms, Rīga.

LFK 23, 2521.
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4780.

Žīds gulējis pa nakti kādās mājās, kur bijusi smuka
meita. Žīdam meita ta iepatikusies, ka tas sācis to lūgties, lai
šī pieņemot viņu pa nakti pie sevis. Meita arī bijusi ar mie

ru, bet tikai ne par velti, lai samaksājot. Žīds arī iedevi?
meitai paris zīda lakatus un gaidījis nakti. Vakarā vēl <a>

prasījis meitai, ka šij esot vārds, lai zinot naktī kā saukt
Meita atbildējusi, ka viņas vārds esot Dirsa. Žīds naktī gai

gaidījis, vai meita viņu nesauks. Nevarējis sagaidīt
un sācis pats saukt: «D..sē! D..sē!» Puiši, kas gulējuši tai

pat istaba, domājuši, ka žīdam neiet labi un sākuši vinu la-

māt, vai šis esot cuka, ka istabā gribot muļķības taisīt! Žīds

laiciņu nogaidījis un, domādams, ka puiši jau aizmiguši
saucis atkal meitu. Puiši, kā cēlušies, tā grābuši žīdu aiz ap-
kakles un izmetuši pa durvīm. Bet meita smējusies, vēderu

turēdama, ka tā piemānījusi žīdu.

Uzrakstījusi S. R.

Teicēja V. S.. Rīgā.

4781.

Agrākos laikos braukāja apkārt paunu žīdi, izvadādami
dažādas sīkas preces pa lauku sētām. Kādās mājās atbrauci;
>aunu žīds un palicis arī tur nakti pārgulēt. Mājās biju?
oti skaista kalpone, Anna, kas paunu žīdiņam varen iepati-
cusies, un tāpēc tas ar to ievadījis sarunas par klātgulēšanu
s
ar atalgojumu meita iepriekš saņēmusi katūna drānas M

galvas lakatiņu. Māju puisis Krišus bijis Annas iecerēto;
tālab visu norunu ar paunu žīdu viņa atstāstījusi savam Ķrl'
šum, kas apņēmies tonakti izpildīt savas Annas norunāto-

uzdevumus ar paunu žīdu. Žīdam bijis jāizģērbjas gluži k aļ
lam un, tumsai iestājoties, jāiet Annai klātgulēt. Puisis p[
sus gulējis jau Annas gultā, pipeli šņorē atsējis un pārstiepi;

pār pleciem, un tā sagaidījis žīdiņu. Žīds pēc norunas ari

ieradies, spraucies domātai Annai virsū, un ar savu strupo

pipelīti ņēmies grūst no vienas vietas, līdz ko tā

jau gluži zila. Krišus arī vairs neizturējis, saņēmis žīda p1
peli rokā un sācis to nežēlīgi spiest. Žīds no sākuma ddonaia

jis, ka Anna joko, un tādēļ tas saucis: «Mīļā Annel, mīļā
nel, laid to putneli vaļā, es blausu!» Pa to starpu X

spiedis žīda pipeli jo ciešāki, tā ka žīdiņš vairs neizturējis

saucis nelabā balsī: «Macka, laid to pipeli vaļā, es bļaus: •
es blausu!» No žīda grūstīšanas Krišus pipele ar nav P a
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kusi vienaldzīga, sacēlusies visā savā augumā, šņori pārrā-
vusi un ar lielu sparu atsitusies pa žīda pautiem. Nu žīds
tikai atskārtis, ar ko viņam darīšana un kails, kā no mātes
miesām nācis, bez preču paunas un bez zirga aizdrāzies nakts
vidū projām.

Uzrakstījis Dobelnieks, Dobelē.

Var. no Cesvaines LFK 72>, 456.

4782. (var.)
Zīds Meiskis

— nēsājis apkārt zīda lakatus. Tā reiz tas

jegājis pie N. saimnieka, kam bijis dēls un meita. Meitai
lakati ļoti patikuši, bet nebijis naudas. Žīds licis saprast, ka
viņš

nemaz naudu neņemtu, ja viņa nāktu pie viņa nakti pār-
gulēt. Meita to ne dzirdēt negribējusi, bet brālis metis ar

acīm, lai šī ņemot visskaistāko lakatu, gan šis viņas vietā
tikšot ar žīdu galā. Tā arī noticis. Pienācis vakars. Brālis
uzvilcis māsas drēbes, iespiedis savu dzimumorgānu starp kā-
jām un gaidījis žīdu. Pienācis Meiskis un sācis ap šo «ņem-
ties», nemaz i neiedomājies, ka tas ir saimnieka dēls. Bet
akai. kad bijis jau ļoti «nostrādājies», tas nospļāvies un tei-
cis? «Ui, jaunkundz, tik tukle un sekle dzimumorgāne es

ueesmu ne vienei meitei redzēj's! .
.»

Uzrakstījis R. K.

Teicējs M. V., Taurkalnes pag.

4783.

Kāds paunu žīds iegājis kādas lauku mājas un sācis tīr-

oties. Saimniecei bijusi smuka kalpone. Arī tā pienākusi
lakatiņus. Kad žīds tai tos piedāvājis pirkšanai,

kalpone atteikusi, ka neesot naudas. Žīdam meita ļoti pati-
kusi, tādēļ tas iečukstējis viņai klusi ausī. «Nem vinu, abet

šonakt es pie tevis nāks, parād' tik man, kur tu gul'?» Kai-

lie nebijusi vis muļķe. Saimnieki pašreiz barojuši cuku

jušanai. Meita parādījusi žīdam durvtiņas un klusu tei-

kusi: «Tur!» Nu žīds bijis laimīgs. Izprasījis saimniecei
naktsmāju. novietojis savu paunu un gaidījis naktL Kad

aizgājuši gulēt, žīds laipojis uz cūku kūti. Piegājis un

kļausījies: jā, šņāc gan! Tad žīds klusu, bet svarīgi notei-

S| «Snāc vien snāc, gan es tev uzklups,» un kāpis par

fķķsni. Bet te nelaimīgi nabagam nokritušas bikses. Gri-

bējis gan vēl uzraut, bet slīdējusi kāja un tas uzkritis cūkai
Uz galvas. Cūka iegrūdusi galvu žīda bikšu kājā, sabaidī-
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jusies un bļaudama diegusi ar visu žīdu pa durvīm ārā v

riņķī pa pagalmu. Bļāvusi cūka, bļāvis žīds, bet vaļā to-

mēr neticis. Beidzot no trokšņa pamodušies saimnieki un

ar lielām pūlēm žīdu atsvabinājuši. No tās reizes žīds vairs

nekad meitās negājis
Uzrakstījis A. Z—ns.

Teic. A. Up—ks, Jelgavā.

Varianti no Ezeres, Jēkabpils-Krustpils PBK.

i. ŽĪDA LIKSTAS.

4784.

Pakalnos guļ žīds pa nakti. Labi saimnieki jau žīdi-

ņam naktsmājas neliedz. Puiši izdomājuši žīdiņu izjokot
un tam, neredzot, pieber pie ēdiena no sakām savārītas zirgu

sviedru atliekas. Žīdiņš noiet Lejniekos un stāsta: «Oi.

briesmes! Eks manem vēderem plosījēs kā pa kare laukeni

Bikse ne domāt saturēt. Vise cele no Pakalnēm līdz Lej-
nekem palika kā ar līmēm noliete!»

Uzrakst. R. Kl—gs. lecavā.

4785.

Vienam žīdam bija izmukusi ķēve. Ķēruši un noķērusi

pie Pežu mājām. Atbraucot mājā, otrs žīds pirmām prasa: ļ
«Ui, kur tu, Jankel, nokēre ķēve?» — «Pie rezes, JoskeP
atbild pirmais. «Ui, Jankel, kāpēc tu neķēri pie astes >

iesaucies otrais.

Uzrakstījis A. P—ns, Rīgas skol. institūta.

Teicēja Līze G—lis, 76 g. v., Pūzes pag

LFK 417, 586.

4786.

Viens žīds bijis traki noskaities uz latviešu bodnieku

kas viņam veikalu atņēmis. Tādēļ arī pūlējies, kur vieD

varēdams, tirgotājam atriebties. Kādā ziema tirgotājs 1

licis pie sava šķūnīša sesku dzelzi, kuru žīds uzokšķere]

Žīds laimīgi nosmējies, pogājis bikses vaļā un teicis: «0

es vinem dos labe seske!» — un notupies sācis taisīt

dzelža «seski». Bet, līdz ko «seskis» kritis, —

slazda dzel

ausis no abām pusēm iekniebušas žīda kuli maig.
Žīds, nelabi bļaudams, trūcies augša, bet nemācējis slaz
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ausis nospiest — norāvis slazdu ar visu striķi un skrējis uz

pilsētiņu, kur tad citi žīdi nabagu atsvabinājuši.
Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag., Valkas apr.

4787. (var.)

Kāds žīds, braukdams pa pļavām pa ziemas ceļu, pieiet
pie siena kaudzes paņemt kādu klēpi siena. leraudzījis
seska dukura dzelzis, nodomā tās piegānīt. Nolaidis, bikses
un meties virsū. Bet dzelzis arī tūliņ no satricinājuma aiz-

kritušas un saspiedušas žīdam dzimumorgānus. Žīds izmo-

cījies — vaļā netiek. Kliedzis pēc palīga. Piegājuši glā-
bēji un jautājuši, kas par nelaimi? «Kas pārāk pa dirsem,
tas ieks pleksem!» atbildējis žīds.

Uzrakstījis Kārlis B—ms, Rīga.
LFK 25. 2419.

Citi var. no Cesvaines LFK 72, 9116.

4788.

Reiz žīds ar savu «knēveli» apmeties mājās pa nakti.

$is žīds arvien vedis līdz savu trumuli, kur «caju» vārīt

uņ šoreiz to pabāzis zem gultas. «Knēvelim» naktī uz-

nākusi vajadzība, un tas pārskatījis trumuli par nakts podu.
Otrā rītā žīds izvārījis tēju, ielējis glāzē, iekampis pārs
klundzienu, pacēlis glāzi pret gaismu un sācis brīnīties:

«Ui, kas tas par cajem: rudze sēnale. zirne comale, vi, kas

tas par cajem?»
Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag., Valkas apr.

4789.

Bijis kāds ļoti skops un blēdīgs žīds._ Maizi tas nekad
nav pircis, bet, braukdams apkārt pa mājam, visur lūdzis,
lai atdodot šim veco maizi. Reiz atkal tas iebraucis kādas
m*jās un prasījis vecu maizi. Saimnieks paņēmis žīdu pie
r°kas

un pievedis pie atejas, teikdams: «Ņem nu, žīdiņ.
Vecu maizi. Visu mūžu ēdīsi un neatēdīsies!»

Uzrakstījusi S. R.

Noklausīta Rīga.

4790.

Kādreiz divi žīdi iegriezušies pie saimnieka uz

Nu. Bijis aukslts ziemas laiks, tādēļ taisījušies_ siltāka

Paklājuši kažokus pie mūriņa, (butu gulējuši uz
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paša mūriņa, bet tur saimniece bijusi iejaukusi muldā

maizi) un likušies gulēt. Naktī viens žīds, samiegojies, iz

skrējis ārā izmīzties. Atpakaļ ienācis, aizmirsis savu vietu

un iegulies uz mūrīša maizes muldā (tūlīt arī aizmidzis),
Protams, mīkla sākusi iet pāri un kritusi uz otra žīda ka

žoku. Tas pamodies un sataustījis, domājis, ka apdirsies
sācis nest ar saujām ārā. Divas reizes jau nesis, bet pa
to laiku otrs žīds griezies uz otriem sāniem un atkal tikpat
daudz mīklas izgāzis uz kažoka. Nu ārā nesējs brīnījies,
sācis tramdīt gulētāju un teicis: «Icke, īcke. šte op. vai

tave pakale, vai mane pakale: dive capinke iznese, —
vēl

dive būs!»

Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag.. Valkas apr.

Varianti no: no Taurkalnes, Zalves PBK.

4791.

«Es un mane putre puike triecem lopines uz Rīge. Bet

tā lopine bij noguruse un negribēje tālāke iet. Mēs ar

putre puike sākem tas lopines sist, bet tas nelīdzeje. Te uz-

reiz — nāce viens kungs ar s/tiklinem uz acem —

smuke kunge! Es; griezēs pie vine pēc palīdzesane. 1'

kunge bije lobe un panēmes kāde zāle — taisije katrem lo-

pinem viene streipele. No tā streipele tā lopine cēles; un

sāke iet. Bet tā mane putre puike vair nevareje tikt \w

Tad es teice tam kungem ar stiklinem uz acem: «Taiset tais

putre puikem dive streipele, lai vins paliek mudigake!» 1*

kiings ar stiklinem uz acem. vilke tam putre Pul
ļ_

eJ
krustiske dive streipele, un tā putre puike sake skriet uoļ
ar tem lopinem. Es ar vair nevareje tikt līdz un teice taffl

kungem ar stikline uz acem: «Taiset man cetre streipele.

Bet tā bij trake ugunige zāle: drīz viene es bije pie iot I

nem un putre puikem. Es tik uzkliedze putre puikem: < |

ar lopinem paliec pa nakte ieks Balozem, es vel paskresi
līdz Juglei!» .-i r«pt I

(No šī izplatīts: «Vilkt streipeli» un «kungs ar stikli I

uz acem»).
Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag., Valkas apr

4792.

Kādā saimes istaba dzīvojis arī žīds ar savu ja .
sievu. Žīds visu nedēļu staigājis pa mājam ar paunu,

*

sestdienās tas atnācis pie sievas. Blakus žīdu gultai ātra
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sies puiša Mārtiņa gulta. Naktī, kad žīdi kļuvuši savā gultā
sevišķi nemierīgi, Mārtiņam uznāk dusmas, jo arī viņš ne-

var gulēt. Viņš, piecēlies gultā sēdus, rāvis sērkociņu un

aizdedzis savu pīpi. Taī brīdī, kad tas rāvis uguni, žīdu

gultā viss tapis klusu. Bet kolīdz Mārtiņš laižas miegā, tā

sāk atkal. Tā tas atkārtojies pāris reizes. Kad Mārtiņš
trešo reizi rāvis sērkociņu, žīdiete dusmīgi (trūkusies augšā,
saukdama: «Mārtiņ, tev nav nekāde spickosane. Vins grib,
vinem to rekt un vins ņems!»

Uzrakstījusi S. R.

Noklausīta Rīga.

13. MĀŅI.

4793.

Peroties skaita šādus vārdus: «Mammī, tavu mīkstu

pirksim: ne kaulīn, ne nadzīn!»
Māte piekususi meitu perot un saukusi Jāni papērt mei-

tai
muguru. Jānis pēris un braucījis šo ar «mīksto pirk-

stin'». «Paldies, paldies, pirtīns kūlējam, malcīns cirtējam,
udentīns nesējam, slotīns griezējam, siltumīns metējam, pē-
rajam uzpaldies! ..

Ak tu, zelta jauneklīt, ka tu mani meitas
Cllvēku tā iepriecināji!» —

Uzrakstījis E. V—dc, Jaunburtniekos.

Teicējs Voldemārs Pl—me, Bauņu pag.

LFK 625, 956.

4?94. Šķiries, pleties, audekliņ — kā puišu bikses, kā

meitu brunči!

, Reiz kādai saimniecei bijis savilkts audekls — gultas
maisi

un nu tik bijis jāliek stellēs. Šī pasaukuši kādu no

Jaunajiem puišiem, lai pieturot drusku, pie tam viņam klu-
sam iečukstējusi, lai šis to «bimbeli» sataisot labi stīvu, jo
tad viņas meitas ātrāk izprecēšot. Audeklu liekot, saim-

dziedājusi: «Šķiries, pleties, audekliņ —
kā puišu

Dlkses, kā meitu brunči!»

. Puisis ar' sastīvinājis pipeli, cik varēdams, bet līdz ko

"51s no audekla vaļā, tā pie meitām iekšā: lai dodolt, mate
Veļējusi. j0 tad tās ātrāk izprecēšot. Meitas, būdamas tikpat

» ??'
v
ķā māte, un gribēdamas ātrāk pie vīra tikt, devušas

ar
> lai šis sukā, ko nagi nes.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Mārciena.
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II. Lauku amatnieki.

1. ZVEJNIEKI.

4795.

Reiz čigāns iebraucis zvejniekiem līdzi jūrā. Sacēlusies
vertra. Čigāns stāvējis laivas galā un bailēs skaitījis:
«Juras māmiņa duc ka bitīte!» Bet kad tikuši malā, un či-

gāns sajutis cietu zemi zem kājām, viņš nospļāvies un tei-
cis: «Ruc ka veca zirga dirsa!» —

Uzrakstījis J. T—ris, Slokā.

Teicēja Anna Ķ—sis, 65 g. v., Medzules pag.

LFK 383, 525.

4796.

_Sanākušas naidā divas zvejnieku sievas. Bārušās, bā-

rušas, hdz viena pacēlusi brunčus un rādījusi otrai plikņ
d... To noskatījušies daži vīri aiz laivām un klieguši: «Vai
tavu mellu d...!» Un tā līdz šai dienai viņu ģimene nes

šo

vardu melldirši.

Uzrakstījusi V. R.. Uguņu Bērzmuižā.

LFK 712. &

4797.

Pitraga jūrmala, kur Pitraga upSte ietek jūrā, kāda

vasaras svētdiena, sēdēdams savā laiviņā, zvejnieks Pēteri*

makšķerēja zivis pusdienai. Divas čigānietes, māte ar

meitu, lūdza Pēteri, lai tas tāsi pārceļot laiviņā uz
otru

krastu. Ka atlīdzību norunāja no katras pa
reizai

Pirmo pārcēla māti. Atlīdzības vietā vecā čigāniete pace a

svārkus un parādīja pliku dirsu. Tagad Pēteris pārceļ2

meitu. Kad bija nobraukuši upes vidū, Pēteris nogāza c 1;

gānieti uz laivas sola un izpisa. Vecā čigāniete, sagaidīj llsl
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savu meitu, steigšus devās ar to uz tuvējām mājām. Tikko

čigānietes bij pārspērušas mājas slieksni, vecā ņēmās visā

balsī stāstīt: «Zvejnieku Pēteris nogāza manu meitu laivā

uz sola, izvilka zili sarkanu pipeli un iedzina manai meitai

pašā kājstarpi, tā ka šī, nabadzīte, baltu vien mīza un sar-

kanu šļirkstināja.»
Uzrakstījis DobeLnieks. Dobelē.

2. VANDERZEĻĻI.

4798.

Reiz divi vanderzeļļi iegājuši krogū, apsēdušies pie
galda un ēduši. Krodzinieks prasījis, ko šie tur ēdot. Viņi
atbildējuši: «Mēs ēdam to, kas mums nav. Kad mums būtu

tas, ko mes edam, tad mes nebūtu tas, kas mes esam.»

(Tās esot bijušas meitas, un viņas ēdušas pautus).
Uzrakstījusi Irma M—ne, Rīgā.

LFK 32, 1176.

4799.

Divi vanderzeļļi iet pa ceļu. Ceļmalā ierauga kādu vīru

guļam. Pieiet — modina, bet velti — miris. Viens no vi-

9ļem saka, ka mironis ir jāatmodina, citādi vēl domās, ka

viņi to nosituši. Bet kā atdzīvināt? Vienam no viņiem pa-
doms pie rokas

— iepūst dvašu. Ķeras pie lietas. Paņem
iebāž galu pakaļā un pūš. Pūš, pūš, bet velti.

Vlni iet tāļāku. Tālāku ejot pūtējs ieliek spicē cigāru, pīpē
un piedāvā arī ceļabiedrim. Viņš saņem un saka: «Tev ne-

tlra
mute,» iebāž spices resno galu, kas bija miroņa pakaļā,

mutē
—un jet tāļāku.

Uzrakstījis Kārlis B—ms, Rīga.

LFK 23, 2460.

4800.

.
Labi sen atpakaļ, kad ļautiņi vēl bijuši daudz dumjāki

p tagad mēs, kāds apkārtceļojošs vanderzellis uztaisījis
atviešu meitai bērnu. Meitai viņš teicis, ka viņu saucot:

pirksti dirsā». Meita, savās bēdās, griezusies pie
un tas kancelē nosaucis: lai atzīstoties, kas esot

Septiņi pirksti dirsā!» Neviens nu savas dirsas nebijis mē-
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rījis, bet tomēr dažs labs aumaša sabijies. Citi skrējuši no

baznīcas ārā, kaut kur vienatnē izmērīt. Bet viena māte,

gribēdama savu taisnību pierādīt, turpat kanceles priekšā
sarāvusi savus brunčus augšā, drusku ar roku pajakarējusi,
tad pacēlusi vienas rokas pirkstus, bez īkšķa, gaisā un svi-

nīgi saukusi: «Es jau, cienīgs mācītāja lielskungs, neesmu:

knapi četri!»

Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag., Valkas apr.

3. KALĒJI.

4801.

Kāds kalējs, kas ar vienu aci neredzējis, agri rītā kalis

zirgu. Pienācis čigāns. Kalējs tam prasījis: «Kur tad tu

tik agri?» Čigāns: «Jā, kalēj, ir gan agri, viens slēģis vien

ir vaļā.» — Kalējs, redzēdams, ka čigāns viņu at-

bildējis: «Es ar vienu aci redzu labāk, nekā tu ar
abānu

Čigāns: «Nu? lebāz savu degunu manā pakaļā, vai tu re-

dzēsi abus gurnus ar reizi?» —

Uzrakstījis A. T—ņš.

Teicēja no Rīgas.

4802.

Reiz dzīvojis kalējs un puika. Kalējs puiku nav va-

rējis ne acu galā ieraudzīta Puika ganījis muižas zosis.

Zosis bijušas jādzen pāri tiltiņam, kur vakaros kungi gājusl

saulrietā pastaigāties. Bet zosis, kā jau putni, katrreiz no-

ķēzījušas tiltu. Kungs briesmīgi dusmojies un teicis veU

kalējam, lai viņš uzkaļot jaunu tiltu. Šim nekas nav pretini.
Bet kalējs domā: «Ko, niekus, tā palaidīšu to zeņķi, uz^al '

dīšu šim visu vainu virsū, lai dabū par vienu reiz no ma-

nas puses.» Vienā labā reizē viņš piegājis pie kunga iin

saka, ka tilts nemaz nebūtu jāceļ, ja tikai tas draņķis kaUi

cik savaldītu tām zosīm tās dirsas. Lai atļaujot šim PJVļ
pārmācīt. Kungs atvēl. Šis živai klāt puikam ar

beļ
u

struņķi un uzlej, pirms sāk runāt. Tad viņš tam saka: «r

tu, draņķi, tām zosīm vēl atļausi uz tilta ķēzīties, taa c*
tevi mietēšu un likšu tev ar mēli to nomazgāt! Kungs mai

tā lika.» Puika, nabags, izgudrojas, izgudrojas, nezin vair>
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nekāda padoma. Te it kā pati Dieva balss lam saka. vai
arī vēlns, viņu skubina tā: lai šis nostāda visas zosis rindā,
kad laižot par tiltu,_un iebāž knābi vienai-otrai dirsā. Nā-
košā rīta viņš nostājas tilta galā un palaiž vienu zosi pa
priekšu. Tad otru tas ar lielu sparu sper, ka knābis pirmai
ļtosā iekša līdz acīm. Tā vien viņš visas tās nostrojājis, un
tad visas gājušas pari tīri godīgi, bet beidzamai palikusi ne-

aizbāzta. Kalējs to arī redzējis un domā šim tūliņ prasīt,
ko šis

ar to_ darīšot. Puika vēl nesaka nekā. bet redz, ka
kungs arī nak un ieraudzījis tādus brīnumus. Kad šis pie-
nācis Īdat, puika saka uz kalēju: «Tai tu vari savu garo de-
gunu iebāzt, lai viņa nenokēzī tiltu.» Tā puika atriebās sa-

vam ienaidniekam.

Uzrakstījusi M. J—me, Vec-Mīlgravi

Teicējs V—sons. Vec-Mīlgrāvī

LFK 181. 1021.

4803.

Reiz Kraukļu pagastā dzīvojis kāds kalējs. Viņš bijis
vels palaidnis. Viņš nekad nelicis meitām mieru, un tās
visādi mānījis savās lamatās. No sākuma viņam diezgan
'abi tas nācies, bet vēlāk, kad apkārtējās meitas visu to da-
būjušas zināti, tās jau pa gabalu no viņa bēgušas prom. Tad

v.

a

,.
jaukā dienā viņš noķēris divas jaunas un skaistas

Viņš nu ar žīdietēm «šeptējis» labu laiku, kamēr
galīgi apnicis. Žīdietes bijušas tādas, kas daudz varējušas
stūrēt. Viņš nu dabūjis kādu lielu puisi savā vietā, kas
nacis no sākuma katru vakaru uz meitām. Bet tas arī ilgi
Nevarējis izturēt, un kalējam arī pašam palicis žēl, jo žī-

dietes viņam vairs nemaz nedevušas. Tad kādā vakarā nā-
Cls viens «brūtgāns» žīdietēm, bet kalējs solījies, iekšā viņa
uelaist. Žīdietes sēdējušas smēdes priekšā un gaidījušas.
Uzreizi viena ierauga nākam. Žīdiete tūlīt mudīgi ieskrien
Sluēdē, paņem lielo pindzeli, samērcē labi dūšīgi melna

un sāk ar to pindzelēt kalējam pa ģīmi. Žīdietes tik-

pindzelē, kamēr nabadziņš paliek gluži melns. Kalējs

Jacis lugtties. lai esot tik labas un atstājot jel drusku šain

.altumu. Tikmēr pienācis viņu «brūtgāns» arī labi tuvu un

•erauga, kas notiek. Viņš klusām aizlavījies aiz mājas
LUra

' uzgāzis smēdi šiem virsū un pats aizlaidies lapas,
bietes ar mokāmi tikuša- laukā. Pa to laiku puisis ņēmis
Un žīdietes pa visu apkārtni tā izslavējis, ka visi uz viņam ar

plrkstiem rādījuši. Kalējs <tās arī pie sevis vairs neturēji-.
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Viņas abas paņēmušas striķi un aizgājušas uz mežu kārties,
Bet kur viņas īsti palikušas, to neviens nezina.

Uzrakstījis Br. R—ņš, Rīgā.

Teicējs A. R—lis, Cesvaines pag., Madonas apr.

LFK 72. 14150.

4804.

Dobeles tuvumā nomiris kalējs un atstājis savu jauno
sieviņu likteņa rokā. Nelaimīgā ļoti sūrojusies pēc sava

mīļotā dzīves biedra un nekur nav varējusi atrast apmieri-
nājuma. Lai kaut cik gūtu atmiņas par savu laulāto draugu,
viņa katru dienu ņēmusi nelaiķa bikses, izkārusi tās namiņa

priekšā pie durvju stenderes un tās katru reizi rūpīgi iz-

sukājusi. Viņas gaitas novērojis draudzes gans,
kuram

amata darīšanās bijis katru dienu garām jāiet. Kādu dienu

mācītājs sieviņu atradis atkal pie vīra biksēm, un teicis

šādu tēvišķu pamācību: «Mīļā sieviņ! Ko tu te nopūlies ar

tām sava vīra biksēm: skaties labāk bībelē, kas tur stāv

raksitīts, tur tu atradīsi sirds apmierinājumu.» Bet lielās

bēdās nelaimīgā sieva atbildējusi: «Mācītāja kungs, kflS

stāvēja šinīs biksēs, tas nestāv bībelē.»
Uzrakstījis Dobelnieks, Dobelē

4805. — 480?.

1. Vidzeme, Krapes pagasta, dzīvojis kalējs, kuram

bijusi ļoti skaista sieva. Mācītājs, tāpat arī diakons, baznī-

cas zvaniķis un tā pagasta bagātākais čigāns, visi bija *a'
lēja sievā iemīlējušies un nedeva tai nekur miera. Sava?

klizmas viņa izsūdzēja vīram, kurš ieteica iepriekš paņem'

mīlestības nodevas, — no popa vienu simts rubļu, no diakona

septiņdesmitpiecus rubļus, no čigāna piecdesmit rubļus, be

no zvaniķa, tā kā tas algas pelna mazāk un ievērojot ari

viņa klibo kāju, tikai divdesmit piecus rubļus, protam?'
agrākā cara naudā. Bez tam katram no viņiem jāiegādaj
striķis, ar kura palīdzību nokļūt, nolaižoties caur vaļeJ

jumtu, kalēja smēdē. Kalēja sieva naudu iekasēja ļll

deva visiem mīlestības priesteriem, līdzņemot
striķus, lierasties kalēja smēdes ceļgalā, kura atradās n

mācītāja muižas desmit verstis. Laiku noteica visiem vien

un proti: pēc saules rieta.

2. Pops, kā vecāks vīrs, gadus septiņdesmit piecusvee|
uzsāka savu ceļojumu (tūliņ pēc pusdienas, lai ceļa gala
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atpūstos un būtu spējīgs labāk mīlestību izbaudīt. Diakons
ieradās noteiktai vietā, saulei esot vēl leiša gar*umā un, sev

par lielu izbrīnēšanos, ieraudzīja popu smēdes ceļgalā sēžot.
Padevis labvakaru un atsaucies uz skaisto vakara gaisu, tas

apsēdas popam līdzās. Tikko diakons bija paspējis ap-
sēsties, pusotra, pusotra klibodams, pienāca zvaniķis, lielu
grozu uz roku uzmaucis, kurā bija redzams satītais striķim
Pārbaidījies, pārkrustojies tas teica satvai priekšniecībai
labvakaru, atvainodamies, ka esot nācis sēņot un ka klibam
cilvēkam tāds gabals līdz mežam, no rīta iznākot, nebūtu pa
spēkam, jo veselie sēņotāji tad kātiņus vien būtu pametuši.
To teicis, tas apsēdās garīdzniekam blakus. Saule pašlaik
bija norietējusi, kad elzdams, pūzdams pieskrēja čigāns., ap-

jozies ar vajadzīgo striķi, kura gals nokarājās līdz pat
papēžiem: «Labvakar, baznīcas kungi, ko jūs tik vēlā laikā

apkārt, blandāties?» To teicis, tas apsēdās uz pretējās grāv-
males. «Ko nu, visi tā bez valodas, kā mēmi, sakāt, kāpēc
s t'rpu nācāt?» Atbildes nesagaidījis, čigāns kājās piecel-
damies teica: «Variet sēdēt tālāk, bet man nauda samaksāta
un jāiet pist kalēja sieva, redziet, striķis jau pie sāniem ka-

rājas.» Pirmie trīs isēdētāji saskatījās viens ar otru. Pir-
mais no viņiem ierunājās zvaniķis, teikdams, ka arī viņš
tādās pat gaitās. Pops, pakasījis bārdu, teica: «Bērniņi, tas

flav nekāds grēks, arī es šo pašu ceļu eju.» Diakons atzinās

Pēdējais.

, Bija jau iestājusies krēsla, kad pops ar diakonu,

fērbušies savos garajos svārkos, klibāi zvaniķa un brašā

togāaā pavadībā pienāca pie kalēja smēdes. Nezināja, ku-

jam pirmajam būs tā izdevība smēdē iekļūt. Čigāns, kā

drošākais, apņēmās pirmais smēdē ielaisties. Tas apsēja
udzatnesto striķi ap vidu, bet otru galu nodeva pārējo biedru

rokās un norunāja signālu: ja kājas būsi skārušas smēdes
kl°nu. tad tas iesauksies «šik», bet kad tas bus savas tiek-

as ar kalēja sievu apmierinājis, tad iesauksies «šmik».

šīs norunas čigāns atpogāja bikses, izņēma pipeli kau-

jas gatavībā un sāka gar smēdes sienu rāpties_ līdz vaļējam
Jumtam, bet tā kā biedri gaidīja čigāna, signālu «šik», kas

JPstiprinātu, ka čigāns laimīgi skāris klonu, striķa galu ga-

ļavibā turēdami čigāna izvilkšanai. Smēdes iekšpuse, ka
Dlakts pie sienas pieplacis. sakarsēitās dzelzs stangas, rokas

dēdams, stāvēja kalējs un gaidīja pirmo upuri. Tikko či-

&&aa kājas skāra klonu un tas paguva
izsaukt «šik», kalējs

Sa Uēma stangu apkampienos čigāna pipeli, pec kam sekoja
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čigāna izmusušais «šmik», un tā biedri izvilka čigānu no

smēdes. «Vai tad tu tik ātri to lietu izdarīji,» vaicāja pops
bet kad bīīs mana reize, tad gan ātrāk ārā nevelciet, kamēr

neatkārtošu trīs reizes «šmik», jo esmu jau pavecs vīrs un

man vairs tā nevedas kā zvirbulim.» Pārējie prasīja:
«Kāds tad bija pisiens?» — «Karsts kā ogle. kā

bija iekšā, tā tūliņ gatavs un velk tik ārā,» izskaidroja

čigāns. Nākošā kārta krita zvaniķim. Zvaniķis izbaudīja
tikpat karstu pisienu, un no smēdes izvilkts, neskrēja vis ar

savu klibo kāju kā parasits — pusotra, pusotra, bet gan viens

ar vien' ceturtdaļ', viens ar vien' ceturtd'aļ'. Tad nāca dia-

kona kārta. Arā izvilkts, tas saprata, kas par lietu, bet ja

viņa biedri bija cietuši, tad arī viņš apņēmās zobus sakodis

cieslt, lai nesamaitātu popam iedomāto pisiena labsajūtu

Pops, kā jau vecs vīrs, lēnām rāpās pa tapām uz augšu gar

smēdes sienu, garīdznieka mēteļa stūrus aiz apkakles aiz-

spraudis, lai vēlāk tie netraucētu viņu svarīgā darbā. Ka-

lējs par jaunu apārdējis mīlestības degli, sagaidīja priesteri
ar zināmu uzmanību, un tikko tas pieskārās klonam, ta

mācītāja pipeli apkampa kalēja stangas.
No lielām sāpēm mācītājs bija pavisam apstulbis un

aizmirsis signālu. Kalēja, noprazdams, ka tas ir vislielākais

nelietis, laida savu ieroci darbā vairākas reizes. Mācītājs

rēca un dūca, līdz pēdīgi tam iešāvās prātā norunāta pfr

role «šmik». Mācītājs nu izdvesa nomocītā balsī šmik-

bet ar to nepietika. Noruna bija, paroli no priestera puses
atkārtot trīs reizes. Kad bija trešais «šmik» no mācītajā

dzirdēts, viņa biedri to izvilka galīgi nomocītu un tuvu gl'
bonim. Priesteris vēl spēja izrunāt: «Tā nav pīzda, bet ka-

lēja ēze» un izlaida garu.
Uzrakstījis Dobelnieks, Dobelē.

4808.

Reiz svētdienas pēcpusdienā meita mežmalā ganl

lopus. Te pienācis kaimiņu kalējs un sācis meitu spaidl
Tikmēr spaidīji- un knaibījis, kamēr virsū gan.

Meita 1,1

rejusies pretī, negribējusi dot
— šķobījusies,

1111

grūdusi puisi nost. Beidzot, nevarēdama neko izdarīt l

kalējs to lietu ņēmis stingri, palikusi mierā un nopuzdanv
noteikusi: cEcb. lai tad ar' iet! Vai tad te mana vaina:

jau Dievs manu godu būtu gribējis priekš sevis, tad jau yifls

varēja gan sūtīt kādu no saviem bezdarbniekiem eņģelļ eID'
lai savalda mūsu kalējam pipeli. Jā. šoreiz paša UieV
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vaina — bet es tik saku, lai viņš nedomā man to par grēku
pierēķināt!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Dzirdēta Šāviena.

4. KURPNIEKI.

4809.
—

4815.

1. Kādam čigānam bijusi ļoti skaista meita. Tas savu

meitu sargājis kā vien mācēdams un varēdams. Bet čigāna
meitu bijis ieskatījis kāds paklibs kurpnieks. Tas nu gri-
bējis no skaistās čigānu meitas dabūt. Bet nekādi nevarējis

jiņai piekļūt. Vecais čigāns to sargājis. Tomēr kurpnieks
bijis ar veco čigānu labi draugi. Tas nu reiz aprunājies ar

ļļfcfo veco. ka šis labi samaksāšot par to lietu, bet vecais

Ņgāns atteicis: «Tu esi man labs draugs. Es tev dodu savu

yevu, arī brāļa sievu, visu, it visu, bet savu nevainīgo meitu

t?anne par kādu naudu es tev. vecam klibam pislim, nedodu».

Nekā nebijis. Čigāns nebijis uz to pierunājams. Bet

klibais kurpnieks nu prātojis, prātojis kā varētu likt pie mci-

Bet nekas neiznācis.

2. Reiz gadījies kurpniekam būt krogu. Taisni šai reizē

piebraucis arī čigāns un ienācis ar krodzinieku aprunāties,

jn nu vecie draugi satikušies. Čigāns, neviena jēra nenoza-

gs. biji s vareni izkāmējies, kā vilks. Tas teicis uz savu

ļraugu. klibo kurpnieku, ka šis nu varot izpirkt vienu pus-
frei bairīša un «zakuskus». Kurpnieks padomājis, izpircis
arīun teicis uz čigānu: šis jau esot šam labs draugs, lai steJu-
c°t sievu arī iekšā, arī visus dēlus un radus. Čigānam tas

■ļemaz nebijis jāsaka. Tas sasaucis visus, iekšā. Tikai savu

meitu ttas vis nesaucis, bet atstājis kulbā un noteicis,
ka šai neesot brīv nākt laukā un krogu. Vecais čigāns jau

kas klibojam kurpniekam aiz ādas. Bet šoreiz tas

mi prātoji-, ka kurpnieku jau nu gan šis izšmaukšot.

, Sākuši nu visi pa iekšu dzert un dzīvot. Kurpnieks ap-

ejies, ka meitas neesot/ vis un ka tā kulbā. Tas nu nopra-

-ska tagad reize. Viņš licis krodziniekam, lai dodot čiga-
spirtu šis maksāšot. Nu tik čigāni dzēruši un dziedā-

ji- Bet kurpnieks aizmanījies oz
meitu un licies

?an virsū.
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3. Čigāns pēc kāda laika, neredzēdams kurpnieku, sācu

meklēt. Krogū neatradis un skrējis uz meitu. Un tur tie-

šām gan kurpnieks pašreiz meitai virsū. Čigāns nu lādēda-

mies aizslēdzi® kulbu cieti un skrējis pēc citiem čigāniem,
kliegdams: «Dzīvu gan es tevi, vecais pisli, nelaidīšu vaļā!

Klibais nu redzēdams, ka noķerts, gribējis tikt laukā, bet

visur cieti. Ātri izrāvis nazi. pārgriezis drēbi, izlēcis lauki

un aizbēdzis projām.

Izskrējis nu čigāns ar visu pairtiju. Skaitoties, meita vie-

na, klibā kurpnieka nav, tas aizbēdzis. Čigāns, redzēdams

kāds viņam draugs, teicis un kliedzis, dūres kratīdams: «Nu

pagaidi tu man! Kad es tevi dabūšu rokā, tad tavu pipeb
lauzīšu kā kāpostu kacēnu. Tu manai vienīgai meitiņai to

«Dieva actiņu» izbradājis, kuru es sargāju un glabāju kā

sarvu sirdi. Nu, pagaidi tu man!»

Čigāns gan izskrējies un izmeklējies šur un ittur, bet neda-

būjis vairs redzēt klibo kurpnieku. Tas bijis kā ūdeni

noslīcis.

4. Čigāns nu gājis krogū, ēdis un dzēris uz bēdām tā-

lāk un stāstījis krodziniekam par savu nelaimi. Krodzinieka

mudīgi vien pastāstījis, lai to meklējot mājā. Jo tas jau zina

jis, ka kurpnieks čigānus aizlaidīšot prom. tā ka tie vairs ne-

kad savu acu nerādīšot un nenākšot) vairs šai apvidū zirgas

un jērus zagt.

Čigāni aizbraukuši arī. Bet kurpnieks, jau iepriekšy
paredzēdams, aizgāijis projām un noteicis, lai sakot, ja cigaļ"

atbraucot, ka šā neesot nemaz redzējuši mājā.
Vecais čigāns nu ārdījies briesmīgi un lamājies, ka ntfļļļ

pavesta. Projām vis tas nebraucis un apmeties veca vifift

kur jau vienmēr čigāni apmetušies. Tas gaidījis klibo kinP;
nieku mājā. Bet kurpnieks nebijis dumjš. Tas jau ieprie*ļ

sārta vietā paracis pulveri apakšā. Pats uzkāpis bieza eg-

un gaidījis čigānus.
. L.

5. Kad čigāni sākuši kurt sārtā uguni, tad kurpnie.

kliedzis smalkā balsī no koka: «Kriša! Kriša!» Vecais o

gāns nu ar sācis klausīties. «Kriša!» Kliedzis vēlīno
ko

klibais.
— «Kas taidi mani sauc?» — atkliedzies Kriša,

čigāns. «Kriša, klausies! Tavs Dievs uz tevi ir dusmīgs-

tāpēc viņš grib tevi sodīt. Bēdz tu tūliņ no šejienes P

citādi Dieva dusmas nāks pāT tevi!» — Krišs nu tīri apstu j
klalusījies, kas gan tur varētu būt par nelaimi, un kas īsu
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šo runājot. Bet balss jau no debesim gan skanējusi. Kad

Krišs projām nebēdzis, tad uzkliedzis kāds jau no debesīm

bargā balsī: «Kriša, beidzamais laiks ir klāt! Klausi tu, ko

tevim es saku, bēdz projām, citādi zeme izmetīs uguni un

tevi aprīs!» Kriša nu runājis un kliedzis un skatījies uz de-

besīm un lūdzies: «Dievs, piedod manus grēkus! Es jau tā

sargāju savu meitiņu, bet viņš, tas velns, tomēr
..

.

bet

es viņa pipeli lauzīšu kā kāpostu kacēnu! ..» Vairāk tomēr

čigāns nevarējis izrunāt, jo kāda balss sākusi kliegt no debe-

sīm: Uguns! Uguns!» Un sārts ar visu uguni uzlidojis
gaisā. Čigāni nu pārbijušies un bļaudami aizbēguši projām,
domādami, ka tiešām Dieva sods pār viņiem nācis.

6. Kurpnieks nokāpis no koka un smiedamies salasījis
čigānu atstātās mantas, pat i naudas maciņi bijuši palikuši
zemē, un aizgājis mājās smiedamies.

No tās reizes čigāni vairs netikuši tlur redzēti.

Pēc ilgiem laikiem tomēr vecais čigāns saticis kādā krogu
arī klibo kurpnieku. Kurpnieks nu jau domājis, ka beigas
būšot. Bet čigāns teicis: «Ko nu, mīļais brāli, mes ne naid-
nieki bijuši, ne būsim. Toreiz jau bija) man Dieva sods. Un

Uieva sodām mēs, nabaga grēcinieki, pretīm nespējam turē-
tie®. Ko jau tas soda. to soda. Tur nekādas lūgšanas, ne asa-

ras nelīdz!»

Kurpnieks nu pair čigāna Dieva sodu smējies, vēderu tu-

pdams. Nu tie dzēruši ait/kal kopīgi un draudzīgi, jo naida

nekāda vairs nebijis viņu starpā.
Tā klibais kurpnieks piešmaucis čigānu, un no skaistās

llle<tas nieku dabūjis.
Uzrakstījis Jānis R—ņš, Rīgu.

Teicējs Jānis B —sa, ap 76 g. v., Meirānes p. nesp. m., Madonas apr.

LFK 479. i 9m.

4816.

Pie kurpnieka iegājusi kāda sieviņa un atnesusi zābakus

ļapīt. Tā rādījusi zābaku vainas un stāstījusi: «Redziet,
Slt e maniem zābakiem vajadzētu pazoles, večukam, laikam,

Jj
apēzus būs vajadzīgs sapravīt, un tad te vēl manai meitai

pvi tadi caurumiņi. Vai tos nevarētu labi smuki aizlāpīt,
neredz, ka lāpīti!» Uz to kurpnieks atbildējis: «To lie-

jau nu gan varēšu, bet to mazāko gan ne!»

Uzrakstījis Kārlis K—pe, Valka.

Teicējs Roberts š—ka, Valkā.
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4817

Kādam kurpniekam bijusi meita, kuru tas traki stingri
audzinājis. Tādēļ arī mācekli nekad nevarējis izvēlēties

visi tie esot netikļi, sagānīšot viņa meitu. Bet reiz gadījies
kāds gudrinieks —un kurpnieks ttb pieņēmis. Visu laiku tas

dzīvojis ļoti godīgi un izlicies, ka no tās lietas neko nezina

klusībā gaidīdams izdevīgu brīdi. Reiz kurpniekam uz kā-

dām trijām dienām bijis jāizbrauc. Pirms aizbraukšanas tas

vēl mācekli un meitu labi nostrostojis, lai godīgi dzīvojot, ja
nē, likšot cietumā; tāpat, lai arī nagu nepalaižot;, un no 3

lietām ko nezogot: tūlīt likšot cietumā. Puisis nevainīgi

ieprasījies, kur tad šim cietums esot? Kurpnieks parāvi*
meitai brunčus uz augšu un teicis: «Lūk še!» Puisis, izl*

damies sabijies, riebumā noskurinājies: «Vuj! Zem meitieša

brunčiem!» — Tā nu kurpnieks aizbraucis un māceklis izgu-

drojis savu paņēmienu. Paņēmis no galda kurpnieka drāti un

satinis sev ap pimpi, drāts galus mazliet atstādams laukā

Tad saucis meitu un teicis, ka viens šim drāti nozadzis, lai

nākot palīgā meklēt. Meklējuši abi lielu laiku, un zagļam

piedraudējuši ar cietumu. Beigās meita ieskatījusies drāij
galus karājamies no puiša biksēm. Nu abi priecīgi vilkusi

zagli dienas gaismā. Vispirms atņēmuši zagto mantu, ta;,
meita tūlīt teikusi likt zagli zem brunčiem cietumā. Bet pui-

sis paskaidrojis, ka tā tikai cietuma sēta, — šitādu nekauņu 7

zagli vajagot likt pašā tumšajā krātiņā! Un tā, — tas z)agn
s

bijis tik nekaunīgs, ka nemaz no cietuma nelabojies, bet 2*

dzis visas trīs dienas vienā zagšanā. Un tāpat vis* :
dienas, protams, izņemot pašu zagšanas laiku, dzīvojis pa

cietumu. Tikai trešajā dienā jau sācis tā kā drusku labotie*-

kaut gan meita tam negribējusi ticēt: varbūt viņš esot tā*

paslepens un zogot, ka šie nevarot pieķert, — likšot tik viņu

draņķi, cietumā! — Bet visa zagšana un cietumā likšana iz

beigusies līdz ar kurpnieka atbraukšanu. Tas, dabūjis zina

no meitals, ka pa viņa laiku mājās ieviesušie*

zagļi — aiztriecis mācekli ratā.

Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag., Valkas apr.

4818.

Kāds kurpnieka māceklis aiziet ballē, un tam I°**, S'fe
dejot. Viņš noskatās paklusām sev glītu dāmu un drosH*

soļiem iet to lūgt uz deju. Bet dāma tam nicinoši

ar bērniem nedejoju!» —
Arī māceklis ir lepns. Izbrīnej
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uu nožēlotajā balsi tas izsaucies: «Ai, es atvainojos, cienī-

jamā dāma! Es nezināju, ka jūs tādā stāvoklī!»

Uzrakstījusi S. R.

Teicēja ī. 7... Rīgā.

4819.

Pirmais, kas izgudrojis ērģeles un uz tām spēlējis, bijis

kurpnieks. «Nav nelaimes bez laimes!» Tā bijis ari šim

kurpniekam. Viņa nelaime bijusi sieva, kura vienā gabalā
ar pakaļas galu rūcinājusi. Reiz kurpnieks saskaities un pie-

smērējis sievai dirsā piķi, tā ka tā vairs nevarējusi rūcināt.

Pagājusi viena diena, otra — sievai pastāvīgi vēders pumpē-
jies resnāks. Sestdienas naktī vairs kurpniekam nebijis

gultā lāga rūmes,. Un svētdienas rītā viņu sievas vēders iz-

spiedis pavisam laukā. Nu kurpnieks domā jis sievu mazliet

atsvabināt: paņēmis īlenu un iedūris piķī vienu caurumiņu.
Tūliņ sākusi nākt varen smuka skaņa ārā. Kurpnieks iedūris

vēl otru caurumu, kurš gadījies drusku lielāks, — un pa to

nākusi atkal citāda skaņa. Nu kurpnieks bijis savam atradu-

mam uz pēdām: ātrumā sadūris piķī dažāda lieluma cau-

rumus, un tā kā bijis svētdienas rīts, irlad uzņēmis kādu dzie-

smu. Blakus dzīvotāji, izdzirduši kurpnieka jauko
šanu.

— visi sanākuši, un kurpnieks noturējis pirmos pātarus

ērģeļu pavadībā.
Uzrakstījis A. Rg.. Sinoles pag.. Valkas apr.

4820. 4821.

v

1- Agrākos laikos dzīvojis kāds kurpnieks vecā mājiņā,
Viņš dzīvojis viens pats. Kurpnieks nebijis nemaz precējies
Bn visu savu mūžu nodzīvojis neprecējies. Kad viņš vel bi-

Jl* jauns, tad darba viņam nekad netrūcis, un maizi viņš sev

n°Pelnījis atlikām. Bet kad kļuvis vecs, tad viņam sācis

trūkt maizes. Viens otrs vēl viņam atnesis pa
zābakam sala-

po bet jaunus taisīt vairs nedevis neviena Gan viņš vel

turējies, turējies, bet, nākdams aizvien vecāks, viņš vairs

nekā nevarējis nopelnīt un bijis jāmirst bada. Kurpnieks

veselām dienām viens pats savā istaba bez darba un

psadi gudrojis, kā varētu nopelnīt sev maizi. Ar zābaku
lapīšanu un taisīšanu nu vairs viņam pie vecuma nekur ne-

piis. Te kādu dienu viņš sagudrojis kadu joku izdzīt ar

tuteru
mācītāju, varbūt palaimēšoties, un šis varēšot maizi

Sev kādam laikam dabūt.
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2. Vecais kurpnieks kādu dienu uztaisījis ļoti skaistus
puszābakus no labākām ādām, Viņš paņēmis uztaisītos /,

baķus un aizgajis uz kādu ceļu. Pa to ceļu vajadzējis braukt
luteru mācītajam. Vecais kurpnieks iegājis mežā un abus

lepnos zābakus piedirsis. Vienu zābaku viņš nometis turpat
uz ceļa, otru atkal labu gabalu uz priekšu aiz kāda līkuma
nolicis uz ceļa. Pats nu viņš gaidījis, kad briauks mācītājs,
Necik ilgi, mācītājs arī braucis. Viņš piebraucis pie pirmā
zābaka, apturējis zirgu, izkāpis iz vāģiem un apskatījis to.

Atrazdams to pieķēzītu, tas to nometis uz ceļa atpakaļ un

braucis tāļāk. Pabraucis gabalu, ieraudzījis uz ceļa otru zā-

baku. Mācītājs apskatījis un atradis arī to pieķēzītu. Mācī-

tājs nu domājis, ka zābaki esot skaisti un ja tos izmazgātu,
tad viņam būtu vesels pāris tīri jaunu zābaku. «E, ko tur. ļ
aizskriešu pakaļ», nodomājis mācītājs, piesējis zirgu atr vi

siem vāģiem pie koka un aizskrējis atpakaļ pēc otra zābaka
Vecais kurpnieks to tikai gaidījis. Kamēr mācītājs aizskrē-

jis pēc zābaka, kurpnieks vāģos iekšā un uz pilsētu prom

Mācītājs, aituākdams atpakaļ, atradis, ka zirgs ar visiem vā-

ģiem nozagts. Viņš nu briesmīgi pārskaities, ka tā ar zābaku

pāri piešmaukts. Kurpnieks aizbraucis uz pilsētiņu, tur mā-

cītāja lepno zirgu un vāģus> pārdevis, saņemdams krietnu

žūksni naudas, par kuru varējis labu laiku dzīvot bez darba

Uzrakstījis B. R-ņ&

Teicēja Ede R—ps. 68 g. v., Madonas apr., Sarkaņu nespējn. mājā.

LFK 72. 70*5.

4822. Kurpnieka puika.

Es biju tā ap 15 gadus vecs, kad mani nodeva kurpnie-

kam, kuram bija maza zemīte. Mani sūtīja zemi ecēt. #et

es negāju. Prasīju, lai dod olas. Labi, lai aizejot līdz nia'

jām, tur meita esot, lai tai paprasot. Es aizgāju uz māju ufl

nu neprasu vis olas, bet prasu pīzdas. Šī nu negrib vis u°

Bet es saku, ka tēvs tā teica. Nu viņa skrien laukā un prasa

tēvam, vai dot? Tēvs saka: «Dod, sterva, ko karani puiku-
Tā tūliņ es lieku uz galda un izdaru lietu. lenāk tēvs un re(lz

ka tikai baltums vien piepilējis. Te tēvs sakai: «Dzeltenam 11

visu apēduši, tikai baltums vien palicis!»
Uzrakstījis Br. R—ņš» Rfca-

Teicējs Andrējs S—ģis. 55 g. v., Cesvaines pag., Madonas api

LFK 72. 5655-
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5. MEDNIEKI.

4823.

Bijis kāds vīrs liels mednieks. Reiz visu dienu noskrē-
jies pa mežu mežiem, purvu purviem, pārnāk mājāis, apgul-
stas sievai blakus, bet gulēt neguļ — grib . . . «Nu, sieviņ,
kas ir — dosi vai?»

— «Ej nu ej, visu dienu noslempies, bet
tagad nevar gulēt». — «Tā jau ir, sieviņ, man kā seskam, uz

kājām nevar nostāvēt, bet) pašam stāv —
kā nagla!» —

Uzrakstījis Oļģerts.

Dzirdēta Rīgu.

Teic. no Rīgas.

4824. — 4825.

1- Vecais Krišs Jukšs gājis uz teteru šaušanu. Apsēdies
zem kādas egles un gaidīs, ka teteri sākšot rūkt. Bet te pie-

pi nākuši vilki, apmēram kādi divdesmit. Juksis nu bīš
briesmas. Tagad katrā ziņā, viņš domās, ka beigas būšot.

ļ>et, ka
par laimi, vilki nekā cita nedarīsi, ka tikai visi pēc

kārtas viņu nomīzuši.

2. Tas pats Krišiai gāš atkal kādreiz uz medībām. Ne-
ganot pienācis vakars. Un, kā par nelaimi, nākuši atkal
divpadsmit vilki. Jukšam nu vairs nekur ko bēgt. Tūliņ
ll kai devies kokā augšāi. Bet ko tu! Visi vilki sākuši egli
grauzt. Svīduši jau rīta gaisma. Eglei tikko serde vie' vairs

wjusi. Nu nabaga Juksis briesmīgi pārbijies, jo katram sava

dzīvība mīļa. Bet, par laimi, nācs uz domām, ka vilki no

asinīm bēgot. Tūliņ sācis griezt pirksta asinis. Vilki nu sava

starpā sākuši plēsties. Un saulei lēcot visi aizbēguši. Krišs
Juksis tagad laimīgi devies uz māju pie savas sievas un bēr-
iem. No tā laika vecais Krišs vairs ne savu laiku negājis uz

Medībām.

Uzrakstījis Ēvalds F-ds. Skujenes pag. pam. skolu.

Teicējs Reinis F—ds, 75 g. v., Skujenes pag.

LFK 575. 513.

4826.

v

Kāds mednieks reiz ar savu plinti nemaz lāga nevarējis
u t- Nezinājis —kā izlīdzēties. Te, par laimi, kāds patei-

„'ls Padomu: ja jaunas meitas mīzalu uzvārot šādas nešaujo-

šs Plintes stobrā, tad šaujot kā traka. Nu mednieks gudro-
Jls- kur dabūt jaunas meitas mīzalus! Te, par laimi, iedoma-
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jies, ka uz kūts augšas guļot rentnieka meita
. . .

Kāpis

augšā. Piegājis pie meitas, nometies ceļos un novilcis apse-

gu .. . Beti meita, pagāns, bijusi plika)! Nu nekas! Sāci*

lūgties: «Mīļā meitiņ, dod man
. .

.» bet nedabūjis savu

teikumu pabeigt, kad sieva šņākdama un bozi vicinādama

«spērusies» arī augšā . . .

Uzrakstījis R. K.

Teicējs M. Z.. Taurkalnes pasr.

4827.

Kāds mednieks vientuļā meža stūrī nolicis slazdus lapsa

ķeršanai. Līdz šis pats aiziet, pienāk divi klaidoņi, ierauga

slazdus un norunā medinieku piejokot — ņems un pieķēzī*
tos slazdus. Labi. Viens tūliņ noliecas. Bet te, kā pamisas
kā ne, paslīd kāja —un kule slazdā. Slazds cieti!

dabūt nevar. Izmēģinās gan šā, gan tā — nekā. Nu neris

tāpat visu uz kādām mājām. Ejot tas, kam pimpi pardatid'
staipa, nopūšas: «Nudien, nebūtu gan domājis, ka tāds dzel

ža gabals uz pipelēm tlik kārs!» —

Uzrakstījis Oļģerts.

Teic. no Ungures pag.

6. SUDMALNIEKI.

4828.

Kā jau zināms, uz laukiem dažās vietās darbojas vēj-

dzirnavas. Ja maiv vēja, tad dzirnavniekam trūkst

Tā arī kādu ilgāku laiku nav bijis vēja. Dzirnavu īpašniek-

galīgi izmisis. Te, kādu nakti tas piepēži dzird, ka ara ja' 1
ceļas vējš. Viņš priecīgi piegrūž sievai pie sāniem un

oais: «Klau. siev', jau ceļas!» — «Vai tad man grieztie-

augšpēd'?» — prasījusi sieva.

Uzrakstījusi S. K.

Noklausīta Rī?ā

Var. no Unguru pag.
PBk

4829.

Meita nesusi uz dzirnavām vilnu kārst. Dzirnavās

jusi, tā prasījusi: Vai jums daudz vilnas priekšā?»
ar.

sēja, jauns zellis, atjokojis: «Nav vis daudz, tāds maffi

kušķītis vien ir!» Meita joku nav izpratusi un priecīgi iesau
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bīsies: «Nu, tad jau traki labi, man ari tāds mazs kušķītis
vien ir. varēsiet tūlīt laist starpā!»

Uzrakstījis Kārlis K—pe, Valkā.

Teicējs Jānis U—ras. Valku.

Var. LTA.

4830.

/aņas sudmalās pie žīda bijis viens puisis. Tam metar-

mais bijis maktīgi liels. Puisis nokrāsojis viņu dažādās krā-

sās un sildījis saulē. Žīdene gājusi garām un prasījusi, kas

tas viņam tāds ir, un ko ar tSidu dara? Puisis pateicis, kad

liekot līdz tai strīpai, tad esot rebīnis. Tad nosaucis visus

citus žīdu činavniekus un norādījis katram līdz vienai strī-

pai.

/īdam bijusi meita. Puisim tā meita dikltt patikusi, bet

nekā pie tās meitas nevar tikt klāt. Žīdene padzirdējusi, ka

riņš var rebīni uztaisīt, un prasa, lai viņš uztaisa. Bet puisis
atkal pateic, ka tad viņam vajag vēl otru pusi. Nu, vai tad

yiņa pati to nevar. Nē, viņa pati jau esot par vecu, bet lai

nāk viņas meita, tad gan varēs. Žīdene pateauc meitu, un lai

•et vaļā. Meita gan negribējusi pielaisties, bet kad māte tā

"oteic. nekā nevar darīt. Nu jau nāk par dziļu un meita
sSk kliegt. Bet žīdene tikai uzsauc, lei iet līdz rebīnam.

Uzrakst. A. K—ks, Ezeres pag.

Teicējs Kārlis Š—ms, Ezeres pag.

LFK 647, 1084.

4831.

Reiz kāds melderis par to, ka viņam viens zellis aizgājis
no darba neuzteicis iepriekš, aiziuur tā kažoku un nedod ara

a grāk, kamēr šis samaksāšot desmit rubļus. Bet zellim nav

jaudas. Viņš atnāk uz otrām dzirnavām par melderzelli.
*ejz tas sāk ar pazīstamiem runāt, ka Dz. melderis viņu apķī-

®p. To noklausījies viens no malējiem, un teic, lai šam

aļ>i izmaksājot, tad tūlīt braukšot! uz Dz. pec kažokai, jo šis

'Ģkošot viņu samaksāt. Labi. Melderzellis S. tūlīt iesēstas

?r&ā un brauc uz Dz. Ceļā iegriežas krogu un iemet pa car-

kai- lebraukuši pie meldera, uzprasa, tam, ka tad nu būšot

ar
/o apķīlāto kažoku? Tepat jau viņš esot, radīdams uz_

ka -

kas pie sienas karājas, saka melderis, lai samaksājot

ļ«*mit rubļus, tad varot kažoku ņemt. Kad ta, tad ta, saka

b
-«

lai
ņemot vien kažoku, tad jau šam būšot vai jalluko aiz-
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maksāt. Melderzellis nu uzvelk kažoku un staigā pa istaba
Te uzreiz viņš ies zirgus apskatīt. Lai ejot arī apskatīt. S.

runā, runā ar melderi. Te uzreiz ,arī viņam jāiet laukā.

Melderzellis jau sēd ragavās, un zirgs arī jau vaļā. S. ari

ātri iemetas ragavās, un nu tik laiks projām doties. Te mel-

deris no dzirnavām laukā, melderzellim aiz krāga ciet. lai

atdodot kažoku, vai maksājot desmit rubļus, citādi vaļā ne-

laidīšot. S. arī nepaliek pakaļ, saķer ar vienu roku melde-

rim aiz kules un ar otru meklē pa ķēžu pēc naža. Melde-

riene, to ieraudzījusi, izskrien ārā, kliegdama, lai tak šis lai-

žot vaļā, citādi tak šam visu kuli nogriezīšot, jau nazi meklē-

jot. Melderis, redzēdams, ka, laikam gan, labi nebūšot, laiž

arī vaļā un iet pasaukt puišus. Bet kamēr melderis meklē pui-

šus, tikmēr melderzellisi ar S. jau gabalā. Zirgs iet kā auka

lebraukuši krogū, vēl iemet pa čarkai, tad brauc laimīgi savu

ceļu ar kažoku un visiem desmit rubļiem. Tā zellis ar S. iz-

mācīja Dz. melderi kā jēru.
Uzrakstījis Br. R—ņš. Rīgā.

Teic. P., 62 g. v.. Cesvaines pag..
Madonas apr.

LFK 72 4082.

4832. Nevainīga meldtermeitiņa.

Kādam melderim bijusi jauna, vēl nevainīga meita. Tā'

pēc, derēdams puišus, tēvs aizvien meklējis tādus, kas _no

pišanas nekā nejēdz. Katram puisim tas vispirms paradīji-
pežu un noprasījis, vai zinot, kas tā tāda esot. Kad nu pwsls

atteicis, ka zinot, tad iflas tapis tūliņ atzīts par nederīgu un

atlaists. Viena no puišiem reiz visu to lietu izzinājis P

agrāki. Kad nu šim rādīta meitas peža, tad puisis atteicis, &

šis no tlādām lietām nekā nezinot. Melderis puisi tūlīt pieņē-

mis. Kādreiz, kad pats melderis nebijis mājās, puisis sac'j
vaidēt, ka traki zobi sāpot. Meita tūliņ meklējusi zāles.J#
nevienas zāles nepalīdzējušas. Beidzot puisis teicis, ka sap6

pāriešot tikai tad, ja meita ļaušot! vieņam apsildīt tas «ma

riņu» savā kājstarpi. Meita bijusi ar mieru. Nu puisis,F
peli sastindzinājis., sildījis «maiuriņu» no vienas gaišanas U

otrai, teikdams, ka līdz ar to sāpes esot tikpat kā a.r roku*

ņemtas. Pārbraucis melderis. Gadījies, ka tas bijis n°M

degunu. Meita tūliņ steigusies tam klāt un žēlodama teiku-'

■ Nāc, tētiņ, es pacelšu brunčus, bāz degunu mieznamā. v!

būt, tev arī pāries, tāpat kā Ješkam zobu sāpes».
Uzrakstījis Oļģerts-

Noklausīta WfA-
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7. SKRODERI.

4833.

Senāk, kad meitas derējušas pie saimnieka, tad starp
citu algā vienmēr ieskaitījuši lielajām meitām jupķi, bet

mazajām pusjupķi (mētelītis līdz ceļiem). Reiz rudenī skro-

deris, mērīdams meitai šādu pusjupķi, noliecies, sācis spaidīt
meitas ceļus, laidis roku it kā nejauši zem brunčiem, vai

z pašam cekulam. Meita cietusies, cietusies, mīņājusies
uz vietās, beidzot neizturējusi un apspiesti iesaukusies:

Skroder, velns, neplēs kūsi!» Bet skroders šo mierinājis:
Kuš, kuš, ja neteiksi nekā, pielaidīšu pusjupķim sprīdi ga-

ruma — vai ta' nu man žēl — nav jau mana drēbe!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

4834.

Kādam skroderim bijis paradums šūt līdz vēlai naktij.
Kāds vīrs nodomājis viņu sabiedēt. Kādu vakaru, kad visi

aizgājuši gulēt, viņš piebāzis pliku pakaļu pie loga. Skro-

deris dikti sabijies un visiem stāstījis, ka kāds piebāzis pie
'oga divus lielus vaigus ar degunu un ūsām, bet acis nemaiz

bijušas. No tā laika viņš gājis reizē ar citiem gulēti.
Uzrakstījusi Irma M—ne, Rīga.

LFK 32. 309.

4835. Brēc skrodelis, brec Grietiņa.

,
Apprecējies skrodelis ar Grietiņu. Kāzu naktī gulējuši

koPā, Skrodelis nevarējis neko izdarīt, jo Grietiņai bijis
par mazu un skrodelim paa- lielu. Bet skrodeļa mazais brā-

ļi* šņukstējis: «Brēc skrodelis, brēc Grietiņa, un man arī

Jābrēc!»

Uzrakstījis Fr. G—bis, Vandzenes pag.

Teicēja Emīlija G—be, 55 g. v., turpat.

LFK 631. 448.

4836.

, Kādās mājās šuvis skroderis. Saimniecei bijusi meita,

Ķra skroderī traki iemīlējusies, un šis — ne mazāk viņa.
dienu meita lūgusi māti, lai viņu laižot uz bēniņiem gu-

et- Māte. baidīdamās no skrodera, drošības pec sūtījusi sa-

Vu 10 gadus veco meitiņu māsai līdzi. — Nākoša naktī skro-



deris tiešam uzlīdis uz bēniņiem pie meitas, bet mazā māsi-

ņa vel negulējuši un visu noskatījusies. No rīta meitene

stāsta- mātei: «Mcm, mūtu Tlīnei vailt dobi netāpēs: tklodelt
vinut nakti idurtija!»

Uzrakstījusi Irma M—feld

Dzirdēta Ozolnieku pag., Tukuma apr.

4837.

Žīdu skroderis aizgājis šūt uz tādām mājām, kur patla-
ban nomiris saimnieks. Žīdam bijis jāstrādā blakus tai ista-

bai, kur gulējis saimnieks. Žīds visu laiku šuvis un burkšķi-
nājis. Puisis gribējis žīdu sabaidīt, paslēpies kaktā un jau-
tājis: «Kas tur perd?» — «Kam dirsa*, tas perd», —

atbildē-

jis žīds un netraucēts laidis tālāk. Puisis jautājis otrreiz

tāpat, un žīds tāpat atbildējis. «Celšos, iešu dirsu aprau-
dzīt», puisis dobji atkal teicis. Nu žīds tā pārbijies, ka li-

cies ar visiem logu rāmjiem pa logu ārā un uz kaimiņiem

prom, domādams, ka blakus istabā mironis runājis.
Uzrakstījusi E. C—ra, Jelgavā.

Teic. no Bērzmui/a-

4838.

Reiz vienās mājās šuvis skroderis. Vakarā viņš, kopa ar

saimnieku, gājis laukā ūdeni nolaist. Izgājuši ķēķī. kur at-

radies trauku skapis, kam bijušas tāda* pašas durvis,

ara durvis, atvēruši skapja durvis, mīzuši skapī un teiki |s':
«Tik tumšs, tik tumšs, ka nevienas zvaigznītes neredz.» -7

Uzrakstījis Jānis Ļ—skis, Rīgā.

Teic. J. Pūriņš, no Nītaures pag

LFK 280. 1995

4839.

Vienam saimniekam bijusi tāda labi traka meita (d ere'
ta), kas stipri «gribējusi». Pavasarī saimnieks atvedis skro-

deli, kas meita iemīlējies. Vakaros abi bieži gājuši uz rnez;

malu. Saimnieks to nomanījis, aizgājis un uzkāpis l ie
_

a

ozolā, lai novērotu, ko šie dara. Pēc kādas pusstundas rw'

kuši abi — skrodelis ar meitu. Šī nogulusies! zemē un uzr

\ usi savu apģērbu līdz krūtīm. Skrodelis pamanīji* ka

jau augšpēdus un pizda vien vārstās, izrāvis savu diņķi-, :

bijis stīvs kā cecuma kāts, un licies šai virsu. Tā nu

mušies gan sēdus, gan *upus. gan rāpus. Te šī sacījusi:
L
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Var.: LTA..

LFK 53, 2478.
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esam visādi ņēmušies, bet pa ērzeļa modi vēl nē.» Skrode-
lis nometies rāpusi, pacēlis galvu gaisā un skrējis klāt, ostī-

dams šai pakaļu. Meita arī bijusi rāpus nometusies. Te

skrodelis ieraudzījis saimnieku un bēdzis uz māju. Meita

uzlēkusi kājās un saukusi: «Ai, rodel, rodel, vai nelab (s)
maka bij?» Bet skrodelis nemaz atpakaļ neskatījies, die-
dzis tik ko māk. Meita, nekā laba negaidīdama, gājusi uz

māju. Skrodelis otrā rītā savācis savas mantas un aizgāji> —

saimniekam nezinot. Meita arī pēc kāda laika, dabūjusi vi-

su zināt, aizgājusi, jo bijis kauns, tāpat kā skrodeļam.
Uzrakstījis E. V—dc, Jaunburtniekos, Valim apr.

Teicējs Jūlijs B—ziņš, Valmierā.

EEK 626, 1081.

4840.

Skroderis
— vecpuisis, pavada nakti kādā sādžā. Bija

Lieldienas. No rīta nāk saimniece skroderi modināt. Šis, kā

Jau savās gaitās paradis, grib tūliņ celties augšā un iet) māju
tālāk. Saimniece viņu nelaiž: esot Lieldienas rīts, lai jau
vēl paguļot, vēlāk, kad uzcelšoties meitas, viņa sūtīšot, lai

Pāraugot pautus. Skroderītis tā pārbijies, ka, kolīdz saim-

niece aizgājusi, meties tūliņ pa durvīm laukā un paizudis kā

z'ūs pa Miķeļiem.
Uzrakstījusi S. R.

Teicējs A. T.. Rīgā.

4841.

Kads žīdu skroderis ieskatījis lauku kalponi un prasa,
*ur šī pa nakti guļot. Meita atteikusi, ka uz kūtsaugšas, un

zīds
nu teicies iet pie šās gulēt. Bet meita nav muļķa un

?rib žīdu izmozēt. Viņa izņem griestus virs cūku aizgaldas
J iztaisa no salmiem virs tās guļas vietu. Žīds kāpj aug-

ļa un dzird cūkas šņācot. Viņš domā, ka meita tīšām izlie-
tos, šņāc. šņāc! Kad es tev klupse virsū!» —Un —! brakš!

"mi aizgaldā iekšā. Pair nelaimi, bijusi karsta nakts un

k
]"S durvis vaļā. Žīds uzkritis kādam treknam kuilim vir-

fu v» pa durvīm jāteniski laukā. Viņš kliedzis: «Dievs

lln ?s! pasargi no akas caurumem un sēļa» mietem!»
Uzrakstījusi N. M—zaķa.
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4842.

Uz šejienes augstākā kalna kādās mājās jau laibi ilgi
strādājuši skroderi. Mājas saimnieks, jau no seniem laikiem,

bijis pazīstama kā skopākais un viltīgākais cilvēks visā ap-
kārtnē. Skroderis, darbu beidzot, sastādījis rēķinu un pa-
sniedzis to saimniekam. Vecais pakasījis pakausi un, paņē-
mis krītu, — sācis savukārt rakstīt rēķinu uz galda. Tas

skanējis sekoši: «Izsistais logs ..
.

tik un tik, galdā iededzi

nātais robs
. . .

tik un tik. Viens pisiens no dienastmeita

Annas — tik, viena nakts jeb divpadsmit pisieni, no paša
meitas Mades — tik. Kopā tik un tik!» Salīdzinot abus rē-

ķinus, izrādījies, ka skroderim pie visa darba ir jāpiemaU
vēl klāt viens rublis četrdesmit kapeikas. Skroderis ska-

tījies, skatījies, bet nesacījis ne vārdai. Tikai, kad vecais iz-

gājis ārā. ta tas tūliņ piešuvis zem tā kažoka apkakles seko-

šu zīmi: «Visu skroderu parādniekam, šis kažoks pašūt*
par divdesmitčetriem pisieniem no meitlas Mades. Divpad-
smit no tiem vecais neziņai!» Otrā dienā bijusi svētdiena

Saimnieks uzvilcis īsavu jauno kažoku un aizbraucis baznī-

cā. Apkakli sacēlis, tas apsēdies pirmā rindā. Visa draudze

pa dievkalpošanas laiku tā varējusi izlasīt skrodera paziņo-

jumu.
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Ungurā.

9. DAŽĀDI AMATNIEKI.

4843.

Staigājis apkārt, linus kulstīdams, kāds polītis, kuram

kā daudzinājuši, bijis bezdievīgi liels metamais. Meitas^ Po'

līti pamanījušas, stāvu vien mīzušas. Reiz šis kādās mājas

kur bijusi skaista saimniece, kulstījis linus. Kādu vakaru

kad paša saimnieka nebijis mājās, polis prasījis saimniece 1
lai dod. Šī jau bijusi daudz par poļa slavējamo riku dziru

jusi un labprāt gribējusi uz vecuma pusi arī pati reiz

tādu šmaugu «lietu» pamēģināt. Tādēļ apsolījusies ar

tikai, lai tā prātīgi — lai nebāžot) pārāk dziļi. «Jā, ja, tik a

pašu galiņu!» polis apsolījies. Bet līdz ko ticis klat, tā ai

mirsis visus solījumus un licis līdz paustiem iekšā.

cc iekungstējusies, sarāvusies un sākusi lādēties: «Ak :
pagāns beidzamais, nu jau aknās būs atdūries! Ja tu



šovakar nomaitāsi, redzes, kas tad maniem bērniem maizi
dos!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Mežāres.

484-1

Kāds peļņenieks vienā rudeni neatgriežas. Tēvs appra-
sās pie citiem. Tie, smīnēdami, pasaka, ka viņa dēls noķēris
«šankeri» un tamdēļ nenākšot. Nav ilgi, kad tēvs krogū lie-
lās: «E, īt peļņās, īt, nas pa dividesmit, pa treisdesmit rublī-
sus mūjuās. A munas dālas, kuo gūjusas, pirmuā godāi nei
kua mūjuās nanasušas. A tagad ūtruās goduās munai dālai
Reigā pašam savs šankars.» —

Uzrakst. O. T—ns. Alsvika pag.

LFK 4-i 71.

4845.

Reiz dzīvojis kāds liels zirgu inietnieks. Reizēm nodar-
bojies arī ar aitu pirkšanu, un kad; nekā vairs nebijis ko da-

rit»
;— tad zadzis. Kādā tirgū lāgā neveicies, un mietnieks

ļraki skābā dūšā braucis mājā. Ceļš gājis no liela kalna le-

J}» pa kuru piebaldzēni dzinuši milzu partiju sapirkto aitu.

Vietnieks sašāvis zirgam, un ar lielu ātrumu devies piebal-
dzēnu aitu barā iekšā. Tikai pašā aitu bara vidū ar pūlēm
saturējis zirgu un, traki pārskaities, licies virsū sievai un

sācis to kaut un lamāt: «Ak tu, sterve, tu mauka; nevarēji ai-

tas saturēt, nu ir tik lielā barā iekšā, kur nu dabūsi, nez'

kāds draņķis gadīsies vietā!» Sieva pārsteigta nemaz nepa-

guvusi iebilst, ka šiem aitas vāģos nemaz nebijis, arī

Ptebaldzēni, kuri ir vienreiz manīgi ļaudis, nepaguvuši at-

tapties, kad jau mietnieks bijis no vāģiem ārā. licies aitu ba-

rā iekšā, sakampis pašu treknāko un jau ar visu sēdējis ra-

tos. Vēl reiz iegrūdis sievai duku sānos, teikdams: «Saki nu

maa paldies, ka vēl paspēju noķert: būtu pieci rubļi ka

sunim dirsā!» — Tad atkal sašāvis zirgam, un piebaldzēni
ne mutes paplēst, ka jau tas bijis gabala ar visu

aitu.

Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag., Valkas apr.

4846.

Aizkraukles muižā apmetušies uz dzīvi stikla taisītāji
1111 Pūtuši visādus traukus. Tādēļ arī ļaudis tos sākuši sauk^
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Teicējs P. D—viņš, 61 g. v., Birzgales pag.
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par «pūsteriem» (t. i. pūtēji). Bet tas meistariem ļoti nepa-
ticis, un tie par šādu saukšanu ļoti dusmojušies. Reiz kāds

pūsteris iegājis krogū. Uz grīdas gulējis kāds, līdz nesa-

maņai piedzēries krogus brālis. Te kāds atjautīgs zemnieks,

ieraudzīdams ienākušo pūsteri, un gribēdams to iznerrot,

steidzies tam klāt, teikdams: «Labrīt, cienīts pūstera kungs!
Vai jūs nebūtu tik laipni un nepalīdzētu kādam cilvēkam,

kuru tikai jūsu palīdzība var glābt no bojā iešanas!» Vārds

pūsteris» gan uzrunātam nepaticis, bet kad' l jau nu tas no-

saukts vēl Klāt par cienītu kungu, tas tad pielaidies un

laipni jautājis: «Labprāt, labprāt, ku' tā cilvēk', ku es var'

palīdzēt?» — «Āre, tepat!» teicis zemnieks, rādīdams uz ze-

mē gulošo piedzērušo. «Tā kā jūs mākiet tik apbrīnojami
labi, pūstera kungs, pūst pudeles», turpinājis zemnieks, «tad

iepūšiet arī viņam sēdamā vietā labi sparīgi, un viņš būs

glābts no bojā ejas!» —

Uzrakstījis R. K.
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III. Pagasti, apvidi, malienas.

1. AMATA VĪRI.

4847.

Kāda pagasta priekšsēdētājs iet ar kādu jaunkundzi pa-
staigāties. Satiek viņu pagasta rakstvedis un ierauga, ka tas,
nākdams no «darīšanām», aizmirsis priekšā bikses vaļā un

saka smīnēdams un acīm pamirkšķinādams: «Priekšsēdē-

taja kungs, jūsu kantora dfurvis vaļā.» — «Nekas», atbild

Pnekšsedētājs, «tur jau grāmaltvedis iekšā.» —

Uzrakstījusi M. B.

Dzirdēta Aizputē.

4948.

. Kaimiņu starpā izcēlies strīdus par bulli, pie kam viens

bulli un viņa saimnieku tiesā. Kamēr šī lieta iz-

jāta, viens no tiesnešiem apgulies. Beidzot lieta bijusi
un runa bijusi par to, ko ar apsūdzēto cilvēku da<-

r*t- Gulošais tiesnesis pamodies un, domādams, ka runa vēl
lr Par bulli, saucis: «Pau --s nost! pau --s nost!»

Uzrakstījusi Marta O—ņa, no Rīgas.

Teicēja Ilze Ā—ns, no Lādes pag.

2. MĀJU VĀRDI.

4849.

, Kādreiz Pautiņu saimnieks-sarīko dzīres, uz kuram ie-

lūdz vairākus viesus. Kādā kaimiņu mājā brauc cauri pa-

H$ ar trim jaunavām, kuras prasa ceļu uz Paufiņiem. Cc-
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}v paradījusi, istaba ieiet sieviņa un saka: «Pautiņiem būs

ieli svētki, vesels vezums meitu aizbrauca.» —

Uzrakstījis Kārlis B—ms, Rīgā.
Teic. no Valmieras apr.

LFK 23, 2501.

4850.

Kāds igaunis rāmījis Pēžās (mājas vārds Vijcierniešos!
ērzeli. Bet saimnieks šim nav kā nākās samaksājis. Igau-
nis iesūdzējis saimnieku tiesā. Tiesnesis viņam prasījis: «Kā

tās mājas sauc?» Igaunis vairs nevarējis atcerēties: «Tābi

ne tāl' no to dirs'!
. .

.» Kāds viņam iečukstējis: «Pēža»!-

«Jā, jas vot, vot, Pēž', Pēž', Pēž', es viņam rām' to ērzelīt:
un viņš man nemaks' to ņaud'!» noteicis igaunis.

Uzrakstījis J. S.

Teicējs A. 8.. Smiltenes pag.

4851.

Šķibes pagastā ir divas mājas, vārdā Peizes. Caur

abām mājām vedl ceļš, kuram vienā pusē ir vienu māja un

otrā pusē otru māju kūtis.

Daudzus gadus atpakaļ šis ceļš bijis ļoti nolaists, tā D

rudeņos un pavasaros oijis vārda pilnā nozīmē necaurbrau-

cams. Gadījies kādam sīkpreču žīdiņam šo ceļu braukt, ku-

ra ķēvīte iegrimusi dubļos līdz vēderam. Žīds kliedzis paļl
gus, bet kad tādu nav sagaidījis, aizskrējis līdz tuvākai

mājām, un, rokas lauzīdams, lūdzies: «Ui, mīle cilvēke, »

mīle cilvēke, nāk palīge, maiie kēvele noslīke ieks Pēze kfi*

starpem.» Uzrakstījis Dobelnieks. Dobele

4852.

Pirduļu mājas — ar šādu nosaukumu Kalnarāceņu

džā (Aknišu pag.) ir vienas mājas. Savu nosaukumu

mantojušas šādā kārtā:
.
•

Tagadējā mājas īpašnieka sievas tēva māte £^J uS
j

D

y

žas darbos. Tai vajadzējis nest labību no rijas pif .
va
j

Vagars stāvējis pie durvīm, un kurš nesis mazu klēpi

lēni gājis, tam tūliņ uzšāvis ar rīksti.

Gadījies iet garām arī Pirduļa mātei Annai, kura

gājusi. Par tādu nolaidību vagars sācis skaitīt rīkstes,

apsaperž. Vagars citādi šās vairs nesauc, kā par
"c

Aneiti.
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Ta šis nosaukums mantojuma kārtā pārgājis uz dēlu,
kaut gan dēls bija/ ļoti godīgs cilvēks.

Uzrakstījis Alb. B—ķis, Aknišas pag., Kalnarāceņu sādžā, Ilūkst. apr.

Teic. V. B—ķis, 60 g. v., Aknišas pag.

LFK 563, 151—151a.

4853.-4854.

1. Elkšņu pagastā kādas mājas sauc «Lielie Pautlāni» un

otras atkal «Mazie Pautāni». Kāds latvju ierēdnītis, kam
bijušas darīšanas Lielajos Pautānos, bet kas nezinājis, kuras

ļnājas tās ir, iegriezies šajās mājās. Pie akas kalpone smē-
lusi ūdeni. lerēdnītim tomēr kauns bijis prasīt, vai viņš ir

atradis īstās tādēļ viņš nokaunējies jautājis: «Lū-

dzu, kā šīs mājas safue?» Meita tomēr bijusi drošāka, tā tū-

bņ atbildējusi: «Pautāni». Bet nu puisim vēl ar to nav pie-
ticis, un viņš jautājis: «Kādi?» Meita droši atteikusi: «Lie-

lie Pautāni».
2. Kādreiz atkal no tām pašām mājām gājusi meita svē-

tībā. Kad nu mācītājs prasījis: «No kuram mājam, bērns?»
sī kaunīgi atbildējusi: «Nu. cienīgstēvs. no tām bezkaunīga-
jām.»

Uzrakstījis N. Ļks.

Teicēja H. Ļka, Jēkabpils-Krustpils apk

4855.-4858.

,

1- Senos laikos Adulienā dzīvojis kāds neprecējies
&ungs. Tas nodzīvojis kā vecpuisis visu mūžu. Ar citiem vā-

cu kungiem tas arī ne visai labi saticis, ar tiem pat nevēlē-
jis sastaigāties un sarunāties. Viņa draugi un radi tik bi-

jusi zemnieki. Zemnieki bijuši ar savu kungu mierā un gā-
jusi klaušās līdz pat viņa nāvei. Tanī laikā kādas muižas tu-

esošas mājas saukuši par Piselēm. Šādu mājas vār-

(ļu, viņu. saimnieki nemaz negribējuši dzirdēt, tas izklauso-

šs ļoti bezkaunīgi. Sagājuši Piseļnieku saimnieki un no-

ilguši iet pie labā lielkunga lūgt, lai tas mājas nosaucot la-
ukā vārdā, vai par «Jaunpeļņiem» vai, bet šis vārds fPise-

— esot tāds kā bezkaunīgs. Visi saimnieki nosprieduši
Un

lielkungam priekšā savu spriedumu.
.2. Lielskungs, kas ]oti mīlējis a>r Piseļu meitām un saim-

, lec em lustēties, papriekšu par to lietu aprunājies ar savām

p
rutēm, un tūliņ Piseles pārrakstījis par Jaun-Peļņiem un

%us (blakus mājas) par Vec-Peļņiem. Tāl nu lielskungs
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mājas pārrakstījis un noteicis, lai neviens vairs no klaušu

ļaudīm ilgāk Piseles par Piselēm nesaucot, bet par Jaun-
Peļņiem. Bet ko tu nu pasaulei padarīsi! Vai nu visi zinā-

juši, ka Piseles pārkrustītas jaunā vārdā ! Paši Piseles saim

nieki un saimnieces gan slavējuši Piseles par Jaun-Peļņiem.
bei citi to vis nedarījuši. Pats lielskungs arī, staigādams uz

Jaun-Peļņu saimniecēm un meitām, teicis: «Jūs, Jaun-
Peļņu skaistules, esat manas, un es esmu jūsu mīļākais. Ne

kas, ka citi mani sauc par jauno Adulienes lielkungu. Lai

Jaun-Peļņi un Vec-Peļņi būtu mani ļaudis un radi līdz ma-

nai nāvei. Lai jūs manais miesas uz kapiem vestu un visi

adulienieši manās bērēs dzertu!» Tā viņš aizvien runājis ar

savām mīļākāni, tukšodams ar tām vīna pudeles. Ļaudis to-

mēr tāpat joprojām «piselējuši».

3. Tad beidzot! lielskungs sadomājis kaut ko jaunu, lai

vairs Adulienes saimnieki Piseles nesauktu par
Piselēm.

bet gan par Jaun-Peļņiem. Tas nospriedis, ka esot jataisot

balle, uz to jāsalūdzot viss Adulienas pagasts, lai visi ko-

pīgi nodzertu Piselēm bēres un Jaun-Peļņiem kristības. Kā

jau lielskungs nodomājis, tā arī ticis izdarīts. Balle jau nu ļ
gan bijusi liela. Netrūcis ne alus, ne uzkožamie, ne ari

ļaužu. Daudz ļalužu bijis pat no ārpagastiem sanācis uz de-

ju. Visi dejojuši dažādas riņķa dejas — jauni un veci. rat

vecais lielkungs dejo jis ar savām Jaun-Peļņu skaistulēm un

uzsaucis, lai jaunekļi dejojot un pēc dejām lai izdzerot pa

glāzei un uzdziedot. Lai Jaun-Peļņu jaunekļi neaizmirsto,

nāburgus pacienāt ar alu un saldumiem. Smēķētajiem lai no-

dot cigārus un papirosus, bet sievietēm lai dodot salden

šņabi un saldumus. Viss gājis jauki, un kristības bijus*

ļoti omulīgas. No tā vien jau varējuši spriest, _ka visiem '

jis jautri, ka pats Adulienas lielskungs ar savam kalpu Di -
tām ir dejas līdzi dejojis un ka katra Jaļun-Peļņu mate P ļ
dzērusi un pat raudājušas par lielkunga laipnību, un ai

vušas darīt lielkungam ar sevi, ko vien tas gribējis.

ballējuši visu nakti, un tur dejojuši visi ļaudis l1?
1 \

pa prātam vien. Dziedat arī dziedājuši visu nakti nei* I

gam pa prātam vien. Tikai balli beidzot sākuši vilkt ne

sai labu dziesmu. Ballenieki uzvilkusi šādu dziesmu:

«Adluniešu pagastā
nav nevienas, lāga meitas

Lielākunga izgulētas.
Vainadziņus pazaudej'šas
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Kamēr balli ballējām,
tikmēr Peļņus peļņojām.
Ka nu balle noballēta,
Nu tās pašas Piselītes.

Lielskungs nu tadu dziesmu no balleniekiem izdzirdis

kļuvis ļoti dusmīgs un aizbēdzis no ļaužu pūļa projām.

4. Visu mājās pārdomādams, tas nodomājis, ka zemnie-
ki laikam šo gribējuši izpērt par meitu izmīlēšanu. Tas tā

nobijies, ka kādu mēnesi nenācis nemaz no savas pils ārā
pie citiem cilvēkiem. Tas tikai pateicis kādai savai brūtei,
ka par velti balli sarīkojis un vēl slims no tādām briesmī-

gām dziesmām palicis. Pēc tam tlaš atkal sācis staigāt savus

parastos ceļus. No tās balles nu ganPiseles sākuši dēvēt par
Jaun-Peļņiem.

Uzrakstījis Br. Riekstiņš. Rīgā.
Teicējs U—ja. Bikseres muiža. Patkules pag., Madonas apr.

LFK 72. 15829.

3. ČANGALIEŠI.

4859.

«Cik tu rospišiji?» kādis čangaHetis jautā čivuļām: «Cik
vēstules tu rospišiji? Es rospišiju gan kodās pīcas, bet re-

dzas, voi otpišīs or kodu. vai?»

Uzrakstjis A. C—ņš. Bilskas pag.

4860. Strīds.

Reiz čangalieši ar čiuļiem (baltiešiem) sastrīdējušies, kas
Do viņiem esot stiprāki un izturīgāki. Čiulis teicis, ka tāds

puda, kā čangalietis, par izturību nemaz nevarot runāti, jo
tam jau pat siena laikā, uz cirtiena stāvot, esot kažoks mv-

Š urā. Čangalietis uz to lepni atbildējis: «Ja, ja, broleit,
ttun ir kažūks mugurā, sīnu pļaujot i pisoties. Es sapiīgājs
azūku, sajožs ar jūstu, līkūs meitai versū un pisu divas

jundas nū vītais. A tu bez kažūka pisoties, pipeles galu da
Vl|uai dabāz, kad jau slapjš vīn gar nobu aizagrīžas ..

.
Vot

enu ir tova līlība! Tova iztureiba!
. .

.»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rēzeknē.
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4. ILZĒNIEŠI.

4861.

Ilzēniete, stārasta vecene, lielās: «Tagad saka «goda
meitās, goda meitas!» Kas tās, velns, par goda meitām?!
Kad svētdien iet baznīcā, tad viens bērns pie rokas, otrs klē-

pī, trešais vēderā. A, ka' mēs ar savu vecīti septiņi gadi no-

dzīvojām, ka ne smēķēt nedevu! Tas gan bija viens smuks

svētdienas rīts, kad gani taurēja, pieguļnieki strumpēja, mēs

ar savu vecīti pa staļļaugšu svilpējām. Tad gan es uz savu

vecīti sacīju: «Taisīsim mazu špāsīti!» Kā tad, mans ve-

cīts kāpa no staļļaugšas zemē, ka tad izamīzās, izapirdās kā

zirgs, ka ta kāpa staļļa augšā, ka ta azaspērās staļļa spāre
ka ta lika ragu iekšā, tad visi lubu lubsti dārdēja ...

Ā tur

man i tika tas gudrais dēls, kas tagad Rīgā pie Losika. (Lo-
sik< — pazīstams linu tirgotājs).»

J. G—ste, Jelgavā.

Noklausīta Alsviķa pag.

5. KOLONISTI.

4862.

Reiz vācu kolonists devis sunim pimpi laizīt. Pēc kāda

laika, šis sadomājis, ka nu jau būšot diezgan un gribējis «to

joku» pārtraukt. Bet kā šis gribējis atņemt, tā suns sadusmo-

jies un iekodis šim. Vēlāk kolonists stāstījis citiem: «A tad

man šodien sūdīgi izgāja » — «Nu, nu, kas tad nu bija?» -?

«Suns pipeli gribēja nokost. Laizīja ta laizīja, domāju, w

mīlēdams laiza, a kā grāba, tā pautu kule kā ar nazi pušu
»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā-

4865.

Reiz kāds kolonists sadzēries skābu pienu. Viņam ap*

sāpējies vēders. Pēc kāda laiciņa viņam iegribējies sevis pe&

Kolonists aizgājis aiz stūra — nekā. Tāpat otrreiz aj
aiz stūra, atkal nekā. Pēc kāda laiciņa kolonistam atkal i'

gribējies iet sevis pēc. Viņš nu nodomājis: trešo reizi &

Šā nepiemānīšot un negājis, un tā pieķēzījis bikses.

dv joKu kolonists bijis vareni sašutis un teicis: <Es reiz w

dzēros skāb' pēn' un man apsāpēj' vēder'. Pēc laika grir*
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jies iet sev's pēc. Aizgāj' aiz stūra un iztupēj', bet nekā
vairāk kā «pingts>. Necik ilgi atkal gripēj iet sev's pēc. Aiz-

eāj's aiz stūr' un atkal «pings», un vairāk nekā. Abet pēc
kād laik atkal gripēj iet sev's pēc. Nu gan es domāj\ ka

mans nepiemānīs tlrešo reiz. Vairāk jau nekas nebūs, ka
atkal «pings» un tāpēc negāj. Abet nu šoreiz bij «prauks»,
un biks' piln' līdz rost\ un ko jūs domājiet? Es div' gad'
ieru nebij ēdis, abet iekš biks' bij' div' sieru.» —

Uzrakstījis Jānis R—ņš, Rīgā.
Teic. Andrejs A—ņš, 57 g. v., no Vecgulbenes pag.. Mad. apr.

LFK 479, 985.

6. LATGALIEŠI.

4864.

fie saimnieka salīdzis puisis, latgalietis. Kādu dienu

Puisis nojūdzis zirgus un prasījis saimniekam: «Saimnīk,
kur zirgus pīsīšu (piesiešu) f» Saimnieks puisi pārpratis un

dusmīgi uzkliedzis: «Pis ellē, pis purvā, tik ne manā sētā!»

Uzrakstījis O. D—te, Mellužos.

4865. Latgalietis.
Reiz latgalietis iebraucis pilsētā. Tad nu arī par visu

Jfri visu gribējis redzēt. Tā klejojot, kādu vakaru šis iemal-
dījies meitu mājā. Gājis tik iekšā. Koridori būrī sēdējis
Papagailis. Latgalietis nu ilgi un pamatīgi ņēmies apskatīt

putnu. Bet te uz reizi papagailis sācis ķērkt: «Pist

— maksā rubli!» — «Vai Dieviņ, vai Dieviņ, božinka!»

iesaucies latgalietis, cepuri no galvas noraudams, — «bet

/ls pogans i caur aizpogātām biksēm mona, kad ceļas, kad

«it> Un mēteļa stūrus ciešāki sarāvis, latgalietis diedzis

Mudīgi vien dziļāki iekšā, jo nevar -taču zināt, ko tāds paga-
Qa Putns vēl nepamana.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rēzeknē.

4866.

Ķāds latgalietis iebraucis Rīgā, bet nezinājis, kur ap-

r"iātler savas dabiskās vajadzības. Beidzot to izdarījis ka-

uļtes lakatā un nesis līdzi. Ceļā sastapis policistu. Tas tu-
m

uzprasa, ko šis tur nesot? «Gaļu.» Cik esot? «Piecas
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mārciņas» — latgalietis uz laimi teicis. Policistam nesamai

izrādījies par mazu un viņš licis parādīt veikalu, kur gaļu
pircis. Latgalietis parādījis kādu gaļas veikalu. legājuši un

pēc nosvēršanas tiešām izrādījies, ka sver krietni mazāk par
5 mārciņām. Bet pārdevējs liedzies, ka viņš neesot šim cil-

vēkam vispār gaļu pārdevis. Policistam cits neatlicis, ka

pārbaudīt nesamā saturu, pēc kam latgalietis dabūjis pama-
tīgu pērienu. Mājās pārbraukušām, sieva jautājusi, kā Rīga

patīkot? «Rīgā labi», šis atbildējis, «bet mājā labāki. Pie

mums, cik ēd, tik arī dirs, bet Rīgā, ja nav piecas mārciņas,

tad sit nost.» Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teic. no Alūksnes,

4867. Latgaliete.

Kādam latgalietim bijusi smuka jauna sieva. Reiz kād;
jauns puisis prasījis no sievas. Kad nu šī ar labu negribē-

jusi dot, tad solījies krietni samaksāt. Par katru pakaļas pa
kustinājumu došot piecas kapeikas. Sieva uz to ielaidusi

jo tā taču būs tīra nauda, kas vis katru dienu no gaisane-
krīt. Vīru tā piesaukuši par skaitītāju un rāvuši vaļā. VIF

skaitījis, skaitījis, uz reiz atmetis ar roku un izskrējis att

Kad vēlāk šim prasījuši, par ko tālāk neskaitījis, izskrē-

jis ārā, šis atbildējis: «Da jau skaitīju, ka skaitīju. W

sorok pīci datiku. A tad sāka kustēt jis pa virsu, sīva

apokšu tā, ka tik viens pats ņirbējīns un kustejiens iznaca

Ku tu vairs pīskaitīsi, ku golvu pīlauzīsi.» Bet puisis pēc V'

ra aizskriešanas «strādājis» vēl stundām ilgi, kamēr sieva

sākusi pēc ūdeņa prasīt, jo labi zinājis, ka par saskaitītie

pakaļas kustinājumiem jāmaksā vien būs. Ūn kad jau, »

jau, naudu jau par zemi neies sviest.
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Ķemeros

4868.

Latgale Isidors satiek aiz miežu ķirpas Marūšu un prasļ;
lai dod. Kad meita negrib dot, tad lūdzas un labinās, kā n

mācēdams. Bet Mairūša nepiekāpjas, tikai nosaka: , i

tad, laikam as nazinu: šūdīn — sirisniņ, māšēl, sirsnu?

reit staigās pa vysu gereviņu un stāsteis: aku tai Maru^

maukai, plots un meiksts kāju storps!» —

,

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rī£a-
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7. PIEBALDZĒNI.

4869.

Pie piebaldzēnu. saimnieces pieiet lāču dīdītājs: «Saime-

niec, kur mēs tū lācēt pīsīsim (piesiesim) ?» — «Pis purā, me-

žā, ne manā mājā!» atbild saimniece, jautājumu nesapra-
tusi.

Uzrakstījis Kārlis B—ms, Rīgā.

LFK 23. 2467.

4870.

Piebaldzēns stāsta otram piebaldzēnam: «Man mānndSg
rīta piebrauc pie Rankas kroga, piesien zirgu pie klāvāim.
lur iznāk krogmeit, sāk mīzin, pēc pirdin, zirgs trūkstas,

kļāva trim kārtām grodu no linu pakulām pušu vidū. Uz-

skrējs pie magazīnas kalnā, klausās, vai vēl tas velis pakal
neskrej.»

Uzrakstījusi Alma M—ne, Rīgā.

Teicēja Anna St—te, no Patkules pag.

LFK 450. 1681.

8. MALENIEŠI.

4871.

v

«Ka tad mans Līžuks bij aizgājis uz šiliņa malu brucī-

subrucināt (brūklenes lasīt), a ka tad atnācis Sila Reps: (čū-

pa) un iekodis pašā rubenicas mallā (sēdamā vietā). A ka
a(l atnāca mājā zila, melna sapampusi kā vērša mēle, kā

u£uns pagale. Ka tad liku pirtī uz lāvas, ka tad paņēmu ozo-

apotraņicu un iekšpusi, ārpusi izroncaleju —
i vesela gan!»

Uzrakstījis J. G—ste, Jelgava.

Noklausīta Alsviķa pag.

9. SINOLIEŠI.

4872.

,
Kādam Sinoles pagasta saimniekam bija kalpone,

. uja siena laikā no pļavas mēdza bieži tuvējā mežā nozust,
ka savās vaj a(J,zībālS iedajna, un saimniekam par lielam ēr-

tībām labu laiku atpakaļ nenāca. Kad kalpone beidzot.
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labi atpūtusies un ogas sajēdusies, iznāca no meža, saimnieks I

tai zobgalīgi uzprasīja: «Nu, ko tu tur tik ilgi darīji, vai I

kaula sūdu dirsi?»

Uzrakstījis Fr. R—ga, no Sinoles pag.

4873.

Sinoles pagastā kādai meitai sabraukuši precinieki. Mā-

te, gribēdama,lai meitas klusi runā, noteikusi: «Nu, bērni-

ņi, šodien runājiet tikai ar pusmutīti!»
Preciniekiem sēdot pie galda, ienācis arī mājas suns, no-

tupies taisni pretim un izbāzis saivu lietu. Meita, to redzē-

dama, nav varējusi nociesties un, roku aizlikusi pusmutei
priekšā, teikusi: «Mam, suņam pips vaļā!»

Uzrakstījis Fr. R—ga, no Sinoles pag.

10. TIRZMALIEŠI, MĒDZAULIEŠI.

4874. Ka Kuces Andrejam.

Tirzas pagastā reiz dzīvoja kāds pavieglis cilvēciņš, Ku-

ces Andrējs. kas, diairba nestrādādams, klīda apkārt un pār-

tika kā Azaida reizēs, kādās mājās ieklīzdams

un redzēdams citus pie galda, tās nelūgts tūlīt tiem piebie-

drojās, kamdēļ arī bija dabūjis savu palamu. Redzēdams

putru uz galda, tas parasti ķērās pie karotes ar vārdiem: «W-

-ba gan bija putriņa, kaut bijisi vairāk!» Un lai cik liela bļo-

da bija, tas centās to iztukšot. Kuces Andreja apģērbs bija

vienās skrandās, pie kam aukstā laikā tas drēbes apvilka»
ka pašas garākās atradās apakšā un citas arvien īsākās vi£

tām, kaut gan, pie tam nereti viņam dibens palika
kails, tamdēļ vēl tagad, redzot otru tā savādi ģērbušos, saka

«Nu ir kā Kuces Andrējam, septiņi svārki mugurā, bet dirsa

pbka
Uzrakstījis Fr. R—ga. no Sinoles pag-

Teicēja Mode K—ņš, Velēna

4875.

Gadu piecdesmit atpakaļ tirzmaliešos dzīvojusi kātļ 3
mēdzauliete, vairāk palaidnīga kā paduma meita Oža, '
negribēdama strādāt, kā čigāniete staigājusi apkārt.

Ožu bijis piegulējis kāds precējies saimnieks un nef.
viņu, ne viņas dvīņu bērniem pēc tām negribējis ne dzir



301

viens no Ožas bērniem tamdēļ, vai nu aiz bada, vai arī sala,
drīz nomiris, un ar otru tā klīdusi no mājas uz māju.

Visbiežāk tā iegriezusies Lizuma pagastā, Kolanģos*), pie
labsirdīgā saimnieka Žagara, kas to. kaut arī rājis, nekad
tukšā neatstājis. Reiz kādā agrā rudens rītā Žagars Ožu

atradis ielīdušu savā rijā un, redzēdams bērna kājās leperē-
jam apvilkto dūraiņu cimdu īkšķus, TJeicis: «Ož', elleniece,
kā tad bārnam tos cimdus vilki kājiņās, vai tad nevarēji no-

adīt zeķītes?» Uz to Oža atbildējusi: «Tie jau, mīļais, ir

pīlsi, kur atspiesties!»
Sarvu pavedēju un bērna tēvu tā beidzot iesūdzējusi pie

draudzes tiesas par pabalstu. Pavedējs tomēr visu noliedzis.

Tad Oža. viņa atmiņai palīga nākdama, teikusi: «Vai tad tu

naapzaminies, ka tu man grūdi to lielo grūdienu un es pirdu
to lielo pirdienu!» No šādas Ožas atbildes draudzes tiesneši

palikuši mēmi.

Uzrakstījis Fr. R—ga. Sinoles pag.. Valkas apr.

11. ZELTENIEŠI.

4876.

Zelteniešu krāsotājs vasarā visu peļņu Rīgā nodzēris

jßabijā maisā» (meitu mājā). Rudeni zeltenietim uts esot

dzinusies pakaļ da Aleksandra vārtiem.

Uzrakstījis J. G—ste, Jelgava.
Noklausīta Alsviķu pag.

*) Kolanģi ir ciems, kas senāk sastāvējis no 16 sīksaimniecībām.

ļā sauktām pusasmītēm. Tagad viņā ir astoņi saimnieki. Šinī ciemā,

»a zināms, piedzima mūsu ievērojamais rakstnieks Apsīšu Jēkabs, kura

tēvs tur bija par saimnieku.





Trešā nodaļa

MUIŽA, MUIŽNIEKI, ĻAUDIS.
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I. Muižnieki un ļaudis.

1. BARONI DZĪVO AR MUIŽAS UN ZEMNIEKU MEITĀM

UN SIEVĀM.

a. MUIŽNIEKI IZVARO MEITENES.

4877.

Senāk kāds muižnieks notvēris ganu meiteni, lai to iz-

barotu. Meitene lūgusies: «Lielskungs, man vēl maziņa!» —

fļ*1 aug, lai aug, kamēr bikses raisu,» — atbildējis liels-
kungs.

Uzrakstījis Kārlis B—ms, Rīga.
LFK 25. 2406.

4878. Vecais pilskungs.

,Vecajam pilskungam jau vairākus gadus atpakaļ nomi-
I,|Si sieva. Bet vecais, lai gan tas jau pāris gadu desmitus
pakuļ iegājis otrā pussimtā, bijis pārlieku kārs: uz meitie-

šiem. Jaļ] sen vairs visā muižā nebijis nevienas pajaunākas

t

S

ļL
Vas. Viu" pusaudžu skuķa, kuru vecais nebūtu pēc sirdspa-

kaji izpisis. Beidzot vecais pavēlējis uzvest pie sevis augšā

■*ļ dārznieka četrpadsmit garlus veco skuķēnu. Kungs nu

3>irnßs ņēmis šo barot ar konfektēm, lai jau meitēns ne-

doties, nekas ļauns nenotikšot. Meitēns ēdis konfektes un

dējies, bet līdz ko kungs sācis ap biksēm knibināties, tā
as tūlīt lūdzies: «Mīļais lielskungs, nepisiet mani, es jau

,

cl Jauniņa, un tad — man jau arvienu jādod Pēterienes

ļai*kam!» Kungs sarāvis uzacis un domās nosolījies ganu
Janku krietni nomizot par i<>. ka tas iedrošinājies noņemt
I,Jain- kumosu no deguna gala. Bet uz meitēnu kungs no-
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ņurdējis: «Nu, nu, neraudi! Gan jau vel drusku paaugs, ka ļ
mer bikses knopēs!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Krustpilī.

4879.

Bijis kāds lielskungs, kas pats gājis līdzi visos muižas

darbos un piesmējis vai ikkatru strādnieci. Reiz, kulšanas
laikā, kungs noķēris laidarā kāda attālla saimnieka meitu un

gribējis sviest šo salmos gar zemi, bet meita lūgusies un ne

ļāvusies, >tā kungu vēl vairāk iekarsēdama. Šis, beidzot, ne

varējis vairs nemaz ciest, sagrābis meiteni kā stangās, ievil-

cis dziļāk šķūnī, kur citi strādnieki tik daudz nestaigājuši,
un licis līdz kulei iekšai. Meitene nebijusi vēl nevienam de-

vusi. Šī pie pirmajiem stiprākajiem dūrieniem iekungstē-
jusies, bet kungs šo mierinājis, ka neesot jau nekas, tas tik

tā no sākuma, bet vēlāk viņa pati gribēšot, jo tas viss jau

esot pa jokam. Uz beigām arī meitenei iepaticies, bet kad

kungam pēc labas pusstundas apnicis un šis piecēlies, sa

skrullējis ūsas un aizgājis, meitene vēl ilgi sēdējusi salmos

un nevarējusi izpraist, kamdēļ tas, kas zemniekiem no mā-

cītāja iestāstīts par grēku un kaunu, kungiem ir tikai joks
un izpriecāšanās.

Uzrakstījis Oļģerts

Noklausīta Koknesē.

b. AIZ RELIĢISKAS MASKAS.

4880. lesvētīšana.

Senos «labos» laikos dzīvojis kāds vecs, bet ļoti nikfl'

muižnieks. Visā apkaimē nebijusi neviena smukāka m cl'

tieša, kuru vecais nebūtu piesuiējis. Tas jau lielkunga l"

kļuvis par paradumu, ka neviena meita nedrīkstējusi aP

precēties, iekams viņš pats tai nebūtu «iebraucis ceļu
tas mēdzis izteikties, kad bijis labā omā. Un par 1ikurn

kļuvis tas, ka visiem tēviem, kuriem vajadzējis iesvētīt m cl

tas, tās vispirms bijušas jāatved pie lielkunga uz Pc2ļ_J
aU

sināšanu. Pārklausīšanai savestām meitām vajadzējis sēdēt

gaidīt, kad kungs tās sauks pie sevis. Smukākajām jau *

nevajadzējis pārāk ilgi gaidīt. Kungs pavēris durvis un P

vēlējis nākt labi ātri iekšā. Bet nesmukākām, kas palika
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beidzamās, gan dažu labu reizi nācies ir vēl otru dienu gai-
dīt, jo pie vakara kungam vairs nestāvējis — sien ka(ut slca-

liņus klāt. Starp tām, kas atstātas uz vēlāku laiku, bijusi
arī bagātā Čāpuļu saimnieka Dārte. Tā jalu cilvēciņš bi-

jusi ne tikai nesmuka, bet arī ar to prātiņu bijis kā bijis.
Līdz ko kungs attaisījis durvis un sācis apskatīt iesvētāmās,
Dārte pietecējusi kungam klāt, noskūpstījusi kā pienākas
roku un lūdzoši teikusi: «Mīļais lielskungs, pisiet mani pa

priekšu, man tās mājas tā patālāk!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Valmierā.

c. BARONS PIESMEJ KALPONES.

4881.

Reiz kungam vakarā sagribējies, kamdēļ tas ieaicinājis
pie sevis kalponi un teicis: «Ann, pakustini pautus, dabūsi

rīta zīda) lakatu!» Meita priecīgi nobučojusi kungam roku

un izskrējusi ārā. Kungs gaidījis, gaidījis, kad nu šī nāks

atpakaļ, jo domājis, ka meita izgājusi tikai kreklu novilkt.

Bet šī ienākusi tikai pēc ilga laika un pusraudādama, iesauku-

sies: «Es, kungs, tos pautus ar visu grozu tā kustināju, ta

kustināju, ka gandrīz visi saplīsa!» —

«Dullā baba, vai tad

c* tev tos liku kustināt, kustin 1 manus!» kungs, segu no-

mezdams, iesaucies. 1 /rakstīji. Oļģerts.

Teicējs Čarlis.

4882.

Kāds lielskungs, kā jau visfi kungi, turējis par savu svētu

Pienākumu piesmiet visas muižas meitas
1

Reiz šis licis, lai

a ļ&ak uz kalnu vārtsarga meita, kurai, kā dzirdams, ar klet-

nļeku taisījušas kāzas. «Nu tik bij riktīgi, vai tad šo sveika

Pte vīra izlaidfe! Lai tik nāk vakara šurp, gan es viņai pa-

odīšu to, ko vēl nav redzējusi un ko tai velak vīrs ik va-

irus rādīs!» kungs nopriecājies. Meita atnākusi, norauda-

Jusies
un sākusi lūgties, lai laižot šo tāpat uz māju vai t' nu

jungām citu meitiešu trūkums. Tāda pretestība kungu sa-

rmojusi, un šis pārskaities, kliedzis: «Tur' strebjamo, ko

juurkšķ', vai tad tu domā. ka klēts puišam bus labāka pipele
k* Pašam kungam!

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Aiviekstes pag.



4883. Lielskungs un papagailis.
Kādam lielkungam bijis skaists papagailis, ar kuru ta?

ai/vienu mēdzis visu priekšā palielīties. Kungs bijis ne

precējies un jau labi sen kulies ar muižas ķēkšu Grietu. Tā

kā lielskungs jau bijis labi gados, tad tas vairs neapmierinā-

jies ar vienkāršu gultā staipīšanosi, bet Grietai vajadzējis
katru reizi kāpt ar siltu ūdeni pildītā vannā, pēc tam tur

kāpis arī kungs, un tur nu abi dzīvojuši kā pa paradīzi.
Katru reizi, kad vanna bijusi sagatavota, ienācis sulainis un

ziņojis: «Kungs. Grieta jau vannā!... Vai bikses atstāsiet

tepat?» Ar laiku papagaili» to noklausījies. Reiz kungs sa-

rīkojis viesības un slavējis savu brīnišķīgo putnu. Te pa-

pagailis izkliedzis savu jauniegūto teikumu: «Kungs. Grieta

jau vainnā! Vai bikses atstāsiet tepat?» Visi sākuši smieties,

bet kungs pārskaities kā nelabais. No tās reizes neviens

vairs nav redzējis «jauko» papagaili.
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

4884. Lielskungs un istabas meita.

Pie kāda kunga par istabas meitu bijusi jauna zemnieku

meitene. Kungs šo, kā jau kungi paraduši, pisis gan pa rī-

tiem, gan vakariem. Beidzot meita vairs nevarējusi da

turēt» un aizgājusi. Pēc kāda laika kungs, pa lauku braiiK

dams, ieraudzījis, ka viņa bijusē istabas meita uz laiuf
mēslus ārda. Kungs apturējis zirgus un prasījis: «Nu.

Anniņ, vai nebija pie manis labāki, apakšā guļot, savu mai-

zīti nopelnīt, nekā še uz lauka ar mēsliem staipīties?» ~~

«Nu, lielskungs,» — atbildējusi meita, «daudz mazāk jau nu

gan mani gurni nesmirdēja, ja nakti pie jums nogulēju, J"

jums jau tā. kā seskam, kad vienreiz saceļas, tad' stāv gadiem
ilgi, un to neviena meita par pusigadu ilgāki neizturēs!» —

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Rīgā.

4885.

Pie kāda barona kalpojusi jauna un skaista meita.

ronam tā ļoti iepatikusies un tādēļ tas pavēlējis viņai atdo-

ties. Meita gan negribējusi, bet ko darīsi, baronam jāklausa
Barons priecīgi izvilcis savu mīsli... Bet, ai! Tas bijis W

brīnojami resns un garš... Meita ļoti nobijusies, un nu vai£
negribējusi ne par kādu maksu atdoties. Baronam tas n

308
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paticis, kādēļ tas, mierinādams, teicis: «Kuš, kuš, meitiņ,
skaistā un dārgā! Lai viņš ir resns, bet pie pautiem tas būs

tievāks!...» Uzrakstījis R. K.

Teicējs M. Z., Taurkalnes pag

4886—4887.

i. Vec-Adulienas lielskungs dzīvojis ar visām savām brū-

tēm lustīgi. Viņam pat muižā bijušas brūtes. Tur viņam vismī-

ļākā brūte bijusi kāda Paulīne. Ar to jau tas bijis sadzīvojis
četras meitas. Lielkungs par meitām ļoti priecājies un tās

atzinis pair savām. Bet te nu noticis brīnums: — viņa drau-
dzenei piedzimis piektais bērns un — puika. Lielskungs nu

bijis par to bezgala nelaimīgs un teicis, ka puika gan neesot

bērns, bet šā kučiera. Kučieris, maita, esot to saim-

niecei uztaisījis. Lielskungs nu briesmīgi uz kučieri saskai-
ties, izmaksājis tam algu un atlaidis no vietas. No šā laika

par lielkunga izbraucamo zirgu kučieri varējis būt tikai pre-
cējies cilvēks. Ja kāds pēc kučiera vietas lūdzi-, tad liel-
kunga pirmie vārdi bijuši: «Vai esi precējies? Sieva, bērni

ļr -> Kad pateicis, ka vēl nav precējies un bērnu arī nav. ta

kungs atteicis: «Nevajag, nevajag!» Vai arī citreiz ielaidies

6&pakās runās un teicis: «Ja jūs tūliņ, priekš dienestā nāk-
šanas, ņemtu tūdaļ vienu no muižas meitām sev par sievu,

tad gan es jums vietu dotu, vai nu tepat muižā, vai arī. ja
■l l|s abi ar savu izredzēto gribētu manās Adulienas mājās
krietni saimnieki būt. tad es došu to labāko rentes māju. ja
«kai ņemsi to meitu, kuru es tev došu.» Jaunekļi, izdzirduši

ļ®du labumu piesolīšanu, labprāt bijuši ar mieru ņemt liel-

kunga izdzīvotās meitas, kad tik uzreizi tiek par saimniekiem
■aba rentei mājā. Lielkungs arī savu vārdu turējis un to

ļtelauzis. Paulīni lielskungs, kā kučiera mauku, aizdzinis uz

krogu ar visiem bērniem, lai tā nu tur dzīvojot. Visu,
Ko vien vajadzējis, tas apgādā jis Paulīnei un viņas četrām

"leitiini, bet dēlam tas neko nedevis, aizbildinādamies, ka

ļas esot kučiera. Aizvienam tas aizsiūtījis pie Paulīnas savu

kučieri apvaicāties, vai kā netrūkst. Un ja kas trūcis, tad
10 atkal nogādājis. Dažreiz arī pats lielskungs ar vīna pu-
(,eli aizbraucis uz veco brūti.

Ta izgājis lielkungam ar dēlu un labo brūti. Tas bai-

'''jies. kad pieņemšot tādu kučieri, kam neesot Eievas, tad

atkal kāds viņa brūtei uztaisīt puiku. Un to jau liels-

kungs neieredzējis, jo no šā tikai nākot meitas; bet ne puikas.
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2. Tā nu dzīvodams ar brūtēm, lielskuDgs sadzīvojis
astoņpadsmit miesiīgas meitas — un dēlu, kas arī bijis viņa
bet kuru tas tomēr par savu neatzinis, bet uzgriezis vainu

kučierim. Tas tā visu mūžu dzīvojis lustīgi, tikai vecuma

dienās nobijies par saviem darbiem un kļuvis traks, domā-

dams, ka šim varot adflunieši prasīt atbildību
par visām mei-

tām. Trako namā tas nobeidzis arī savu dzīvību. Ar lielu

godu to pārveduši uz viņa pili. Visi adlūnieši pēc sava «labā

un «žēlīgā» kunga raudājuši, sevišķi viņa brūtes, kas pec

viņa nāves palikušas bez apgādnieka. Bet te nu pēc viņa
nāves iesākušās lielas jukas, un tas palicis neaprakts baznīca?

kapličā. Mantinieki sākuši strīdīties dēļ muižas, un kungu
aizmirsuši virszemē. Tas sagulējis virs zemes vai veseli!

gadu. Kad nu, beidzot, rakuši zemē, tad tikai pamanījuši,
ka žurkas bijušas labo Adulienas lielo kungu sagrauzušas. Tā

tas ticis aprakts.
Uzrakstījis Br. P -ņš, Ripa.

Teic. U—leja. Bikseres muiža. Patkules pag.. Madonas apr.

LFK 73, 13825.

d. BARONS PIESMEJ ZEMNIEKU MEITAS UN SIEVAS.

4888.

Reiz baronam sieva sāk mājās taisīt lielu skandālu, ka

šis dzīvojot ar citiem meitiešiem. «Kā tā, ar citiem? Bet

es tak pis tik to zemniek zos'!» barons izbrīnījies iesaucas. —

«Nu, jā, pišanās, paliek pišanās!» —
sieva neatlaižas. «Ķ0

,^
0

tu man grib iestāstīt, ka tā ir vien' alg', tav' pež', vai vin

barons brīnās, — «to zemniek' meit' ir mīkst' un tumīg'. Dc!

uz tav' pīzdmal' var nogrūzties kā uz pucnaz'!» —

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Rīgā.

4889.

Reiz kungs izsūtījis savu sulaini, lai sameklē šim kaoļļ
dūšīgu meitu, kas pa nakti drusku kuli pašūpo, bet tikai

jaunu, glītu un kaunīgu, kura vēl nebūtu dabū jusi un, PinlP.
pieminot, vai sienā lēktu. Sulainis aizgājis ar' un pec

stundām atvedis meiteni, mīkstu kā plūmi —
kaunīgi pie

_
sarkušu. Kungs par labo kumosu iedevis sulainim *crie?=
dzeramnaudu un vedis meiču īsavā istabā. lelicis viņu ga



311

izģērbis un mīlinādamies, pārlaižot roku šai pār gurniem,
nepatīkami pārsteigts, sarāvies: meičai viss vēdergals slapjš
un gurni tāpat. Kungs iesaucis sulaini un ņēmies to lamāt,
vai t' šis; bez acīm bijis, ka esot kādu pašlaik šai no virsus

nocēlis un apakšā gulētāju viņam atvedis! «Nekā. kungs, es

pats viņai tepat dārzā biju virsū un tad! vēl viss bij labākā

kārtībā!» Uzrakstījis Oļģerts.
NOklausīta Aiviekstes pag.

4890.

Kāds harons ievedis kāda saimnieka meitu siena šķūnī
un pavēlējis atdoties... Meita gan negribējusi, bet barons! jau
sācis... Te, kā par nelaimi, meitai iekļuvis siens caurumā,

un tā sākusi kliegt: «Stājaties, baronlielskungs, siens man

dzemdē, sierusi dzemdē!» Bet barons nodomājis, ka meita

lielījot savu lietu, un teicis: «Jā, šēn dzemdīt! Jā, šēn...»

un turpinājis mierīgi savu darbu...

Uzrakstījis R. K.

Teicējs M. V.. Taurkalnes pag.

4891. — 4893.

1« Jaun-Adulienas kungs bijis liels meitulis un pārspējis
Pat Vec-Adulienas kungu. Viņš turējis muižā tikai skaistas
meitas. Bet ar tām viņam nemaz nepieticis. Tas vēl gājis
vasurā uz rudku lauku un tur pa grāvjiem vaktējis zāļu plū-
cas. Ja kādu noķēris, tad to vis» vaļā nelaidis, bet dabūjis
atmaksu par zālēm un rudzu nomīdīšanu. Daudzas reizes

flļājuieki atraduši zāļu plūcējas uz grāvmalām puskailas un

Padzērušas guļam. Citas atkal pārnākušas māljās iedzērušas
lln stāstījušas par labo lielkungu. Tas» vienmēr piedzirdījis
#t plūcējas ar vīnu, un tad, kad lieta bijusi cauri, palī-
dzējis pieplūkt zāles un uzcēlis nastu mugura, un ceļa naudai
Vel iedfevis veselu sudraba rubli līdz.

2- Reiz kāda vecene, kurai jau sešdesmit gadu bija uz

aizgājusi zāles plūkt. Viņa nemaz nedomājusi, ka

ur varētu lielu kungu satikt. Lielskungs jau blandījies ap

tiruņia grāvjiem, ķerstīdams plūcējas, bet tas nemaz neiedo-

ka sastaps tik vecu veceni. Tas ne labprāt ieredzējis,
ka

zaļu plūcējas nākot plūkt, un ja nākot, tad lai nākot mei-

lasun pašas saimnieces, jo tās esot izveicīgākas plūcējas un

nominot labību, kā vecenes. Veca vecenīte plūkusi
,otl nopietni zāles un nemaz nepamanījusi, ka kungs jau pie
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viņas pienācis kllātiv. Kungs arī patsi ātrāki vecās plūcējas
nepamanījis, kamēr bijis tai pavisam klāt. Vecā plūcēja
ļoti iztrūkusies, izdzirdusi lielkunga balsi, kas vecenei uz

saucis: «Vecen, ko tu man še dar'?»
—

«Es jau, lielskungs,
zālītesi plūcu,» — atteikusi vecene. — «Plūc vien plūc. bet

tev man tūliņ pist jādod!» — «Es jau, belskungs, esmu veca

un nabadzīte.» — «Vienalga, es pis jaun', es pis vec\ es pi<
ir nabadz' ar'!» To dizirdēdama, vecene arī vairs nemaz ne

pretojusies. Viņa tūliņ gūlušies uz savas zāļu nastiņas nu

devusi arī lielam kungam no visas sirds. Lielskungs nu iz

gulējies ar veceni, tad to sadzirdījis labi dūšīgi ar vīni!

un vēl iedevis sudraba rubli. Palīdzējis» sasiet zāļu nastiņti

un pacēlis to vecenei uz muguras, lai tā piedzērusi aizdende-

rētu uz mājām, bet pats lielskungs aizvilcies uz muižu.

3. Vecene gājusi mājās piedzērusi un galīgi nokusoa

Pienākusi pie kūts, tā nosviedusi zāļu nastu zemē. atsēdusi»

un tūliņ sākusi stāstīt par lielkungu un pati par sevi. ko (J*

rījuši, ko runājuši — visu. visu... Kā kopīgi gulējuši. ta>

vīna pudeli iztukšojuši, un bez tam kungs pacēlis zaļu nastu

uz muguras, un pats aizvilcies uz mājām. Vecene tomēr \>

vairāk priecājusies par lielkunga iedoto sudraba rubli- ll

teikusi, ka kungs šo par tādu nieku ar vīnu piedzirdījis, zajn

nastu uzcēlis, un bez tam vēl ceļa naudai rubli iedevis. Ve-

cene teikusi simts paldies par tā vecā mīlestībās skursteņa

izslaucīšanu, jo šai jau kamēr deviņi gadi nebijis slautīj-
Kad vīrs nomiris, neviens vairs neslaucījis. bet nu pats li e,v

kungs rudzu grāvī izslaucījis.
Uzrakstījis Br. R—ņš, R«?a

Teicējs U—leja. Bikseres muiža. Patkules pag.. Madonas apr

LFK 72. 15822-

4894. — 4896.

i. Kādlreiz dzīvojis kāds barons, kals muļķojis visas

vas un meitas. Kura nav devusi labprāt, to viņš atkal B*

kojis piemānīt.
Tā kādreiz kāds kalps pie viņa par puisi nogājis.

bijusi diezgan jauna un stmuķai sieva, bet jau grūta (cerīnļļfj
Reiz barons aizgājis uz kalpa māju un saticis sievu.

jis tai klāt un sacījis: «Tavam ir grūtam, bet tavam tā ncT

naim navam riktig. Viņam trūkstam vien rociņ!» Sieva ļ
sāk vaimanāt: ko nu darīt! Barons saka: Tas nekas. e s
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tavam var petaisit!» Nu labi, sieva laiž, lai barons pietaisa
rociņu.

2. Vakarā, kad pārnāk vīrs mājā, sieva brūk tam virsū:
«Tu, lops, ko tu dari! Tu man uztaisi bērnu bez rociņas!» —

Vīrs nu prasa, kā viņa to zina? Nu sieva stāsta, ka barons

pateicis un ka barons rociņu pietaisījis. Vīrsi domājis, kā nu

baronam to atdarīt...

3. Kādu rītu vagars kalpu izsūtījis netāļu no muižas
art zemi kartupeļiem ar krogus arkliem. Kalps aris, aris uu

arvienu apstājies. Barons pa logu to noskaitījies, ka kalps
mv, aizgājis pie viņa un prasījis, kamdēļ viņš stāvot? Kalps
paskaidrojis baronam, ka arklam trūkstot viena nagliņa, un

ka tāpēc arkls neiet. Barons teicis: «Pārej mājā un paprasi
lielmātei. lai viņa tev iedod!» Kalps to tikai gaidījis. Pār-
gājis un prasījis lielmātei pist. Lielmāte nedodl, bet atvērusi

'ogu un prasa vīram: «Vai es varu dot?» Barons, nekā ne-

zinādams, teicis: «Dod ātri un nekavē cilvēku no darba.» Nu

lielmāte dod arī. Pēc pārnācis baron® un redz, ka sieva ar

zemēm. Barons prasa: «Kas tas?» Lielmāte pasakai, kas ir

bijis: «Tur to baur' kalp ar vis zemam kāj' tu raid' pe'
man'!...»

Otrā rītā kalps gājis gar barona logu. Barons sainis:

4 tavam nagliņām dzenam!» Kalps atkal teicis: «Bet tu

pietaisi rociņu!» — No tā laika abi bijuši līdzīgi.
Uzrakstījis Krišs B—riis, Cīravas pag.

Teicējs Ģirts E—ns, 70 g. v.. Apriķu pag.

LFK 808. 124.

4897.

Reiz bijis kāds lielskungs, kas, kad līdzis mežsargu, va-

pn,r lauksargu, vai citu kādu muižas ierēdni, prasījis: «Vai
tavam ir smukam sievām?» Kam smuka to līdzis, Icam ne-

juka, to nelīdzk.
Tai kādreiz salīdzis mežsargu, bet noteicis, ka viņš ne-

līkst būti mājā, kad lielskungs iejās mājās.
_.Ķadu rītu lielskungs iejājis, kamēr mežsargs nav pa-

spējis iziet mežā. Kur nu mukt? Mucis uz krāsns ar skalu
Zvārdēm un gul itin klusi. Lielskungs iegājis un licis mež-
Sapga sievai izģērbties un iet gultā. Šī gan lūgusies, bet

ļeko nelīdz. «Tev man, sarv' lielkung', ir jāklaus'!» Neko
r|
ļ
lrīt. klausījusi arī. Bet, kad nu lielskunga licies virsū un

1S pist. mežsargs arī pārliecies un grib redzēt, kā lieis-
klln ?s strādā". Tas aizkustinājis skalu bunti, kais nokritusi ar



314

lielu troksni. Nu lielskungs uztraucies: «Kas tur tavam ir?
Sieva saka: «Lielskungs, tas jau runcis uz krāsns!» — Liels-

kungs teicis: «A, tavam lielam ruņčam, kas tādam lielam
buntam gāžamL.» Bet pišanu nav pāirtraucis, un tā mež

sargu arī nav majā atradis.

Uzrakstījis Krišs B—nis, Cīravas pag.

Teicējs Ģirts E—ns. 70 g. v.. Apriķu pag,

LFK 808. 12i.

e. KUNGS PIESMEJ MUIŽAS ĻAUŽU LĪGAVAS.

4898.

Agrāk, kad kungiem bijusi visa vaira par saviem muižas

ļaudīm, kungs nelaidis garām nevienu muižas meitu nepie
smietu. Ja arī kāda visu laiku godīgi nodzīvojusi, tad līdz

ko nākušas kāzas, katrā ziņā meitai vienu nedēļu pirms kā-

zām vajadzējis iet uz muižu darbos «lielmātei spalvas pluci-
nāt», — kā paši muižas ļaudis runājuši. Reiz šo teicienu
dzird arī pats kungs un iesaucas: «Tai lielmāt' to spalv' phi-
cin' es pats, bet to meit', viņ izplūc mlan' ap paš pimp' kul'!'

Uzrakstījis Olģert-

Noklausīta Rīgā.

4899

Muižas kalējam bijusi traki skaista brūte. Abi jau klu-

stām, bijuši norunājuši kāzu dienu, lai. Te abu laimes saule'

aizbraucis priekšā liels, melns mākonis — vecajam lielkun-
gam arī drusku iepatikusies kalēja brūte, un nu šis gribēt
no viņas dabūt..., tai tad tur arī vienam plīst un otram luzl

&ir reizi.

Kalējs redzējis, ka nu slikti būs, tādēļ apņēmies kuti?11

tā pārmācīt, ka tasi uz visiem laikiem liktu muižas sievas un

meitas mierā. Vienu dienu kalējs aizgājis pie kunga un stā-
stījis, ka šo tā paklusām esot sūtījusi Lejas Mairgarieta

Viņa gribot labprāt dot kungam tā pa krietnam «uzšaut». w

esot jau vēl tāda kaunīga, tādēļ, varbūt, kungs būšot aļ

mieru šovakar tā caur pievērtu durvju šķirbu —

meita viejtf
pusē, kungs otrā. Kungs bijisi arī ar mieru un par tik '<ļ.
vēsti iedevis vēl kalējam piecus rubļus dzeramnaudas.

karā, līdz ko satumsis, kungs jau bijis pie meitas maj;
l

klāt. Paverot drusku durvis, tiais redzējis, ka meita J a
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kaila un teikusi, ka viņas dēļ varot jau sākt. Tas nebijis
divreiz jāsaka, kungs tūlīt atrāvis bikses un bāzis metamo

Pa durvju šķirbu iekšām.. Kalējs, kas atradies aiz durvīm.
to tik vien. gaidījis... Aitri tas aizvēris durvis un saspiedis
kunga pipeli tā, ka tas vairs nezinājis, cik vecs viņš ir. Kungs
nu gan lūdzies vai raudādams, lati taču laižot vaļā. Apsolī-
jies arī likt visas citas muižas meitas pilnīgā mierā, izņemot
tikai muižas ķēkšu Grietu, kuru jau divdesmit gadus pisot.
un šim esot pienākums tai «vecummaizi» nodot. Bet kalējs
durvis atlaidis tikai pēc kādas pusstundas, kad vecais jau
bijis sataisījies uz miršanu un visas lūgšanas noskaitījis.

Uzrakstījis Olģorls

Noklausīta Rīgā.

4900. Spītīgs lielskungs.

Bijis tāds nejauks kungs, kas nekad nedarījis tā, kā kāds

fidzis, bet vienmēr otrādi. Kungs, kā jau kungsl, pisis visas

muižas sievas un meitas. Bieži vien gadījies, kal taisni kāzu
yakarā kungs pavēlējis jaunajai sievai papriekšu nākt uz

Nuīzu. lai šis kā pienākas nopistos un pēc tam tikai pats
jaunais vīrs varējis taisīt «to joku». Reiz pienākušas kāzas
pašam muižas vagaram. Tā kā jaunā sieva bijusi jauna un

skaista, tad visi bijuši pārliecināti, ka kumgs jau nu to ne-

Ņu garām nelaidīs. Vagairs, kas muižā dzīvojis ilgus gadus,
aiz|>ājis pie kunga un sācis to lūgties ilgi un gari. «Ko tu

gnbi?» strupi noprasījis kungs. —■ «Es gribu, lai jūs, kungs,
papriekšu izpisiet manu sievu. Jums jau tā pipele tāda pa-

Diezi', vai es pats pirmo reizi varēšu maz iekša
dabūt!»

— «Ak, šitā!» —
iekliedzies kungs, iztriekdams va-

?ari
pa durvīm, «taisies, ka tiec! Es to mauku nepis' un ne-

— Vagars aizgājis smiedamies pair izdevušos lomu.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Daugavpilī.

4901

Senāk, muižniecības laikos, zemniekiem precoties va ja-
£e

g Pirmo nakti savu sievu vestl uz muižu pie kunga gulēt,
ta kāds jauns puisis grib precēt kaimiņu Anniņu. Bet vi-

jam briesmīgi negribas vest meiteni uz muižu. Pirms kā-

ļi2111 tas iet pie kunga un lūdz, lai šo noteikumu atlaiž. Bet
*u?ļs nav pierunājams. Neko darīt. Ejot uz māju, ceļā
Puisis satiek savu draugu un sūdz tam savais bēdas. Javedot
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Anniņa uz muižu. Draugs prasa, vai kungs Anniņu pazīstat
Nē, neesot redzējis. Nu draugs dod padomu. Lai aizvecfei

uz muižu citu meitu. Par labu naudu Rīgā dabūšot smuki

smuko, kura būšot ar mieru iet uz muižu. Tā puisis arī iz

dara. Dabū Rīgā meitu, aizved pie kungai un vēl piemetina
ka, ja kungam patīkot, varot paturēt, kaut vai veselu nedēļ»
Meita ir skaistai un kungs vareni priecīgs. Viņš uzdāvāpffl-
sim mājas par dzimtu. Pa to starpu puisis visā klusībā ap-

prec savu Anniņu. Pēc kāda gada puisis ar tīrumā. Garām

brauc kungs. Jau pa gabalu puisis redz kunga dusmīgo seju.
Tas piesauc klāt jauno saimnieku un saka: «Jā, tev nu ir tā

lēl' māj', bet man atkal tā lēT triperM» Jo, proti, šo slimību

tas dabūjis no Rīgas meitas. Teicēja S. R.

Noklausīta Rīgā.

f. CĪNIĶI UN IZVIRTUĻI.

• 4902.

Reiz lielskungs grib piesmiet muižas vagara sievu. No;

stiepj to uz sola, ieliek kārtīgi līdz kulei iekšā un saka: -ļ
tu saproti, pīzda. kad tavs kungs ar tevi runā!»

—_

kungs nerunā, bet bada!» — sieva aizrunā to, pienācīgi 1
bildēdama. Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta R«?a

4903.

Reiz kungs sasaucis visas smukākās muižas sievas

stādījis šās ar kājām uz augšu, tā kā lindraki nobruku-i

leju. un licis vīriem, lai nu atrod katrs savu
sievu: kurs

neatradīšot, tā sievu viņš tūlīt izpisīšot. Vīri meklējusi, pļļ
klējuši, kur tu atradīsi: visas vienādas: bet vagars, apstāj
jis rindu, iesaucies: «Es savu sieviņu gan pazīstu, pec kaffļļ
uz pežas malas! Kā teikt, kā nu nepazīs: cik reiz |>'P(

galu neesu uz tās nobrāzis!»
&

Uzrakstījis Oļģerts- ļ
Noklausīta »

4904.

Reiz dzīvojis kāds kungs — Lindemuts — nejauKi.

uz meitām: pipeli ganrllrīz rokā vien turējis. Bet ta bI
J^ vB

negants: par mazāko nepaklausību lamājies, ka vai zem
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debess gāžas kopā. Reiz kungs sasaucis visas muižas sievas

un meitas, lai visas pēc kārtas «pārņemtu». Šīs sanākušas
ar visas, trīcēdamas, drebēdamas skatījušās kungā kā aitas

mēnesī. Bet lielskungs kliedzis: «Laikam es nezin' ka jūs.
man dzirdot, visas sak': «Lindemūt kungs, Lindemūt kungs,
še to pež', ņem vesel'!» Bet kad es aizgriezušos, tad jūs vis'

mēkšĶ': «Lindraka lielskungs, še, ja grib', to pakaļ, vai ar'

pis'to veco kaz'!» Es jums parādīš, kā pis ka//: nāk'
pa vēn

iekš to kambar'! Es jums rādīš'!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Aiviekstes pag.

4905.

Tajos laikos, kad kungi vēl ar saviem ļaudīm varējuši
a,|t kā patīk, kāds kungs sasaucis un izģērbis kailas visas

savu kalpu sievas, nostādījis šās visais rindā piekalnē, bet

vīrus otrā rindā ar pimpjiem rokā, kalnā. Tagad šiem vi

šiem vajadzējis skriet no kalna lejā un ar to pašujsvunku
"ez apstāšanās iegrūst pipeli līdz pautiem sievai peža: kurš

Pagrūdis garām, tam tūliņ uzskaitījuši 20 pātagas cirtienus.

Ju;š tikai drusku iebāzis, tam 10. — Kāds no vīriem, kam

hjiisi vēl jauna sieviņa, baidījies šai ar tādu švunku spert

ļ&šā, tādēļ drusku piestājies un iebāzis tikai pašu galiņu.
X.ungs gribējis šim sist. bet isieva lūgusies: «Mīļais liels-
ku

ņgs, viņš nav vainīgs, man tā lieta vēl traki stingra! Ja
ticiet, paraugiet pats: gribēdams nevar iebāzt!»

Uzrakstījis Oļģerta
Noklausīta Rīgā.

4906.

Kāds muižnieks, liels izvirtulis, ar maukām nodzīvojis un

nodūris divas muižas un kuģi. Kad vairs nav bijis naudas,

tad aizgājis pie pazīstamas maukas kaislības apmierināt. Bet

Vni a bez naudas nav ļāvusies. Tad muižnieks lūdzies, lai

v

'smaz apskatīt ļaujot, ko viņa arī atļāvusi. Muižnieks ap-

s skatīji un teicis: «Tā ir visdziļākā jūra! Tur nogrima ma-

nas divas muižas un kuģis, ka ne mastu gali nav saredzami!,

Uzrakstījis Kārlis B—ms, Rīga.

Teicējs K—bergs, Dzirciema pag., Tuk. apr.

LFK 23, 5928.
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2. LIELMĀTE DZĪVO AR KUČIERIEM, SULAIŅIEM.
PUIŠIEM.

a. LIELMĀTE UN JAUNSKUNGI.

490?.

Reiz kāda lielmāte pēc savas izdarīšanas kungai

nemaz nepatikuisi. Viņa dzīvojusi pardaudz ar jaunkungiem
Kungs bijis dikti nelaimīgs. Te vecā Margrietiņa teikusies

lielmāti izārstēt. Kungs kļuvis priecīgāks un sasolījis tai

lielu naudu. Margrietiņa iegājusi pie lielmātes un pirdusiui
katra soļa. Lielmāte, to nožēlodiama, prasījusi, kas tai esd

par vainu. «Ak, lielmātiņ, kad es biju jauna, tad man ai

to brūtgānu bija ļoti daudz, un tas man no tam!...» Lielmai

nobijusies un sākusi dzīvot godīgi.
Uzrakstījusi Irma M—ne. Rīgā.

LFK 32, W

b. LIELMĀTE UN PUIŠI.

4908.

Pēc tam, kad lielmāte ar puisi Krišu bijusi izballējusies
devusi tam uzdzert šņabi, bet pārskatoties iedevusi spirtu

Lielmāte prasījusi: «Kāds bij', Krišu?» Bet Krišus tik»

plātījis izbrucināto muti
un saucis: «Kā mc, mc, mē!» —

ie'
māte taaskaituisies: «Man kā kazai? Tūliņ laukā!» —

Uzrakstījis Fr. G—bis, Vandzenes pa?

Teicēja Gotlība Gr.. ap 70 g. v., no Dobeles.

LFK 651. s#>.

4909.

Puisis kalpojis pie kādas muižnieces. Muižniece

nebijusi ar puiša darbu apmierināta: visur un viscauri >ta r

dzējusi kļūdas. Reiz puisis aris līdumā. Aris, aris -7- ļļ
a

,
nogurt. Tādlēļ, gribēdams mazliet atpūsties, piegājis pie

dl

apskatīties dīķī salaistāmi «zelta zivis». Bet te, kur gaaij.

sies, kur nē, muižniece nākusi vaimanādama uz dīķa P

Ach, lieber Gott! Es dom', ka puis' strādā, bet, lieber w

viņš makšķerē man ieks Teicn!...» Uzrakstījis

Teicējs M. V., Taurkalnes p«e-



c. LIELMĀTE UN SULAIŅI.

4910.

Reiz vēlu vakarā lielmāte iesauc pie sevis sulaini. Sulai-
nis ieiet un izbrīnījies skatās, ka lielmāte guļ kaila uz ku-

šetes un staipa kājas. Sulainis paliek pie durvīm stāvot. Bet.
kundze šim uzsauc: «Aber, Pēter, ko tu lūr kā pīzda uz puc-
nazi. svied bikses nosit un nāc šurp, kad tav' lielmāt' to grib.»

Uzarkstījis OJģerts.

Noklausīta Rīga.

4911.

Vienam kungam bijusi dikti smuka sieva. Pats kungs
bijis tāds vārgulis un nevarējis sievai nekā izdarīt. Bet kun-

gam bijis sulainis. Tasi sācis lakstoties gar viņa sievu. Tik

ļlgi lakstojies, lakstojies, kamēr kundze vienreiz ļāvusies arī,

'a' jau tad nu iet. Bet kundlze ar tik dūšīgu nebijusi radusi,
viņai izsprucis «šķidrais». Ko tad nu Tai dara! Sulainis

svārku stūrī un nesis laukā. Kungs bijis aizbraucis,
ttet taisni taī pašā laikā viņam gadījies pārbraukt. Viņš nā-

pa durvīm iekšā. Abi divi air sulaini viņi durvīs satiku-

sies. Kungs tam uzprasījis, kur tad viņš iet, un ko nes. Su-
lainis ātri apķēries un pateicis, ka viņš nes izsviest «zapti»

Tā esot saskābusi un nevarot vairs lietot. Kungs atkal

jaucies: «Vai tu traks esi, zapti tu nesīsi laukā sviest? Vai
tad tā vairs nemaz nav ēdama?» Paķēris ar pirkstu un no-

licis gar lūpu. Bet tad gan samanījies, ka tā vairs nav

euarna. Licis sulainim, lai met laukā. Tā sulainis ticis sveikā

Cailri. Uzrakst. A. K—saks, Rīgā.

Teic. no Sātiņu pag.

LFK 647, 1641.

4912. — 4913.

. \> Kāda lielmāte meklējusi sev sulaini. Viens puisis
pieteicies arī un sācis dzīvot. Nodzīvojis jau kāidki nedēļu, —

telmaie iesauc to pie sevis. Izģērbusies plika, rāda uz krū-

un prasa sulainim: «Vai tu zini, kas tas ir?» Sulainis arī

«oma: nupat jau būs labi un saka: «Tie ir pupi, lielmāt!»
lielmāte rāda uz nabu un prasa: «Un kas tas ir?» —

.-Jaba, lielmāt,» — puisis atbild un domā: nu, uz leju jau
c*

Jzprasīsi to galveno un tad tā lieta būs darīta.» Lielmāte,

319



320

tiešām, vēl zemāk par nabu rādīdama, tāpat prasa. Puisis

jau nu tīri droši un nekaunīgi atbild: «Tā ir peža. lielmāt!

Bet lielmāte vēl nerimstas, piegrūž roku puisim kāju starpā
un prasa: «Nu, kas tev tur ir?» — «Tur ir pipele,» — puisis
atbild. Nu lielmāte arī vairāk neprasa, bet arī puiša cerības

nepiepildās: lielmāte paziņo, ka šis «brūķējis» prastu muti

un tiekot atlaists. —

2. Pēc kāda laika lielmāte atkal pieņēmusi jaunu su-

laini. To tāpat kā iepriekšējo, ievedusi pie sevis, noģērbu
sies, rādījusi uz krūtīm un prasījusi. Bet šis puisis biji
drusku gudrāks, tas teicis: «Tie ir Ciānas augstumi, lielmāt!

Pie nabas puisis atbildējis: «Tas ir Tabora kalns,» — P'c

pežas: «Tā ir Nāves ielejai!» Nu lielmāte apmierināta piegrū-
dusi sulainim pie pautiem un prasījusi: «Un kas tev tur ir?

—■ «Tur ir dzīvības koks!» Nu lielmāte svinīgi teikusi: «Nu

tad liec savas krūtis uz maniem Ciānas augstumiem un stādi

savu dzīvības koku manā nāves ielejā, lai viņš tur nes

augļus!» —

Uzrakstījis A. Rg.. Sinoles pag.. Valkas apr.

d. LIELMĀTE UN KUČIERIS.

4914.

Reiz kungi aizbraukuši karietē. Te ceļā buka, uz kurp
sēdējis kučieris, salūzusi. Karietē kučierim vietas nav bij^

tādēļ cits nekas neatlicis, kā rfīajm sēsties lielmātes vietā un

ņemt lielmāti klēpī. Kučieris, lielmātei sēstoties, uzvilcis tai

visas drēbes augšā no pakaļas un sācis to sēdus purgat

Kungs skatījies, ko skatījies ..
. Jau viņam palikusi am'

sēdēšanai aizdomīga, teicis uz kundzi: «Man liekas, ka t<^'

«ruģī»!» — «Man arī tāpat», atteikusi lielmāte.

Uzrakstījis J.

Teicējs E. V—ps. Bilskas pag-

4915.

Reiz dzīvojusi kāda lielmāte, kurai neviens nevarējis Pa

prātam izdarīt. Katru kalpotāju viņa atlaidusi pēc gada, J°

tie nekādi nevarējuši pildīt lielmātes untumainās iegriba*

Saderējis kāds puisis, kas apņēmies neko ne aplam runāt, n

arī darīt.



Noklausīta Rīga.
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Gads jau bijis cauri, un bijusi jāizmaksā alga. Tagad
lielmāte vēlējusi sajūgt zirgus un nu braukusi. Braukusi,
braukusi, te kādā vietā lielmāte ieraudzījusi, ka bullis uzlēcis

govij virsū. Tagad lielmāte prasījusi kučieram, kas šis tur

darot? Kučieris atbildējis, ka viņš skatoties, vai saule vēl
esot augstu, jo govis jādzenot mājās. Braukuši tālāk. Ta-

gad lielmāte ieraudzījusi ērzeli, kas uzlēcis ķēvei mugurā,
un prasījusi kučierim, ko šis tur darot? Kučieris atbildlējis,
ka ērzelis esot pārgājis pār robežu un saucot saimnieku. Ta-

gad braukuši mājās. Nu lielmāte likusi kučierim izkurināt

pirti. Kad pirts bijusi izkurināta, tad vēlējusi sevi vest uz

pirti un mazgāt. Pie durvīm stārasts nolikts par sargu.
Tad lielmāte parādījusi melnu vēdergalu un prasījusi,

kas šis tāds esot? Tad kučieris atteicis, ka tas esot ezeriņš,
kur lielkungs peldinot zirgus. Nu lielmāte prasījusi kučie-

run' vai nevarot šai izlīdzēt? Bet kučiers atteicis ka

neesot brīv. Tad lielmāte pavēlējusi un kučieris peldinājis
jaunu kumeļu, bet peldinot appirdies. Tad) lielmāte prasī-
jusi, kas tur? Kučieris atteicis, ka stārasts klaudzinot, ka

esot diezgan. Kučieris air lielmāti apprecējušies, bet stārasts

dabūjis trīsdesmit
.
..

Uzrakstījis R. K—cis, Mores pag.

Teic. E. X—viņš, no Rīgas.

LFK 672. 225.

e. LIELMĀTE UN MUIŽAS AMATNIEKI.

4916.

Muižas kalējam bijis visā pagastā lielākais «metamais»,

Uz kuru meitieši krituši kā mušas uz medu. Reiz šis dīķi

Peldējies un stīvais pimpis pa gaisu vien gājis. Te gadījies
?akt garām pašai lielmātei. Tā apstājusies un prasījusi, kas

īsti tur starp kājām esot? — «Tie jau man tie debesu

sīpoli!» kalējs, paurus taustīdams, atbildējis. — «O, krietns

•āksts
gan ir!» cienīgā teikusi un saņēmusi šim aiz pimpa

gala. «Nu, panāc puis', drusku dziļāk, es tev paradīšu dbbi,

Kr to sīpolu iestādīt!» lielmāte teikusi, vilkdama šo tāpat
*a ilu uz nomaļus stāvošo lapeni.

Uzrakstījis Oļģerts.
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4917. Lielmāte un mūrnieks.

Reiz muižā jauns puisis mūrējis krāsnis. Vakarā kungs
nebijis mājas un pati lielmāte iegājusi paskatīties, kā mūr-

nieks cd vakariņas. Lielmāte nosēdusies galda galā un ska-

tījusies, bet puisis izņēmis no biksēm pipeli, kas tam arī bi-

jusi, ka neko teikt, sastindzinājis vēl to un licis uz galda ma-

las —ka trauki vien noskanējuši. «Kas tev tur tāds jocīgs?>
prasījusi lielmāte. —

«Tā man mālu stampājamā vālīte», -
atteicis puisis. Lielmāte to gribējusi apskatīt un. rokā paņē-
musi, to glaudīdama runājusi, ka esot gan dūšīga — gara un

resna. Tikai pasmaga gan, laikam, esot nu grūt' cilāt. «0

nē!» atbildējis puisis. — «Nu, tad es gribu pastampēt», -

iesaukusies lielmāte. Puisis arī bijis ar mieru, gājis lielmātei

līdlzi istabā un «stampājis» līdz gaismai, kamēr «vālītei» g&&
Sācis sāpēt. Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

4918.

Reiz kādā muižā skursteņslaucītājs tīrījis skursteņus.
Kad darbs jau bijis veikts, kundze šo iesaukusi savā guļam-
istabā, lai šis apskatot, vai arī tur nevajagot ko pārslaucīt
Šis nav bijis muļķis un drīz vien ar' atradis īsto vietu, kas

jau sen nebijusi kārtīgi «tīrīta», licis kundzi gultā un grūdis
tā, ka putekļu mākonis vien pa gaisu griezies. Šinī brīdi

ienācis pats kungs un palicis pārsteigts pie durvīm stāvam

bet kundze nemaz neuztraukusies un paskaidrojusi: «Nekas,

vīriņ, es gribu, lai reiz tīrība mājā! Palūk pats, kas tur

melnumu nāk laukā!» šī rādījusi uz sodrējiem nosmērēto

palagu. Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

4919.

Lielmāte iesaukusi pie sevis muižas piķieri, — j?

zibenīgu pui»i, lai izrunātos par rītdienas medībām.
"

U?J'

jot lielmāte bijusi atspiedusies pie galda stūra tā, ka ga .
stūris tai tieši starp kājām vēdera galu iespiedis. Lielīji*
jaunais puisis ļoti paticis, un viņa gribējusi tam labprāt kļ
patikšanu izdarīt, tāpēc, puisi atlaizdama, viņa prasījusi.

'

•
viņš gribētu tagad būt. Puisis nosarcis un nekā neatbildēj"

bet kad lielmāte cieši uzstājusies, tas stomīdamies un nosa

cis sacījis: «Es, lielmātiņ, gribētu, kaut mana pipele pa?

būtu tā galda stūra vietā!» Kundze vispirms nosarkusi
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sadusmojusies, bet tad padomājusi, pasmējusies un, uz gu-
ļamistabas pusi iedama, ar patiku apskatījusi spēcīgo puisi,
un saukusi: «lenāc uz brītiņu te!

.
.»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Daugavpili.

4920.

Muižā strādājuši mūrnieki. Mūrnieka meistars bijis
brašs spēka pilns vīrietis. Kādā vakarā lielmāte gribējusi
izmēģināt, kā ir ap sirdi, kad tāds spēka vīrs pa virsu strādā.

lielmāte nu iesaukusi mūrnieku savā istabā un teikusi, ka

riļa gribot, lai viņš iztaisot šai «to joku». Mūrniekam tas

nebijis divreiz jāsaka, tas sviedis bikses nost un kāpis virsū,

Nu lielmāte pamanījusi, ka šim visa «lieta» saskrambāta vie-

aās skrambās un prasījusi, kas šim to «lietu» tā saplosījis?
<Nekas, lielmātiņ», atbildējis mūrnieks, «nav jau mums pra-

stajiem tās lietas tik smalkas kā jums, kungiem. Es pirmīt
Pamēģināju mālu pikā — un tā saskrambāju».

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

3. KUNGA MEITAS.

a. MEITA AR MEITU.

4921.

Kāda muižnieka istabas meitai bijis katru vakaru zināmā

laikā jāiet pie muižnieka meitas ar mākslīgu vīrieša dzimu-

jjf rīku un jāizdara kopošanās. Kādreiz pie istabas meitas

J'Ja atnācis Viņas brālis un prasījis, ka iet. Masa teikusi,
ka visādi būtu labi. bet nepatīkamākais esot tas, ka katru,

ļ.akaru jāiet pie «preilenes» un jāizdara zināma kopošanas,
Brūlis teicis, ka viņš būtu ar mieru šovakar to izdarīt viņas

Vletā. Tas uzģērbis istabas meitas drebēs un zināma laika

lešājis pie «preilenes», kur tā tumšā_ guļamistaba jau gulējusi
lln gaidījusi istabas meitu. Ne vārda nerunādams, istabas

Meitas brālis izdarījis kopošanos. Uzceļoties «preilene» vi-

-sām iesitusi pa ausi, sacīdama: «Kapec tu citus vakarus tik
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labi neizdarīji, ka šovakar!» Pec tam «prelene» tikusi māte?

cerībās. Uzrakstījis Kārlis B—ms, Rīgā.

Teicējs Pēteris Kr.. 37 g\ v.. Dzirciema pag.. Tukuma apr.

LFK 23. 5297.

b. PIRTĪ UN KLOSTERĪ.

4922. Svētā Marija.

Kungam bijusi milzīgi svēta meita, vālrdā Marija

Ļaudis viņu par svēto Mariju vien saukuši. Katru vākam
likusi kurināt pirti un gājusi mazgāties. Pirtī neviena grē-

cīga neņēmusi līdz un tur dzīvojusi līdz pusnaktīm. Paņē-

musi līdzi visādus ēdienus, sudraba biķerus un arī vīnu.

Kas jau nu vien bijis labāks. Bet viens no kalpiem novē-

rojis, ka svētā Marija pirtī nav viena, lai gan tā no pils ļau-
dīm neviena neņēmusi līdz. Tā tas kalps to pastāstījis ci-

tiem, un valodas nogājušas līdlz pašam kungam. Tas tūlit

apskaities un licis atsaukt valodu cēlāju. Kungs kalpam pa-

vēlējis meklēt pierādījumus. Ja viņš pierādīšot, tad labi, bet

ja ne, tad galva nost. Kalps arī vakarā, pirms svētā Marija

aizgājusi, iegājis pirtī un paslēpies zem lāvas. Drīz arī, ka

parasts, atnākusi svētā Marija, noģērbusies un sākusi mazgā-
ties. Pa tam i atnācis viens vīrietis. Arī tas noģērbies flļj
sācis mazgāties. Pēc tam tie uzkāpuši uz lāvas un

sākusi

mieloties. Ēduši un dzēruši no sudraba biķeriem. Pēc tam

vīrietis rādījis svētai Marijai savu «mantu» un teicis, vai ?

redzot zemi un debesi. Kā šis to izteicis, tā kalps tūlīt satfl

dauzīt zem lāvas. Svētā Marija ar savu brūtgānu no lfij*
zemē un pa durvīm laukā, jo domājuši, ka velns pirtī;. *a

'
taču prātā neienācis, ka kāds cilvēks varētu būt, jo bijis do;

liegts, lai neviens netraucē svēto Mariju, Dievu lūdlzot.
_

ar tām bailēm aizmirsuši i drēbes paķert. Pēc gan atjegll'
šies, bet nu bijis trakoti bail iet atpakaļ. Pa tam kalps paT

mis abu drēbes un gājis mierīgi mājās un licies uz
au*

Rītā ar gaismiņu ies nu svētā Marija pēc drēbēm, bet vair-

nav. Ko nu? Tad gājusi pie saimniekiem un lūgusi, lai d

ko apģērbties, ceļā esot uzbrukuši laupītāji un novilKiļļ
kreklu. Saimnieki arī noticējuši un apģērbuši.

. U

kungs piecēlies, tā kalps ar drēbēm klāt. Izstāstījis visu.

redzējis un dzirdējis. Kungs par to kalpam iedevis sie

naudas. Pārnākusi meita un stāstījusi, ka tā apzagta-



4924.

Bijis kāds kungs, kuram tēvs bijis nodzīvojis visu man-

F*> tamdēļ šis gribējis precēt bagātu sievu. Aizbraucis precī-
<ls pie kaimiņu muižnieku meitas. Vecāki bijuši ar mieru,
cita ar' neko lielu neteikusi, bet kad! jau viss bijis norunāts,
cita šim ieprasījusies: «Vai jūs esat tāds pats kā citi cil-
ekl

— Nūja. saprotams!, ka tāds pats!» —
«Tad es jūs
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kungs i neklausījies, cik nodusmojies bijis. Tas cita nekā,
ka licis meitu pakārt, jo tam bijis kauns par tik netiklu
meitu.

Uzrakstījis J. N—ders, Alīīksnes pag.

LFK 179, 1554.

4923.

Reiz vienam lielkungam bijusi skaista meita. Viņu gri-
precet kaimiņu lielskungs. Bet vecais savu meitu ne-

levis. Jaunais sadusmojies un teicis, lai pagaidot vien, i
yina sulainis smuko meitu negribēšot precēt. Vecais nodevis
meitu klosterī. Jaunais kungs pārģērbis savu sulaini par

JTTas.as arī D*jis «muks kā bilde, un nodevis to arī klo-
sterī. Visas klostera iedzīvotājas viņu labi
oet pēc laika klostera priekšniece ievērojusi, ka nonnes top
tādas savādās, resnākas, bet tikai viena tikpat tieva kā> vien-
mēr. Nu priekšniece atsaukusi mācītu vecmāti, lai izpētī, kā-
pēc tā viena tieva, bet citas resnas. Vecmāte izmeklējusi arī

sievas. Bet nu bijis jāizmeklē sulainis. Tas nosējis
ar šņori visus savus dokumentus uz augšu. Vecmāte bijusi
Ma pusakla, skatījusies ar brilli. Te uzreiz puisim šņore
JūPūkusa un lietas, kā kritušas atpakaļ, tā vecmātei pa brilli.
ta nodusmojusies, ka šī tik neganta esot, visas brilles ar pirk-
stu nositīšot. Nu nekā! Vecmāte nekā aizdomīga neatra-

dusi. Bet citām visām piedzimst bērni. Nu jaunais kungs
r'lJls pie meitas tēva un teicis,, ka nu redzēšot, ka būšot meita
Jāatdod /sulainim. Vecais bezgala sadusmojies, bet vēlāk,

ar' dabūjis visu zināt, bijis laimīgs, ka vēl sulainis saņēmis.
Uzrakstījusi Alma M—ne, Rīgā.

Teicēja Anna. St—te. 40 g. v.. Patkules pag.

LFK 450, 1049.

c STIPRA VĒLĒŠANĀS UN GUDRA IZDARĪŠANA.
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negribu; — es gribu tādu vīru ar divām pipelēm!» meita stin-

gri noteikusi. — Kungs aizbraucis mājās un tāds, noskumis

vien staigājis. Piegājis pie šā vecais sulainis un prasījis, kas
šim esot. Nu, un kungs ar' izstāstījis —tā un tā: manta?

vairs nav, naudas nav, bagāta sieva būtu, bet tā grib vīru ar

divām pipelēm. «Ļauj man to lietu nokārtot!» — sulainis

lūdzis un tūliņ sajūdzis zirgus: papriekš ērzeli un šim tūliņ

priekšā ķēvi. Tā nu aizbraukuši pie meitas mājām. Meita

iznākusi pagalmā. Sulainis tūliņ palaidis grožus, svabadai

un ērzelis lēcis ķēvei virsū. Sulainis atrāvis šo atpakaļ: B

ko tu nevari savaldīties: manam kungam ir divas pipeles un

tad viņš meitiešu tikpat kā neaizkar, un tu ar vienu pašu
trako!» To izdzirdiusi meita un jau pēc mēneša dzērusi ar

kungu kāzas, priecādamās uz pirmo nakti, kuru gulēs pie tā-

da vīrieša, kas vienu pimpi vilks laukā un otru tūliņ bāzīs

iekšā. Bet vecais sulainis tik smīnējis vien, ka viņam izde-

vies kungam palīdzēt.
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Beļavā.

d. MANĪGI PUIŠI.

4925. — 4928.

1. Vienam kungam bija trīs meitas. Tās no «tam l'e

tām» nekā nezināja. Visu laiku tā uzaudzinātas, nekas na?

rādīts.
.

Tam kungam bijis kučieris. Tas sadomājis, ko viņš dari

Visas trīs ir smukas meitas. Viņam vajag tās dabūt savo;

nagos. Tas iestāstījis vecākai princesei, ka viņam ir di*

smuka suka. Nu princese lūdzas, lai parāda, un lai viņu ar

smuko suku labi izsukā. Bet Jancis pateicis, ka tāpat Pa

velti viņš nevar vis sukāt. Par to vajaga dārgi
Lai tas arī maksātu ko maksādams, viņa tam aizmaksās, o

lai tikai Jancis izsukā. Jancis saprasa divi tūkstoši rubul
X

lai dod, tad sukās, lētāki viņš nevar. Vecākai meitai nav •
bijusi. Viņa arī aizmaksājusi. Kučieris ņēmis meitu pne

un labi izsukājis.

2. Pārbrauc mājās. Nu vecākā meita stāsta savai o

māsai, ka Jancim ir tāda laba suka, jo sukā, jo patīk, jo sfl**

jo patīk. To arī pateikusi, ka Jancis par to suku paņēm15
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vus tūkstošus. Otrā meita arī vairs neliekas mierā nepaga-
lam arī ne, lai Jancis viņu arī ņem sukāt. Ko tad nu lai citu

Jancis iesāk, jāsukā vien tikai. Bet viņai tik daudlz naudas

gan neesot kā vecākai māsai, Viņa varot dot tikai tūkstots

rubļus, vairāk ne. Jancis teicis, ka tas jau nu gan par maz

esot, bet kad viņai vairāk nav, lai tad iet. Izsukājis otro

meitu arī pamatīgi.
3. Otrā māsa atkal izteic jaunākai māsai, ka Jancim tik

esot gan pamatīga suka, jo sukājot, jo patīkot, jo sukājot, jo
patīkot. Bet dārgi gan viņš ņemot par savu suku. Jaunākā
māsa arī lūdzas Jancim, lai viņš to arī ar savu suku labi

izsukā. Bet tik daudz maksāt nu gan viņa nevarot kā vecā-

kās māsas tam maksājušas. Viņai tikai esot piecii simti. Tos

viņa varētu maksāt, bet vairāk ne. Jancis teicis, ka tas jau nu

esot gan par maz, bet kad nu viņai vairāk nav, ko tad lai nu

tur izdara. Pietiks jau arī ar to. Izsukājis jaunāko māsu
arī . .

4. Un tā nu Jancim darbs katru dienu. Ved tikai visas
trīs māsas pēc kārtas un izsukā. Beidzot Jancis redz, ka tā

vis nebūs labi, tā viņam beigās var iziet pavisam slikti. Viņš
nolemj, ka no tās sukas viņam vajag tikt vaļā.

Vienreiz viņš aizbraucis ar vecāko preileni pie upes, pār-
bridis pāri, un tur meitu labi izsukājis. Tad Jancis paņēmis
akmentiņu un iemetis upes vidū. Preilene tūlīt prasa, kas

Vlnam izkritis. Jancis pateicis, ka viņam tā suka esot izkri-

tusi Preilene nu dikti bēdīga un brien pakaļ suku meklēt.
Pacēlusi brunčus un bradā.

Pa to laiku gadījies pienākt mācītājam pie upes. Tas

atkal ieraudzījis, ka preilene tā brādā, tūlīt saprot, ka nu jau
VlDai ir kautkas pazudis. Novelk bikses un arī iebrien upē

palīdzēt uzmeklēt. Mācītājs sacēlis kreklu un preilene
ka šim tur karājas, Viņa nodomājusi, ka ta

VliJain ir tā pati suka — saķērusi un norāvusi. Nu viss nācis

gaismā. Janci par to pakāruši, ka viņš tā izdzīvojies. Arī

mācītājs drīzi vien pēc tam nomiris.

Uzrakstījis A. K—ks. Ezeres pag.

Teicējs Krišs L—sa. 66 g. v., Ezeres pag.

LFK 647. 2026.

4929. Ja jau «ne», tad «ne».

. Kads barons klusi un mierīgi braucis uz pilsētu. Ceļa
Vlnam uzbrukuši laupītāji. Jau tie sagatavojušies baronu

mušīt zemē, kad tam palīgā atsteigušies trīs lauku puiši.
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Puiši laupītājus padzinuši un tā baronam izglābuši dzīvību.

Barons nu priecīgs pateicas puišiem, lai tie rīt ierodoties

muižā, tur varēšot katrs izteikt savu vēlēšanos, ko viņš izpil-
dīšot. Otrā dienā puiši klāt. Barons pats vēl uzmudina, lai

nekautrējoties un prasot, ko katrs gribot. Labi. Pirmais i

pabailīgi minējis, ka šim vajagot 2000 dālderu. Barons no-

skaitījis naudu galdā. Nu otrs jau drošāki prasījis, ka šis

gribot krietnas lauku mājas. Barons licis izvēlēties, kuras

gribot.
To dzirdot, trešais palicis tīri drošs un stingri nopi

jis, lai šam dodot meitu par sievu. Tas nu baronam ne visai

paticis, bet atteikt negribējis un nevarējis. Labi, lai rīt at-

nākot pie meitas, ja tā šim patikšot, lai ņemot. Otrā dienā

puisis klāt, bet barons licis lai meita izrādās par muļķīti, lai

puisim neko citu neatbildi, ka tikai «nē», varbūt ka tad puisis

no tās atteiksies. Puisis nu saka: «Labdien!» Meita atbild:

Nē!» Par tādu atbildi apjucis, puisis vaicāt, vai šis tai nepa-

tīkot, vai gribot, lai iet prom. Meita atbild: «Nē!» Abi nu

sēž kā koka gabali. Galu galā tas puisim apnīk, un viņš tīri

pikts vaicā : vai tad šie tā lai vēl ilgi sēžot? — «Nē».

Kad tā, tad puisis vaicā tālāk: Vai tā lampa degšot visa

nakti? — «Nē». — Ja tā, puisis nodzēš lampu. Vai tad gulēt
neiešot? — «Nē». Vai ar visām drēbēm? — «Nē». — Pu«M

nu redz, kas par lietu, izģērbj meitu, izģērbjas arī pats, iecel

šo gultā un pats liekas blakus.

Nu puisim jau nebēdības galvā. Viņš apčamda meitu un,

pieskāries pīzdai, prasa: «Vai tadl tas caurums tā visu nakti

paliks neaizkorķēts?» — «Nē!» Nu kad nē, tad jāaizkorķē,
un puisis kāpj šai virsū. Barons nu nāk skatīties, ko Al-

dara un atrod abus gultā pisamies, redz, ka te nekas neva

līdzēt un dod puisim meitu par sievu. Tā puisis kļuvis par

barona znotu. Uzrakstījis P-di-

Stāstījis R. S., Rigfl-

4930.

Kādam lielkungam bijusi meita, kura bieži vien tēvafli

nezinot braukusi slēgtā laivā pāri ezeram pie sava brutgaļ1
kāda kaimiņu draudzes mācītajā. Šie braucieni tikuši ix

rīti pēc iespējas slepeni, lai mācītāja kaimiņi tos neievēro

Tajos meitu pavadījis tikai kāds no tēva sulaiņiem, JaU

spēcīgs puisis, kuram bieži vien arī nācies noskatīties,

meita ar mācītāju pisas. Bet vai tadl puisim sirds nu suņ
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. Muižā dzīvojis jauns kundziņš, saukts par junkuru. Tas

Pteamējis visas muižas un apkārtnes meitas un sievas.
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kāja: gribas tak šim ar'! Nākamā reizē iepriekš brauciena

puisis ievedis laivā vēl kādu savu draugu, kas, līdz ko izbrau-

kuši ezera vidū. sācis laivu stipri šūpot, bet puisis ieskrējis
pie meitas un stāstījis, ka nupat esot sacēlusies liela vētra, no

kuras izbēgt neesot ne mazākās cerības. Meita nobijusies
sākusi lūgt Dievu, bet kad puisis prasījis, lai dodot viņam
pist, pirmo un pēdējo reiz dzīvē, viņa devusi ar', jo ko tad

vairs skopoties, kad tūliņ jāmirst. Kamēr šie pisušies, draugs
šūpojis laivu slapju galvu. Kad puisim jau nogājis trešo

reiz. tas pabāzis galvu pa lūku un kliedlzis: «E, stūrē ātrāk

pie krasta klāt, es vairs nevaru pakustināt!» Nu arī meita

sapratusi, ka ir piekrāpta, bet ko vairs izdarīs!

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Mārciena.

4931.

Kāds puisis ilgāku laiku jau slepeni uzturējis sakarus ar

kunga meitu. Bet vienā baltā dienā meita teikusi, ka nu reiz

būšot slikti, laikam kādreiz esot par dziļi iebāzts, vai par ilgu
paturētsļ, bet bērns nu būšot1tikpat kā likts. Ko nu darīt?

nāsis gribējis būt godīgs un teicies meitu precēt, kaut arī

Pasam šāds iznākums nepavisam nepaticis, Aizgājis pie
kuuga un teicis tā un tā, gribot viņa meitu precēt, vai došot

ļ° viņam? Kungs skatījies ilgu laiku uz puisi kā uz ķēmu,
beidzot sācis smieties un strupi noprasījis, lai parādot savu

daiktu. Puisis atpogājis bikses un parādījis. Kungs to pa-

ņēmis rokā, sakustinājis, lai saceļas un pēc tam noteicis, ka
šitādu sētas mietu viņa meitas caurumā nemaz nevarot ie-

«Ak, tad nevar?» noprasījis puisis, «nu, tad jau labi,
pie tā bērna es nebūšu vainīgs .

.
.

ardievu!»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Rīga.

4. JUNKURS, MUIŽKUNGS.

a. JUNKURS.
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Turpat muižas vagaram bijis kaķis. To savukārt sākuši

par «peļu junkuru». Reiz dārznieka meita vagaram prasa,

kādēļ šito te saucot par peļu junkuru, bet to tur kalnā tikai

par junkuru? «Tādēļ, ka tam tur pie «peļu» ir vēl jāpieliek
«pi», tad tik būs pareizais nosaukums rokā. Bet, lai nebūtu
katrreiz jādzisina mute, tad to tur sauc īsākā vārdā» vagars
smiedamies paskaidrojis.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Jaun-Kalsnavā.

b. MUIŽKUNGS.

4933.

Kādā muižā bijusi ļoti ražīga saime. Muižkungs aizbē-

dzis vairoties vēl lielākā skaitā. Viņš nolēmis tā, ka savu*

vīrieša pienākumus muižā var izpildīt tikai gailis un bulu*

Bet jau pēc gada muižkungs bijis spiests savu lēmumu atcelt

jo muižas sievas nav likušas kungam vairs miera.

Uzrakstījusi S. R.

Teicēja A. Š.. Rfga

4934.

Naglienes muižā reiz dzīvojis kāds ļoti dusmīgs kungs

Vagars ieslēdzis kādā namiņā sviesta taisītāju. Tā, sviestu

taisīdama, iegribējusies sevis pēc. Arā nevar tikt. CiteJf
kas neatliek, viņa domājusi, ka jātaisa sviesta ķērne ie**

Un tā arī izdarījusi. Šo sviestu esot smēķējuši muižas kunf

ar vagaru un teikuši, ka sviests esot dzeltens, laikam

ganījušās ļoti treknā zālē.

Uzrakstījis Gothards P-l»

Teicējs Jānis P—rags. 70 g. v., Jēkabpils apr., Eķengrāve.
LFK 69. 107*

4935

Kāds muižas kungs saderējis, ka viņa meitas varot

mīst pudelē. Viņa draugs bijis ar mieru derēt. Bijusi zie »

Norunātā dienā viņš ieradies. Muižas kungam nebijis

ļas, lai uzgaidot. Viņš pa to laiku uzaicinājis viņa abas dj

tas ar ragaviņām pavizināties. Visi trīs aizgājuši. Jauna
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sākušas žēloties, ka šām esot auksti. Viņš teicis, ka šam

esot tāds verķis, ar kuru varot labi sasildīties, lai šās tikai

oubtoties zemē. Tā kā meitas nekā nezinājušas, tad arī pa-

Klausījušas. Viņš tad nu abām izlauzis «celkas». Pārnā-

kusi mājā. Muižas kungs nu pavēlējis vienai no meitām

mīst pudelē. Tā mīzusi, bet garām vairāk nomīzusi kā iekšā.
Tad viņš licis, lai miez otra. Bet arī tā nevarējusi iemīst.
Nu tā tēvs derības zaudējis meitu vainas dēļ.

Uzrakstījis Br. R—ņš, Rīgā.

Teicējs Andrējs S., 73 g. v.. Cesvaines pag. nespējn. maja, Mad. apr.

LFK 72, 9451.

4936. «Še tavi ķimeņi . .
.»

Kāds vīrs aizgājis uz muižas pļavu palasīt ķimenes. Bi-

jis jau diezgan daudz pielasījis, te muižkungs klāt un grib
vest vīru uz muižu. Vīram iešāvies labs padoms prātā. Viņš
teicis: «še tavi ķimeņi, es gribu dirst!» Muižkungs arī atlai-
dis. Vīrs attālinājies, attālinājies, kamēr meties skriešus uz

mājām.
Uzrakstījis A. J—gs.

Teicējs P. J—gs.. Valka.

493?.

Kādam saimniekam zeme bijusi robežā ar muižu. Kad-

reiz,
v

kamēr pats, sieva un meita strādājuši — zirgs iegājis
muižas auzās. Tā kā nelaime nenāk brēkdama, tad nemaz

ka jau muižkungs ieķēries zirgam galvā un ved

Projām. Visa saimnieka ģimene skrien pakaļ un lūdzas, lai

atdod. Muižkungs ne par ko! Beigās, saskatījis, ka saimnie--
karu ļoti skaista meita, teicis: «Labi, es zirgu atdošu, bet tā

J'.etā dodat man izlietot savu meitu!» Saimniekam nu gan

JUis, kā teic, žēl gasta, žēl pīrāga, — bet vienīgais zirdziņš, —

domājis ar', gandrīz labāk jādod meita. Ta ka muižkungam
Pašam arī bijis liels prieks uz meitu, — tad viņš vel no savas

Puses gājis tikdaudz saimniekam par labu
L

ka atļāvis sevi

aiz pautiem pieturēt, kamēr ar meitu strādāšot. Ta nu visi

Salu galā bijuši ar mieru un izstrādājuši. Kad viss bijis
Cauri, saimnieks sācis lielīties: «Lai nu viņš man meitu iz-

Pisa, — bet tad es gan viņam spītēju: kamēr viņš ar meitu —

es ievedu zirgu atpakaļ auzās, un tas tās auzas piedirsa!»

. — «Tas nu ir krāms ko tu viņam spītēji», teikusi saim-

niece, «bet tad es gan viņam spītēju: ka tik viņš saka loci-
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ties, es palaidu viņam pautus vaļā!» — «E, tas nu ir sūds. ko

jūs abi viņam spītējāt», savukārt teikusi meita, — «bet tad

es nu gan viņam spītēju: cik viņš man grūda uz apakšu, -
tik es viņam uz augšu pretī!»

Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag.. Valkas apr.

5. MUIŽAS KALPOTĀJI.

a. BĒRNU MEITA.

4938. Bērns, puķes stāvēdams . . .

Kādai lielmātei bijusi laba, bet dumja bērnumeita. Viņa

rupji runājusi un dažu labu reizi izdarījusi kaunu. Lielmāte

to bārusi un teikusi, lai šī runājot puķu valodā. Labi, meita

apņēmusies runāt puķu valodā. Kādu dienu lielkungs nebi-

jis mājās un lielmātei atbraucis mīļākais. Lielmāte lustēju-
sies pa dārzu ar savu mīļo viesi, un bērnu meita ar bērniem

pa istabu. Te, par nelaimi, mazākais bērns apdirsies. Bern-

meita atstājusi bērnus un skrējusi saukt lielmāti palīga, jo tā

tādās reizēs vienmēr nākusi. Bērnmeita uzstājusies uz
bal-

kona un saukusi: «Lielmāt, lielmāt, nākat nu palīgā!» Bet

lielmāte nenākusi, jo viņa bijusi sava mīļākā apkampienos.
Tā kā bērnmeita nerimusies un saukusi aizvienam, tad vīna

aizbildinājusies ciemiņam, pagājusi gabaliņu no tā un du-

smīgi uzklieguši, ko šai vajagot? Meita drusku nobijusies
tad saņēmusi dūšu un teikusi: «Bērns, puķēs stāvēdams, no*

dirsies kā tīrais lops». Lielmāte tā pārskaitusies, ka uz vie-

tas atlaidusi bērnu meitu. Bet šī tak, nabadzīte, nejutusies

vainīga, jo viņa jau par puķēm runājusi.
Uzrakstījusi V. P—ģene, Rīgā-

Teicējs Jānis S—ls, 63 g. v., Mārupes pag.. Rīgas apr-

LFK 76. 2113-

b. SULAIŅI.

4939.

Pie kāda lielkunga reiz dzīvojis sulainis un

Kalpone bijusi diezgan smuka. Tā sulainim stipri iepatiku
sies. Sulainis gribējis meitu izčakarēt, vai ar labu, vai



ļaunu, lai meitā vairs no šā nevarētu atteikties. Kad meita
reiz kautkur gājusi, tad sulainis gribējis taisīt «šeptes», bet

nevarēdams trāpīt īsto vietu, viņš bakstījis tikai meitai ro-

kās. Meitā par to gājusi sūdzēties kungam. Kungs nu saucis
abus priekšā. Sulainis sācis taisnoties, ka šis tikai pirkstu
piedūris kalpones rokām. Kalpone atkliegusi: «Vai tu do-

mā, ka es esmu tik duma, ka es nevarēšu izšķirt pirkstu no

pipeles!» Kungs par tādu atbildi saskaities un teicis: «Jūs
abi divi esiet vienādi, un ja jūs nebūtu man bijuši labi strād-

nieki, es tūlīt jūs aizdzītu, bet tagad jums abiem jāprecas,
citādi es jūs abus aizdzīšu». Meitai nekas cits nelīdzējis, ka

bijis jāņem sulainis par vīru.

Uzrakstījis Br. R—tiņš, Rīgā.
Teicējs Andrējs Sausiņš. 70 g. v., Cesvaines nesp. m.. Madonas apr.

LFK 72, 1321.

4940. Caur puķēm.

Kādam baronam bijis sulainis, galīgs muļķis un neaptēsts
kā zābaks. Tā. kad reiz lielmātes kaķis apmīzis zāles grīdu,
sulainis ziņojis lielmātei:

«Lielmāt, kaķis piemīza zāli».

Lielmāte šo ņēmušies rāt: «Vai tu nevari runāt godī-
gāki? Kādēļ tev jālieto tik rupji vārdi?

. . Ja ne citādi, tad

runā caur puķēm!»
Sulainis apsolījies laboties.

.
y

Reiz baronam sabraukuši augsti viesi, visi līksmi tērzē-

juši pie pusdienas galda. Te uzreizi ienāk sulainis un ziņo
lielmātei:

«Lielmāt, kaķis apdirsa klavieres — caur puķēm!»
Uzrakstījis P—dis.

Stāstījis K. U—ts, Igatē.

4941.

~
Kādās glaunās viesībās grāfa meita appirdusies. Viņai

blakus stāvējis sulainis. Grāfiene piegājusi sulainim un tei-

*JjBi> lai šis to pirdienu ņemot uz sevi. Sulainis tūliņ visiem

piā balsī ziņojis: «To pirdienu, kas mūsu godājamai frei-

tenei pasprucis, es ņemu uz sevi!» Freilene sarkuši kā biete.

Uzrakstījis Fr. G—bis, no Vandzenes pag.

Teicējs E. G—bis, 55 g. v., no Vandzenes p.

LFK 631. 515.
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c. PAVĀRS.

4942.

Pie divām meitām sestdienas vakarā atnākuši no muižas

pavārs ar kučieri — abi braši kā ozoli. Nu gulējuši abi pāri:
pavārs ar savu meitu vienā kaktā, kučiers ar savējo otrā.
Pēc necik ilga laiciņa pavāra kaktā jau pisušies kā plikšķē-
jis vien. Kučiers klausījies, klausījies — šim ar' gribējies,
pimpis jau stāvējis kā mucas tapa, tādēļ šis piegrūdis savai

blakus gulētājai pie sāniem: «Dzi, kā šie sīpolklopsi kuļ!
Ka tu domā — vai nederētu arī mums «uzlikt sedlus»?»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Vīpes pag.

49*3.

Viens kungs bijis ļoti slims. Ārsts teicis, ka viņam visa

gadu katrā maltītē savs jāēd. Maizi, sviestu, sāli varot vien-

mēr ēst, bet citādi katrreiz savu ēdienu. Kungs meklējis tā-

d!u pavāru, bet nemaz nevarējis dabūt. Beigās vienu sada-

būjis. Tas bijis tāds jauns un dūšīgs. Tas nu devis airī visa

ko. Kad jau viss ēdamais bijis ēsts, devis suņus, kaķus, vīnu

mēslus un visādas cūcības. Bijis jau gadam beigas, un kungs

juties tīri labi. Bet paišā beidzamā reizē pavārs nevarējis ne-

ko izdomāt. Beidzot pagriezis paka|u uz pannu, pielaisīj ls,

pielicis virces un sacepis. Kungs ēdis arī. Bet nu kungs

prasījis, lai parāda grāmatu, kur sarakstīti apēstie ēdieni

Pavāram visas reizes bijušais jāpieraksta, lai kungs zinai*

vai viņu nekrāpj. Pavārs atnesis grāmatu, bet beidzamo rei-

zi gan negribējis rādīt, bīdamies, ka kungs viņu nepiekar
Bet, kad nu kungs solījies nekā ļauna nedarīt, tad rādījis a»

Kungs skatījies un teicisi, ka viņš nu gan esot ēdis tādas lie-

tas, ka viņa cūka arī neēstu. Bet tā kā viņš kļuvis vesels, ta

pavāru vēl apdāvinājis un paturējis arī uz priekšu.
Uzrakstījusi Alma M—ne, Rīg s-

Teicēja Anna St—te, no Patkules pag-

Noklausīta Zalgauskā, Madonas apr

LFK 450. 1015-
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d. KUČIERIS.

4944.

Bijusi Lieldienu svētku sestdiena kādā Kurzemes muižā.
3pizmane prasījusi kučierim: «Nu, vai jūs savus pautus jau
ņomalejat?» Kučieris nosarcis un teicis: «Es domāju prei-
eriit, labāk lai viņi paliek tadi paši balti!» Spīzmane tik vē-
lāk atķerusies.

Uzrakstījusi Alma M—ne, Rīgā.
Teicēja māte, no Garozas

pag-.

LFK 17. 292, 347.

4945.

Kāda muiža par kučieri bijis igaunis. Ziemas svētku
vakara lielskungs tam uzdāvinājis vesti un bikses, bet liel-
māte knopes. Igaunis aizgājis uz stalli un stāstījis staļļa pui-
Slm: «Ka' tu sinat, ko es tapuj'! Lielskungs man tev' vesti

Pīksi, bet lielmāte vēl nopisi klāt!»

Uzrakstījis K. K—pe, Valkā.
Var. no Taurkalnes pag. (Kučiera vietā nabags, šļupsts). PBK.

4946.

Reiz dzīvojis kāds kungs un viņam bijis kučiers. Brau-
c.°t pa kādu mežu kungam mazliet iegribējies dirst. Viņš tū-
ln licis kučieram apturēt zirgus. Kungs atpogājis bikses

un notupies uz diršanu. Tupējis, tupējis, bet kā nevar

; nevar izdirsties. Tikai pēc laba laika viņš izdirsies. Tad 1
VlĢs iekāpis karietē un teicis uz kučieru, lai braucot, jo viņš
ļav esot izdirsies. Kučiers braucis, braucis, līdz beidzot arī

m iegribējies. Tas ātri nolēcis no bukas un ieskrējis mežā,
l°Tlnarn bijis tā iegribējies, ka tas vairs nespējis saturēt.

atkal uzkāpis uz bukas, kungs prasījis, kur šis

ļ ātri izdirsies? Kučieris teicis, ka tur jau vajagot tādas
apas vietas. Pēc kāda laiciņa kungs saucis atkal kučieram,
aJ Pieturot, jo viņam dirst griboties. Bet kučieris teicis, ka

k
el neesot īstā vieta, lai uzgaidot. Kungs arī gaidījis tikmēr,

ļ^fv

vairs nevarējis saturēt. Tad viņš uzkliedzis kučierim,
ai laižot viņu ārā. ka viņš vairs nevarot sagaidīt tās labās

.'Ptas. Tad kučieris teicis, ka tā vieta esot klāti. Nu kungs
i L^i?.Un kā bikses attaisījis, tā arī uzreizi kā šāviens

Kad kungs iekāpis karietē iekšā, tas teicis uz ku-

leri» ka te esot gan laba vieta, tikpat kā ar varu raunot lau-
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ka. Un no tās reizes kungs vienmēr turējis tik ilgi, kamēr

varējis saturēt.

Uzrakstījis Br. R—ņš, Rīgā.
Teicējs Jānis Čačs, Cesvaines pag. nespējn. mājā, Madonas apr.

LFK 72. 5617.

4947.

Kāds kungs reiz piebraucis pie kāda kroga. Kungs nu

izkāpis iz karietes un teicis uz kučieri: «Pisen man to zirp!
Kučieris domājis, ka lielskungsi viņam nezin ko liekot darit

ar zirgu, un teicis: «Vai, vai, lielskungs, es gan to nevaru!

Kungs negribējis par to i ne dzirdēt, ka šis nevarot nu vai»

ne zirgu piesiet. Bet kučieris domājis pavisam ko citu, ko

šim liekot lielskungs. Gan lielskungs viņam teicis: «Pisin

zirgu!» Nekā, kučiers kā nesējis, tā nesējis. Lielskungs nu

pateicis kādam zemniekam, lai piesienot zirgu. Tas arī pie

gājis un piesējis. Lielskungs par to zemniekam iedevis div

desmit piecas kapeikas un pats iegājis krogū. Bet kučieri.'

nezinājis aiz kauna, ko darīt.

Uzrakstījis J. R—tiņš, Rīgā

Teicējs Jānis U—leja, 53 g. v.. Patkules p., Bikseres m., Madonas apr.

LFK 479, 1016.

4948.

Kādam kungam bijusi traki piselīga sieva: pis, ja
no agra vakara līdz vēlam rītam — kā nepietiks, tā nepiet*

Kungs palicis jau vai slims no pārliekas grūšanas un saciy
jau domāt par kapu. Te kādu dienu, ejot gar ezermalf

abiem ar kundzi gadījies uzskriet virsū kučierim, kurs Pas

laik, sastindzinājis pimpi, stāvējis krastmalā izgāzis vēder

pret sauli. Kungs nelicies kailo kučieri ne redzot un teic1;'
lai sieva šo drusku uzgaidot) — šim esot jāiet krūmos sēj*
pēc. Sieva, viena palikusi, gājusi tūliņ kučierim klat. J
nabadziņš, gribējis ātri ģērbties, bet kundze spiedušies j

»

tik klāt un gribējusi aptaustīt šā lietu. Taustījusi; taustiJ

tikmēr — kamēr tas «joks» gājis vaļā. Bet vakara

atradis uz galda kunga noliktus piecus rubļus un zīmīti-

šis ejotl pēc iespējas biežāk ar stīvu pipeli gar ezermalu P

staigāt.
~ ,„

Uzrakstījis
Noklausīta Ungura-



e. STAĻĻA PUISIS.

4949.

Kāds lielskungs bijis briesmīgi nikns. Bieži vien viņš
savus suņus labāki ieredzējis kā gājējus un kalpus. Reiz

staļļa puisis atnācis prasīt, lai kungs šim atļaujot rītu iet pie
dievgalda. «Kād' tev gald'», kungs iekliedzies, «ak, tad tu

vairs bez debestēv' svētīb's vis nevar' atrast, kur pežai rez-

gals (lieto kā sakāmvārdu)! Nu nekas, tad reiz to lop' siev'
sadzīs' to izārdīto apakš' gal\ To es tev sak', ka tu man,
šorks. neies nekur, citād' jau man būs pie mācītāj jāved vis

ērzel', kad vin' vairs nepisīs to kev'!»

Uzrakstījis Olgerts.

Noklausīta Rīga.

4950.

Muižas zirgu puisim bijusi nejēdzīgi gara pipele, ta ka
sim labprāt neviena meita negribējusi dot. Reiz šis prasījis
to Mades — muižas moderes

...
Tā arī apņēmusies dbt, bet

tikai lai papriekšu uz pimpa samaucot pusduci kliņģeru
'krievu baranku) tā, lai no visa pimpa garuma tikai kāda

ķeša daļa esot brīva. Šis nu paklausījis arī. Ko tu padarī-

ja citādi nedod
.. .

Sākuši taisīt to joku ..
./ Bet Madei

tas tā paticis, ka šī ik pēc pāris minūtēm aiz pateicības gri-
tojnsi pimpīti noskūpstīt, un katru reizi tā nokodusi pa

tā kā drīz vien no visiem 6 kliņģeriem vairs ne-

■ļjis neviena. Nu puisis, izlietodams gadījumu, laidis tik

slaidiem grūdieniem, ka Made vai no ādas lēkusi lauka. No

reizes neviena no muižas meitām neprasījusi, lai šis pi-
eies mauc uz pimpja kliņģerus.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Daugavpilī.

f. VAGARS, STĀRASTS, ŠĶILTERS.

4951.

. Reiz
vagars pisis ganu meitu. Kamēr šie pa grāvi kule-

pienācis āzis un galvu piešķiebis noskatījies, kal va-

?ra?, dibens tā izaicinoši vien šim pretim kustējies, tad at-

vies labi dūšīgi un devis krietnu belzienu. Vagars pats i

*ait nemanījis, ka aizgājis tikpat kā sprūdzehs pa gaisu.
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«Ak tu velna azis», meita, no pārsteiguma atjēgusies, j
saukusies, -tikko pežu līdz kaklam nepārplēsa!»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Jelgavā.

4952.

Bijis kads vagars, kas labprāt nelaidis gaļām nevieni
smukāku meitu nepistu. Turpat kaimiņos, pie muižas ro-

bežas, dzīvojis paputējis saimnieķelis, kuļam bijusi aplai
skaista sieva. Vaigars jau uz to labu laiku zobus klabināji
un reiz. nogaidījis izdevīgu brīdi, kad šī viena pati bijusi
mājas, aizgājis. Saimnieci viņš saticisi kūtī un teicis: <Ni

kas ir, šomat, paplet drusku kājas — dabūsi pušpūreli itj
d!zu!»

— Šomātei» rudzu pušpūrelis ne katru) dienu no gaisa
krīt, un tamdē] šī ar\ neko lielu nedomādama, apskatījusies
pec sausākas vietas.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Jelgavā.

4953.

Agrāk, kad vagaram visa vara bija rokā. tas pēc sav»

palikšanas varēja muižā strādniekiem ierādīt vieglāku vai

grūtāku darbu. Reiz vagaram iegribas
.

.
.

Ta*s piegājis pl*

smukākās kartupeļu racējas un saka: «Nu, kas ir,
sim aiz ķirpas, nebūs līdz vakaram vaga jākasa, varēsi tūu?

iet mājās!» Mazā nosarkdama atbildējusi: Nekas, vagailļ
kungs, tad jau labāk es pati vagu kasīšu, nekā došu jums sB"
vu vagu kasīt!» — Uzrakstījis Oļģerts- j

Noklausīta Savienas pag-

4954.

Kādā muižā bijis vagars, lielum lielais «meitu ģ^ger18 *:

nelaidis garām nepiesmietas nevienas meitas, kura

uz muižu strādāt. Reiz sestdienas pēcpusdienā šis ajzgaj'
uz tīrumu pie strādniecēm, sācis ķerstīties' un aicinājis m

tas nākt ar šo uz laukamalu atpūsties: kura nākšot,

karā varēšot iet ātrāk uz māju. «Nu, mazā, vai tu

šis pieķēris pie pupiem kādam spridzīgam skuķēnam-
uzmetis lūpu un atcirtis: «Vagartēvs, vai tu doma, kaJ11

pavēdere ir biezpiena bļodiņa, kur i tavam īsuņam ir

pu iemērkt?» Uzrakstījis Olg**
Noklausīta Rtf»-



4955.

Stārasts gājis lūkot, kā kūlēji labi kuļ riju. Kūlēji gu-
lējuši un pirduši. Bijis tumšs. Stārasts klausījies. Viens

bezdejis: «Svešs». Otrs pirdis: «Rupi, kā rung?» Trešais

pirdis smalki: «Apakš beņķ! Stārasts nobijies, ka viņu ne-

nosit un aizbēdzis.

Uzrakstījusi E. V—dc. Jaunburtniekos.

Teicējs Voldemārs Pl—me, Bauņu pag.

LFK 625, 766

4956. Nepis ies (šnepis ies).

Pavasara vakarā, sloku velkamā laikā, muižas kungs pa-
galma sarunājas ar preilenēm. Pienāk stārasts — igaunis
un grib ievedināt muižas kungu uz slokām: «Muižas kung,
muižas kung, šovakar muki laiki, šovakar nepis ies!» —

Uzrakstījis A—dēls, Rīgā.
LFK 394. 45.

495?.

Muižas vagarene iedevusi savam mazajam dēlēnam vē-

stuli un vista?) pautus. kurvītī ieliktus, un sacījusi: «Dē-

ufl, nodod vēstuli un kurvīti ar pautiem mūsu mācītājam!»
Uēlēns gājis, bet ceļā) pakritis un pautus saplēsis, bet to-

mēr zēns gājis pie mācītāja un nodevis vēstuli. Mācītājs,
vēstuli izlasījis, zēnam prasījis: «Kur tad tie pauti? Še, vē-

stule, «pauti» stāv!»
«Tad jau labi, ka pauti vēstulē stāv, tos jūs variet pa-

ļurēt, bet tie pauti, kas kurvītī bija, man saplīsa!» zēns at-

hldējis un ātri aizgājis projām.
«Latvietis», 23. janvārī 1885. g., Nr. 4.

4958.

Duntes muižā ir bīš šķilters atvests tāds vāciets. Viņš
oīš tik nekrietns, gāš un dzērs tiem strādniekiem muciņš

£rā un lielījies, ka lab smēķē. Šie akai ir ņēmuš un sa-

kašās zirg sviedr un iebēruš tamā pirmā muciņa. Ka nu

šķilters nāk, lai dzer. Kā tad, nācs, ta sadzēries. _Unta nu

Pēc pusdien sācs skriet tamas krūmos iekšā, iznacs ara un

?Pakaļ akai krūmos iekšā;. Tas, kam to muciņ izdzers, tas

ir.teics: «Ko jūs tama meža iet?» Viņš ir teics: «Kad ma-

mm grib pirst. tad jāiet krūmos tirst!» — Šis ir smejs un
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teicis: «Vai tad jums tik briesmīg vajag pirst?» «Kad ma-

nim fezde, tad zupa nāk līdzi!» —

Uzrakstījis E. Ā—ns, Rīgā.

Teic. no Liepupes pag., 65 g. v.

LFK 781, 1011.

6. MUIŽAS AMATNIEKI.

a. DĀRZNIEKS, MEŽSARGS.

4959.

Kādam baronam dārznieks bijis vācietis. Reiz atbrau-

cis ciemos pie barona tā draugs — krievs. Tas vēlējies, lai

dārznieks tam iziādītu visu dārzu ar visiem piederumiem.
Tie piegājuši pie kādas mājas, kurai uz izkārtnes uzrakstīts
ka tā ir siltumnīca. Krievs, nevarēdams saprast, kas tur uz-

rakstīts, jautājis: «Čto tam napīsano?» Dārznieks gan
drusku pratis krieviski, bet šoreiz tomēr pārpratis, ko krievs

īsti prasa, tādēļ atbildējis: «Ņet, ņet, tam ne, pisen (vāciski
mīst), tam ist ein borošo haus!»

Uzrakstījis R. K.

Teicējs M. V.. Taurkalnes pag.

4960.

Reiz dlzīvojis pie viena barona dārznieks. Barons palB

bijis ārzemnieks, tāpēc savā muižā maz uzturējies, bet lie-

lāko daļu tikai ārzemēs.

Reiz barons, pārbraucis no ārzemēm, satiek dārznieku un

prasa: «Saki man, dārzniek, kā tos bērnus taisi? Es brau-

cu uz ārzemēm, tava sieva bija pilna, es tagad braucu mā-

jā — viņa atkal pilna.» — «O, baronlielskungs, tur jau va-

jaga mācēt!» — «Nu, kā tad tu taisi?»
— «Es, kad taisu, vien-

mēr pielādēju savu divstobreni un kad taisos nost kāpt, ta

ar kājas pirkstu izšauju», — atteicis dārznieks. «Tas ir

es arī tagad tā taisīšu.» — Labi. Barons vakarā salādē sa'

vu divstobreni un noliek gultas kājgalī. Kā taisās nost kāp

tā piespiež abus gaiļus reizē. Blaukš! Vecene sākusi nu

un dirst no bailēm. Barons pārskaistās. Otrā dienā barons

satiek dārznieku un saka: «Vai traks, tādu taisīšanu! Ma'
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na sieva piedirsa vietu un mani nomīza pavisam slapju. Es

vairāk negribu tādu taisīšanu.»
—

Uzrakstījis Jānis L—skis, Rīgā.

Teicējs H. V—ņš. Ķeču pag.

LFK 280, 2239.

4961. Laulības pārkāpšana.
Pie mācītāja atnācis muižas dārznieks un vai raudādams

žēlojies, ka kalējs pisot viņa sievu. Mācītājs tūliņ licis pa-
saukt kalēju un tam stingri noprasījis: «Pasaki tu man, grē-
ka prauls, kāds ir sestais bauslis, vai zini?» — «Zinu gan», —■

kalējs mierīgi atbildējis, — «tikai tas neattiecas uz mani, bet

gan tikai uz jums, cienīgstēvs. Viņš skan tā: tev nebūs

pāri kāpt otra sievai. Es viņu pildu jau no laika gala Pāri

nekāpju, uzkāpju, «patrīsinu», un pa to pašu pusi nokāpju.»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

4962. Savada pojene.

Muižas dārznieks, izģērbies kails, gulējis dārza sētmalē

un kustinājis pimpi. Tā kustinādams tas pamanījis meitas
nākam. Negribēdams meitām rādīt sacēlušos lietu, dārz-
nieks ātri uzlicis sev virsū puķes. Meitas piegājušas otrpus
sētas, ieraudzījušas puķes, bet apakšā gulošo dārznieku ne-

pamanījušas, izbāzušas caur sētu roku un sākušas ziedus

raut. Te viena no meitām, pa puķēm taustīdamās, saķērusi
drusku aiz pipeles. Taustījusi, taustījusi un izbrīnījusies

«Apžēliņ, kas tad šitā par pojeni, siltu, cietu,
resnu kātu un dūres resnumā pumpurs galā, ikurāt kā dārza

Andrēja pipe . .
.» meita nedabūjusi nobeigt, jo pojene ro-

kā sākusi kustēt. Meita, sapratusi, kas par lietu, aizlikusi,
*a papēži vien nozibējuši.

Uzrakstījis Olģerts.
Noklausīta Daugavpilī.

i-

kāda meita aizgājusi pazagšus meža ogot. Te, kur
radies, kur ne, mežsargs klāt gan un atņēmis meitai ogu gro-

2inu, pie tam vēl pieteikdams, ka būšot jāejot uz muižu

To nu meita ne dzirdēt negribējusi un lūgumi, lai nu

toreiz mežsargs tai piedodot. Meita bijusi jauna un diezgan
skaista. Un vai tad nu mežsargam sirds no miroņa kaula,
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tāpat vīrišķis vien jau ir. Viņš nu apsolījis atdot ir ogu
groziņu, un arī muiža neko neteikt, ja tikai meita esot ar

mieru šim reizi dot
. . .

Meita arī uz to neko neiebildusi un
sākusi izģērbties. «Kamdēļ tad tas vajadzīgs? Saceļ lin-
drakus un tā lieta darīta», aizrādījis mežsargs. — «Ko nu,

vējš», — pārtraukusi meita, — «man šodien jaunais krekls

mugura. Vakara Ješka tūliņ redzēs, ka atkal viens ir gar-
šojis, ka smeķe «ciema maize».» —

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Rīgā.

4964.

Senos laikos bijis uz to stingrāko aizliegts ogot muižas
meža. Reiz mežsargs noķēris tur veselas pieca'si ogotājas un

taisījies dzīt uz muižu. Šās zinājušas: slikti būs. Mežsargs
bijis tads brašs puisis — pavedis šās tādu gabalu un prasī-
jis: «Nu. kas ir, ja dosiet visas pa reizei, tad ejiet mājās!»
— jaunākas meitas no tik skaidras valoiiņas sarkušas vien.
bet kada no vecākām iesaukusies: «Dosim jau, kungs, do-
sim — kāi ta' nu tik smukam puisim nedosim! Tad tik nu

nākat un sakāt ar mani — citāž varbūt es beigās palikšu be-

šā, kamēr jus tās jaunās jāklēsiet!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Latgale.

b. GALDNIEKS.

4965.

Kungu meitai sāk augt kūsis. Māte šai iestāsta, ka

kungu bērniem jau tās lietas esot rlaudz smalkākas nekā pra-
stajiem cilvēkiem. Lai labāki atšķirtos, tad vēlāk likšot to

lietu apzeltīt. Meita gaida, gaida, kad māte solīto pildīs-
Bet, nevarēdama sagaidīt, kādā dienā, kad mātes nav ni';

jās, tā aiziet viena pati pie muižas galdnieka un saka skaidri

un gaiši, ka atnesusi kūsi apzeltīt. To teikdama, meita no-

sēstas uz sola, saceļ bruņčus un, kājas ieplētusi, rāda. Gald-

nieks saprot, kas par lietu un apņemas arī nozeltīt. Tas nu

stiepj meitu gultā un zeltī1 tik ilgi, kamēr šī sāk dzert prasīt
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Sēlpils pa?



c. KALĒJS.

4966.

i\luižas kalējs jau labi sen vai ik dienas pisisi muižas
lēkšu Grietu. Reiz Grieta viņam paziņojusi, lai sataiso-

ties, drīz viņam būšot jāstājoties tēva godā. Puišam, na-

bagam, to dzirdot, dūša pavisam papēžos sašļukusi. Bet ko
tur nu vairs darīsi! Uz tām sirdssāpēm gribējis izmēģināt
vēl reiz veco joku ...

Bet līdz ko šis uzvēlies virsū, garām
gadījies iet lielkungam. Tas nu negribējis kalpam atļaut to,
ko pašam gribas, tāpēc saucis puisi, lai nākot un sajūdzot
zifgu. Kalējs izlicies, ka nekā nedzird un «drātējis» tikai
tālāk, kamēr nogājis, tad aizgājis pie kunga. Kungs tūliņ

pļāvis, kāpēc neesot klausījis! «Redziet, kungs», stāstījis
kalējs, «Grietai visa tā «pekele» ir briesmīgi karsta, un kas

VIP Pis. tas tajā laikā nemaz nedzird.» Labi, kungs tūliņ
pibejis pats to izmēģināt. Atsaucis Grietu, stiepies pats

jļttsū un sācis «vaskot». Kad bijis jau labi iesilis, licis ka-
ujam, lai nu saucot šo. Kalējs arī iestājies durvis, bet plā-

ļjļs tikai muti. Kungs, nekā nedzirdēdams, nodomājis, ka

kalējam būs bijusi gan taisnība. Bet pēc kāda laika Grieta

jaudādama atnākusi pie kunga un stāstījusi, ka būšot
oerns. Kungs nospļāvies un nodomājis, ka toreiz tajā tra-
kumā pats vien būšot to bērnu uztaisījis un iedevis Grietai
Plrā labas lauku mājas. Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Daugavpilī.

4967.

, Reiz
pavecs kungs gribējis no kādas kalpa meitas da-

;• • •
bet šī nedevusi ne par ko; un tā kā vairs nebijuši

ļenie labie laiki, kad kungs varējis visu pavēlēt, tad šim

«eķas neiznācis. Pēc kādia gada ļaudis sākuši runāt, ka

jeitai būšot bērns no muižas kalēja. Arī kungs to dabūjis
..

Zlraet, kādā rītā atsaucis kalēju uz muižu un prasījis, lai

parāda pipeli. Kalējs izvilcis un rādījis ar' —
nav jau

JOZūgama manta, ka tik smalki jāslēpj. Kungs paņēmis
PJPeli rokā, spaidījis un taustījis, kamēr tā sacēlusies. Tad

sev bikses, paņēmis un sastīvinājis arī savējo, sa-

,lCls abas kopā, apskatījis un, kalēju pēc pusstundas atlaiz-

■ s?aD teicis: «Ej tu uz māj', man tav' pipel' nemaz neya-

p> —es tik gribēj' redzēt, kas viņai ir labāk' ka manej',
J° to meit'. ko tu izpis' kā lupat', man negrib dot. un tagad
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es zin, kas tur truk': tev to pirnp' ir par celli četri garāk'
un uz pus resnak'!»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Aiviekstes pag.

d. IEMALDĪJIES JUMIĶIS.

4968.—4971.

l. Kada muižā iegājis kādls jumiķis. Viņš tur gribējis at-

rast darbu. To pamanījusi no pils ķēkša. Tā tūliņ tādam
savadām vecim uzprasījusi, ko šis strādājot un meklējot
apkārt vazādamies. Bet jumiķis, gribēdams ķēkšu izzobot

atteicis, ka šis sataisot «to lietu» pareizi, ja kādai meitai

esot sašķiebušies. Meita, to dzirdēdama, sākusi domāt, b
šai arī, laikam, nebūšot pareiza. Tā nu sākusi ar jumiķi pa:
to lietu aprunāties. Jumiķis ar mieru sataisīt pareizu, ti-

kai lai samaksājot trīs simts rubļus. Meita arī noticējusi m

aizgājusi uz lielmāti naudu aizņemties. Lielmāte prasīja
kam šai to naudu vajagot? Ķēkša atteikusi, ka esot dakteri'

ienācis, kas «lietas» sataisot kārtībā, ja kādla esot sašķieb»;
sies. Par to viņš prasot trīs simts naudas. Lielmāte nu [
palikusi tādai domīga. Šai arī, laikam, nebūšot vairs J
kārtībā. Būšot jāatsauc dakteris, lai apskatot. Ķēkša da-

būjusi naudu, to tūliņ samaksājusi jumiķim. lai «lietu»J
dara kārtīgu. Tas nu, gribēdams ķēkšu riktīgi iznerrot

aizgājis uz kuti un nogriezis kādam teļam asti. To tas at'

nesis uz pili. Tad licis meitai atgulties augšpēdu
acelt bruņčus pāri galvai. Meita arī atgūlusies augšot

un sacēlusi bruņčus. Jumiķis, paņēmis piķi, pielējis un pie

sējis meitai teļa asti, kas nebijusi vis vairs tik viegli dai" 1'
jama nost. Pietaisījis kā nākas, tas teicis meitai, ka nu eJJ
viss kārtībā, lai tik vēl paguļot kādu stundu un tacl! lai ejo

un darot visu. Bet asti lai vis neņemot, tā pati,ar'
ku nokritīšot. Meita arī mierā, kad tā, tad tā!

2. Bet nu lielmāte saukusi jumiķi pie sevis, lai ap* ,
tot, vai šai arī neesot kas darāms. Jumiķis apskatījis
radis arī vainu. Lielmāte tūliņ samaksājusi trīs simts rļ£
ļus, lai vainu izlabojot. Tas atkal nogriezis teļam

stiprinājis lielmātei pie «lietas», un tāpat noteicis, kā g,
šai, lai kādu laiku paguļot, tad varot celties augša un s
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gāt. Kad nu lielmātei «lieta» sapravīta, tad lai apskatot,
vai preilenei arī nevajagot kādu labojumu.

Jumiķis nu. ieraudzīdams tik skaistu meitu, nodomājis,
ka no tās gan esot jādabū pāris reizes. Tas apskatījis prei-
lenes lietu un teicis, ka to jau drīzi vien salabošot. Tas nu

tik licies gultā meitai klāt un salabojis arī dūšīgi «lietu», ka

meita sākusi jau vai vaidēt. Tas par preilenes «lietas» sala-
bojumu arī saņēmis trīs simts rubļus un priecīgs devies tū-

liņ no pils prom, jo pats lielskungs nebijis mājās.

4. Necik ilgi nepagājis, kad lielskungs ar kučieri pie-
braucis pie pils. Tas nu pamanījis, ka ķēkšai no pakaļas
velkoties teļa aste un sācis kliegt kučieram, ka velns ķēk-
šu apsēdis, tai jau teļa aste karājoties, lai ejot un raunot

laukā. Kučiers mudīgi nolēcis no bukas, pieskrējis pie ķēk-
šas un gribējis izraut teļa asti. Bet meita uz reizi bijusi gar
«cmi un sākusi kliegt, lai neraunot laukā, jo par pareizu
sataisīšanu samaksājusi trīs simts rubļus. Kučiers, dzirdē-

dams tādu valodu, sācis neganti smieties un gājis stāstīt lie-

lam kungam. Bet lielskungsi, pilī iegājis, ieraudzījis, ka

arī lielmātei velkās teļa aste no pakaļas. Tas nu sācis kliegt
un lamāties, kas tad visus ļaudis esot apbūris! Lielmāte

sākusi stāstīt, kas tur īsti par lietu esot. Ka bijis kādls dak-

teris un šām visām sapravījis «lietas», un šās katra samaksā-

jušas trīs simts rubļus par to joku. Lielskungs nu briesmīgi
Pārskaities un tūliņ pavēlējis kučieram teļa astes izrauti lau-

kā. Kučieris arī kā grābis rokā, tā izrāvis, ka nebijis ne

ko paskatīties. Bet nu lielskungs pārskaities par krāpnieku
un dzinies tam pakaļ pa to pašu ceļu, pa kuru tas no muižas

jļļzgājis. Bet jumiķis jau zinājis, ka viņam labi nebūšot.

Nākdams tuvāki pie kāda kroga, tas jau pamanījis, ka

kāds dzenoties gan viņam pakaļ. Tas apskatījies, kur

ļfukt, bet meža nekur tuvumā nebijis. Tas mudīgi pieslē-
Jls trepes pie krogus jumta, uzkāpis augšā un sācis daksti-

ņus mest zemē. Piebraucis kungs ar savu kučieri karietē pie
kfoga un, jumiķi ieraudzīdams, tam prasījis, vai neesot

redzējis, uz jumta sēdēdams, kādu cilvēku uz kadu pusi
eJot? Jumiķis atteicis, ka esot gan redzējis, ka viens ar

uiaisu uz muguras esot aizsteidzies garām gar krogu. Liels-

kungs nu tik uzkliedzis kučieram, lai braucot pa ceļu pa-

kaļ, bet jumiķam iedevis rubli par pastāstijumu. Jumiķis
rubli un nosmējies vien, ka lielkungu piemuļķojis.

°et
nu tam pašam arī vairs ilgāki nebijis patvēruma. Tas
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nu mudīgi pagrābis savas kules un laidies projām. Aizgājis
un neviens nejaudis, kur tas palicis. Kungs nu braucis,
braucis, bet nekā nevarējis saķert. Pēdīgi tas iedomājies,
ka būšot piemuļķots, ka tas pats būšot bijis tas vīrs. kas

uz jumta sēdējis un šam ceļu rādījis. Krogum jau jumts
bijis gluži labs, un tas vīrs metis viņu nost. Lielskungs nu

licis braukt atpakaļ uz krogu. Aizbraukuši atpakaļ, bet no

jumiķa vairs ne vēsts. Lielskungs gan izmeklējies, bet
vairs vainīgo nekur neatradis. Jumiķis tikai smējies, ka

lielkungu piemuļķojis un dzīvojis ar lielkunga naudu laimī-

gas dienas. Uzrakstījis J. R—ņš. Rīgā.
Teicējs Jānis L—ņš. 63 g. v., Meirānes pag., Madonas apr.

LFK 479. 2072.

7. KUNGS UN ZEMNIEKS.

a. KUNGA DIBENS UN ZEMNIEKA MUGURA.

4972.

Agrākos laikos Bikseres muižā dzīvojis kāds Joti resns

kungs. Tad vēl bijuši vergu laiki. Resnais kungs bijis tik

resns, ka pats nevarējis kalnā uzkāpt bez vilcē ja, bez stū-

mēja. Vienmēr viņam bijuši divi vergi, kas viņu viens vil-

cis no priekšas, otrs stūmis ar kūju. mugurā atspiedis, vi-

ņu kalnā. Turpat Bikseres muižai riņķī atrodoties liela 5

gravas. Reiz resnais kungs aizgājis pa gravām pastaigāties
Atpakaļ nākot uz māju. viņam nu bijis jākāpj pa gravu

augšā. Viens nu viņu no priekšas vilcis augšā un otrs stūros

no muguras. Pats tas tuzdams un pūzdams kāpis augšā. Kāp-

dams augša ar visu stumšanu un vilkšanu, viņš tā samocī-

jies, ka pirdis tā, ka visa grava noskanējusi. Stūmējs sā-

cis smieties. Kungs saskaities par tādu smiešanos. Ka vin»

drīkstot apsmiet? Viņš nu pavēlējis smējējam nogulties ze-

mē un tad pats ar kūju uzskaitījis trīsdesmit sitienus uz rau-

guras par to, ka tas apsmējies viņam, kad tas kalna kāp-

dams appirdies, ka visa grava noskanējusi.
Uzrakstījis Jānis R—ņš, Rīgā>

Teicējs Kārlis U—leja. 53 g. v.. Patkules p.. Bikseres m., Madonas apr.

LFK 479. 1036.
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4975.

Barons apstaigājis siena pļāvējus. Vienam, otram uzvil-
cis ar spieķi pa muguru, pats nopriecādamies: sak', kam es

pibu iesist, tam es iesitu, un man viņš nedrīkst nekā da-

rīt. Tā staigājot un priecājoties, uznākusi vajadzība. les
«nomaksāt žīdam parādu». Bet kā šis tā aptupies, atskrien

ws un čiks — ieknieb baronam mīkstā dibenā. Barons sa-

skaities uzlēcis kājās: «Aber, kas tu par kerl'? Tu drīkst'

kost'man ēks to mīkst' vēt'? Kert to kerl' cēt' un uzskaitīt

ņnem pēcpadsmit!» Bet ne nu odu noķersi nekā. Barons

Tēl ilgi skaities, sak': cilvēks tev nedrīkst piedurties, aber

riens «nekaunīgs» ods tik nekaunīgi tev var iecirst, un tu
Tiņu vēl nedabū ciet, lai pārmācītu.

Uzrakstījis J.

Teicējs R. š.. Valkā.

b. ŠĶIRŠANĀS.

4974.

Sieva aizgājusi uz muižu pie kunga un teikusi, ka gri-
šķirties no sava vīra. — «Kādēļ?» kungs prasījis. «Tās

pas pipeles dēļ — aiz vīra vainas, viņš jauc visu mājas
dzīvi!» sieva raudādama stāstījusi. —

«Bet kas tad tai pi-
petei par vainu, un ko tas vīrs nodarījis?» kungs taujājis
tolāk.

— «Nodarījis viņš ir visu, ko vien var izdarīt un ta

Pļpele —tā ir gluži vienkārši par mazu!» sieva iesākusi.

<Ja viii
am būtu tik resna, kā kalējam, vai tik gara, ka vaga-

tain- tad es nekā neteiktu, bet tagad jāšķiras!» — «Jašķi-
la'

?an. bet tev vajag pēriena!» kungs, visu saprazdams, ie-

vilcies. Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

4975.

Heiz vīrs ar sievu nolēmuši šķirties, tādēļ aizgājuši pie

«etkunga ļai jau j0t atlaulāties. Kungs nu prasījis,_ kas

esot par vainu, kāpēc tad vairs negribot kopa dzi-
''D Sieva tūliņ pasteigusies stāstīt. Uz rokas pipeles ga-

-7f rādīdama (rāda līdz elkonam). teikusi: «Lai nu bu-

•«aut
nu būtu, bet kur tad nu! nav nemaz ne garāka, ne

par rok as mazo pirkstiņu!» — «Nu, un kas tev par
ai nu?»

— kungs griezies pie vīra, «kādēļ tu gribi Šķirties?»
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— Vīrs arī tāpat rādījis ar roku un pirkstiem pežas garumi

un platumu, teikdams: «Lai nu būtu (rāda parasto lielu-

mu), kaut nu būtu, bet kur tad nu», (te tas pielicis roku pi?
sāniem un rādījis, ka sievai visa tā «pekele» esot par daudi

liela.) —
«Nu. ja jau tāi», noteicis kungs, «ka vienam ti

parikte tik liela, otram atkal bez jēgas maza, tad jau jā

šķir vien būs.»
—

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

c. KUNGA MUĻĶOŠANA.

4976.

Lielskungs pavēlējis kalpam iznest «ķemertiņa» mēshf

un taīs sūdos iesēt miežus. Rudenī no šiem miežiem jātais
iesals un jāvāra priekš lielkunga alus. Nesdams šo alu dzer.

kalps iemērcis sūdus kannas dibenā. Lielskungs šo alu k

varējis dzert, teikdams, ka tas smird. Viņš atdevis ka m

visus miežus un alu. teikdams: «Sūds sēts, sūds audz*

Tā kalpam tika mieži putrai un arī labs alus.

Uzrakstījis Jānis R—nis. Bērzaunes pag.. Madonasapr

Teicēja A. L—mane. 80 g. v., Bērzaunes pag., Madonas apr

LFK 435, 132t

4977.

Pēc tēva — lielkunga — nāves Botva visādi nerrcv

jauno lielkungu — savu pusbrāli. Tas tikai ar naudu ?a

jis atpirkties. J

Reiz atkal Botva prasījis pulka naudas un so^i is, vi

tam vairāk neprasīt. Beidzot pusbrālis arī iedevis, bet p

teicis: «No šīs dienas tev vairs nav brīv pat dirst uz w®

zemes!»
...

,jr
Kādu laiciņu vēlāk jaunajam lielkungam

viesu. Nākuši visi no pils laukā, bet pašā pils priekša iĻ
sēž Botva ar vaļējām biksēm. Sāk viesi prasīt, ko sis

darot? Botva atteicis, ka brālis noliedzis uz zemes J

tamdēļ šis iekāpis kokā. Pusbrālis toreiz tā |
paķēris flinti — būtu Botvu nošāvis, ja citi nebūtu atf

JUSI'
Uzrakstījis O. T-ns, Alsviķu pj ļ

LFK 41- &



l. VIENKĀRŠI UN VAĻSIRDĪGI.

4978.

Braucis pa ceļu zemnieks. Pretim braukuši kungi. Viens

no kungiem lepni uzsaucis zemniekam: < Griez ceļu! Firsts

braucī» Zemnieks bijis mazliet iedzēries, tāpēc dūša bi-
jusi un tas atcirtis: «Lai tur brauc pirsts vai pļūtīts, ce]n
negriezīšu!»

Uzrakstījis O. D—te, Mellužos.

Teicējs L. U—te.

4979.

Lielskungs, iedams gar staļļiem, ieraudzījis cūku Pēteri
ar lopu Madi pisoties. «Fui, cik tie bauri gan ir prasti un

neizglītoti: kā viņiem nav kauna tādas lietas darīt te, pie
staļļiem?» lielskungs errojies. Pēdējos vārdus dzirdējis
"ēteris un, drusku pagriezis galvu, teicis: «Nekas, kungs,
Ja jums nav kauna gultā pisties, tad man ar' nekas nekaiš
lepat uz salmiem! Mēs to lietu darām tur, kur jau mūsu
'ē>i to ir darījuši!» Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Jelgavā.

8 JOCĪGI GADĪJUMI AR BARONU UN LIELMĀTI.

a. SLIMS KUNGS UN VIŅA DZIEDINĀŠANA.

4980. Slims kungs.

Kādreiz dzīvojis ļoti bagāts kungs. Reiz viņš saslimis
ar neārstējamu augoni. Nebijis vairs cerības uz izveseļoša-
?os- Gulējis gultā grezni ierīkotā istabā. Kungs bijis liels

kustoņu mīlētājs, tamdēļ arī tagad istabā atradušies visi vt-

?a mīļotie dzīvnieki: suns, kaķis un pērtiķis. Istabas kaktā

Rējuši rūgstoša alus muciņa. Suns gulēdams appirdies.
INu Pērtiķis izrāvis muciņai tapu (spundi) un gribējis iedzīt
sunim

caurumā). Suns skraidījis pa istabu apkārt, pērtiķis
Vlnam pakaļ. Nu kungs sācis pilnā kaklā smieties. Augons

Pārtrūcis, un kungs palicis vesels.
Uzrakstījis Jānis Xl, no Jaunpiebalgas.

Teicēja M. C, no Jaunpiebalgas.
LFK 637, 95.
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4981.—4982. Ka meita izārstēja kungu.

1. Kāds kungs Rīgā bija saslimis ar drudzi. Kaut ti

sauca visādus dakterus, tak neviens to nevarēja izārstēt

Tā kādreiz drudzis kungu sāka kratīt tik stipri, ka iļ
gulta lēca gaisā. Drudža karstumā kungam sāka gribētif
dizert. Tā kā tas drudža dē] nedrīkstēja aukstu ūdeni dzer

tad tas lika kalponei uzsildīt siltu ūdeni. Meita izgāja \i
ķī, paņēma glāzi, piemīza, noslaucīja to un ārsta klātbūii

pasniedza kungam, kas to izdzēra ar vienu paņēmienu. Ti

liņ pēc glāzes izdzeršana-, kungam drudzis pārgāja. Ti

palika vesels un nekad vairs ar drudzi neslimoja.

2. Kādu nakti tas redzēja sapni, ka melns kiin?

piegāja tam klāt un sacīja: «Ko tu no tās maukas to glš
dzēri? Mēs tik mīļi gulējām un dzīvojām, bet nu mūros ji

šķiras.» Nu. kungs saprata, ka meita tam ir ko devusi i

gribēja uzzināt, ko! Tak meitai bija kauns sacīt, ka tā kffl

gam devusi mīzalus. Tad lielmāte teikusi: «Ja nu tu viru

šiem nestāsti, tad mums, sieviešu starpā runājot, gan nebūt

ko bīties. Izstāsti vien droši visu!» Tā iedrošināta,

arī lielmātei izstāstīja, ka tā kungam iedevusi dzert savi

mīzalus. To dzirdot, lielmāte meitu noglāstījusi un uzliet

jusi, ka tā esot labi darījusi. Bet kungs, to dabūjis i&

iedevis tai 50 rubļus naudas un pateicis, ka tā tas ticisi

mokām vaļā, no kurām to 2—3 katru dienu nākošie clakteļ

nespējuši atpestīt.
Uzrakstījis J. R—gs. Ķēču pag. nespējn. &

LFK 675, 1»

4983.

Kāds barons tapis slims. Aizsūtījis kalpu pie ārsta,

ārsts nav varējis uzzināt, kas tā īsti par slimību, tāpēc*
atnest pusstopa pudelē kunga mīzalus. Kalps to arī īzĢ,
jis. Bet nesot notikusi nelaime, tas kritis, un saturs

Kalps nu nobijies .. . Te. par laimi, tas ieraudzījis g

miezot. Mudīgi palicis apakšā pudeli, un, viens, divi,*3

pilna! (Govs bijusi grūsna.) Ārsts mīzalus izmeklējis

plecus paraustīdams, teicis, ka viņa kungam piedzimšot
Kalps tā arī kungam pateicis. Tāda iznākuma nepāri

dams, kungs nobijies un skrējis no muižas prom . • •
jis, skrējis . . .

vakarā lūdzis kādam saimniekam na*1

jas. Guļas vieta tam ierādīta stadulā. Kungs ātn ®*

dzis. Bet gadījies, ka šaī pat naktī saimnieka govij 1
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dzimst teliņš. Neko ļaunu nedomādams, saimnieks teļu ie-
nesis stadulā. Nācis ap pusnakti. Teļš noklenderējis pie
aizmigušā kunga. Kungs uztrūcies, sataustījis slapjo teļu,
tas pagalam nobijies: «Ach, Gott, un vai man jau būt' pie-
dzimis to teļš!» Airi tas sakampis teļu, pārsviedis pār ple-
cu, un devis kājām ziņu . . .

Uzrakstījis R. Xļ—ņš, Taurkalnē.

Teicējs K. Bizdēns, Birzgales p.. 67 g. \

b. SPĒLE UN SPĒLĪTES.

4984.

Reiz muižnieki un arī daži studenti spēlējuši uz naudu.
Kāds students paspēlējis visu naudu. Ko nu darīt? Bet stu-

dentam padoms drīz pie rokas. Viņš izgājis ārā, pasaucis
kādu apkalpotāju un lūdzis, lai iediršot viņam biksēs. le-
devis apkalpotājam rubli — un tas arī pietaisījis studentam
bikses. Tagad students iegājis iekšā! un spēlējis tālāk. Citi

sākuši ost. ka kaut kur smird. Students vēl tīši locījies un

Kustējies. Citi saoduši, kur tā smaka ceļās un sacījuši: .«Tu

esi pietaisījis bikses!» — «Nav taisnība, neesmu dirsis bik-

sēs!» atsaucies students. Beidzot salīguši uz 500 rubļiem,
ka students esot pietaisījis bikses. Students izgājis un ie-

saucis apkalpotāju. Tas teicis: «Viņš man deva rubli, un

es piedirsu viņam bikses!»
Uzrakstījis J. L—sis.

Teicējs P. M—ts. Sātiņu pag.

4985.

To barons, sēdēdams savā kabineta, greznajā Dundagas
Pilī, nevarēja tālāk paciest: atkal un atkal smiekli un ņir-
gāšanās kalpoņu istabā! Pazvanīja sulainim. lenaca_sulai-

un, no smiekliem vēderu turēdams, barona priekša locī-

jās kā ūdens zāle.

.

«As tevīm sak'. unsvat, par ko tu smej, kad ar tev runa

baron lielskungs?» Sulainis tomēr smieklus nevarēja val-

flīt; lai gan apzinājās, ka stāv paša barga Osten-Sakena

Priekšā. Barons, redzēdams, ka ar bārdzību no sulaiņa ne-

kļ neizdabūs, pieņēma mīlīgāku toni un prasīja sulainim:

;Kas tā
par smiešan' ekškan to diensinieit istab' ik vakar

Un ik vakar, sak' tu manam, unsvat!» — «Ka lai nesmej,
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lielskungs, kad piķieris iegrūdis resnajai spīzmanei no pa-

kaļpuses pežā no barona ķēķa to nūdeļu rullējamo vālīti.

Barons uzcēlies no sēdekļa un teicis: «Sak' tu man, usval

kā to vāliņ viņš ir iebāzis, sak' droš', sak' droš', pēren ne-

dabūs.» Sulainis stāstījis: «Are, mēs katru vakaru salasa-

mies meitu istabā un ejam spēlītēs. Nogriežam mazu ugun-

tiņu, kā tikai viens otru varam blenst, sievieši notupjas uz

ceļgaliem, bet mums, vīriešiem, tad no pakaļpuses jātrāpa
iepist pašā pežā, pie kam sieviešiem jāuzmin, kurš katrai

ir iebāzis. Bet, āre, piķieris paņēma no ķēķa nūdeļu vālīti

un iestūma to resnajai spīzmanei pežā, bet žī, ačka, nevar

un nevar pateikt, kurš šoreiz ir tas vainīgais.» Barons par

tik jaukām lietām ieinteresējies un teicis, lai viņu arī pie-

ņemot spēlītēs. Sulainis paklanīdamies atbildējis: «Ļoti

labprāt, lielskungs, jūsu madāma, barona lielmāte, jau ši-

nīs spēlītēs piedalās vairāk kā divas nedēļas un
ir ļoti ap-

mierināta.

Uzrakstījis Dobelnieks. Dobelē.

c. IZRĒĶINĀŠANĀS.

4986. Kalpa sievas atriebība.

Kādai bagātai, pļāpīgai kundzei bijis traki greizsirdīgs
vīrs: citādi sievai neteicis nekā, bet ja tik kādreiz dabū-

jis zināt, ka šā prombūtnes laikā sievas tuvumā ir bijis kāds

vīrietis, tad skandāls mājās. Reiz kundze kaut ko sapļāpā'

jusi par kalpa sievu, un tā sadusmojusies gribējusi kun-

dzei atriebties. Viņa nogaidījusi izdevīgu brīdi, kad kungs

bijis tuvumā, un sākusi dziedāt: «Madāmai staigājot, Feza

lūpas šmikstināja. Kā lai lūpas nešmikstina, Kučiers pin?P

stiķināja!» Kungs klausījies, klausījies, sācis jau pau*

nemierīgs. Beidzot piegājis sievai klāt un prasījis, ko^l
,:

dziedājusi. «Vai Dieviņ, kungs —es jau neka —es J%P?
taisnību!» Kungs pārtraucis kalpones saraustīto aizbildin '
šanos, iegājis istabā, sameklējis pātagu un ņemies savu sī-

vu pārmācīt. Bet kalpone ara smējusies par izdevušos a

riebību. Uzrakstījis Olge^

Noklausīta Ungura.

4987.
f
.

Kāda meita strādājusi pie kungiem par kalponi. Ķa
vakaru kungi aizbraukuši viesības un atstājuši meitu vi
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mājās. Tā vakarā noģērbusies kaila, iegājusi zālē un gro-

zījusies pie lieliem spoguļiem, teikdama: «Diez', kātLs tas

cilvēks izskatās, kad viņš ir pliks?» Bet zālē zem dīvāna bi-

juši paslēpušies zagļi. Nakti viņi izzaguši visas kungu vērts-

lietas. No rītā atbraucot kungi atraduši māju tukšu. Meitu

viņi tūliņ atlaiduši un viņa ilgi maksājusi kungiem it kā vi-

ņas nolaidības dēļ cēlušos zaudējumus. Pēc dažiem gadiem
viņa ēdusi pilsētā pusdienas. Pie blakus galdiņa sēdējuši
divi vīrieši un, savā starpā sarunādamies, izmetuši teiku-

mu: «Diez', kāds tas cilvēks izskatās, kad viņš ir pliks?»
Meita tūliņ piecēlusies un likusi policistam viņus apcietināt.
Pēc ilgas pratināšanas viņi noziegumā arī atzinušies.

Uzrakstījis V. V., jūrmala.

d. VAJADZĪBA UN GATAVĪBA.

4988.

Kungs (uz tikko pieņemto kalponi): «Jus man paticiet!
variet palikt un izpildīt manas vajadzības tūlīt.»

Kaīpone: — «Atvainojiet, ja es butu zinājusi, esi butu

izvilkusi baltu apakšveļu.» —

Uzrakstījusi S. R„ Rīgā.
Teic. F. A.. Rīgā.

4989.

Reiz lielskungs braucis gar pirti, kur sieva mazgāju-
sleS' Lielskungs saucis sievai: «Es tev lab' samaksāš, pa-
rād' man to pess!» Nu sieva saziepējusi riktīgi, ka izskatiju-
sļes labi liela un rādījusi. Lielskungs nu priecīgs un prasī-
Jls: «Vai tas viss ir pess?» — «Jā, jā, lielskungs, tas viss

«pess!» — sieva atteikusi. «Ak, cak, cak, kas par lielu pess,
na tev vēl piec rubul!» teicis kungs un aizbraucis.

Uzrakstījusi Irma M—ne, Rīga.

Teicēja mate, no Garozas pag.

LFK 32. 5000.

c. LIELKUNGA PAVĒLE PAR DZIMUMA KOPOŠANOS.

4990.

. Kādā muižā lielskungs teicis: «Tam cienīg' lielkung* ir

plst to meit'. tā buli' to gov' un tā gail' to vist'!» Kādreiz
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gadījies, ka bullis saslimis, bet govs meklējusi buļļus. Ga-

nu meita gājusi pie lielkunga un teikusi, ka govij vajadzīgs
bullis, bet bullis ir slims, kas tagad to govi apvaisļos: «Gai-

lis vai jūs, lielskungs?»
Uzrakstījis Kārlis B—ums, Rīgā.

Teicējs P. Xr—rgs, Dzirciema pag., Tukuma apr

LFK 25. 5936.

4991

Kādā muižā bijis daudz jaunu puišu, kas bijuši lieliski

palaidušies nedarbos, bet, par visām lietām, dzīvojuši ar

meitāan uz nebēdu. Kungam tāda dzīvošana ļoti nepatikusi.
Viņš nu pats nolēmis iekārtot puišiem nedēļā zināmas die-

nas, kurās tie varēšot ņemties ar meitām, cik tik grib. Bet

tai lietai vajadzējis būt skaidrai un gaišai. Lielskungs nu

mēģinājis puišiem iestāstīt, ka, ja kādam stipri griboties.
tad lai prasot, vai nu viņam pašam, vai arī viņa sievai. Bet

tā kā lielskungs lāgā latviski neprātis, tad tā iestāstīšana iz-

nākusi apmērām šāda: «Jūs, puiš\ ja jūs nevar to pipe'
savaldīt, tad pis man' vai man siev', bet ne tā, kā līdz šim.

jo iekš viss' to padarīšan' vajag būt skaidrīb'.»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā-

f. DUMJAIS DĒLS UN VIŅA SPĒJAS.

4992.-4994.

1. Kādam tēvam bija trīs dēli: divi gudri un vjejjļ
dumjš. Viņi visi trīs devās pasaulē meklēt darbu. _ Gudrie

dēli viens bija «dišlers» un otrs skroderis, bet dumjais nez

kāda amata. Gudrie ķērušies pie darba un rāvuši vaļ<i

Dumjais iegājis kādā muižā un prasījis, vai muižas kungam

nav vajadzīgs strādnieks. Muižas kungs teicis, ka ir vaja

dzīgs un veseli divpadsmit. Vai viņš varot tik daudz stra .
niekus muižai piegādāt? Dēls atbildējis, ka var, lai t

sadabū viņam divpadsmit sievietes, viņš par desmit tūks

rubļiem pagatavos vajadzīgo strādnieku skaitu, jSadabuj,
ši desmit sievietes, tās iesūtītas kādā lielā istabā, kuJ,

ņāīm vajadzējis izģērbties un likties gulēt. Nu dumais sa £
viņas visas pēc kārtas apvaišļot. Bet vēl trūkst vas«-tL

c

māte pieteikusies, vai viņa ar freileni nevarot? «Ivar
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nē>, teic dumjais dēls un apvaislojis arī viņas. Dēlu
ki neizlaiduši no muižas, kamēr visām piedzimst dēli, ti-

kai tad kungs izmaksājis naudu un viņu atlaidis mājā. Pēc
zināma laika arī visām sievietēm piedzimuši katrai pa dēlam.
Dumais saņēmis naudu un gājis mājās.

2. Gudrie brāļi. Andrējs ar Jēkabu, katrs nopelnījuši
200 rubļus un gājuši uz mājām. Ejot tie iegriezušies kādās

mājās. Mājās bijusi tikai saimniece. Tā viņus paēdinājusi
un piesolījusi arī naktsmājas. Saimniece teikusi: «Kurš no

jums šo nakti spēs apmierināt manas dzimuma tieksmes, tas

uo manis saņems 200 rbļ., un ja nevarēs, tas maksās 200 rbļ.
man.» Pirmais gājis Andrējs. Tas visu nakti izmocījies un

nav spējis apmierināt. Tas pazaudējis savus 200 rbļ. Tad
sācis Jēkabs un tāpat salīdzis. Izmocījies, nevarējis ap-
mierināt un pazaudējis arī savus 200 rbļ. Nu abi gudrie iet

mājā tukšā. Sievas prasa, kur nauda palikusi. Tie izstāsta,
ka gribējuši nopelnīt 200 rbļ., bet pazaudējuši savus nopel-
nītos.

3. Gadījās ar' dumajam pa ceļam iegriezties tajā mājā.
-aimniece arī to paēdinājusi, piesolījusi naktsmāju un pie-
solījusi pati, ja viņš viņas spēs apmierināt, tad viņa tam

400 rbļ., ja nē, tad viņš maksās viņai. Abi liku-

ms gultā, un ņēmušies, kamēr saimniece izkritusi no gultas,
lad

—pa Zemi, kamēr izdzinis ķēķī un no ķēķa pagalmā.
Pels prasījis, vai vēl nav diezgan? Bet saimniece saka. ka

ļ$ nav, lai taisa vēl. Dumjais to izstūmis līdz ceļam. Tur

Kāds braucis garām. Tas sitis viņiem ar pātagu un teicis.

iet istabā, ko te uz ceļa pisoties. Dumjais dēls pateicis
?uFāmbraucējam, lai pasaka viņa sievai, lai atnes viņam

pērnas cepuri, kažoku un suņādas zābakus, jo viņam jau

!h°t jāpisas visu ziemu un varot nosalt. Nu tikai saim-

jjfcce teikusi, ka diezgan un izmaksājusi viņam 400 rubļus.
;u dumjais dēls aizgājis mājas ar 1400 rbļ. Tas izstāstījis
sievai un brāļiem kā noticis un ko piedzīvojis. Nopircis

un dzīvojuši laimīgi.
Uzrakstījis Kārlis B-ums, Rīga.

Teic. no Latgales.

LFK 23, 7478.
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g. PAPAGAILIS.

4995.

Kādā muižnieku ģimenē jau no sen-seniem laikiem pa-

stāvējis paradums mājās turēt papagaili. Šī ieraša jau sen

bijusi pārgājusi ģimenes tradicijās. Kādreiz, kad vecie

muižnieki miruši, muižu mantojis kāds ārzemēs dzīvojoš<
radinieks — virsnieks. Jaunais virsnieks, saņemdams man-

tojumu, gribējis arī tuvāk iepazīties ar saviem kaimiņiem

tādēļ sarīkojis plašas viesības. Bet gadījies, ka īsi

viesību vakara nobeidzies vecais mājas papagailis. Jau-
nais īpašnieks, negribēdams tā uz reizi saraut visas veca

saites, sācis visā apkaimē klaušināt pēc papagaiļa. Tuvuma

papagaili neatrazdams, kungs iedevis sulaijņim naudu un

aizsūtījis to uz pilsētu, pieteikdams, bez papagaiļa mājās
nerādīties. Šis nu, nabags, izstaigājies krustus šķērsus, iz

meklējies gan šur, gan tur, bet kā nekā, tā nekā! Ko nu

darīt? Bez putina mājās braukt nedrīkstējis. Domājis, do-

mājis... beidzot, ņēmis un piedzēries, nopircis striķi un grl

bējis iet kārties. Bet pirms nāves vēl nolēmis aiziet uz

mauku māju, un par to pašu kunga iedoto naudu tā šmauf

nogrūsties. legājis, sācis izģērbties... te, piepēži, ieraudzī

jis kaktā būrīti ar papagaili. Nu šis stājies virsū, lai puto"

pārdodot. Saimniece no reizes vēl tielējusies, bet kad nu

šis tā uzstājies, tad pārdevusi arī putnu ar visu būri pB'

vienu rubli un kā piedevas klāt vēl vienu reizi pist. Sulai-

nis aizvedis putnu. Kungs to tūliņ novietojis zālē. Nekas

putns diezgan glīts un pa dienu bijis arī tīri mierīgs. "*

karā sanākuši viesi: apkārtējie muižnieki ar savām sieva»

un meitām. Starp viesiem bijuši arī vairāki jauni jir
v

nieki ar piešiem pie zābakiem. Kad visi jau bijuši salasī-

jušies senču zālē, kā pēdējie ienākuši virsnieki. Tikko 1Z

dzirdis piešu šķindoņu, papagailis sācis kliegt: «Izklīst

maukas, ķeizara policija nāk!» To viņš bijis noklausīJ ie>

savā vecajā vietā, kur katru reizi tā kliedzis vecais mau

mājas apkalpotājs, kad atskanējuši policista soļi.
tēvs nu gan viesu priekša atvainojies, bet tie tūliņ viens

otra pazuduši, domādami, ka jaunais iemītnieks tīši P4

viņiem zobojas. Uzrakstījis Oļģerts

Noklausīta Liepāja-
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4996.

Kādam Fricim, fon
... bijis papagailis, kas reižu reizēm

izrunājis jocīgus, pilnīgi negaidītus teicienus. Kādreiz ba-

rons taī pat istabā, kur stāvējis papagailis, ievedis muižas

rnoderi un, nostiepis to uz dīvāna, sācis, tā sakot, pa ofi-

ciera modei taisīt to «šuri mūri». Bet līdz ko kungs saslē-
jis moderei kājas augšā, tā; papagailis kliedzis: «Frici, bet

tas tak par traku!» Barons par šādu joku noskaities un pa-

vēlējis putnu aiznest un iesviest vistu kūtī. Otrā rītā kungs
gājis skatīties, kā tad nu tas palaidnis īsti jūtas; ja nu būs

noskumis, tad jāliek nest uz istabu atpakaļ. Bet līdz ko

kungs attaisījis durvis vaļā, itāi redzējis, ka turpat pie dur-

vīm pašlaik gailis vistu mūrī, bet papagailis, sēdēdams uz

kārts, kliedzis: «Frici, bet ko tu teiksi par tādu joku!» Kungs
par jaunu saskaities, un tā nabaga putns vēl šodien nav

redzējis kunga istabu.
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Daugavpili.

h. LIELMĀTE MUIŽAS DĀRZĀ.

4997.

Barona dārzā kādā ābelē iekāpis kalpa zēns. Te tieši
zem šīs ābeles atnācis baronu pāris un sācis kopoties. Ba-

pna kundze teikusi: «Ach, herrjē! Kauc mūsu pirmais
bērns būtu meitiņa!» Bet tad tā piepēži pacēlusi acis pret
(|ebesīm

— un, ak tu mī un žē! — ieraudzījusi ābeles za-

T
°f puiku. Aiz uztraukuma tā nav varējusi neko citu iz-

ļeikt. ka tikai «Zēns, zēns!» Barons pārpratis; viņš domā-

jis, ķa viņa mīļā sieva grib dzemdēt zēnu un apmierinādams.
n°teicis: Acb. herrjē! Ko V tur nu var zināt! Kādu jau
touins tas mīļais Dieviņš dos. tāds būs labs!»

Uzrakstījis R. X

Teicējs M. V.. Taurkalnes pag.

4998.

, Kādreiz dienvidū, kad kungi aizgājuši kur nu kurais,

Pļusis ielavījies dārzā ābolus zagt. Tikko šis gribējis kapi

l Ķtā pamanījis netālu aiz krūma gulošu lielmāti. Kreklu

p
oviļkusi, tā grozījusi pret' sauli gan vienu pusi, gan otru.

Ul*is skatījies, skatījies, sācis, nabagam, celties, un nu ta
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sagribējies, ka vairs nekur likties. Izvilcis iz biksēm nu

tamo», skatījies uz cienīgo un nu tik staipījis, spaidījis un

dauzījis ap koka stumbru. Te, pilnīgi nemanīts, pie pui; a

pienācis lielskungs un bļāvis, ko šis tur darot! Puisis re-

dzējis, ka, ja pieķers pie zagšanas, tad būs slikti, tāpēc ātri

atbildējis: «Pisos, cienīgs lielskungs!» — «Ar ko tad?» pra

sījis kungs. — «Nu, ar jūsu cienīgo!» atbildējis puisis un

rādījis uz krūmu pusi. Pļiukt! kungs cirtis puisim p
sprandu un iztriecis pa vārtiem. Tikai vēlāk atcerējies, ka

aizmirsis uzprasīt, kā šo sauc!

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

4999.

Dzīvojusi kāda bagārta, bet nejēdzīgi slinka lielmāte

Nekad viņa negājusi kājām, bet vienmēr gribējusi, lai su-

lainis to nēšus nes. Reiz atkal kādā vakarā, kad sulaiiu s

nēsājis lielmāti pa dārzu, gadījies, ka apkārtējie puisi bi-

juši norunājuši šonakt dabūt no muižas moderes, ja ne ar

labu, tad ar varu. Viens no puišiem palicis dālrzā. bet ota

aizgājis ar meitu runāt. Puisis, kas gadījies dārza, ierau-

dzīdams pa tumsu kādu nākam un kaut ko nesam, nod' 1;
mājis, ka tas būšot draugs ar moderi, tādēļ prasījis:
atnesi gan?» — «Atnesu,» — atbildējis sulainis. «Ak. t!

ar labu vis nedos? Nekas, panes tālāk aiz dārza stūra un

svied zemē. Tu pieturi drusku kājas, es izpisīšu no

tad tū varēsi pist no pakaļas.» — «Vai, Dieviņ, nu »v
;

traki!» — nobijusies lielmāte un, sulainim no rokam iļ
ra

j
vusies. aizskrējusi kā aizsvilusi. No tā laika viņa neka

vairs nelikusi sulainim sevi nēsāt.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīg«-

i. ZALDĀTU PARĀDE.

5000. Laba parāde.

Agrāk katrā muižā bijusi krietna daļa zaldātu, kas ni .
žas apsargājuši. Reiz kāda muižas īpašniece P3 . f^U^u

no ārzemēm un pavēlējusi sarīkot kaut ko parādei
Bet oficieris, kas vadījis zaldātu nodaļu, un tāpat ari ly
zaldāti visu laiku tikai dzēruši un ar muižas meitām
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lušies, nepratuši iet pat ierindas soli. Oficieris zinājis, ka

muižniecei patīk vīrieši ar lielām pipelēm: lai viņš kāds,
kungs vai kalps, kad tikai pipele lāga. Tādēļ šis sameklējis
no saviem zaldātiem vienu tādu, kuram nu jau ar' bijis tas

metamais, ka neko teikt: neviena meita šim labprāt nede-

vasi. baidīdamās, ka nodurs. Oficieris uzsūtījis šo parādes
dienā augšā un piekodinājis viņam, lai tajā brīdī, kad no-

da a ies garām un kundze stāvēs uz balkona, pār margām
noliekusies, viņš ātri saceļ šai brunčus uz augšu un sper no

pakaļas puses visā garumā iekšā. Šis tāl arī izdarījis. Kun-

dze skatījusies, kā zaldāti soļo un pašlaik jau viebusies.

gatavodamās uz rāšanos, bet, juzdama, ka no pakaļpuses šai
kāds ieliek labas rokas resnumā», aizmirsusi visu un tik klie-

gusi: «Vot, mans oficieris malacis! Vot, malacis!»

Otrā dienā oficiers saņēmis simts rubļu par labo parādi.
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Mežārēs.

9. LIELSKUNGS UN ČIGĀNS.

a. ČIGĀNA VĀRDS UN PASE.

5001.

.Kādā muižā ienjālcis jauns čigāns un lūdzis dāvanas

Muižas īpašniece šim uzdevusi ko pastrādāt: tad dabūšot

Paēst un arī šo, to līdz. tikai uzprasījusi vēl, kā šo saucot,

čigāns atbildējis, ka viņam esot nejauks vārds: viņu sau-

cot Pismani.
— Čigāns strādājis, strādāljis, te paķēris' no

galdiņa naudas maku un meties bēgt. To ieraudzījusi kun-

fe skrējusi šim pakaļ un kliegusi: «Pismani, Pismani!»

kliedzienus dzirdē juši arī visi sulaiņi un kalpones. Te ci-

?āns griezies atpakaļ, stiepis kundzi (turpat pagalma visiem

pie zemes un «sukājis vaļā». Kundze pretojusies un

jļiegusi, bet neviens palīgā negājis, jo visi taču paši dzir-

tojuši, ka šī pati pavēlējusi to darīt.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

5002.

Reiz bijis bargs lielskungs. Salicis reiz čigānu un

P.rasījis pasi. Čigāfns vairījies, pase esot sievai. Saucis

Slevu Šurp, lai parādot kungam pasi. Sieva teikusi, viņai
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jau neesot1. Nu čigāns noskaities un nolamājis, lai tak rā-

dot to pašu veco pasi. Nu čigāniete nostājusies kungam

priekšā: ak tā, kungs gribot to veco pasi redzēt! Pacēlusi

brunčus, uzsitusi ar roku uz priekšas un teikusi: «Te ir' tā

pas'!» —un tad no pakaļas: «Un te ir tā pečet!» Nu kung*

nospļāvies un aizgājis.
Uzrakstījusi Alma M—ne, Rīgā.

Teicēja Anna St—te. Patkules pag.

LFK 450 1684.

b. NEĒRTĀ BRĪDĪ.

5003.

Lielskungs no rīta, izejot uz medībām, atrod krūmos či-

gānu mīlējoties. Lielskungs paķer to aiz kājām, izvelk no

krūmiem un vaicā: «Kas tev atļāva dienas laikā un pie tari

vēl manā mežā nodarboties ar tādām lietām? Vai zem ra-

tiem nakts ir par īsu?» Čigāns sapurinājies, tad gluži pa;

devīgi atbild: «Kur nu lai es, nabaga čigāns, tādu brokātu

dabūtu! Tās jau ir lielu kungu brokastis. Es tikai atdu-

sējos un sildījos saulītē.» Lielskungs gribējis pierādīt, ka

viņš vis nav maldījies, piegājis pie krūma un skatījies pčc

čigānietes, bet tā jau paspējusi pa itb laiku pazust. Tad

lielskungs, negribēdams palikt par muļķi, jo, ja jau Čigā-

niete krūmos nav, tad čigānam taisnība, uzsit čigānam uz

pleca un teic: «Nekas, esi tu gan apķērīgs! Es jau gribēju
tikai redzēt, vai zini arī, kas tavs, kas kunga.» Kungs nu

dodas uz māju pie savas madāmas, lai nogaršotu :kunga

brokastis». Bet čigāns licis uz mežu pie savas čiganietes-

jo viņam tīri labi garšojušas «kunga brokastis».
Uzrakstījis V. B—skis, Rīga

5004.

Kādreiz vecais lielskungs, iedams caur mežu, dzirdēji

ka aiz kāda krūma kaut kas elš, pūš un sten. Kungs nu

pielīdis klusām tuvāk un ieraudzījis, ka aiz krūma "a
.

viss vairs kārtībā. Tur čigāns pisies. Bet kā! To 0*

vien augstais Dievs zina! Kur vienam kājas, tur otra

galva, saliekušies un saspiedušies vienā) muskulī tā, kai Ķ
vai acis noreibušas skatoties. Kungs skatījies ko skatīji'

vairs ilgāki nevarējis ciest, tādēļ, dūres vīstīdams, Čigāna



,
Reiz vienā muižā lielkungam sabraukuši ciemiņi — citi

'telkungi no apkārtējām muižām. Visu vakaru dzēruši un

TOjuši kārtis. Spēlējuši, spēlējuši, kamēr sākuši sava

s!arPā strīdīties. Viens teicis: «Čigāns gudrāks!» Otrs tei-

CIS: «Žīds gudrāks!» — Saderējuši kaitrs uz savu muižu.
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uzbļāvis, kā gan šim neesot kauna «Dieva iestādījumu» šitā

izķēmot. Ja jau gribot pisties, tad lai pisoties tā, kā to

tēvu tēvi esot darījuši, bet nevis šitā, kur jau no skatīšanās

vien galva sākot kā) dullai aitai riņķī skriet. «Ko nu, liels-

kungs, ko nu,» čigāns šo mierīgi pārtraucis, «kurš «ziķeris»
prot to «joku» no vienas puses, tas to tikpat labi izdarīs
arī no otras. Bet kam jau galva reibst skatoties, tas visu

mūžu pežai zobos noskatīsies, ir tad vēl nebūs mēģinājis
bikses atpogāt!» Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

c. LAKONISKI.

5005.

Čigāns sacījis baronam, lai iepūšot. Barons sūdz či-

gānu pie tiesas. Tiesnesis prasa, vai tas tā esot teicis?

«Teicu gan, kā nu nē. Spiest jau nespiedu. Kā gribi, tā

flari. Gribi pūt, gribi nepūt.»
Uzrakstījis Alfr. L—manis, Zaļeniekos.

Teicējs K. B—feīds, Jelgava.

5006.

Reiz ticis pie Mālu muižas draudzes tiesas kunga ba-
r°ua Gegena aicināms vecs čigāns, kāpēc galvas naudu ne-

maksājot.
Čigāns: «Redzi, lielskungs, man sīki, mazi bērniņi!»
Barons: «Kāpēc tad tu viņus meklē?»

Čigāns: «Lūk, lielskungs, tas nāk caur badu.»

Barons: «Ej, lops, mājā!» — un izsviedis čigānu pa
d,,rvīrn, neprasot galvas naudas.

Uzrakstījis Alfrēds L—ņš. Rīga.

Teicējs tēvs.

d. ČIGĀNA GLAIMI.

5007.
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kurš paspēlēs, tas dos otram savu muižu. Vienam kungaa
bijuši lielie pauti. Viņi saderējuši tā, ka tas būs vinnēji*,
kurš gudrāki izteiksies par lielajiem pautiem. Saukuši žīdu

un čigānu iekša). Papriekšu prasījuši žīdam: «Saki, žīd. kas

tā par vainu?» Žīds pagrozījis galvu un atbildējis: T

kungs, slikta vaina, nevar smagumus celt!»
—

Tad prasījuši
čigānam. Čigāns nospļāvies un teicis: «Ek, kur muļķis, ne-

kāda vaina, lielskungs, lieli pauti.» Visi nosprieduši, ka či-

gāns izlteicies gudrāki. Viens kungs vinnējis muižu. otr>

nospēlējis.
Uzrakstījis Jānis L—skis. Rīgā.

Teicējs R. P—ņš. Skujenes pag.

LFK 280. 1999.

5008. Viss liels ir labs.

Kāds lielskungs tikām stīvējies ar savu niķīgo jājamo

zirgu, līdz dabūjis lielos pautus. To ievērojis, viņš pasau
cis vagaru, rādījis tam kuli un prasījis: «Sak' man, vagar

kādēļ tav' lielkung' ir tik lieP paut'?»

Vagars apskatījis un tad nobijies, teicis: «Vai. liels-

kungs, tā ir slikta slimība!»

To izdzirdis, barons saskaities un licis vagaru par
it'

atbildi nopērt.
Vēlāk lielskungs, ceļā uz pilsētu pie ārsta, saticis či-

gānu. Lielskungs nu šim ar' rādījis savu kidi: «SaK

unsvat, kādēļ man tā kul' tik liel'?»

Čigāns zibeņa ātrumā) norāvis cepuri no galvas un, zem'

klanīdamies, teicis: «Augsti žēlīgais barona lielskungs, ta*

taču tā vajaga būt, jo —
lieli kungi, lieli pauti — liela 1'

dīšana!» Par tādu atbildi barons čigānu paslavējis un iea e

vis piecnieku.
Uzrakstījis P—dis

Teicējs R. G—sins, Rīga

e. SVARĪGI MOTĪVI.

5009.

Reiz kāda lielmāte gājusi pastaigāties un ieraudzīt

ceļmalā čigānu, pipeli stundzinam. — «Aberjē!» He

iekliegušies, «sulain, sulain, triec to lopu pie joda!» *J
čigālns mierīgi pagriezies pret kliedzošo dāmu un

teici



Kādā apkaimē dzīvojuši divi lielīgi un bezgala ķildīgi
Muižnieki. Viņi stingri raudzījušies uz to, lai viena muiža
neoutu kas labāks ierīkots, kā otrā. Viens no kungiem sava

muižā ierīkojis atejas vietu ar automātu, kas katram, kas
brītiņu pasēdējis, kārtīgi noslaucījis dibenu. Kungs uz šo

lerīci bijis nejēdzīgi lepns. Aizbraucis ciemos pie kaimiņa,

g8 izturējies varen nicinoši pret to. Bet mājas tēvs to ne-

ktKļā ziņā negribējis pielaist. Līdtz ko viesis gājis uz mazo

Jļjiņu, kungs tūlīt sūtījis sulaini, lai tas palienot zem se-

de*k un līdz ko pienākot laiks, lai viesi kārtīgi apkalpo-
Jo*- Viesis pasēdējis, taisais celties augša, bet no brīnumiem
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tLielmatiņ, nav ko kaunēties, Dievs šito verķi taisni priekš
jums — meitiešiem —

ir radījis!»
Uzrakstījis Oļģerts, Rīgā.

Teicējs Dz—ris.

5010,

Kāds lielskungs, kā jau tas kungiem parasts, izpisis vi-

sas muižas meitas un smukākās sievas, kuru vīrus tas aiz-
vien ielicis labākās vietās. Turpat netālu no muižas dzī-

vojis čigāns ar savu sievu. Sieva jau ilgāku laiku slimojusi
un beidzot arī nomirusi. Čigāns gribējis rīkot arī bēres,
%ēc tas naktī aizgājis uz muižas staļļiem «nospert» kādu

aunu. Bet te nu nabagu dienu iepriekš jau noķēris «par
sievas nopelniem» ieceltais muižas vagars. Otrā dienā či-

gānam bijis jāstājas kunga priekšā. Kungs briesmīgi no-

skaities, zaglim ienākot ilgi klusējis, sagatavojot krietnu

sprediķi». Bet čigāns tīri mierīgi piegājis kungam klāt,
sasitis uz pleca un smiedamies teicis: «Nu, drauģeli, kā tad

biežas? Vai nebrauksim nākamu nedēļu uz Bičku krogu
meitas patramdīt?» Kungs nesapratis, ko čigāns īsti grib

7un nodomājis, ka tas laikam sajucis prāltiā. Bet čigāns
tin mierīgi turpinājis: «Ko boli acis, ko šķobi žokļus! tu

Pis kalpa sievu vienu nedēļu, i tad vīru par vagari cel, a

man vakar Dievs paņēma jau trešo sievu uz gadu gadiem,
un nu tak tu sapratīsi, ka par to viņš man mazāku par pā-
vesta vietu nevar dot!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

5011.



vai sastindzis, apakšā kāds viegli to saņēmis aiz pimpa, pa-
vilcis to uz vienu malu un ar mīkstu birsti noslaucījis uz

vienu pusi un otru. «Velns lai parauj!» pukojies kungs.
«tas jau ir vēl labāki ierīkots kā man!» un noliecies, gribē-
jis paskatīties. Bet sulainis nodomājis, ka nav vēl labi no-

slaucījis, ātri saņēmis aiz deguna un pārbraucis ar to pašu
birsti Vēlreiz... Uzrakstījis Oļģerts

Noklausīta Ungurū

10. KROGS.

a. CEĻINIEKA PIEREDZĒJUMI.

5012. Brolīts.

Puornojā kad ar linu sāklātm uz Reigu bruacāni

tūod pī Stuangu ruoga pabrikas stuira duivi pruiši nus

moasu pīstuncīja. Nipogoja ni daviņi meineši, bārns kua

kloncis izzavēlas. Nogi kua vonogam, nocīs kua sila pūcaffi
Uzrakstījis Kārlis B—ms, Valmi

Teicēja Karlīna V—mane. 62 g. v., Ķieģeļu pag., Valmieras apr.

LFK 25. 10455.

b. KROGA SARUNAS.

5013.

Reiz divi draugi sēdējuši krogā pie glāzītes un pārru-

nājuši par baltām un nebaltām dienām. «Vadzi', draugs*

kura tavā mājā ir visnekaunīgākā vieta?» viens prasip
otram jau ar itādu pastīvu mēli. «Nu, saprotams, ka gulta,»
otrs atbildējis, «tur pisies mans tēva tēvs, tur pisās tevis, un

turpat mani sieva pis jau piekto gadu!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Jelgavā.

5014.

Kādam pagasta vecākajam bijusi meita, kas,

lepna uz sava tēva amatu, vienmēr gājusi tam līdz

Kādreiz, kad krogs bijis pilns ļaužu un meitas tēvs arī WJ

krietnā «švunkā», tēvs iesaucies:

364
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«Meitiņ, kad tu nomirsi, kam gan tu savu «dozi» at-

stāsi?» No tās reizes viņa meita nekad) vairs tam līdzi kro-

gos negājusi. Tādā kārtā tēvs atradinājis meitu iet līdzi

sev krogos.
Uzrakstījis N. Ļ—ks.

Teicēja H. Ļ—ks, Krustpili.

5015.

Reiz puiši kroga dzēruši. Starp dzērājiem bijis iemal-

dījies arī kāds zēns, kuru lielie par vari gribējuši piedzir-
dināt. Kad šis ne par ko nedzēris, tad ņēmušies viņu vi-

sādi piezobot: «Skat, memmes dēliņš, nedrīkst dzert: jāiet
prasīt mammai! Vai tev mamma atļāva ar' meitai virsī!

kāpt? Vai zini, kur ir pežai resnais gals?» Zēns klausījies,
klausījies, nosarcis, bet, beidzot, saņēmis dūšu un puišiem
atcirtis: «Nu, otra nerrošanai jau gudrs cilvēks nav vaja-
dzīgs, to jau kurš katrs duraks prot! Un par tiem pežu
rezgaļiem jau jūs paši labāk zināsiet, jo kur tad vēl ņems
labākus pīzdu palkavniekus, kā jūs!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Ļaudona.

5016.

. Reiz saimnieki Brežģa krogū omulīgi iedzēruši. Sevišķi

'eurojams bijis viens saimnieks, kuru saukuši par «papu».

Paps» bijis turīgs saimnieks un stipri iecienīts. Krogu
mazie saimnieciņi viņam, gribēdami iztapt, nesuši alu un

šņabi (brandvīnu). Nesdami, zemnieki teikuši: «Papu, papu,
'edzer nu uz jauniem miežiem!» «Papum» tas diez' ka ne-

paticis, un tas saskaities, kliedzis: «Papa, papa... katram

savā itapa!» No tā laika saimnieciņi viņam šņabi
Vairs nenesuši.

Uzrakstījis Toms Matvejs, Taurenes pag.

Teicējs Jānis Matvejs. no Taurenes pag.

LFK 645, 23.

c. STRĪDUS UN LIELĪBA.

5017.

, Kads puisis dzēris krogu vairākas dienas no vietas, bet
ķad nu vajadzējis tēriņu samaksāt, tad izrādījies, ka nav
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tik daudz naudas. Krodziniece solījusi šo nodot «urauri-
kam». «Ko nu tu, sirsniņ, mani «urratņikam» dosi, dod la-
bāk nopisties, un viss būs labi; tādu grūdiņu kā no manis,
tu nebūsi ne no viena dabūjusi!» Krodziniece ar mieru

paradu aitlaidīšot, ja tais pirmo grūdienu došot tik -spēcīgu,
ka ši appirdīšoties. Puisis noteikumus pieņēmis un no-

stiepis šo turpat uz lielā krogus galda. Kā triecis iekšā, ta

darīts ari bijis. Puisim «metamais» arī bijis kā lielam lo-

pam. Citā reizē tas saderējis, ka/ ar pipeli šķīvi pārsitīšot,
ko arī izdarījis.

Uzrakstījis Staņčiks.
Dzirdēta Zaļenieku-.

=5018.

Kādā krogū dzēruši puiši — igauņi un laitvieši. ledzē-

rušies sākuši lielīties, kuri ir drošāki. «Saprotams, ka mēs;>

kāds brašs igaunis iesaucies. «Jūs, latveš puiš, pieet pie
meits unt pras: «Sirsniņ, vai tu man dos to vist — vai nē?»

Jums to meit' grozās un grib, lai to lūdz. Bet mēs, igaun

puikas, panēm vienā) rokā pātag', otrā pipel' — uz'per kāj

uz grīd's, un to meit' ir gar zem' bez liek' vāird'!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā-

5019.

Krogu sastrīdējušies divi saimnieki. Viens teicis, *a

viņš no otra sievas «dabūšot», otrs pastāvējis, kai nē.

derējuši. Otrā rītā otrais saimnieks sēj miežus. P^ mlfs

klāt, šim esot sēklas kāds sieks pietrūcis, lai esot tik 1»*

lai atnākot uz māju un iedodot to sieku. Tas saka, ka >ml

negriboties iet, lai ejot un paiprasot saimniecei, gan jau ta

iedošot. Šis nu uz māju j>ie saimnieces un tik prasa.
lal

dodot, vīrs esot vēlējis. Sī netic. Nu, tad lai ejot un P3;

prasot. Sieva arī paskrien uz kalniņa un kliedz: «y°J
taisnība, ko tu sacījs. lai es dūdūt viņu saimnīkam?» alin'

nieks domā, ka runa ir par miežiem, un tas dusmīgi a

kliedz: «Dūd, vals, sējas laiks, nava vaļas!» Tikai vakar

saimnieks dabū zināt, kas ir bijusi par lietu.

Uzrakstījis O. T—ns, Alsviķu pag-

Noklausīta Alsviķu pag
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d. KROGA MEITAS.

5020.

Puisis, no dzirnavām braucot, iegriezies krogū iedzert
kādu čarku. femet vienu, iemet otru. Beigu beigās sagri-
bas airī vēl cita kā. Šis ar gariem soļiem iečāpo pie krogus
Minnas. Otrā rītā, zirgu jūgdams un vezumu apskatīdams,
puisis norūc: «Jāsavelk nu virves ciešāk, skat, maisiņu miltu
sabēru krodziniecei pežā tā, ka manīt nemanīja. Tikai nu

kājas gan tā kā drusku stīvas, laikam par to, ka gulta bi ja
par īsu!» Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

5021.

Kādreiz N. krogā iegājis kāds students. Krogā atradu-
sies tikai krodzinieka saimniece Ilzīte. Students prasījis pa-
degt pudeli alus. Ilzīte, būdama maza auguma), nevarē-

jusi pudelei izvilkt korķi, kamdēļ turējusi pudeli starp
ceļiem. Ilzīte atkorķējusi un uzlikusi /studentam uz galda
Pudeli, bet tas prasījis pasniegt citu un pēc tam atkail citu.

Uz galda sakrājušās jau apmēram sešas pudeles, te ienācis

pats krodzinieks, novērojis, kas te par lietu un uzsaucis
meitai: «Ilzīt, pudeli taču staklē nē!»

Izrādījies, ka students nav gribējis dzert no tadā veidā

atkorķētām pudelēm un prasījis tikai attaisīt atkal jaunas
1111 jaunas. Uzrakstījis A. B—zītis.

Noklausīta Bilskas pag.

5022.

, Senais P. kroga krodzinieks bijis vecpuisis, bet «laika
kayēšanai ziemas vakaros» turējis saimnieci-meiltoi, vārdā!

ļkiti Reiz Ilzītei atbraukusi no tāļāka apvidus radiniece.
kiKta jaunāka meita. Radinieci Ilzīte ieguldījusi sava gulta.

J Pati aizgājusi citā istabā gulēt. Krodzinieks nebijis mā~

un tādēļ nakti atgriežoties, nav zinājis, ka Tlzitei ir

v^šņa
.

kura Hzītes gultā. Krodzinieks pa ieradumam

$jis Ilzītes istabā un tūliņ licies Ilzītes gulta, pie radinie-

Ķ Gulētāja gam samanījusi, kas notiks, bet sveša vieta

"ill(ļījusies kliegt, kamdēļ vecais krodzinieks savu panācis
" n Cīnījies: «Uja, Ilzīt. tavu mazu caurumiņu!»

Uzrakstījis A. B—zītis.

Dzirdēta Bilskas pag.



5023. — 5025

i. Daudz gadus atpakaļ Krusta krogū, kad Pumparau
sis bijis par krodzinieku, kāds bagāts krievs, vārdāl Stepā
navs, nopircis no lielkunga kokus, un tos turpat pie Krusti

krogus «placī» zāģējis. Viņam bijis daudz: strādnieku. Visi

tie gandrīz bijuši krievi. Sestdienas un svētdienas vakaros

visi nākuši uz krogu dzert.

2. Kādā sesitldienas vakarā atkal Stepānavs ar visiem

saviem ļaudīm atnāk uz krogu un dzer dūšīgi. Kad jau tas

nodzēris labu tiesu un galva pilna jautrības, viņš prasi

krodziniekam, vai šis nevarot meitas dabūt. Šis meitai

maksāšot pieci rubļi par nakti, un visi šā ļaudis lai dzerot

uz šā rēķina līdz rītam. Pumparausis teicis, kāpēc nē, to

varot. Stepānavs prasījis, vai drīzi būšot klāt? Būšot gan

atbildējis Pumparausis. Tad Pumparausis iegājis ātri iekša,

nodzinis vienam jaunam puisim bārdu un ūsas. Tas puisis
arī bijis uz visiem stiķiem un niķiem kā radīts. Puisim ļipu

ņēmuši ar striķi labi stingri altlsējuši caur kājām uz muguru

tā, ka viena ola palikusi vienā pusē ļipai, otra otrā pusē un

pa vidu iznācis grāvis. Krodzinieks ātri sameklējis brun-

čus un saģērbis puisi par sievieti. Šī tūlīt gājusi krogu

iekšā. Stepānavs, to ieraudzījis, paklanījies zemu un saka:
«Vai jau bārišņa klāt tik ātri?» Nu, tak jau šis redzot 7

atbildējis krodzinieks. Stepānavs tūlīt: «Zdrastvuiķe, bā-

rišņa! Zdrastvuiķe, zdrastvuiķe!» Viņš tūlīt piegājis p'e

krodznieka un pa pieci rubļi pasaucis visādus ēdienus w

dzērienus. Tūlīt devis bārišņai labi iedzert un
teicis

krodzinieku, lai nu dodot visiem dzert un ēsiti uz viņa rē-

ķina. Krodzinieks devis, un tā nu viņi nodzēruši piecdesmi
rubuļus.

3. Stepānavs sarunājies ar bārišņu; nu, kur *a(Lsl

a
iešot. Nu, kur tad nu iešot, šam tepat esot liela ķipa

vP\ļ
ar sienu, to pašu ienesīšot) lielā istabā uz galda, un tā sep *
iešot vaļā. Stepānavs tūlīt izgājis pēc /sava maisa, W

iestiepis lielu ķīpu no stadulas, uzlicis to lielā istaba

galda un sācis strādāt. Tā visi nu smējušies, bet vins

to neko neiztaisījis. Stepānavs arī aplūkojot un sak°ļ;
pirkstu jir, a pipeļ nov!» Tā viņš nu lūkojot visu naktij
skaitot, bet kā ar pipeļ nav, tā nav. Pienācis rīts. JaU

ļaj,j
jusi krietna gaismiņai. Bārišņa atvilkusi plauksti,
krietnu pļauku iecirtuši pa vaigu un teikusi, lai šis
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projām, jo no šā nekā neesot. Stepānavs gluži nolaidies,

aizgājis. Tad bārišņa tūlīt ātri aizskrējusi uz krodzinieka

istabām, pārģērbusies tur par vīrieti un aizgājusi atkal

krogū pie visiem citiem. Stepānavs kā solījis piecus rubu-

ļus, tā tūlīt tos samaksājis krodziniekam, un krodzinieks

atkal puisim. Viņš samaksājis arī citu rēķinu, bet no tā

laika vairs nekad krodziniekam neprasījis pēc meitām.

Uzrakstījis Br. R—tiņš, Rīga.

Teicējs Jānis Up—js, 53 g. v„ Patkules p., Bikseres m., Madonas apr.

LFK 72, 9789.

5026

Kādam krodziniekam ar veikalu nemaz negribējis
veikties: maz cilvēku nākuši, maz dzēruši. Bet, par laimi,

krodziniekam bijusi skaista meita Krodzinieks apspriedies
ar meitu, kā kļūt pie apmeklētājiem un pie naudas. Pēc no-

runas krodzinieks uzrakstījis un piesitis pie krogus sienas

sādu sludinājumu: «Viegla sacensība! Katrs var kļūt pie
1000 rubļiem, ja iegājis pie manas meitas, neizrunās ne-

senu bezkaunīgu vārdu. Bet naudu zaudēs, ja izrunās ne-

pieklājības!» Nu apmeklētāju un preču noņēmēju vairs

ietrūcis. Daudzi gājuši pie meitas, bet kaJtrreiz izrunāju-
šies nepieklājīgi un —

naudu paspēlējuši. Bet reiz gadī-
jies viens varen gudrs jaunkungs un arī iegājis pie meitas.

Meita gulējusi kaila un sākusi puiku eksaminēt. Uz matiem

rādīdama, jautājusi: «Kā tos sauc?» — «Mati,» atbildējis
Puisis. Tad tā tālāk rādījusi uz acīm, degunu, muti, un

prasījusi, kā sauc. Puisis atbildējis bez kļūdīšanās. Tad

jfceita rādījusi uz skaistajām, apaļajām krūtīm un prasījusi,
ka sauc? «Par mākoņiem,» atbildējis puisis. Tad tā pra-

sījusi tālāk, rādīdama uz dzimumorgānu. Bet apķērīgais
Puisis atteicis, ka tas saucot par «eņģelīšu dzirnaviņām»!
Nu, vai šis malt ar mākot? prasījusi meita. Puisis atteicis,
ka mākot un stājies pie «malšanas». Puisis dabūjis izsludi-

nātos 1000 rubļus, jo šoreiz meita paspēlējusi.
Uzrakstījis R. K.

Teicējs M. D—tavs, 59 g. v., Taurkalnes pag.



5029.

Tanīs laikos, kad vel nebija dzelzceļa satiksmes Jdf?
vai ar Bausku, kāds Jelgavas žīdu veikalnieks apprecej
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c. ŽĪDS AR SIEVU KROGĀ.

5027.

Kādā krogū apmetušies daudz ļaužu. To starpā ari

žīds ar savu sievu. Kamēr žīds izgājis ārā, pie sievas pie-
mānījies kāds ceļinieks. Žīdiete, kas nebija jutusi, ka žīds

aiziet, domājusi, ka vīrs, un padevusies. Žīds ienācis at-

pakaļ, uzrāvis sērkociņu un redzējis, ka ar sievu labi nav.

Nu rauga atrasti' vainīgo: kuram straujāki pukstēs sirds, tas

būs tas vainīgais. Par vainīgu tas atzinis ceļinieku, uz tā

krūtīm uzlicis cepuri, un pats izgājis pēc koka. ar ko no-

ziedznieku pārmācīt. Pa to laiku ceļinieks cepuri uzlicis

blakus gulošam žīdam uz krūtīm. lenācis žīds un sācis to

sist. Žīds, neko nezinādams, sācis kliegt, uzlēcis kājās un

krāmējis ar savu ķebi pretī un tā sacēluši visus gulētājus
kājās. Bet ceļinieks, kas bijis vainīgs, aizgājis sveikā savu

ceļu. Uzrakstījis Kārlis B—ms. Rīgā.

Teicēja Antonija A—ņa, no Smiltenes.

LFK 23. 6971

5028. Jou trese raize!

Ja žīds ejot pie sievas «gulēt», tad tas nedrīkstot neniai

runālt! un vairāk arī nedrīkstot «gulēt», kā vienu reizi.

Žīdam krodzniekam bijusi jauna sieva. Ceļa vīri li;
duši pie tās gulēt. Kā ielien, tā sieva prasa: «Jankel, voi

tu?» Ceļa vīrs atbild: «Hm, nmi!» Tā viens. Pēc tam

otrs. Tas tāpat. Tikai tad nāk žīds palts. Žīdiete
v

atkal

prasa: «Jankel, voi tu?» Žīds: «Hmi, bmi!» —Nu žīdiete

nenocietusies un saka: «Oi, Jankel, Jankel, jou trese raize >

Žīds pastāv, ka šis tikai pirmo reizi. Rītā žīds velk vienu

ceļa vīru pie tiesas. Tiesā prasa žīdietei, kā šī zinot, W

nebijis pats žīds? Žīdiete stāstai: «Manem vīrem tā uete

tāde strupe, rasne, bet tam bij tāde smouge, gare.»
Nu tiesa

prasa ceļa vīram, lai rādot savu «mantu». Bet tiesas kaza

(ziņnesis) jau šo saskolojis, lai labi to «mantu» nosaldep

Šis nosaldējis arī un nu rāda tādu mazu, mazu

tiesa viņu attaisnojusi. Uzrakstījis O. T—ns. Alsviķu P

Noklausīta Alsviķu pag-
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kāda bagāta Bauskas žīdu tirgoņa meitu. Kroņa naudas,

kuras parasti sievas vecāki izmaksā znotam, vēl nebija sa-

ņemtas. Jaunais vīrs lika savam kučierim Jānim sajūgt zir-

gus, lai brauktu uz Bausku pie sievas vecākiem saņemt

Kroņa naudu. Ceļā 1
,

starp Jelgavu un Bausku esošā Starpas

krogū, apstājušies atpūtināt zirgus un ieturēt pusdienas.

Krogus kalpone Annele jaunajam vīram varen iepati-

kusies, un tādēļ viņš ar to pret piecu rubļu zeltā atlīdzību

vienojies, no Bauskas atpakaļ braucotl, pavadīt kopā nakti.

Tikko jaunais vīrs bija Starpas krogu atstājis, lai dotos uz

Bausku, ieradās no Jelgavas viņa jaunā sieviņa šaī paša
krogū un prasīja kalponei: «Vai še bija kāds ebrēju tirgo-
tājs, kas brauca uz Bausku, un kad viņš solījās but atpakaļ?»
~ «Solījās būt atpakaļ šovakar un nakti ar mani pavadīt.
Kā atalgojumu viņš man par to iedeva pieci zelta rubļi,»

paskaidroja Annele, izvilkdama no kabatas saņemto naudu

un parādīdama jaunajai sievai. Jaunā sieva, brīdi padomā-
jusi, deva Annelei zelta desmitrubļu gabalu ar to norunu,

lai šī vakarā un pa nakti laižot viņu gulēt Anneles istaba

un gultā. No Bauskas ar visu kroņa naudu atgriezdamies,
jaunais vīrs apstājās Starpas krogū, lai pēc norunas ar

Anneli izbaudītu mīlestības priekus. legājis bufetes telpās
«n ieturējis vakariņas, tas aicināja Anneli uz gulētiešanu.
Annele aizbildinājās, lai vēl nogaidot, un kad viņa došot

ļam norunāto zīmi, lai bez kādas kautrēšanās ejot viņas
istabā, vēl piekodinādama, istabu neapgaismot.

Pēc dotās zīmes, žīds kā bulta iedrāzās Anneles istaba

un sāka atpelnīt samaksāto naudu. Būdams tanī pārliecība,
ka izšauta bise nav vienmēr droša, tas apmierinājās tikai ar

vicnv šāvienu, bet turpmākos lādiņus pataupīja savai jau-
najai sieviņai Jelgavā. Bet žīda daba ir visiem zināma. Zel

«ja samaksātās naudas, un lai (tā nebūtu ka' zeme nosviesta,

Piedāvāja savam kučierim, lai arī tas iet pie Anneles izšaut

!avu bisi. Otrā rītā, gaismiņai austot, žīds posās ceļa uz

ļel
?avu, bet tikko tas atstāja krogu, viņa priekša izskrēja

Jau apģērbusies viņa jaunā sieviņa un, pirkstu gar degunu
tam vicinādama, teica: «Oi, Jankel, oi, Jankel, tu gribeje

ļne to Annel pagulēt, bet tu pagulēj pie man.» Jauna zi-

dlf*e, atcerēdamās jaukos nakts piedzīvojumus, zem sevis

no*eica: «Das erste Mal war fein, aber das zvveite und das

dritte Mal war gora fein.» Tagad jaunais žīds saprata visu

tikušo, bet teikt nedrīkstēja, tikai pakasīja sev pakausi
Un

norēcās bārdā Uzrakstījis Dobelnieks, Dobele.
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f. PĀRSKATĪŠANĀS.

5030.

Skultes «Lielajā krogū» iebraukuši ceļinieki. Pa nakti

viens no viņiem, krietni iemetis, gājis laukā savās vajadzī-
bas. Izgājis priekšiņā, viņš domājis, ka ir jau laukā. Kaktā

degusi maza lampiņa un patumšā krogus kalpone lējusi
spaini ūdeni. Darīdams savu, ceļinieks runājis: «Ak tu

Dieviņ, tumšs un līst, burlaku laiks, viena pati zvaigznīte
debesu malā». Lampiņu viņš noturējis par zvaigzni un

ūdeni, ko meitai lējusi spainī, par lietu.
Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teicēja S. E., no Skultes pag

5031.

Kādā krogū bijis traki daudz vistu, kuras bieži vien stai-

gājušas pa istabām un nodirsušas galdus. Kādreiz krogū

iegājis vienkāršs lauku tēvs, kas to nezinājis, — apskatījies
un teicis: «Dies', sodi grēciniekus: kaņepītes ar biezpieniņu
uz galda atstājuši!» Paņēmis vistu taisītās kaņepītes ar biez-

pieniņu un metis mutē. Tūlīt ģīmis saverkšķies kā veca pa-

stala, un tas dusmīgi teicis: «Kāds velns te tās vistas dir-

sina!»

(No šī bieži lieto: «Grēcinieks kaņepītes ar biezpienu}"

atstājis», — kad ierauga vistas sūdu!).
Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag., Valkas apr.

g. PĒC KROGA MĀJĀ.

5032.

Kāds vīrs pārnācis mājā stipri piedzēries. Sieva jau gu

lējusi. Vīrs arī licies gulēt. Bet pa tumsu un dzērumā tas

iegūlies otrādi
— galvu pie sievas pakaļas. Naktī pamodu

tas vairākas reizes teicis: «Sieviņ, tev taču ir liela iesnļ

tev no mutes nāk nelaba smaka!» Tikai rītā skaidra pra

tas ieraudzījis, ka īsti pa nakti ir gulējis.
„

.

Uzrakstījis Br. R—tiņS. Rīg a'
Teicēja Ilze Eg—te, 73 g. v., Cesvaines pag., Madonas apr-

LFK 72, 4590.
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5033.

Kāds krogus brālis bieži vien, kad piedzēries, pietaisījis
bikses. Mājās sieva šo ņēmusi uz grauda. Reiz atkal vīram

tā pagadījies. Lai nedabūtu kāvienu, vīrs, sievai neredzot,
bikses nometis un pabāzis zem klēts. Sieva gan prasījusi,
kur bikses, bet šis neteicis. Cūkas bikses uzgājušas un izvil-

kušas laukā. Sieva redzējusi, ka cūkas plosa kādu drēbes

gabalu — gājusi lūkot, atradusi vīra bikses — un atkal

pietaisītas. Vīram kāviens atklail. Spaidījis vīrs sasistās vie-

las un gudrojis: «Kas to būtu domājis, ka manai vecenei

tik smalks deguns. Kur klēts ir projām! Bet viņa pa sma-

kai
— un rokā ir!»

Uzrakstījis J.

Teicēja A. š. Valkā.
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I. Atsevišķi mācītāji.

A. Luterāņu mācītāji.

1. ĀDOLPĪTS.

5034.

-U
Zm^ Adolpīc ar vienu meitu «šept'ējies» zem

ābeles. Meita ieraudzīsi, ka ābelē sēd viene puika, ābolu

ps, un čukstēsi: «Cienīgs tēs, puika, cienīgs tēs, puika!»
•tocītaš domāš, ka meita puiku gribot un sacīs: «Mīļais

ko Dies dos, tas būs, ko Dies dos, tas būs!» —

Uzrakstījis Kārlis S—jiņš.

Teicēja Kristīne J—ums, no Bilskas pag.

LFK 207, 544.

Varianti: no Rīgas, LFK 23. 2404; no Cesvaines (par krievu māc),
72 3326.

2. A—ŅŠ.

5055.

Jaunais Cesvaines A—niņš braucis no Rīgas uz māju.
ela tam uznākusi nakts. Bijis jābrauc garām kādam kro-

Tai krogū dzīvojusi kāda skaista krodzinieka meita ar

tēvu. A—ņš tūlītl licis apturēt zirgus un iegājis iekšā,

jacitajs tūlīt runājis ar krodzinieku, vai ļaušot viņam šo-

l. _P*e meitas pārgulēt. Krodzinieks domājis, domājis un
!?as solījis arī. Bet par gulējumu lai šis līgstot pats ar

Kad nu dabūjis atļauju, mācītājs tūlīt liek savam

braukt zirgus stadulām Kučiers arī paklausa. Ma-
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citajs nu ballē ar krodzinieku labu laiku, un nu taisās jai
pašulaik' iet gulēt. Meita nu vis gulēt» neiet, bet savā vietā

dabu kadu vecu vecenīti, to apģērbj savās drēbēs un iegul
dinā savā vietā. Mācītāju nu tūlīt arī ved meitas istabā. Bet

istabā ir ttamsa, un tur nekā nevar redzēt. Mācītājs tomēr
dabū gultu rokā, tūlīt liekas vecenei virsū un izdara
lietas. Kad nu veceni jau bija izzirgojis un viņai divde

smitpiecus rubļus slaiujā iespiedis, tad vecene sacījusi šļup-
stēdama: «Paldies, paldies, cienīgstēvs, es jau arī nebiji

dabūjusi no sava veča kādus divdesmit piecus gadus, bet ni

cienīgstēvs mani tikpat kā slaucin izslaucīja!» Cienīgtefl
tūliņ satrūcies, ko viņš nu ir izdarījis un ka ir tapis piemā-
nīts. Tas tūlīt pasaucis kučieri un teicis, lai nu jūdzot zirni

karietē iekšā. Mācītājs vairs neteicis neviena vārda.

licis tikai kučieram braukt, cik ātri vien iespējams.
Uzrakstījis Br. R—tiņš? Rīgā

Teicējs Pēteris M—zīts, 78 g. v.. Sarkaņu pag.. Madonas apr.

LFK 72, 7256.

3. ČERNIJS.

5036. Mācītājs Černijs.

Tā! sauktajā Klupmaņu Vircavā senāk bijis mācītājs Cer

nijs. Šis mācītājs bijis skops un nenovīdīgs. Viņam W

arī bagāts augļu dārzs, kura augļus pats viņš nevarēji»

patērēt. Šad tad dārzā iegājuši arī kalpi palasīt nokritu-

augļus. To mācītājs ne pavisam nav varējis ciest. ,
Reiz pēc stipra vēja bijušas sabirušas zemē ļoti danj

skaistas plūmes. Mācītājs izgājis, pieēdies un kad vati»

nav varējis ēst, tad ņēmis plūmes ar kājām mīdīt, visu

skaitīdams: «Ne tev, ne man, ne tev. ne man!
.

.» "p V"
bijis samīdījis. Uzrakstījis F-

Dzirdēta Jaun-Svirlauka.

4. MĀCĪTĀJS G.

503?.

Ļ draudzes mācītājs G. sūdzējis savu I. mājas

par kontrakta neizpildīšanu. Apriņķa tiesa nOSP,r-!j nti
saimnieku izlikt no mājām. Tā kā saimnieks labprāt l?1
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Teicējs J. K—ģis, 72 g. v., Valgales pag

5. GL—ZERS.

5038.

Dundagas mācītājs Gl—zers, kad bijis jākrustī meitas

"ērns, teicis: «Nu man būs jākrustī viens maukas bērns (ār-
laulības bērns).»

mājam arā negājis, tad apriņķa tiesa viņu izlikusi ar varu.

Bija saziņoti vairāki cilvēki, lai te saimnieka un viņa gājēju
mantas iznestu no ēkām ārā. Ļaužu rīkotājs bijis kāds ap-
riņķa barons. Kad tas gājis istabā, viena sieviete nokritusi

pie durvīm un paģībusi barona priekšā. Barons paņēmis
sievu pie rokas, lai pavilktu no taka sāņus. Bet sieva, ko-
līdz pavilkta, palaidusi it skaļi pakaļu. Barons atlaidis sie-

vas roku, teikdams: «Ak tu vecā maita, ka tā diršb —

Uzrakstījis Jānis K—ģis, Valgales pag.

Es tai laikā' strādāj Pācs sudmales. Tur gadijes vienei

toeitei bērns ar melderzell. Tas melderzells aizmūk un at-

to brūt ar vis bērn tāpart. Ta nu vecam māetem bij liel

lamāšanas, kad tas bij jākrist. Ta gadjes otrē gadē tāpat.
Melderzells paraudze meitai bērn un aizlaidies. Vecam māc-

tem akai jākrist. Vecs māctēs uz kancel:

«Man šodien jākrist viens maukas bērns no Pācu sud-
malām. Pērne gadē vien maukas bērn pakrustē. šogad akai

otro. Es jums sak, jus, jaunas meitas, sargāties no tam Pacu

sudnuatām! Tur jūs, meitas, tur tie jaunie kungi ar trim

ūķu ragiem jums uzbāzīsies, tad jums būs tāda paša nelaime.
"

pērne gade un šogad, kad jums būs jākrust tie bērni. Es

Jums saku, jaunas meitas, sargāties, sargāties air tiem ūķu
ra?iem».

Veces melders Ernsts Tīds dabu to dzirdēt, ka māctes

Jievēl pie viņ meitām iet. Vec Ernsts Tīds, god vīrs, nu pa-

"ek bez meit. Tas proj māetem uz ād virs, ka viš tā vair da-

p
ka baznīcē draudzei izsludan, lai sarges no viņ sudma-

lām.

Otre svētdnē mactes pārlabe akai uz kancel tos liets:
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Mazsalacas mācītājs K—tlers mācības meitām ja

kas visātrāki aug? Neviena nav zinājusi. Te kāda padufflj
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«Es aizgājuše svēdne sludinēj par tām Pācu sudmalām.
Es jau neteicu, lai jūs neiet, bet lai sargāties no tiem jauniem
kungiem un viņu niķu ragiem. Jūs var iet tās sudmalēs».

Uzrakstījis E. T—manis. Ventspilī.

Teicējs Jānis L—iņš, Ventspilī.

LFK 743, 181.

6. HŪGENBERĢERS.

5039.

Pie vecā Rindas mācītāja Hūgenberģera ierodas lībiešu

puisis ar meitu un noliek plekšu kāļu mācītājam priekšā uz

galda, bet nesaka ne vārda. Mācītājs pēc brītiņa ievaicājas,
ko viņi gribot.

«Ak, māctes neredz, ko viņš grib?» puisis norāda uz bik-

sām, kuras stāv vaļā.
— «Ko tad?» —

«As grib prectes!» puisis aa/ka izbrīnējies, ka mācītājs

nenojēdzot, ko viņš gribot. Uzrakstījis T. D., Talsos.

LFK 843, 39.

7. K—SLERS.

5040.

Reiz Gulbenes mācītājs X—siers ticis aicināts kādas mā-

jās mirušo izvadīt. Bijis ļoti auksts laiks. Mācītājam iero-

doties, saimniece to aicinājusi pie galda, bēru mielasta, nose*

cLinādama uz karsta mūrīša. Mācītājam palicis pat vairāk *a

silti, ieēdis dažus kumosus, tas cēlies augšā un pateicies saim-
niecei par maltīti. Saimniece atbildējusi nevainojamā balsi

«Ko nu. cienīgstēvs, jūs tur sūdu ēdāt!».
Uzrakstījis Alfrēds L—iņš, ā

Teicējs Kārlis L—iņš. 68 g. v., Lejasciemā.

8. K—TLERS
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meita nedroši cēlusies. Mācītājs drošinājis, lai nebīstas, lai
teic, kad zina. Meita teikusi, vakar kučiers viņu esot ievedis
stallī un savu daiku ielicis viņai saujā; vienā minūtē šauja
bijusi pillā. Ja nebūtot palaidusi vaļā, būtot viss stallis pilis.

Uzrakstījis K. B—ms, Rīgā.
Teicēja Liene F—rote, 78 g. v., Ternejas pag., Rūjienes draudzē.

LFK 23, 9105.

9. KOCIŅU DRAUDZES MĀCĪTĀJS.

5042.

Kociņu draudzes mācītājs bijis liels žūpa. Vienu sest-

dienas vakaru mācītāja lielskungs ataicinājis pie sevis ciemā

ērģelnieku. Tā sākuši dzert, kamēr jau pusnakts bijusi klāt,
un abi tad pilnā līdz ausīm. Vēl tomēr mācītāja, ērģelniekam
projām ejot, pieteicis, kad šis rīt baznīcā piesitīšot ar kājn,
ļad lai spēlējot to dziesmiņu: «Cik spoži spīd mans Tēzu-
uņš!» Mācītājs, kā parasts, noģērbies gluži kails un licies

Gulēt. Te pamodies un ieskaitījies pulkstenī, ka vairs tik

pusstunda laika ir, un viņam jābūt baznīcā, jo ir svētdiena.
Kā cēlies augšā, pavisam kails, paķēris tik mācītāja ķiteli un

P'ojam uz baznīcu. Beidzis sprediķi un piesitis ar kāju, lai

spēlē to dziesmiņu: «Cik spoži ispīd mans Jēzu-
mh Bet ērģelnieks tikai snaudis tālāk. Piesitis otru reizi,

ļas pats gals. Bet kā mācītājs sitis trešo reizi, tā ar visu

kanceli zemē. Ķitelis pakāries pie sienas augšā un pats glu-
J kails stāvējis draudzes priekšā. Nu tik no lielā trokšņa
€r ģelnieks sācis spēlēt: «Cik spoži spīd mans Jezuliņš!»

Uzrakstījis Aleksandrs C—ze, Kosas pag.

Teicējs Andrējs C—ze, Kosas pag.

LFK 617, 1447.

10. KONRĀDIJS.

5043.

Pie Konrādija aiziet laulāties kāds jaunais paris. Lau-

lības ceremonijā, uzrunājot brūti, Konrādijs saka: «Mīļa
bru te, tu esi dabūjusi... tu esi dabūjusi...» Brūte apmulst
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un sak jau sarkt, kad Konrādijs piemetina: «sev labu laulātu

draugu». Uzrakstījis P. B.

Dzirdēta Jelgavā.

5044.

Kadu citu pāri laulājot, Konrādi js saka: «Mīļā brūte,

nu tu drīzi dabūsi —
dabūsi vienu lietu, apaļu un cietu . ..

tas ir to laulības gredzenu», nosaka pēc labas pauzes Kon-

rādijs, kad līgava jau stipri sāk kaunēties.
Uzrakstījis P. B.

Dzirdēta Jelgavā.

5045.

Kādreiz nomirusi jauna meitai. Konrādi js teicis kapa
runu: «Viņa bij' laba un mīļa, viņa deva

. .
. Viņa deva

visiem — jauniem un veciem, nabagiem un bagātiem». Bē-

rinieki sākuši piegrūst vienisi otram. Konrādi js tūlīt turpinā-
jis: «Nu, nedomājiet neko ļaunu — tās mīlestības dāvanas

viņa deva». —

Uzrakstījusi Alma M—ne, Rīgā-

Teicēja mate, no Garozes pag.

LFK 17, 292, 345.

5046. (var.)

Mācītājs darījis no kanceles draudzei zināmu, ka tāda

un tāda godīga un žēlsirdīga atraitne mirusi, teikdams, ka

viņa esot bijusi laba, žēlīga un devīga: viņa devusi vai ka-

tram nabadziņam. Par to draudze sākusi smieties. Bet mā-

cītājs, to redzēdams, atteicis: «Nē, nē, mīļā draudze, nevi>

tā, kā jūs domājiet, bet tās kapeiciņas, tās kapeiciņas, kas

viņai bija. Tikai tās!» —

Uzrakstījis Fr. K—liņš, Vecgulb»
LFK 142, 2060

504?.

Kādai sievai vīrs. vakarā no darba pārnācis, mazgāji es
_'

vējojies un, nezi' kā, ar pliku pakaļu iesēdies gultā iebkt ļ
karstā asiņu bļodā un aplaucējies. Sieviņa ieronas pie n'

rādija, lai aizlūdz Dievu.

— «Un tad jūs, mīļās sievas», — Konrādijs runā no k aD

celes, — «kadj jūs kaujat tās cūkas un vārāt to asiņu btf__

putru desām, tad neliekat tās bļodas gultā, jo vakarā nāk ma-
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jā jūsu mīļie vīriņi, iesēžas tai putra un noplaucē dirsas.
Amen!» — Uzrakstījis A—dēls. Rīgā.

LFK 394, 51.

5048.

Jelgavas mācītājs Konrādijs bijis arī kādā krievu klubā

ilgāku laiku par biedri. Uz savām vecuma dienām viņš no-

domājis no kluba izstāties un kādā sapulcē vai mielastā turē-

jis atvadīšanās runu pasliktā krievu valodā, kur, starp citu,
teicis: „s;iaro.napio Bac, hto bu tvt MeHH

*r
AepjKajiu 3a vjīen

. . . Tenepb s y>Ke CTap h npouiy mchr

wnycTHTh .
. .

(Pateicos, kungi, ka jūs mani še divdesmit gadu turējāt
locekļa

. . . Tagad) es vecs un lūdzu mani atlaist
. .

.)
Uzrakstījis P. B.

stāstījis dzejnieks R., kas savukārt to dzirdējis no rakstn. Kr.

5049.

Puisis ar meitu iet pie mācītāja Konrādija laulāties. Lī-

pya, zināms, savā līgavas apģērbā, ar lielu miršu pušķi pie
krūtīm. Konrādījs savu laulāšanas runu sāk šādi: «Un tu,
brūte, ar to kušķi priekšā ..

.» Redzēdams, kai draudze sāk

viņš piezīmē: «Mīļā draudze, tas nav tas, ko jūs

ļ-omājiet, tas ir tas miršu kušķis, kas brūtei pie krūtīm»,

Un, uzrunādams, brūtgānu, tas saka! «Un tu, mīļais brOt-

gān, ar to stingro lietu
. .

.» Redzēdams atkad draudzi smī-

nam, viņš turpina: «Tā brūtgāna stingrā lieta ir viņa stin-
?fais karakteris!

.
.» Uzrakstījis P. B.

Teicējs A. J., Rīgā.

5050.

, Tas bijis jau ļoti sen atpakaļ, kad vēl Jelgavas lauku

pudzes Svētās Annas baznīcā par mācītāju bijis vecais

Jūndrāts. Tad visas dievkalpojumu svētdienas, kad tik vien

ļūndrāts runājis, baznīca lūztin lūzusi no cilvēkiem piepil-
,a: gan jauniem, gan veciem un pat tādiem, kup baznīcu

ļļekad nemēdz apmeklēt. Pie Kondrāta ik katrs velējies iet.

,
Pagājis vēl neviens dievkalpojums, kad tas nepastāstītu

Manceles kādu notikumu, par kūju baznīca gribot negri-
mt jāsmejas. Tādēļ arī mans patēvs, viens no tiem, kas baz-

ttlca neiet, vecā Kondrāta dievkalpojumus bieži apciemojis,
J0

varējis allaž no sirds pasmieties. Patēvs zina ļoti
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Nurmuižas mācītājs reiz sprediķi, aizlūgdams par vdiJ
šiem teicis: «Viens puisis bija uzkāpis, iebāzis, nevarej
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daudz tādu sprediķu, kurus vecais Kondrāts baznīcā sludinā-
jis, tadeļ kadu arī uzrakstīšu.

Reiz uz kanceles, kad sprediķis bijis beigts, Kondrāts
pasludinājis atkal jaunos notikumus. Parasti viņš iesācis ta

«Mana mīļa draudze. Kādu vakaru, kad; gāju no grūtiem
dienas darbiem prišu lupti ieelpot, šepat līdz pilsdārzam. re-

dzēju gan briesmu lietas. Eju gar Lielupes krasta malu, ska-
tos stūri pie taida krūma kāds melnums kustas. Tīri vai

sabijos! Domāju: diez', kais. tas ir par melnu kunkuli, vai
tad pie mums arī būs tādi lieli zvēri ieradušies. Bija jau
kreslis, un arī tā pabail man bija. Bet saņēmu dūšu un gāju
tuvāk. Eju un skatos: dzīvs ir, četras kājas, divi galvas m

viens rumpis. Un ko jūs, mīļā draudze, sacīsat! Apskate
labi: divi cilvēki! Tad nu gan nospļāvos un nodomāju pie
sevis: tiem nu gan nav kauna!»

Uzrakstījusi Helēne S—ģe, Mārsnēnu pag.

Teicējs Jānis D—rovskis, 53 g. v.. Garozes p.

LFK 739, 1006.

5051.

Mācītājs, paglabājot kapsētā kādu vecu meitu, teici?
«Te nu mes visi sanākuši, pienākuši pie tāsi vecas meitas cafl;
rumu!» Daži ļaudis sākuši smieties, bet mācītājs dusmi?

pārlabojis: «Ne pie viņas cauruma, bet pie kapu cauruma»

Teicēja Minna Rozenberga, 79 g. v., no Jaunauces.

5052. (var.)
Konrādi js apstāvēdams kādu mirušu vecu meitu, teic»5

pie kapa: «Viņa bija mīļa. Viņa bija laba. Viņa deva b*

gatam, viņai deva nabagam, un te nu mēs stāvām pie viņa-

melna cauruma
...

Ko jūs domājiet? Tas ir tas kapa cau-

rums. Viņa deva, deva tak mīlestības dāvanas!» —

Uzrakstījis Kārlis B—ms, »

Teicējs P. Kr—bergs, 37 g. v., Dzirciema pag., Tukuma apr

LFK 23, 5301.

11. NURMUIŽAS MĀCĪTĀJS.
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izvilkt un turpat palicis». Draudze sākusi pilnā kaklā smie-

ties. Mācītājs tūliņ apķēries un sacījis: «Mīļā draudze!

Nedomājat, ka es jums kautko bezkaunīgu stāstīšu! Tas

puisis bija uzkāpis pie tiem jauniem stārķeniem un turpat
pakāries». — Uzrakstījis E. T—manis, Ventspilī.

Teicējs Fricis T—manis, Ventspilī.

LFK 743, 20.

12. P—VASARS.

5054.

Par mācītāju P—vasaru stāsta šādu anekdoti:
Tas bijis toreiz, kad viņš vēl studējis. Viņš bijis ļoti

Mazs no auguma. Kādreiz viņš ģeķodamies gājis raudā-

dams pa ielu. Kāda līdzcietīga vācu mammiņa prasot, kāpēc
sis raudot? Šis atbild, ka mīst griboties. Nu, lai laižot vien

turpat. Bet šis sakot, ka nevarot — pirkstiņi nosaluši. Tad

Nammiņa airī šim palīdzot izdarīt dabiskās vajadzības, aiz-

pogājot šim biksiņas un, paskatījusies šim acīs, prasot: «Pui-
sit. cik tev gadu?» Šis atbild: «Divdesmit!»

Tā students P—vasars esot iznerrojis līdzcietīgu vācu

ttammiņu. Uzrakstījis Jānis B—še, Rīgā.
Teic. no Smiltenes.

LFK 707, 164.

13. R. DRAUDZES MĀCĪTĀJS.

5055.

R. draudzes nelaiķa mācītājs, lielā krusta dienā baiznīcā
n° kanceles sprediķi teikdams, teicis: «Mīļā draudze, tas

Veļns bija to debesi pieķēzījis, Jēzus Kristus uzbrauca un to

«ebesi iztīrīja. Un to viņš darīja mūsu grēku dēļ!» Daži

baznīcēni smīnējuši. Vecas sieviņas raudājušas.
Uzrakstījis Jānis K—ģis, Valgales pag.

14. RINDAS MĀCĪTĀJS.

5056.

Lindas mācītajā muiža pirms iesvētīšanas jaunieši pa

laiku turpat arī pārguļ.
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Kādreiz kāds puika pa nakti gājis pie meitenes, lībietes,

Mācītājs tomēr vainīgos pieķēris un licis atnākt meitene>

tēvam pie sevis.. Meitenes tēvs atnācis, kad mācītājs pašlaik
ēdis pusdienā desas. Mācītājs viņu brīdinājis ar to, ka mei-

teni nepieņemšot iesvētīšanā. Zvejnieks noskaities un sa

jis: «Nu ar' es viņu tā siis', ka tād's paš's rung's nāks ārā,

ka jums uz to šķīv'!»
Uzrakstījis E. T—manis, Ventspilī.

Teicēja Līna T—mane, Auces pag.

LFK 743. 16.

15. RUBENES DRAUDZES MĀCĪTĀJS.

5057.

Kādreiz Rubenes mācītājs braucis gar Ķieģeļu pagasta

Dzelzkaļa māju, kur kāds Mastiņu puika lietus laikā ganījis
lopus. Starp citiem lopiem bijis arī āzis; tas salijis un

stāvē-

jis salīcis. Mācītājs prasījis: «Kādēļ tev, puisīti, tas azītis

tāds līks?» Puika atbildējis: — «Kad tu būtu tik daud jk
jiets kā ādīts, tu būtu vel līkats. Vakar tikdaud kadu iaF

ja, šodien atkal divat». — Mācītājs noteicis, ka savu
laiku

vairs nevienu ceļmalā neuzrunās. Mācītājs aizsaucis puikas
tēvu pie sevis un tam taisījis piezīmes. Tēvs, gribēdams
dēlu attaisnot, teicis, ka viņš nebūs mācītāju pazinis. Maijās

tas prasījis puikam, vai viņš mācītāju pazinis, kad ta atbi;

dējis? Puika teicis: «Kā ta et ķo nepadinu, apaļo tepun

galvā un pogu vidū!»

Uzrakstījis Kārlis B—kums. Rīgā

Teicēja Emīlija K—piņa, 37 g. v., Dikļu pag

LFK 2" 87fe3-

16. TIRZAS DRAUDZES MĀCĪTĀJS.

5058. Par mācītāju, kas baznīca lamājies.
1 at

No paša sākuma Tirzas draudzē bijis reiz mācītāj*, X
,

gandrīz Teātru svētdienu no kanceles draudzi lamājis un £a

nījis. . r

Reiz, jaunās meitas iesvētot, tas izrunājies un
izlama

jies šādi, teikdams uz meitām:
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«Jūs, jaunās meitas, kas še šodien stāvat manā priekšā,
esiet tikumīgas un nevainīgas, un tādas palieciet līdz savam

mūža galam. Saspiediet un saturiet savus eljes trauciņus, ka

lai tie suņi ar savām mēlēm tos nedabū piesmurgāt. Tad

tikai jūs būsiet līdzināmas tām piecām gudrām jumpravām,
kam tās eljes nekad netrūkai!» —

Un tad, ar pirkstu rāidīdams un kratīdams uz vīriešu sē-

dekļiem, tas kliedzis:

«Un jūs, suņi, neskatāties šodien te uz šīm jaunām dvē-

selītēm, jo jums te lai nebūtu nekāda daļa. Un vēl jums,
suņiem, aizrādu, ka ziemā, uz mežu braukdami, netaisiet

sniegā tos dzeltēnos caurumiņus, jo no tam tām jaunām dvē-

selītēm ceļas tās kārības. (Kad sniegā miez.)!» —

Vēl atminu, kad biju zēna gados, ap 1881. —
5. gadiem

mūsu Vecgulbenes draudzē arī tāds. mācītājs bija, kas lamāja
draudzi par mauciniekiem, tumsoņiem un par neģēļiem, visā

balsī bļaudams.
Uzrakstījis Fr. X—lins, Vecgulbene.

LFK 142, 2495.

17. Z. DRAUDZES MĀCĪTĀJS.

5059.

Nelaiķa Z. draudzes mācītājs bijis neprecējies, vecs

Puisis. Tas turējis saimnieci, kādu kārkla vācieti — vecu

meitu. Ar to mācītājs- piekopis mīļu sadzīvi. Citiem muižas

ļaudīm saimniece bijusi jāsauc par freileni.

Kādu rītu kalpones, ka parasts uzcēlušās, bet nevarēju-
atrast atslēgas. Gājušas freilenes istabā pēc atslēgām,

tās redzējušas, ka mācītājs guļ freilenei blakus,

ļļehas to paklusām izstāstījušas arī citiem muižas ļaudīm.
Jrīzi vien valodas izgājušas pa visu draudzi. Lieta nonā-

ca līdz tiesai. Tiesnesis jautājis meitai: (Vai patiesi re-

ļkejāt, ka mācītājs gulēja pie saimnieces, vai tas nebija tikai

«sens?»
_ «Nē, mēs nepārskatījāmies, tas nebija ķitsens,

bet mācītājs tur gulēja!» — meita noliecinājusi. Mācītāju
Stādiņā ja no amata.

Uzrakstījis Jānis K—ģis. Valgales p.
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B. Pareizticīgo mācītāji.

1. BLĪDENES MĀCĪTĀJS.

5060.

Blīdenes draudzes pareizticīgo mācītājs, būdams ieskur-

bis, uzkāpis uz altāra, dabūjis zināt, ka viņa sievai pieticis
uguns pie kretona lindrakiem un tā apdegusi, tā dziedājis:
«Manai cienīgmātei izdega priekša un pakaļa. Alēlujāb

Uzrakstījis Kārlis B—ms, Rīgā.

LFK 23, 3754

2. G—OVSKAS MĀCĪTĀJS Ž.

5061.

Reiz G—ovskas popam Ž. bijis šāds gadījums: tas' spē-

lējis kārtis uz naudu, bijis stipri piedzēries arī, te pienācis
viens no viņa draudzes locekļiem — zemnieks, lūgdams, lai

šo apsvētot, jo ejot slikti ar mājas būšanu: sprāgstot zirgi

govis un turklāt esot vēl citādas dažnedažādais nelaimes.

Pops atbildējis krievu valodā: ~BpeivieHH HeT" (Laika
nav.) Zemnieks bijis neatlaidīgs un sacījis: «Lūdzu, lūdza

tētiņ». Pops pagriezies pret uzbāzīgo lūdzēju, pārmetis kru-

stu un noteicis: „Ha Te6e, e6 tbok> MaTb, mm c Bctom!"

Uzrakstījis Alfrēds L—iņš, Rīgā-

Stāstījis Kārlis L—iņš. 68 g. v., Lejasciemā.

3. LĪDERES MĀCĪTĀJS.

5062.

Pie Līderes krievu popa dzīvoja par meitu kāda pa**»
meita, kuru saukuši par lielo Kaču. Pops bijis liels palaid 111-

-un vienmēr vakaros, kad meitai gājusi uz kaudzi sa-
plēst, tad viņš arī tūlīt gājis meņģēties. Tā viņš nu gājis
katru vakaru.

Kādu vakaru nāburgam palikusi cūka laukā. Cūka

gājusi uz salmu kaudzi un tur ielīdusi tā salmu kaudze,

pakaļa bijusi uz kaudzes- iekšieni, bet purns bijis no kaudz



lauka. Pops pienācis piekaudzes un uzsaucis: «Kaču!»

Cūka tūlīt atbildējusi: «U!» Pops domājis, ka tā pati esot.

Viņš piegājis vel tuvāk, atpogājis bikses vaļa un nolaidis tās

zemē. Viņš nu atkal teicis: «Kaču!» Cūka tūlīt arī: «Ū!»

Pops nu tūlīt klupis virsū. Cūka trūkusies augšām un

iegrūdusi purnu taisni mācītājam biksēs. Pats viņš tūlīt uz-

kritis cūkai virsū uz muguras un ar rokām ieķēries cūkai

seros, kājas viņš izplētis kā ragus un nu gājis uz priekšu kā

pats nelabais, jo cūka viņu nesusi. Ļaudis, kas to ieraudizī-

juši, tūlīt teikuši, ka nu velns nākot. Visi gājuši velnu ska-
tīties. Pats mācītājs arī nekā neredzējis, un arī cūkai galva
bijusi mācītāja biksēs. Mācītājs skaitījis pātarus un klie-

dzis, lai nu Dievs pasargājot no sētas mieta un akas cau-

ruma.

Uzrakstījis Br. R—tiņš, Rīgā.

Teicējs Pēteris St—diņš, 54 g. v., Cesvaines pag., Madonas apr.

LFK 72, 9424.
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H. Klosteris.

5063.

Kādās viesībās kāds jauneklis pārmetis mūkam, ka viņi
visi esot liekēži: nekā nevarot izdarīt. Mūks tam pretojie>
un saderējis ar jauno cilvēku, ka tais nevarēšot izdarīt to. ko

viņš. Jaunais cilvēks arī derības noslēdzis. Abi aizbrau-

kuši uz kādu klosteri. Ilgi mūks to vadājis pa apakšzeme?
koridoriem un ejām, līdz beidizot tie nonākuši pie aizsegta

altāra. Mūks lēnām noņēmis aizsegu, aiz kura parādījušie
kaila, skaista sieviete. Tad viņš atpogājis bikses, izņēmi?

savu daiku, aptinis to vairākas reizes ap pirkstu un pavēlēji 1
to pašu darīt arī jauneklim. Bet tam tas nebijis pa spēkani
viņš savu «veltu» nevarējis aptīt ap pirkstu, jo tas savu gal-
vu cēlis arvienu augstāk. Tā jauneklis derības pazaudēja

Uzrakst. nezināms. Rīgā.

5064.

Kāds puisis gājis gar sieviešu klosteri un,

uz kādu atsevišķi stāvošu ēku — pirti — iesaucies: «Aķ.
kaut es varētu būt kaut tās pirts sola vietā, cik tad es

daudz

pliku pežu redzētu!» — To izdzirdusi kāda no mūķenēm un

teikusi: «Nu, puisīt, tad tu laimīgs vis nejustos
L

kad w

visas vecās pežas uz deguna mamktu! Bet nāc labāk ap»*
ties tāpat, kura labāk patīk!» Uzrakstījis Olģert-

Noklausīta Mārciena.

5065.

Kara laikā, kad vācu karaspēks ieņēma vienu apgabaķ
pēc otrai, ienaidnieku zaldāti ielauzās kādā sieviešu

Zaldāti visi aizcietušies, visi grib. Bet visi arī

uz kārtīgu zobu vārdošanu, jo, vai tad nu bez tas kura n(

mūķenēm dos. Bet te, kā par lielu brīnumu, līdz ko šie &



Noklausīta Rūjiena.
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ņem katrs sev pa vienai, klostera priekšniece, kurai pašai
divi zaldarti iznākuši, pavēl: «Nu. māsas, lai tadi arī iet ar

Dieva palīgu, gan jau Kristum pietiks, kad armija aizies!»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Koknese.

5066.

Kada klosterī uzaudzināta dāma visu mūžu nodzīvojusi
oii godīgi — ar vīrieti pat runāt par lāgu nerunājusi. — Bet
tad šai nu reiz pienākusi miršanas stunda, tā likusi pasaukt
savu kučieri un tam teikusi: «Andrēj, tu lāga vīrs, ņem, kas
yēl ņemams! Es visu mūžu skaitīju pātarus un pirku banā-

nus, bet tagad priekš nāves vēl kaut reizīti gribu pamēģināt.
M tā lieta iet ar īstu pipeli!»

Uzrakstījis Oļģerts

Noklausīta Ungura baznīca

5067.

Divas mūķenes, aizgājušas pie virspriestera grēkus sū-

dzēt. Pirmā teikusi: «Batjuška, ko lai es daru: es vienu
nakti turēju rokā pipeli?» — Batjuška atbildējis: «Tadi tev

apgānītā roka jāšķīsta svētā ūdenī
— jātura ūdenī trīs die-

nas!» To dzirdēdama, otra mūķene izģērbusies un kāpusi
Daļļa ar svēto ūdeni. «Kādēļ tu tā darir» jautājis batjuška.
«Tādēļ», atbildējusi mūķene, «ka man vairs nav tādas vietas,
kur nebūtu jau vīrieša pipele piedūrusies!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rūjiena.

5068.

Mūki un mūķenes klosteri garlaikodamies izdomājuši
Rīkstes: kurš vairāk varēs nopirst miltus no galda. Uz-
bēruši veselu mārciņu. Kāds vecs batjuška ar pirmo pirdienu

nopūtis. Uzbēruši divas mārciņas —un nu mātuškas
ķārta. Tā ar' nopirdusi visu no galda. Pēc tanī batjuška
nopirdis divas mārciņas, bet vairāk nevarējis. Matuška no-

jausi trīs mārciņas. Batjuška brīnījies: «Nu, bet paradi,
kāds tev tas perdamais?» Mātuška parādījusi ar. «A, tu

gudriniece», batjuška iesaucies tev tak ir divi caurumi!»

Uzrakstījis Oļģerts.
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5069.

Kāda klostera mūķene dzīvojusi ar kādu gleznotāju. Kā-

du reizi abts uzskrējis viņiem virsū, kad tie gultā kopojušies.
Nu abts sasauc klostera tiesu tiesāt mūķeni, ka tā dzīvojot
ar gleznotāju. Nosprieduši mūķenei nāves sodu. Mūķene
no lielām bailēm lūgusi gleznotāju, lai tas dod viņai kādu

padomu. Gleznotā jis teicis, lai viņa nogulstas uz četriem un

lai atklāj pliku pakaļu. Viņa arī to izpildījusi. Tagad glez-
notājs sācis gleznot viņai uz Vllirsas ...Limātes seju.i Viņš

mūķeni pamācījis, kad ieejot bendes istabā, tad lai pagriežot
dirsu pret durvīm un lūdzot Dievu. Mūķene arī tā izdarī-

jusi. Kad nākuši tiesneši un bende sodu izpildīt, tie ierau-

dzījuši ....mātes sēju uz viņas pakaļas un pārbijušies, ka

viņi ir notiesājuši netiesājamu un izbēguši paši ārā. Tā mū-

ķene palikusi dzīva un bijusi kā pirmā visā klosterī.

Uzrakstījis Bruno R—tiņš. Rīgā.

Teicējs Kārlis A—kalns, 65 g. v., Cesvaines pag.. Madonas api

LFK 72, 1140.



III. Mācītājs privāta dzīvē.

1. MĀCĪTĀJS DZĪVO AR MEITĀM.

a. MĀCĪTĀJS DZĪVO AR KALPONĒM.

5070.

Agrāk, kad- kungi bija lieli vīri un varēja ar saviem
dzimts cilvēkiem darīt, kas tiem prātā ienāca, kāds mācītājs
gribēja piesmiet muižas ratinieka meitu. Meita nejaujas.
uenīgs tēvs saniknojies sāk trakot; kliedz un spārdās un

Piedraud ar visādām grēku sodībām. Solās meitu vai dzīvu
Zf
l
mčiedzīt. «Piedodiet* cienīgstēvs, bet tā tak būs laulības

pārkāpšana!» meita bailīgi ieminas. — «Tu zoss, ko tu zini
110 to pāri kāpšan'!» mācītājs iekliedzas, — «to pārkāpšan'
notiek tikai tad, ja es pis' vien' cit' vīr' siev', bet ja es pis'
vien merģel', tadi tā lieta man ir no paša Dieva izvēlēta». —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

5071.

Reiz pie viena mācītāja dzīvojusi brīnum skaista die-

Jjastrneita. Pie tā paiša mācītāja dzīvojis students (laikam,
kandidāts mācītāja amatam). Studentam un dienastmeitai

pJte jādzīvo vienā istabā' un turpat arī abiem jāguļ. Studen-

J\*as nePa^cis
»

ka jādzīvo vienā istabā ar sievieti. Viņš
lstabu pārdalījis ar «širmjiem» divās daļās. Students pats
Spējis priekšējā daļā.

Pats mācītājs bijis vēl neprecējies, tāpēc šad, tad lakstī-
JJes ap dienastmeitu.

,

Vienu nakti mācītājs gājis studenta istabiņai cauri pie
Meitas gulēt. «Gulējuši, gulējuši, kamēr abiem uznākusi tā

393



t. Kādreiz krievu mācītājs baznīcā sludinājis, ka J*
siem priecīgiem devējiem Dievs desmitkārtīgi atdodot. L

.
sludinājuma pamata kāds zemnieks atvedis un uzdāvināji
mācītājam vienu govi, tanī pārliecībā, ka Dievs atdošot o

smitkārtīgi.

394

«luste». Bet nu nezinājuši, vai students ir tik riktīgi aizmi-

dzis? Gājuši lūkot. Mācītājs teicis: «Ir gan aizmidzis
Meita teikusi: «Izrausim viņam no kūša vienu spalviņu, ja
nekliegs,_tad būs aizmidzis!» Kā sacīts, tā: darīts! Šie ceļ
deķi lēnam augšā un izrauj studentam vienu spalvu. Stu-
dents tomēr vēl nebijis aizmidzis. Viņš sakodis zobus un

cietis, kad šie rāvuši.

Ka iekāpuši abi gultā, tā sākuši tūlīt taisīt to «joku .
Mācītājs teicis: «Ak, kaut šitā katru nakti butu! ..» Stu-
dents nopūties un teicis raudulīgā balsī? «Tad biksēs man

nevienas spalvas nepaliktu!» Mācītājs izskrējis laukā kā

bišu dzelts, un no šīs reizes nenācis vairs nekad pie meitas

Uzrakstījis J. L.

Teicējs J. P—ns. Nītaures nesp. patversmē

LFK 280. 1986.

5072.

Kāda mācītāija kolponei ir jauna, smuka meita. Meitas

māte jau pamanījusi, ka mācītājs pret meiteni nav
vienal-

dzīgs. Bet drošu pierādījumu tomēr viņai nav. Reiz tā izdo-

mā viltību, kā varētu noķert mācītāju pie nedarbiem. Vigj
saģērbjas svētdienas drēbēs, teikdamās iet uz ciemu un ka

mājās tik drīzi nebūšot. Bet gabaliņu pagājusi, tā griežas
atpakaļ. Kā tad. meitas vairs nekur. Viņa iet pie mācītajā

Tā durvis aizslēgtas. Viņa klauvē tik ilgi, kamēr mācītāja

cits neatliek, ka durvis atdarīt. Meitu mācītājs noslēpis zem

gultas. Pats paņēmis bībeli, nometies pie gultas ceļos un

lasījis. «Ko tad jūs, cienīgstēvs, te dariet?» vaicā kalpone
«Vai tad tu neredzi, pielūdzu Jēzu Kristu!» mācītājs du-

smīgi atsaucies. Bet no pagultes rēgojies laukā, meitas stn-

?aino brunču stūris. Kalpone to redz un prasa: '
«Vai tad

ēzum Kristum arī ir strīpaini brunči?»

Uzrakstījusi S. R-

Noklausīta Rīgā.

5073.
— 5075.



Vasarā, govju bizojamā laikā, zemnieka sētā iebizojušas
desmit govis. Zemnieks tās noturējis par Dieva atsūtītām.

Bet zemnieks bija vīlies, jo šīs govis bija mācītāja īpašums,
un kad zemnieks tās ar labu neatdeva, tad tika tas iesūdzēts

pagasttiesā, kurai tagad nācās izspriest, vai tās ir Dieva sūtī-

tās jeb priesterim piederošās.

-
Savā pirmā sēdē pagasttiesa nevarēja šo jautājumu

izšķirt, attiecīga likuma trūkuma dēļ, kādēļ nolēma par vin-

nētāju uzskatīt to, kurš nākamā rītā pirmais taisni līdz ar

saules lēktu ienāks pagasta tiesas īpaši šim nolūkam notu-

ramā sēdē. Mācītājs bija braukšus un tas aizbrauca mājās,
lai no rīta noteiktā laikā būtu atkal klāt. Citādi tas bija ar

zemnieku, tas bija kājām atnācis divdesmit verstis garu ceļa
gabalu un ja nu tas aizietu mājās, tad līdz noteiktam laikam

yairs nevarētu atgriezties. Viņš nogaidīja līdz satumsa, tad

ļezagas tiesas skrīvera kukņā un aizslēpās tur aiz abrais, kur
olja iejauta maize. No rīta mazā gaismiņā skrīvera kalpone
ļenāca kukņā un sāka mīcīt maizi. Nebija ilgi jāgaida kad
«■nevu mācītājs arī ienāca kukņā (tiesas sēžu zāle bija vēl

slēgta) un noskatījās uz kalpones ķermeņa kustībām, kuras
mācītajam likās visai pievilcīgas un kairinošas. Mācītājs
»g) nenocietās, izņēma savu pipeli un šādā kārtā tuvojās kal-

P°nei. saķēra tai pie pežas un mēģināja pipeli tur iesēdināt.
Meita prasīja, kas šim tur esot un, ko domājot darīt? «Kas
nian ir. tas ir Dieva svaidītais un kas tev, tā ir Jeruzaleme.
Un pec visiem svētiem rakstiem Dieva svaidītais jālaiž Jeru-

Meita, būdama stipri ticīga, ar labpatiku saņēma

svaidīto savā Jeruzalemē un noturēja to tur līdz sau-

ks lēktam.

1 Tikko atvēra tiesas telpas, ta mācītājs pirmais pār-
,ipaKi sliegsni, paskatījās apkārt un priecīgi sevī nodomāja,
ka

nu reiz laime būs viņa pusē. Kad mācītājs bija apsēdies,
'enčica arī zemnieks. Abu skati sastapās. Tiesa pasludināja
Jesas sēdi par atklātu un sāka noskaidrot, kurš no prāvnie-
cēm pirmaiis ieradies. Mācītājs uzcēlās kājās un teica, ka

pirmais, bet zemnieks savukārt, ka tas pirmais. Tiesa

pasija pierādījumus. Zemnieks piecēlās un teica, ka viņš

ļjv tad bijis še kad Dieva svaidītais iegājis Jeruzaleme.
Sacītājs uzreizi palicis piekāpīgs, atstājis visas

Vls zemniekam kā Dieva dotas, bet tikai, lai neminot Dieva
Svaidītā un Jeruzalemes vārdu.

Uzrakstījis Dobelnieks, Dobele.

395
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b. MĀCĪTĀJS AR BAZNĪCAS KALPIEM MEITĀS.

5076.—50??.

1. Bijusi kādreiz brīnumskaista krodziniece Lēne. Pie

krogus bijusi ļoti tuvu baznīca. Tad visi trīs: mācītājs
pērminderis un dziedātājs iemīlējušies skaistajā Lēnē. Reiz

dziedātājs prasījis, vai nevarot pie viņas aiziet? Lēne bi-

jusi ar mieru un noteikusi stundu. Tad to pašu lūdzis pēr-
minderis. To viņa aicinājusi dažas minūtes vēlāki. Bei-

dzot lūdzis arī mācītājs. Tam Lēne noteikusi atkal dažas

minūtes vēlāki. Lēne sarunājusi ar vīru, lai tas ārā paslēp
jas un, kad visi sanākuši, lai tad nākot iekšā. Atnācis dziedā-

tājs. lenācis, aprunājies, te viens klauvējis pie durvīm. «M

nāk mans vīrs!» krodziniece iesaukusies un paslēpusi dzie-

dātāju pagultē. lenācis pērminderis, drusku aprunājies, te

klauvē jies atkal viens pie durvīm. «Nu nāk mans vīrs. kur

nu paslēpšu!» Krodziniece to paslēpusi kaktā aiz drēbēm

lenācis 1mācītājs. Krodziniece teikusi, ka viņa šo ātrāki ne-

pieņemšot, kamēr nenolikšot 300 dālderus uz galda, n enū'
ģērbšoties pliks, neiegulšoties uz acīm gultā un neļaušot ie-

spraust sveci dirsā. Kad mācītājs visu to izdarījis. M®,

vīrs iekšā. «Mans vīrs nāk:!» iesaukusies sieva. Nu

bēguši: pa priekšu dziedātājs, tad pērminderis un tresflj
1

mācītājs gluži pliks pa diurvīm laukā. Viss tas notici se»

dienas vakarā. ~

2. Svētdienas rītā, kad! mācītājs uzkāpis kancelēspredi-

ķot, baznīcā ienākusi skaistā Lēne. Mācītājs dziedājis

lektā: «Redz, kur nāk tā skaistā Le-e-na. Kur man's dre'
bes: cimdi, zeķes, zābaki, trīssimt dā-al-der'?» Tad F

minders vilcis savas kolektes: «Jā, tiesa gan, cienīgs mācī-

tājs, ka jums tā svece taī dir-ē de-e-ga!» Tad

dziedājis atkal savas kolektes: «Kad es nebūtu izmucis,

man tāpat būtu gā-a-jis!»
Uzrakstījusi M. K-ņa. R«a'

Teicēja Minna E., 58 g. v., no Vandzenes pa?

LFK 17. m I*

5078.

Kāds šķesteris un mācītājs, abi gājuši arvien pie
vi

_

meitas. Kad viens nācis, tad otrs no meitas mucis pa

ārā. Kādā sestdienas vakarā, šķesteris tikko sācis ap

tu priecāties, kad izdzirdīs aiz durvīm mācītajā balsi-



tams; tas: tūlīt laidies caur logu ārā, un mācītājs palicis pie
meitas. Bet šķesteris salasījis palīgus un gājis mācītāju kla-

pēt. Tas tikko paspējis bikses uzraut un izmukt pa logu. Bet

pie meitas palikusi mācītāja zīda veste un vestē zelta pulk-
stenis. Mācītājam šo lietu bijis ļoti žēl. tas par tāmi vien

visu nakti domājis. Otrā dienā, baznīcā kolektes dziedot,
viņam, pašam nezinot, meldiņam iznākuši šādi vārdi: «Mīļā
Līziņ. atdod man to zīda vesti un to zelta pu-ulkste-ni!» Šķe-
steris tūlīt, kā atbalsi uzvilcis kopā ar ērģelēm: «Man ar tā-

pat būtu noticis, ja es' pa logu neizsprucis, — ale-eluja-a!»

(«No ša: ja meita puisim kadu lietu atņem — tas tuht

uzvelk: «Mīļā Līziņ, atdod man to zīda vesti ect.»)
Uzrakstījis A. Rg.. Sinoles pag., Valkas apr.

C. MĀCĪTĀJS, KĀMEITU IZVAROTĀJS.

5079.

Bijis kāds mācītājs, kuru saukuši par «trako mācītā-

ju», jo tas nelaidis nevienu meitieti neizpistu garām, vien-

īga, vai tā bijusi skaista, vai neskaista, kad saticis noma-

ļākā vietā. Daudzreiz tas pisis pat vecas paigasta nabadzes,

ja citu nebijis pie rokas. Ļaudīs bijusi iesakņojusies pārlie-
ca, ka trakā mācītāja kristītie bērni arī būšot tādi paši

laucinieki; tādēļ daža laba māte nesusi savu maziņo pie

kaimiņu draudzes mācītāja. — Kādu dienu mācītājs
saticis mežā skaistu zemnieka meitu, kura viņu nepazinusi.

Cienīgtēvs, piegājis pie meitas, neko daudz nerunājis, bet

Pogājis tik bikses vaļā un, pimpi rokā ņemdams, šai nopra-

tis: «Nu, kas ir, būs ar labu, vai nebūs?» Meita, redzeda-

ka šim jau pimpis rokā, iesaukusies: «Ei, ko ta' jūs,

«trakā mācītāja kristīts! Vai ta' pavisam jēgu esat maize

apēduši
— neliks vairs godīgiem cilvēkiem miera!» — «Ne,

nē-
mans bērns, es neesmu

vis trakā mācītāja kristīts, bet

«mv pats trakais mācītājs!» cienīgais noteicis un vilcis tik

uz grāvja malu, kur biezāka zāle.

(Teiciens: «Trakā mācītāja kristīts» — plaši pazīstams
un lietots tautā.)

TT
. .... ~u ,'

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Ungura.

397
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5080.—5082

1. Dzīvojis reiz mācītājs, kas bijis briesmīgi kārs uz

jaunam meitām (skuķēm). Visus skuķus, kas tik gājuši pie-
rakstīties pie iesvētības, viņš izjājis. Priekš tā viņam bijis
īpašs krēsls, kurā viņš skuķes iespangojis.

Bijušas trīs māsas, viena par otru jaunāka. Nācis laiks
vecākai iet pie iesvētības. Aizgājusi. Mācītājs licis atsē-
sties. Šī arī, nekā ļauna nedomādama, atsēžas. Bet skatās,
ka nu ir slikti

. . . Mācītājs ar skubu klāt un lieta darīta..
Aizgājusi, nabadzīte, mājās noraudājusies, bet neko ne-

teikusi.
2. Pēc gada gājusi otra māsa pie iesvētīšanas. Noticis tas

pats. Arī nabadzīte noraudājuši, nokaunējusies un nevie-

nam neteikusi.

3. Bet reiz sākušas visas trīs par šādām, tādām lietam

runāt, un izstāstījušas viena otrai, kā bijis.
Trešā gadā gājusi jaunākā māsa pie iesvētības. Bet ie-

priekš tā veselu nedēļu nedevusi dzert tikko atskrējušām te-

lēnam. Aizgājusi un paņēmusi teļuku līdzi. legājusi p'e

cienīgtēva pierakstīties. Šis vēlīgs, tik vēlīgs, lai tak atsē-

žoties. Tērzējuši šurpu, turpu, bet meitēns nesēžas vis. Tēr-

zējuši tālāk, un mācītāijis pavisam piemirsis savas šeptes -

atsēdies pats taī krēslā. Jaunākā māsa žvikts, klāt un ie-

spango šo kā cāli. Šis no sākuma neko, bet kā šī sāik w*

bikses, jau lūdzas. Bet meitēns nebijis ar teļa dūšu, P3'

vērusi durvis un ievilkusi teļu. Pielaidusi to. lai nu paraus»
mr li, un pati aizgājusi mājās.

Uzrakstījis H. V—gars, Vallē.

Teicējs St—nis, Vallē.

LFK 182 59.

5083. (var.)

Reiz bijis kāds katoļu mācītājs, kas meitas pie grēku sū-

dzēšanas iznerrojis. Viendien meitas sarunājušās mācītāj"

iznerrot. Tās dabūjušas teļu un krējuma ķērnīti un aiz?a

jušas pie mācītāja. Šis bijis priecīgs, ka atvestas tik lap*
dāvanas. Mācītājs licis meitai apsēsties krēslā. Bet ķr'V
bijis tā ierīkots, ka nevar vairs no viņa piecelties. Meita»

zinājusi un teikusi, ka viņa nemākot apsēsties, lai mlācitāj

parādot, kā jāsēž. Mācītājs, nekā ļauna nedomādams, P

rādījis arī. Meita nu iztaisījusi tā, ka šis vairs nevar P ie'

celtiem Nu visas meitas kopā novilkušas mācītājam bik§e
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apsmērējušas p ... ar krējumu un pielaidušas teļu, lai zīž.
Pašas aizgājušas projām.

Uzrakstījusi Irma M ne. Rīgā.

Teicēja Olga St., no Rīgas.
LFK 32, 2544.

Var. no Mores pag. LFK 672, 24".

2. MĀCĪTĀJS DZĪVO AR CITU SIEVĀM.

5084.—5085.

!• Kāds zaldāts, nākdams no dienasta, gar kādu izkuri-
nātu pirti, redzējis pa logu, ka viena kundze uzrīkojot gal-
du ar ēdieniem un dzērieniem un pati izejot ārā. Zaldāts
ātri ieskrējis iekšā un aizslēpies aiz krāsns. Pēc kāda laika
'enākusi kundze ar mācītāju. Viņi nu sākuši ēst un dzert.

w bijuši paēduši, tad mācītājs prasījis, kā tad nu pisīšo-
' Sieva teikusi, ka viņi jau esot visādi pisušies, bet vēl

Qeesot pisušies pa ērzeliski. Tad mācītājs teicis, lai šī tup-
stoties uz četri, un šis atskriešot atpakaļ. Mācītājs kā ērze-

■ diegdams uzlēcis sievai virsū. Pa šo laiku zaldāts no-

ņēmis siksnu un sācis mācītāju sist. Mācītājs ar sievu ātri

izskrējuši. Zaldāts saēdies, paņēmis viņu drēbes un mā-

lāja krustu un gājis uz krogu iedzert.

..

2. Pie kroga piebraukuši kungi ar karieti. Zaldātam

ueis ļoti bail. Kungi ienākuši krogū un likuši pagatavot par
simts rubļiem pusdienu. Bet zaldāts licis pagatavot pusdie-
nu par divi simts rubļiem. Kungs, gribēdams būt pārāks par

zaldātu, pieprasījis par trīs simts rubļiem pusdienu, bet zaļ-

ots, spītēdams, par četri simti rubļiem pusdienu. Te kungs

greizi prasījis zaldātam, kur viņš ņēmis tik daudz naudas?

teicis, ka viņš izpēris: mācītāju, kurš' pisis kunga
Slevu. Viņi aDi esot aizbēguši un šim iedevuši naudu, lai ne-

aķt nevienam. Tad kungs tūliņ aizbraucis uz muižu un

Ķ'jis uz pirti skatīties, vai tā esot taisnība, ko zaldāts tei-

iK vui
ne. Kungs visu atradis, kā zaldāts teicis. Tas nu at-

saucis uz krogu un samaksājis zaldātam tūkstoš rubļus nau-

ls- l>et mācītāju par grēkošanu notiesājis uz navi.

Uzrakstījis Br. R—tiņš, Rīgā.

Teicējs Kārlis A—kalns, 65 g. v., Cesvaines pag.. Madonas apr.

LFK 72, 1141.
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5086.—5088. Par mācītāju un bilžu cirtēja sievu.

1. Dzīvojis reiz kādā pilsētā bilžu cirtējs, kuram biju-
si ļoti skaista un jauna sieva. Sievā iemīlējies tās pašas
draudzes mācītājs, pie kuras piederējis bilžu jeb tēlu cir-

tējs. Viņa sieva tam visu izstāstījusi, ka viņa vairs neva

rot nekādā ziņā atkauties no cienīgā tēva. Viņš tai pastāvī-
gi mācoties virsū ar savu mīlestību un savām dāvanām. Virs

viņai teicis, lai tā neesot muļķe, lai ņemot visu pretī, ko

vien viņš tai dāvinot. Tikai līdz zināmai robežai, un kad

jau būšot diezgatn visu ko sadāvinājis, tad lai sākot ar
vi-

ņu ļoti laipni, lai noteicot tam laiku, kurā dienā vai vaka-

rā lai atnākot. Un kad nu viņš gribēšot pie viņas gulēt, tad

lai sakot, ka viņa ir ar mieru pie viņa gulēt tikai tad, kad

viņš noģērbšoties gluži pliks, citādi viņa ar šo negulēšot.
< Tad es pēc tam tūdaļ ieradīšos mājā. Tad tu viņam ieteic,

lai noslēpjas no manis drēbju skapī un apsolies, ka tu pēc
tam gādāsi, ka viņš tiek projām. Pēc tam ieradīsies pie ma-

nis kāds labs draugs, ar kura palīdzību mēs viņu krietni

izmuļķosim!»
2. Sieva arī tā visu izdarījusi, kā vīrs viņu pamācījis

Viņa mācītājam paziņojusi, kurā dienā lai tas atnāk, tad

viņas vīrs nebūšot mājās. Mācītājs noteiktā dienā un
stun-

dā bijis klāt. Viņš atkal tai atnesis «šķiņķības», dārgus ēdie-

nus un dizērienus. Tā nu abi iedzēruši un uzkoduši. Mācī-

tājs to sācis vedināt uz guļamo istabu. Šī nu likusi tam

dzirdēt, ka viņa tikai tad ar viņu gribot gulēt, kad viņš iz-

ģērbšoties gluži pliks. Mācītājs gan tam labprāt nepiekn-
tis, bet vēlāki arī padevies. Abi iegūlušies gultā un_

sāku-

ši mīlināties. Te uzreiz viens klauvējis pie durvīm arpml

un runājis: «Vai tad manis iekšā nelaidīsi?» Sieva nu ie-

kliegušies: «Vai, mans vīrs pārnācis! Kā tas varēja n°'

tikt!» — Viņa nu veikli atrāvusi drēbju skapi vaļā un
li*o'

.-i, lai mācītājs tur ielien, kamēr viņa vēlāki to raudzīs &

laist, lai vīrs to nemana. Mācītājam nebijis divreiz jāsaka

tūdaļ skapī iekšā un durvis ciet. . ,

3. lenācis vīrs —
tēlnieks. Tas izlicies drusku iedzv

ries un teicis sievai: «Es netiku tik tālu aizgājis, kā tev te'

cv, jo man gadījās kādu kungu satikt, kas sarunāja n

manis kādu tēlu pirkt, ko likt savā jaunuzbūvētai niaJ

«Viņš būs drīz vien pats še klāt apskatīt, un, ja patiksies,

tūdaļ vedīs projām.» Meistars nu pamielojies ar mācītāj

atnesto šņabi un uzkožamiem. Pēc kāda brītiņa arī ienac

kāds kungs, kuru sieva nepazinusi. Tēlnieks tūdaļ saiuir
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šķinājies ar svešo acīm un sasmaidījies. Pēc tam tas tūlīt

lūdzis, lai viņam parādītu savus izgatavotos tēlus, jo viņš
tos gribējis apskatīt. Meistairs jautājis : «Vai jūs gribiet no

labākiem un dārgākiem jeb no vienkāršākiem un lētā-

kiem?» Svešais teicis, ka viņš ņemšot no dārgākiem. Mei-

stars tam tūdaļ teicis: «Man te skapī ir viens ļoti mākslīgi
izstrādāts tēls. Viņš tiek glabāts skapī tādēļ, lai visi to ne-

dabū redzēt, un lai tas neapput.» Meistars piegājis pie skapja
un atvēris durvis, teikdams: «Lūdzu, apskatāt šo tēlu, kā

jums viņš patīk?» Mācītājs stāvējis kā sāls stabs, ne kustēt

nekustējis. Svešais kungs noteicis: «Tēls ir ļoti skaists un

labi izdevies. Tikai man tas gluži nepatīk, ka viņš ir tik at-

klāts, visi dārgumi redzami. Labalk butu, ja to pavisam ne-

būtu.»
— «Labi», — meistars atbildējis, paņemdams rokā

kaltu un āmuru, — «ja jūs tā vēlaties, tad es to tūdaļ varu

izlabot. Tas nepaies ne paris minūtes.» Viņš taisījies pašu
reiz likt kaltu klāt un dot ar āmuru virsū, tā uzreiz mācītājs
izšāvies kā lode no skapja un projām tāpat pliks uz savu

dzīvokli, šie tik gardi nosmējušies tam pakaiļ. Tā sieva

tikusi no mācītāja vaļā, jo no tā laika tas vairs tur nerādī-
jies.

Uzrakstījis Fr. K—liņš, VecguLbenē.

Teicējs Pēteris T., 45 g. v., Baložu ciemā.

LFK 142. 2953.

Var. no Patkules pag. LFK 479, 1121.

5089.—5091.

1. Kādam popam līdzās dzīvojis kāds precējies jauns
zemnieku pāris. Zemnieka sieva gājusi uz popa sētu pec

ūdens, jo pašiem akas nebijis. Popam ļoti iepatikusies
skaistā) zemnieka sieva. Katru reizi, kad šī nākusi pec

Wens. ta šis arī pie akas gājis ap šo lakstoties. Kādreiz

ļļ°Ps sadrošinājies un prasījis, vai šī nevarot šim atdoties.

Net zemnieka sieva neatdevusies. No tās reizes pops
vairs

nernaz nelicis zemnieka sievai mieru. Viņa cita padoma ne-

gājusi, kā pateikt vīram. Vīrs viņu pamācījis, lai ap-

s°loties
popam, ka viņa padosies.

. 2- Viņa nogājusi pie popa un teikusi, ka viņas vīrs

jukšot uz dzirnavām, tad lai šis atnākot uz viņas maiju,
lur viņa izpildīšot viņa vēlēšanos. Zemnieks arī sakrāvis

Jaisus ragavās un nobraucis gar popa maju. it ka brauk-

ts uz dzirnavām. Pops tūliņ priecīgs, paņēmis šnaba
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pudelīti un steidzies! uz zemnieka sievu. legājis istabā, pops

gribējis tūliņ savu iegribu apmierināt, bet sievai ar nolūku

nokavē laiku, līdz vīrs atgriežas atpakaļ. Sākusi ar popu

vēl šā un tā runāt. Pēc necik ilga laika pops ierauga pa lo-

gu, ka zemnieks iebrauc sētā. Pops nobijies, ka nu labi

nebūs, lūdzis jauno sievu, lai viņu kur paslēpjot. Viņa po-

pu
uzlaidusi uz krālsns augšas un uzmetusi tam virsu kādus

drēbju gabalus. lenācis zemnieks. Sieva, izlikdamās, ka

nekā nezina, prasījusi vīram, par ko šis atgriezies atpakaļ

Vīrs teicis, ka esot auksts laiks, negribējis sasaldēties un

vēl jau neesot nekāda note. Viņš licis, lai sieva ejot nojūgt

zirgu, viņš esot pārsaldējis kājas, kāpšot uz krāsns sasildīt

Uzkālpis uz krāsns, redz — pops guļ. Bet viņš neliekas ne

zinis, ienākusi sieva. Viņš prasījis, kas tur guļot? las

esot kāds nabags. Bijis ļoti sasalis un viņa esot atļāvusi tam

uz krāsns sasildīties. Vīrs gribējis popu labi izģeķot Viņ>

prasījis sievai, lai padodot šķēres, viņš gribot to nabagu

drusku apkopt, par daudz lielus matus esot apaudzējis. r>

ņēmis šķēres, viņš sācis popu cirpt. Vienā vietā izgriez»

līdz ādai. otrā atstājis. Tā viņš popam robrobiem izķēmo-

jis galvu.

3. Popa sieva, nevarēdama sagaidīt vīru mājas. gāJUS

pie kaimiņiem, vai nezinot, kur viņas vīrs esot? Zemnie i
atteikuši, ka pie viņiem neesot bijis, Zemnieks izsūtījis»;

vu
sievu ārā un sācis pierunāt popa sievu, lai šī viņam at-

ļaujoties, jo viņas vīrs esot tur neka vairs nees*

turpretim viņš esot jauns un skaists. Tikmēr runājis,

mēr viņa padevusies. Apgūlušies gulta unvīrs sacīs P°P'

sievu apstrādāt. Pops no kmsnsaugšas lurejis gan

viņa sieva dara, bet kauna deļ neka nevarējis darīt. J

bijis pārliecināts, ka zemnieks nezin, ka tas

pops, kas tur guļ. Pēc kāda laika popa sieva aizgāju»

māju, bet zemnieki sēdušies ēst pusdienas. Zemnieks

cinājis. lai nākot arī ciemiņš leja ēst pusdienas. Pops-

dzēdams. ka nevar nekādi tikt lauka, īsacis kalpt no

lejā ar muguru pret zemnieku, un ta līdz pat durvīm, Ka

ticis ārā un skriešus aizskrējis uz māju. Pops bijisļo

salcis, tādēļ licis sievai, lai padod pusdienas.

cepuri, sieva ieraudzījusi, ka šim visa galva izrobota un

sījusi, kur šim to esot apcirpuši? Pops atteicis: tvU
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vi pisa, tur mani cirpa!» Abi nu bijuši tikpat vainīgi, tā-

dēļ viens uz otru neka neteikuši.

Uzrakstījis Br. R—tiņš, Rīgā.

Teicējs Miķelis D—vskis. 47 g. v., Cesvaines pag., Madonas apr.

LFK 72. 3522.

5092. Karote.

Pie kāda katoļu mācītāja ierodas viesos kaimiņu drau-
dzes mācītājs. Kā parasts šādās reizēs, mācītājs pacienā sa-

vu viesi un izrāda savu iedzīvi. Starp citu rāda vecu, māk-
slinieciski izstrādātu sudraba karoti. Ciemiņš par šo karoti

ļoti sajūsmināts. Visbeidzot ciemiņš apskata mācītāja
saimnieces istabu un atrodi tur neparasti skaistu un valdzi-

nošu gultu. Ciemiņš aizbrauc. Nākošā dienā, mācītājs at-
rod, ka trūkst vecās sudraba karotesi. Mācītājs atceras, ka

vakardien tas to iedevis ciemiņam, bet atpakaļ nav saņē-
mis. Mācītājs gaida ilgāku laiku, jo domā, ka ciemiņš at-

radīs, ka netīšām paņēmis līdz karoti un atvedīs to atpa-
kaļ, bet pēdējais neliekas ne zinot. Nu mācītājs ķeras pie
vēstules rakstīšanas, kurā, starp citu, raksta šāai: «.

. . pa-
let diena, paiet divas trīs, bet Jūs neatdodat katroti. Paiet

Vlena nedēļa, paiet divas, pat trīs, bet Jūs pat nedomājat
maQ to dot atpakaļ. Pagājis jau mēnesis, bet karotes vēl

nav. Tas vairs nav joks ...»

Pēc neilga laika mācītājs saņem uz savu vēstuli atbildi:

• • • negulēt vienu, divas pat trīs naktis savā gultāi, nav vēl

nekas. Negulēt nedēļu, divas, pat trīs nedēļas savā gultā, arī

vēl cilvēcīgi, bet gulēt veselu mēnesi savas saimnieces gul-
t(l tas ir drusku par daudz. Vai tu. amata brāli, esi savu gul-
tll pa šo laiku pat uzskatījis? Karoti es ieliku tavā gulta
zem segas . . .».

Uzrakstījis T. Ābeltiņš, Daugavpilī.

Teicējs A. 8.. Naujenes pag.

5093.

Reiz dzīvojis kāds mācītājsL kas pa naktīm gājis pie

Jevālm. Kādas sievas vīrs nozadzis mācītāja vērsi un to no-

kāvis. Viņa puika gana lopus tīrumā un dzied: «Mans tevs

Jokāva mācītājam vērsi, puse apēsta, puse vel sāļuma.»

ļacītājs brauc garām un to dzird. Viņš sola puikam jaunas

un zābakus, ja tas svētdien no kanceles dziedāšot to

paš u- Puika ar mieru. Aiziet mājās.. Tur tevs tam iemāca,
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lai dziedot tā: «Mācītājs pie visām sievām dzīvo, bet pie
manas mātes tikai pālrnaktis!»

Svētdienā puikai aiziet uz baznīcu. Mācītājs viņam ie-

dod jaunas drēbes un saka uz draudzi: «Ko šis zēns teiks,
tais viss būs taisnība!»

Zēns sāk dziedāt: — «Mācītājs pie visām sievām dzīvo,
bet pie manas mātes tikai pārnaktis! ...» Mācītājs vīcinā

rokām un sauc: «Mīļā draudze, neklausāties, ko viņš dzied,

tas nav tiesa!» —

Uzrakstījusi Irma M—ne. Rīgā.

LFK 32. 2761.

5094.

Reiz krievu mācītājs ielīdis pie kāda zemnieka sievas

Tikko šie abi sākuši ņemties, negaidot pārnācis vīrs un sa-

grābis popu aiz apkakles, sāfcis to purināt un raustīt. Bei-

dzot vēl sagrābis šā paša zelta krustu un sācis ar to uzskaiti!

krietnu porciju. Popam tā lieta palikusi par karstu un tas.

velti izmēģinājies vaļā tikt. iekliedzies: «Jobtvoju jebjoni-

maķeri, nasalauž kruštu! Vai lai es rītu draudzei piHu

rādu?»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Jēkabpili

5095

«Ak tu, grēka prauls, pasaules atkritums, no
mūžība »7

mūžību tu degsi elles ugunī!» mācītājs lamājies, ieraudzī-

jis savu kučieri ar dienastmeitu kopā guļot. — «Ne, cienig*

tēvs, man vakarnakt' velns teica, ka man tikai būšot u{£J*

jākur zem tā katla, kurā jūs vārīšoties, par visu niuu|
sievu un meitu piesmiešanu! Ar vienas reizes pisumu ta

goda vietā, kā katlā, tur nemaz nelaižot!» kučieris snuea*

mies atbildējis.
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā-

3. MĀCĪTĀJA SIEVA.

5096.

Kād
. mācītājs jau ilgu laiku pa kluso pusi

savu ķēkšu. Reiz to dabūjusi zināt cienīga, iesaukusi
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poni pie sevis un ņēmušies to strostēt: kā neesot kauna ši-
tā kungam kaklā kārties! — «Es nemaz, lielmātiņ. kaklā ne-

karos», meita izbijusies taisnojusies, «es iau tikai ap to le-

jas galu — tur jau man vairāk tāl darīšana!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Dagdas pag.

5097.

Kāds vecs mācītājs apprecējis jaunu sievu. Mācītāja
puisis sācis domāt, kā tikt pie sievas un piekopt dzimuma!

sakarus. Reiz puisis beidzis art, atstājis zirgus mācītāja
uzraudzībā netālu no mācītājmuižas tīrumā, un pats aizgā-
jis pēc ecēšām. Pagalmā saticis mācītāja sievu ar Kalponi un

uzaicinājis viņas stāties ar šo miesīgos sakaros, teikdams, ka

mācītājs atvēlējis. Sieva kliegusi no mājām: «Vai tu tei-

ci, lai dod?» — «Jā, un abas divas!
.

.
.» atbildējis mācītāijs.

Ņu viņas arī padevušās puisim. Kad mācītājs pārnācis mā-

jās, sieva stāstījusi, kā bijis. Mācītājs teicis: «Vai tu tra-

ka! Es teicu, lai tu viņam ecēšas dod, ne to!» — Un pārskai-
ties par izmuļķošanu, tas puisi otrā dienā padzinis.

Uzrakstījis Kārlis B—ms, Rīgā.

Teicējs Jānis St—me, 32 g. v., Grienvaldes pag., Bauskas apr.

LFK 23. 5309.

5098.

Kāds mācītājs visu savu brīvo laiku ziedojis savam dar-
bam un tā pamazām sievu vai pavisam aizmirsis. Reiz sieva

Pftr tā!dtu nebūšanu sadusmojusies, ieskrien pie vīra, sarauj
bruņčus uz augšu un kliedz: «Es tev īsāku pēdējo reizi: sac

tu šito grāmatu studēt, ja ne, slikti būs, es iešu un paisauk-
Sl* kučieri ar kalēju, gan tad tie izstudēs no viena vāka līdz

°train!» Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

5099.

Bijis kāds mācītājs, kurš cienīgmātei neredzot arvien

v»cis uz kalpoņu istabām. Nu. viena otra jau šim reižu rei-

2em pašāvusi ar. Bet reiz gadījies, ka jauna kalpone, ku-

Ķ tikai dažas dienas kā bijusi muižā, pazinusi pašu cienīgo

[ļu labi ilgi. Kādu vakaru kungs no šās prasījis ...

Ši iz-

dusies, ka tūliņ jau dos — tikai lai drusku uzgaidot, šai

Rīboties mīst. Meita aizgājusi, pasaukuši cienīgmāti un
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ielaidusi to pa tumsu savā istabā, un tā aizgājusi uz gulta,
kur virs jau gulējis un gaidījis. Drīz vien šis jau ņēmies,
ka tik varēdams, priecādamies, ka šito mantu viņam pats
Dievs esot atsūtījis, jo tik šmaugi pist sen neesot dabūjis.
«Nu, kaldeļ tu. sirsniņ, nevarēji būt mana sieva?» cienīg-
tēvs, beidzis bikses aizpogāt, noteicis, skūpstīdams iedomāto

kalponi. Bet tā mierīgi teikusi: «Vīriņ, uzdedz uguni, pa
tumsu tu uzskriesi galdam virsū!» Mācītājs palicis kā zibens

ķerts un. ne vārda neteicis, izmeties pa durvīm.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

5100.

Vecos laikos dzīvojis mācītājs, kas paņēmis jaunu sie*

vu. Mācītājs bijis gados vecs un nevarējis apmierināt sievai

dzimuma prasības. Tādēļ sieva turējusi pie sevis kādu citu

vīrieti, kuru labi ēdinājusi un citādi par to rūpējusies. Bet

mācītājs to nezinājis.. Mācītāju sieva ēdinājusi ar piena su-

lām un citiem sliktiem ēdieniem. Kādu dienu pie mācītāja

iegājis no kara lauka pārnācis izsalcis zaldāts un prasīju
lai dodot ēst. Mācītājs teicis, ka labprāt būtot devis, bet

vairāk nekā neesot kā sūkalas. Zaldāts teicis ka tad māja

vajagot būt kāidam. kas visu apēdot, to vajagot izdzīt. Mā-

cītājs bijis ar mieru un vēl solījis par izdzīšanu maksāt. Zal-

dāts licis vārīt ūdeni, un ar to izslacījis visus kaktus un pa'

rējo salējis kādā slepenā vietā noliktā baļļā, no kuras iz-

skrējis applucis mācītāja sievas draugs un aizbēdzis. N°

tā laika mācītājam tikuši doti labāki ēdieni.

Uzrakstījis Kārlis B—ms, Valmiera.

Teicējs A. Br—nks. 85 g. v.. Valmiera, senāk Lēdurgas pag.

LFK 23. 10711-

5101.

Popam bijis kalps. Viņš ar popa sievu slepeni mīlēj

Kādu laiku bijis tā, ka nekur nevarējuši satikties,

nekur no mājas neaizgājis. Kādā vakarā pops sagudroJi-

pabraukties ar zirgu. Kalps sajūdzis karietē. Kariete biJ1

si tik maza, ka tik viens varējis sēdēt, tāidēļ popa sieva ap.

sēdusies uz bukas līdzās kalpam. Bijis vēls vakars, un a

vien satumsis galīgi tumšs. Popa sieva tad nu piecēlušie 8
_

savas vietas, pacēlusi bruņčus un iesēdusies kalpam
Šis nu arī zinājis, kas darāms, bet nevarējis trāpīt.
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dēļ popa sieva, gribēdama pamācīt, teikusi popam: «Uz-

dziedi, vīriņ, tev laba balss un man patīk, tikai dziedi aug-
stāk, augstāk, zemāk, zemāk, pašā vidū. netrāpīja, netrāpī-
ja!» Kalps nu sapratis, kamdēļ šī liek tā dziedāt, un pēc
viņas teikuma arī meklējis. Un kad nu trāpījis, tad popa
sieva likusi dziedāt: «Trāpīja, trāpīja!» Pops, nekā neno-

jauzdams, arī rāvis vaļā rupjā balsī uz dievvārdu meldijas.
Uzrakstījis Br. R—tiņš. Rīgā.

Teicējs Jānis V—janks. Cesvaines pag.. Madonas apr.

Noklausīta Bērzgales pag.. Rēzeknes apr.

LFK 72. 9036.

4. MĀCĪTĀJA MEITA.

5102.-5106.

t. Kādam mācītājam bijušas divas vai trīs pieaugušas
meitas. Mācītājs tās uzaudizinājis tā, lai viņas nekā nezi-

nātu par satiksmi ar vīriešiem. Reiz mācītājs nolēmis pie-
vemt meitām skolotāju, bet arī tikai tādu, kas nekā nezi-

nātu
no satiksmes ar sievieti. Uz viņa sludinājumu atnācis

viens skolotājs. Mācītājs to aizsūtījis pie savas cienmātes,
lai tā to pārbaudītu. Cienmāte atgāzusies krēslā augšpēdu.
Pacēlusi savas drēbes uz augšu, rādījusi uz zināmo vietu vē-

dera galā un jautājusi: «Kas tā! ir?» — «Tā ir pi—da!» —

-Vi. tu vari iet. tu mums nederi!» —

2. Pec laiciņa pieteicies otrs skolotājs. Cienmate to ta-

Pat izeksaminējusi. Tas arī to lietu pazinis un atlaists.

5. Atnācis trešais. Arī to mācītājs sūtījis pie cienmā-

Cienmāte rādījusi zināmo vietu tāpat, kā pirmiem di-

ļflem un prasījusi, vai pazīsti, kas tas ir?» Bet šis pielie-
fļ?s, skatījies lietā, līdz beidzot iesaucies: «Vai, cienmāt.

jys jums tur ir liels pušums! Jums «tūlīt steigšus jāved
dakteris! Tas tā ilgi nevar stāvēt!»

Mācītājs pieņēmis savām meitātoi šo par skolotāju. Tas
atļāvis tam ar meitām pat kopā pastaigāties.

(ļ,
4. Reiz izkurināta pirts, un meitas taisījušās uz pirti.

Rotājam bijis jāiet līdzi tām muguras nomazgāt. Pirti

Soļotājs teicis meitām: «Tā ar rokām es jums nevaru vi-

jjrB vietas kā pienākas labi izmazgāt, bet man ir tāda maza

Astīte līdzi, ar to var visas šķirbas uz to labāko izmazgāt!»
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Tā nu skolotājs mācītāja meitas mazgājis un birstējis pēc
kārtas. Pirts tagad tikusi bieži kurināta, un skolotājam bi-

jis katru reizi jāiet līdzi savas skolnieces mazgāt.

5. Pēc kāda laika skolotājs pamanījis, ka mācītāja
meitas paliek tādas rumpīgākas. Viņš domājis, ka nu jau
gan vairs labi nebūs. Viņš uzteicis mācītājam vietu un gājis
projām. Meitas izlūgušās no vecākiem atļauju skolotāju pa-

vadīt. Skolotājs slepus paņēmis akmentiņu un iebāzis to

kabatā. Aizgājuši pa ceļu līdz upei. Tur uz tilta nu atsvei-

cinājušies. Meitas lūgušas skolotāju, lai tas atstāj viņām pai

piemiņu to savu birstīti, ar ko dažas vietas var tik patīka-
mi izmazgāt. Visas trīs to gribējušas. Skolotājs teicis: w

zinu, kurai birstīti atstāt!» Tas iesviedis akmentiņu upē un

teicis: «Nu meklējiet, un kura atrodiet, tā paturiet!» Mei-

tas sacēlušas svārkus un bridušas upē meklēt iesviesto bir-

stīti. Tā meklējot, pienācis pats mācītājs un, ieraudzīdams

savas meitas bradājot pa upi, vaicājis: «Ko jūs tur ūdeni

meklējat?» — «Mūsu skolotājam bija tāda maza birstīte, ai

kuru viņš mūs pirtī birstēja. Projām ejot, viņš to iesvieda

šeit upē. Tagad mēs to meklējam un nevaram atrast!» Mā-

cītājs arī novilcis bikses un bridis upē līdzēt meitām jp
meklēt pazudušo birstīti. Te meklējot, meitas ieraudzīju-
šas mācītājam arī tādu pašu birstīti. Nu visas šim klāt, teik-

damas: «Papiņ, tu jau esi atradis to skolotāja birstīti! Do"

man!» cita caur citu saukušas. Mācītājam ar lielām pūlāļl
izdevies ieskaidrot, ka tā nav skolotāja birstīte. Tagad »"

kai mācītājs attapies, ka skolotājs viņu piemānījis un pie'
smējis viņa meitas.

Uzrakstījis Jānis K—ģis, Valgales pag.

Teicējs J. K—ģis, 72 g. v., Valgales pa?.

5107. Godīga mācītajā meita un kučieris.

Vienam mācītājam bīsi varen godīga meita. Viņa no

dām lietām nekā nezinājusi.

Reiz meita gālsi pastaigāties, un kučieris to pavadīs.
eītājs meitai nosacīš no pakaļas: «Tā vie' ej, meitī, ka

dīna nepazaudē.» Kučieris paņēmis no ceļa akmeni un

bāzis ķešā. Viņi abi gāši pa ūdeni. Mācītāja meita pace
.

si kleitu, lai nesaslapējas. Kučieris izņēmis akmeni no

šas, iesviedis to ūdenī, ka noplunkšējis un sacīšj «

godīc izkrita.» Meita nobīsies, un nu abi sākuši godinu r

ūdeni meklēt. Kučieris sacīš, ka viņš esot atradis.



uz sausuma, tad viņš atlikšot godinu atpakaļ. Viņi izgāši
uz sausuma. Kučieris licis, lai meita noguļas zemē. Un tā

pārvilcis tai kleitu pār galvu pāri. Meita gan gribēsi redzēt,
kā kučieris liks to godinu, bet viņš sacīš, ka viņa to ne-

drīkstot redzēt. Kučieris ņēmis un meitu izpisis. Meita aiz-

gāsi mājā un stāstīsi tēvam, ka viņai pazudis godīc, ku-

čieris atradis un akai to ielicis apakaļ. Mācītāš nu visu no-

pratis un tūlīt atlaidis kučieri.

Uzrakstījis Kārlis S—jiņš, Aumeistaru pag.

LFK 207. 396.

5108.

Bijis viens tādis dusmīgs mācītājs. Kad viņam vajadzē-
jis vai nu nokristīt, vai pateikt kādu vārdu par kādu ār-

laulībā dzimušu bērnu, tad viņš teicis: «Tas nešķīstībā dzi-

mušais bērusi!»

Bet viņam pašam arī bijusi viena meita. Bijuši vairāki
dēli arī. Viņam bijis muižkungs, un meita sākusi ar to dzī-

vot. Un tā iztaisījuši, ko jau nu gribējuši. Meitai ronas

precinieks, un tā aiziet prom. Bet tas nemaz nezina, ka mei-

tai pilns vēders. Pēc pāris mēnešiem sievai rodas maziņais.
Vīrs nu dzen viņu prom, lai iet, ka tas nav viņa. Viņi tikai

Pāris mēneši kā precējušies, un tad jau nevar vēl būt.

Mācītājs dzird, kā nu ir ar viņa meitu un aizbrauc rū-

sat, ka tas visai viņa ģimenei būtu dikti nepatīkami, ja vīrs

sievu aizdzītu. Sarunājuši, un vīrs nedzinis arī vairs prom.
Bet notas reizes mācītājs nekad vairs neteicis: «Tas nešķī-

stībā dzimušais!» Nu pateicis godīgiem vārdiem, kad redz,
ka paša meitai arī tāpat izgājis.

Uzrakstījis A. K—aks. Rīga.

Teicēja Kristīna D—ba. Rīga.
LFK 647. 979.

5109.—5111.

1. Reiz viens pops salīdzis sev grāvraci, kas bijis liels

pidrinieks. Grāvracis pierunājis no popa ēdienu arī, un ik-

katru pusdienas laiku lai šim nesot uz attaļo tīrumu pusdie-
nas

> jo šis negribot kavēt laiku. Labi. Pirmās pusdienas
Qesusi

popa jaunākā meita. Griša (ta saukts grāvracis), ie-

r saudzīji nākot popa jaunāko meitu, nogulies uz grāvmalas
atmuguriski, izvilcis

. . ~
un gaidījis meitu pienākam. Meita

Panākusi, un ieraudzīdama savādo daiktu, prasījusi, kas

409
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tas esot (popam visas meitas neko no tam nezinājušas)? Gri-

ša atbildējis, ka tas esot siltuma dzinējs, un ja vien gribot
šis varot siltumu piedzīt priekš ziemas, tikai esot jāmaksā-

jot simts rubļus. Meita nodomājusi, cik labi gan būšot, ka

iedzīšot siltumu, nebūšot ziemā tik auksti. Viņa samaksā-

jusi Grišam simts rubļus un devusi iedizīt siltumu. Pārgā-

jusi mājāl, tā izstāstījusi savai māsai, ka šai nu ziemā nebū-

šot vairs jāsalstot. jo esot ar siltumu iegādājusies. Kad

māsa prasījusi, kā tas nācies, viņa visu izstāstījusi.

2. Vecākā māsa arī negribējusi palikt jaunākai pakaļ.
Otrā rītā tā aiznesusi brokastis grāvracim. Griša, redzē-

dams nākot vecāko popa meitu, atkal nogūlies grāvmalā up
izvilcis

. . .
Meita pienākdama prasījusi, kas tas tur vi-

ņam esot? Griša atbildējis, ka tas esot siltuma dzinējs

priekš ziemas. Bet kurš to siltumu gribot, tam esot jāmaksā
divi simti. Popa meitai gan stīvējusies, ka esot par dārgu
Bet Griša neatlaidies. Meita, iedomādamās ziemas aukstu-

mu, beidzot bijusi ar mieru. Samaksājusi Grišam divi simti

rubļu un ļāvusi sev iedzīt siltumu. Grāvracis, zinādams,

ka tad. kad pops par visiem jokiem dabūs zināit. būs slikti,

tūlīt tanī paša vakarā aizbēdzis
.

.
.

3. Pagājuši daži mēneši, un abām popa meitām jau s»

«siltuma» briest vēderā. Māte to pamanījusi un prasī-

jusi, ko tas nozīmējot? Šās nu ņēmušās un ļoti plaši vrfl

mātei izstāstījušas, kas nu par labumu iekš šām esot, neva-

jadzēšot nemaz kažoku ziemā. Māte nu
kādas

dumjības meitas izdarījušas un. lai vairāk nekādi ta neno-

tiktu, ņēmusi un meitām izstāstījusi smalki visas tas būsa-

na&

Bet Griša par to naudu nopircis sev zemi un manflU,

paņēmis sev smuku sievu un dzīvojis visu laiku laimīgi-

Uzrakstījis Br. R—tiņš. Rīga-

Teicējs Jānis A—ņš. Liezeres p.. Madonas apr.

LFK 72. 15888.

5112.—5113.

1. Kādreiz dzīvojis kāds mācītājs. Viņam bijušas di

meitas. Reiz mācītājis meklējis puisi, kas neko nezinot p

pīzdu. Mācītājs braucis no baznīcas uz māju. Ceļā 'ļm
saticis jaunu puisi. Cienīgais pieturējis zirgu un

«Puis\ vai negrib nākt pie manis par puisi?» Labi, P" 1? 15'
mieru. Mācītājs paņēmis puisi vāģos un braucis. Pabra
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kuši kadii gabalu, ķēve miezusi, mācītājs prasījis: «Kas tā

radīdlams uz pīzdu. Puisis atbildējis: — 'Pīzda». Mā-

cītājs padzinis puisi un braucis tālāk. Puisis izkāpis no vā-

ģiem un sācis prātot, ko tas nozīmē. Te šim iekritis prā-
tā pārģērbt praku. apgriezis oderi uz virsu un steidzies ar

līkumu mācītājam pretim. Mācītājs saticis jauno puisi un.

nepazīdams viņā satikto pirmo puisi, aptaujājies atkal, vai
negribot nākt pie viņa par puisi.? Labi. šis ar mieru. Pa-
ņēmis atka! mācītājs puisi vāģos un braukuši. Pabraukuši
kādu gabalu, ķēve dirsusi. Mācītājs prasījis: Kas tas

tāds?» Puisis atbildējis: — «Gaļa!» —
Tas mācītājam pa-

ticis, ka puisis neko no tādām lietām nezin. Pabraukuši kā-
du gabalu, ķēve miezusi. Mācītājs prasījis: Kas tā tāda?.;
Puisis atbildējis: < Apakšgala:. Tas sevišķi gājis cienīgpa-
pam pie sirds.

2. Nobraucis mācītājs mājās un stādījis savām meitām

priekšā jauno puisi: «Jānis». Mācītāja meitas bijušas, ļoti
skaistas. Jānis ar tām vienmēr lakstojies. Kādreiz mācī-

tājs aizsūtījis Jāni meitām līdzi uz ezeru peldēt. Jānis pie
ezera noģērbies un devies peldēt. Arī meitas peldējušas.
Te vecākā meita pamanījusi jānim kautko staklē, mietam

līdzīgu. Tā sākusi kliegt: «Vai. Jāni. kas tev tur?> un rā-

ļfiusi uz pimpi. Jānis atbildējis: «Tas ir smeķīgais!» Tā-

Pat ar' otra. jaunākā meita prasījusi: «Kas tev tas, Jāni?» —

«Smeķīgais», — Jānis atbildējis. Nu abas kliegušas: «Dod,
"°d mums arī!» Jānis tām pēc kārtas uzgūlies. Bet šās

priecājas par «smeķīgo», un nu prasa pastāvīgi, lai dod. Jā-
nis, noguris no ēdināšanas, gājis uz māju. Meitas pastasti-
pas tēvam, ka Jānim esot smeķīgais. Nu mācītājs nopra-

stas par lietu un tūliņ aizdzinis Jāni. Bet viņa meitas vel

"fP'raudājušas pēc smeķīgā.
Uzrakstījis E. V—dc. Jaunburtnieku pag1.. Valmieras apr.

Teicējs Alberts P -nis. Valmierā.

LFK 625, 1057.

Var.: no Skultes, Taurkalnes, PBK.. no Ezeres. LFK 647. 1085.

5114. Mācītajā meita un čigāns.

v

ßeiz mācītājs nejauši dabūjis zināt, ka ša meita pisas
ar čigānu. Ak tu Kung*. šito grēku, tur jau pat debesis var

sabrukt! Cienīgtēvs tūliņ atsaucis čigānu uz muižu un nu

pinies zvērināt un rāt, vai šis, grēka pagale, elles nemaz

bīstoties! Čigāns klausījies, klausījies un beidzot no-
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teicis: «Ek, ko nu. cienīgtēvs, to elli par tādu nieku tik

daudz daudzini!» Pēc tam viņš atpogājis bikses, nogulies
un piemetinājis: «Neklabini nu tik daudz zobus: nāc un iz-

pis tu mani. un būsim līdzīgi!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Ungurā.

5. MĀCĪTĀJISAVĀSTARPĀUNNODABĀ.

5115.

traki dzīvodams ar meitām, nodzīvo visu savu

muižu, naudu un mantu. Beidzot palicis vienīgi baznīcas

zelta, krusts. Kad nu tā, šis pārdod arī to pa kluso pusi un

par dabūto naudu aiziet pie meitas. Pežā skatīdamies, viņš

dziļdomīgi saka: «Kas ir zemes plašums un debesu izplatī-
jums pret tevi, mazā šķirbiņa! Un kas ir jūras dziļums pret

tevi, tu mazais caurumiņ? Tevī ir nogrimis viss, un no-

grims arī baznīcas krusts, ja tikai Dievs tas Kungs tā gri-

bēs. Amen.» Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Ventspilī.

5116. Mācītājs un papagailis.
Kāds mācītājs gribējis savam draugam, otras draudzes

mācītājam, uz dzimšanas dienu uzdāvināt papagaili. \®
laikā uz dtrauga pusi gadījies braukt pazīstamam plostnie-
kam, mācītājs tam iedevis rubli dzeramnaudas, lai dāvanu

aizved. Plostnieks būrīti ar papagaili pakāris uz plosta un

braucis. Bet braukdami plostnieki, kā jau parasts, dažne-

dažādi lamājušies. Starp citu, priekšstrādnieks vienmēr uz

«malačiem» (dienas strādniekiem) kliedzis: «Velc, velc, W

pisies!» uz ko pēdējie aizvien atklieguši: «Kaut

vilks parautu, vecais ķēms!» Tā kā brauciens turpinājis
vairākas nedēļas, tad papagailis jau pēc pirmās nedējas klie;

dzis abus teicienus plostniekiem līdzi. Aizbraukuši £al''

plostnieki uzmeklējuši mācītāju, nodevuši tam būrīti

putnu un, saņemot vēl dzeramnaudu, aizgājuši. Šim maCl

tājam jau viens papagailis bijis, tagad tas novie

tojis iepriekšējam blakus. Otrā dienā mācītāja muiža san

kotas lielas viesības. Kad viesi piecēlušies no galda, tad

jas tēvs tos vedis zālē parādīt savus putnus. Starp vl
,

eSie

bijis arī prāvests, kad tas nostājies būrīša priekša, tad Ja
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nais papagailis kliedzis: «Kaut jau tevi velns parautu, ve-

cais ķēms!, uz to vecais atbildējis: «Ak Kungs, paklausi
mūsu lūgšanu!» Jaunais atkal ķērcis: «Nu velc, velc. ko

pisies!» Prāvests par to joku tā saskaities, ka jau tūliņ rī-
tu pavēlējis mācītājam ar visiem putniem no draudzes iz-

mākties.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Ungura.

5117.

Kādam muižniekam bijuši trīs draugi: pops. ksendzs un

rabins. Viņi vienmēr gājuši pie muižnieka spēlēt kārtis.
Katru reizi, kad tie spēlējuši, viņi arī lamājušies. Kādreiz
barona sieva, nevarēdama vairs noklausīties viņu lamu vār-

dus, teikusi uz vīru, lai dzenot tos projām, viņa vairs nevarot
izturēt. Barons piegājis pie spēlmaņiem un teicis: «Draugi.
Ja. il}s gribat lamāties, tad labāk ejat projām!» Viņi apso-
ījuši vairs nelamāties. Nebijis ilgi jāgaida, kad sākuši at-
kal lamāties. Barons pārskaities, paķēris plinti, lai šos pār-
biedētu. Katoļu mācītājs un pops aiz bailēm katrs pa savu

l°gu izlēkuši ārā!, žīdu mācītājs uztrūcies gan, bet atkritis

atpakaļ. Barons piegājis pie viņa un teicis: «Tu esi varo-

šs, ka tu neaizbēgi!» Šis atteicis: «Varonis gan, bet vai tev
nav tīru apakšbikšu? Es vairs nekur nevaru iet!» — Va-

ronis aiz bailēm bijis pieķēzījis bikses.

Uzrakstījis Br. R—tiņš, Rīgā.

Teicējs Miķelis D—vskis. Cesvaines pag., Madonas apr.

LFK 72, 3325.

5118.

Katoļu mācītājs ēdis riekstus un teicis uz luteru mācī-

tāju : «Tā jūsu ticība ir tā rieksitu čaumala, bet mūsu ti-

cība...» Te pārkodis riekstu un spļāvis: «Tfu, tfu! Tārps!»
Uzrakst. Alma M—ne, Rīga.

Teicēja A. St—te, no Patkules.

LFK 450. 960.

5119.

Vecam mācītājam vairs nestāv. Šis izmēģinās visvisādi

jo dabūt augšā, bet velti. Kad redz, ka nekas nebūs, mācī-

tājs pārmet krustu un saka: «Nekā, lai notiek Dieva prāts:
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Ko tas Kungs liec uz zemi, to visi cilvēki ar savu gudrību
nespēs celt uz a<ugšu!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

5120.

Reiz kāds garīdlznieks aizbraucis pie sava kolēģa, stu-

diju biedra, ciemos. Abi uz tiem priekiem drusku iedzēruši.

Ciemiņš vedinājis, vai te nevarot arī meitas, dabūt.
—

«Dabūt

jau var, bet man vairs viņas nav vajadzīgas: pimpis veselu

gadu nav stāvējis! mājas tēvs skumji stāstījis. — «Jāja.
draudziņ.» arī ciemiņš nopūties, «un atceries vien. cik «ii

ir, kad tu pats ar pimpi zvaigznes gribēji čupā grūzt un pa-

kavas mētāji pa istabu, ka skanēja vien, un nu vairs nevar

pat veca kažoka apkaklē iebāzt!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

6. MĀCĪTĀJS UN KALPOTĀJI.

5121. Slimais mācītājs.

Viens mācītājs reiz tapis slims. Tas sūtījis savu kučieri

pie daktera, lai dabūtu zāles. Dakteris sacījis kučierim, lai

mācītājs īemiezot butelē un tos mīzalus atnesot viņam, tad

viņš varēšot zināt, kāda mācītājam slimība un kādas zāles

tam vajadzīgas. Kučieris visu pateicis mācītājam, ko dak-

teris teicis. Mācītājs tūliņ iemīzis pudelē un iedevis kučie-

ram, lai aizved dakterim.! Braukdams., kučieris iegājis

krogū sasildīties. Bet tam saplīsusi mīzalu butele. Kučieris

domā jis, ko nu darīt! Pēdīgi sadomājis un sadabūjis citu

buteli. nogaidījis, kad krodzinieka govs miez, pielējis bu-

teli ar govs mīzaliem un aizvedis dakteram. Dakteris sacīs

pētīt mīzalus, palicis tīri vai dulns un teicis kučieram, l_al

mudīgi brauc mājās un atved mācītāju pie viņa, jo tam P eC

trijām dienām dzimšot teļš. Kučieris mudīgi pārbraucis nļil
'

jās un stāstījis mācītāiam. ko dakteris teicis. Macīt<iJs

braucis arī pie daktera, bet, kā jau ziemas sala laikā, iebrau-

kuši nakti krogū pārgulēt. Pa nakti krodzinieka govs
dze©'

dējusi teļu. Kučieris lmudīgi atņēmis govij teļu un P^cļlC

to mācītājam. No rīta krodzinieks gribējis mācītājam teļ

atņemt un teicis, ka tas esot viņa govs teļš. Bet mācītāj

krodziniekam teļu nedevis, jo kučieris apliecinājis, ka da *

teris esot teicis, pēc trijām dienām mācītājam piedziņu^
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teļš. Mācītājs ar kučieri ielikuši teļu vezumā un braukuši

mājas.

Uzrakstījis J. S—ols. Bārtas pag.

Teicēja Lavīze Ku—me, Bārtas pag.. Liepājas apr.

LFK 74. 1124.

5122.

Dzīvojis! reiz mācītājs, un pie tā mācītāja dienestmeita.
Tā vienmēr domājusi, kas šai tāds melns un tāda šķirbai va-

rot būt kājstarpi. Viņa izdomājusies, izdomājusies, bet pie
īsta prāta nevarējusi tikt. Beidzot nodomājusi, ka jāprasot
mācītājam, tas tas gudlrākais cilvēks esot, un tas gan zināšot.

Kā tad. Reiz šī satiek mācītāju vienu pašu istabā. Viņa
piegājusi cienīgtēvam bailīgi klāt un prasījusi: «Cienīgs,
žēlīgs cienīgstēvs, kas man tāds melns un tāda šķirba kāj-
ytarpī?» Cienīgstēvs nosmējies un teicis: Tā jau. meitiņ,
ta debesu lampa!» Meita padomājusi un teikusi: «Nu, lūk,
"ik! Es jau tā domāju! Tādēļ man viņdien vinmājas Andža

x ilka dakti, ka tauki vien pilēja!»
Uzrakstījis J. Lan—skis, Nītaures pagg.

Teicējs J. P—ņš.
LFK 280. 1966.

5123.

Kādā vēlā vakarā, kad laukā plosījies īsts negaiss, mā-

cītājs sūtījis savu kalponi uz pagrabu pēc vīna. Līdz pa-

grabam bijrsi labs gabaliņš ko iet, un meitai nemaz negribē-

jis no siltās istabas līst laukā sniega putenī. Šī pukodamās
ākusi ģērbties: vilkusi vatētas bikses kājas, sējusi lakatu

ļlz lakata. To noskatījies mācītājs un teicis: «Ko nu tu,

Līz. tik daudlz vīsties, cik te tālu — paskrien tāpat!» — Ja,
kā tad. cienīgtēvsi, paskrienat jūs, ja ta varat!» meita šim

«bet peža jau nav vējlukturs. ar kuru var skriet,

*5 padomā!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

5124.

..
Bijis kāds aplam negants un skops mācītājs. Reiz ku-

teris šim prasījis, lai atlaižot svētdienu brīvu: gribot iet

Pļe dievgalda un pēc tam ciemos. «Kada tev galda vajag,
«ādas maizes?» cienīgtēvs dusmīgi iesaucies. Ludz Dievu
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un strādā — kļaus kungus un pisies! — visi tavi baušļi, visi

tavi pātari!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Ļaudonā.

5125.

Kādā svētdienas pievakarē cienīgtēvs gājis aplūkot sa-

vus laukus. Te uz reizi tas kādlā grāvī pamanījis savu puisi
ar kaimiņu Trīni stumjoties. «Vai, mans mācītais,

uz Juri lūkodamies, runājis, «vai tev pavisam nav no grēka
bailes, ko tu tagad dari?» — «Es? nekā sevišķa, cienīgtēvs.)
puisis mierīgi atbildējis, «es tikai gribēju drusku pajāt ar

tādu ķēvi, kas acīs skatās. Nu, un par Trīni, cienīgtēvs,

jūs labākas neatradīsiet. Paskatāties tikai, kas tie par

gurniem!» Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Daugavpilī.

7. MĀCĪTĀJI DAŽĀDĀS GAITĀS.

a. MĀCĪTĀJS CEĻA PIEDZĪVOJUMOS.

5126.

Senāk mācītāji braukājuši pa mājam apkārt, bērnus

pārklaušinādami. Kādās mājās saimnieks, gribēdams Jaņ1

mācītāju uzņemt, sarīkojis mielastu. Vēlāk, kad mācītāj:

gājis atejā, saimnieks licis puišelim stāvēt apakšā un no-

slaucīt mācītājam pakaļu. Puika arī noslaucījis. Mācītājs-

gribēdams redzēt, Kas tur apakšā par lietu, pabāzis galvu

lai paskatītos. Puika atkal domājis, ka tas nav pirmo reizi

labi noslaucījis un mācītājs nosēdies otrreiz, slaucījis atka

un — notašķījis mācītājam visu seju. Tā i mācītājs nav

dabūjis redzēt, kas tur apakšā.
Uzrakstījis J. L-sis.

Teicējs V. Ķ—bers. Sātiņu p

5127. Mācītājs un padumja meita.

Jauns mācītājs, braukdams uz baznīcu, paņēmis pie ļļ*
vis ratos pavest kādu jaunu, padumju meitu. Gribēda

izzināt, ko par viņu draudze runā, tas apprasījies gan s;



gan to. «Ko tur nu sūdu runā,» stāstījusi meita ar pilnu
muti, < saka, ka tāds pusērzelis, elles izpisējs jau esot. Kal-

ponēm jau miera nebūšot.» — «Ko?» — iekliedzies mācī-

tājs pārskaities un izgrūdis meitu no ratiem, ka noblīkšķējis
vien. Meita, no krūma ārā līzdama, dusmojusies: «Nu, pa-

gaid' tik! Ja tu man tagad grūzdams uz zariem būsi pežu
pārplēsis, tad tik tu no viņsētas Miķeļa redzēsi velnu!»

—

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Rīgā.

5128.

Pār robežu braukuši baznīckungs un kāda dāma. Dāma

gribējusi kontrabandas ceļā pārvest pār robežu dažādas

smalkas špices un audumus. Lai izglābtu mantas no atņem-
šanas, viņa lūgusi baznīckungu paslēpt tās sev biksēs. Baznīc-

kungs arī bijis ar mieru daiļai dāmai izlīdzēt. Pie robežas

robežsargi izkratījuši dāmu un, nekā neatraduši, griezušies
ar jautājumu pie baznīckunga, vai arī viņam nekā neesot.

«Ir
gan,» atbildējis baznīckungs. Kas tad šim esot un kur?

Esot biksēs sieviešu prieks. — «Tādas lietas mums nevajaga,»
atbildējuši robežsargi.

Uzrakstījusi S. R., Rīga.

Teic. S. H., no Jaunlatgales.

b. MĀCĪTAJAM PASTAIGĀJOTIES.

5129. Paldies, mācītajā kungs!

Mācītājs vasaras vakarā pastaigājas kapsēta. Pie kada

Pa vin * rec* z
'

ka viens pāris stumjas. Svētais dusmas

Jēdzies, mācītājs sper virsējam ar kāju. Šis it mierīgi at-

Paldies, mācītāja kungs, nu ir iekšā!»
' J

Uzrakstījusi R. Sk.

Teic. F. G.. no Alīīksnes un Cēsīm.

5130.

, Mācītājs reiz vēlu vakarā pastaigādamies, dzird, ka

būnios kaut kas čab, it kā runiā, it ka ņurd, ne ša, ne ta.

kaušoties vien, nekā nevar saprast. Gribēdams to lietu

mācītājs iet skatīties. let un ierauga, ka puisis
Nar meitu. Mācītājs skatās, skatās, pec laiciņa apsviezda-

417
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mies nosaka: «Butu jābaras, bet vai tad nu tam par elli

iestāstīsi, kas pašreiz ap debesu plāiceņiem mielojas!»
Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Majoros.

c. MĀCĪTĀJIUNPUIKAS.

5131.

Nomiris kāds lauku vecītis,. Uz kapiem to pavadījis mār

cītājs. Lāga neprazdams latviešu valodu, mācītājs savā pava-
dīšanas runā sacījis: «Pislis tu esi bijis un pislis tu palik-
si

. . .»

Mācītāja vārdi stipri ķērušies pie sirds nelaiķa sievai.

Pēc apbedīšanas vecīte pienākusi mācītājam klāt un kaunīgi

piezīmējusi: «Viņš jau nu gan, mācītāja kungs, tāds nebij
kā jūs sacījāt, viņš jau tikai pa sestdienas vakariem . .

•»

Uzrakstījis P. B.

Teicējs A. J—ns, no Ērgļiem.

Var. no Bērzaunes, LFK 455. 1329.

5132.

Reiz mācītājs piegājis pie puikas., kas ceļmalā ganījis
aitas, divas kazas un vienu āzi. Mācītājs apskatījis puikas

ganāmpulku un teicis: «Kur ta tev, dēls, tas āzis tāds no*

mērējis: laikam tu viņu labi negani?» Bet puika nav vis

vakarējais un atbildējis: «Nu, lūko tu tās divas kazas p
ist<

tad i runā!»
Uzrakstījis A. Rg.. Sinoles pag., Valkas apr.

5133.

Limbažos dzīvojis kādis ļoti dievbijīgs (mācītājs. KatA

vakaru, saulei noejot, tas gājis lūgt Dievu. Zēni io. n°

rojuši, un viens reiz iekāpis kokā. Mācītājs lūdzis sirsni»

un svinīgi: «Kungs, runā, tavs kalps klausās!» Zēns sve

balsī atteicis: «Antonius!» (tāds bijis mācītāja vārds),

pēc laika viņš atkal teicis. Kad trešo reizi mācītājs

«Runā, Kungs, tavs kalps klausās! Viņš darīs visu. ko

priekš sevis liksi!» Zēns klusi, bet svinīgi teicis: «Antoni

iepūt man dirsā!» Uzrakst. nezināms

Teicēja L. Z-riņa, 82 g. v.,
Ādažos.
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5134.

Kādreiz mācītājs sava suņa pavadībā gājis pastaigāties.
Suns aizskrējis jau labu gabalu pa priekšu, kur kāds puika
ganījis cūkas. Kuilis patlaban zadzies projām caur sētu, ko

ieraudzījis suns un dzinies pakaļ, — un kā! licies kuiļam no

muguras puses virsū, tā izrāvis pautus. Par brīdi nācis pats
mācītājs. Puika skrējis pretī un dusmīgi bāries: «Tavt

tunt idiāva manam tuiļam pautut!» Puika to tik ātri nobē-

ris, ka mācītājs nesapratis un prasījis: «Kas, kas, ko tu

muldi?» Puika vēl vairāk saskaities teicis: «Nu, kad tu tā

netaploti, et teiktu līdībā: et būtu tuilit, tu — tunt, et līdītu

taul tētu, tu liktiet man viltū un idlautu pautut!» (arī: «un

kodīti man diltā!»).
Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag., Valkas apr.

Dzirdēta Zaļa muižā.

5135.

Mācītājs pārklaušinājis kādu puiku, kas bijis aplam
liels palaidnis. Kad mācītājs licis šim noskaitīt kādu dzie-

smiņu, tad puika arī tūlīt rāvis vaļā:
«Pipelīte cāļus kāva,

Pa namiņu tecēdama;

Es tev lūdzu, pipelīt,
Atstāj vienu diziedātāju!...»

— «Ak tu, elles grozgalvs!» — kliedzis mācītājs, saķer-
dams puiku aiz auss, «es tev prasu dievvārdus, nevis tavas

grēka žvangales»!» — Bet puika, raisīdamies vaiļā no kunga
nagiem, mierīgi atteicis: «Cienīgstēvs, cienīgstēvs, ja jau
jūs tā par «mākti» gribiet, tad es dziedāšu Dieva dziesmas,

ļjkai nenoplēsiet man ausi. Ja jūs mani pataisīsiet par

kas tad man vecumā maizi dos!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

d. MĀCĪTĀJS IESILUMĀ.

5136.

Kāds mācītājs bijis kāzās un tur krietni vien iesilis.

Gribējis braukt mājā. Uzvilcis mēteli, bet ne par ko ne-

īrējis aiztaisīt jostai sprādzes. Kāds piesteidzies aiztaisīt
,m mācītājs teicis: «Vai tur nebūs sirdij sapet. Caurums ir

1111
nevar trāpīt!»

Uzrakstījusi K. Lidija, uo Rīgas.
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5137

Reiz kādās viesībās, kur visi viesi_ bijuši, tai sakot, pašu

cilvēki, pēc pusnakts sākuši iet rotaļas — dzēruši un rota-

ļājušies. Beidzot viens no viesiem izgudrojis pavisam jaunu

«spēlīti»: visiem kungiem un dāmām vajadzējis izģērbties

un nogulties ciešā rindā uz grīdaa Pec tanī visus pārseguši

ar vienu segu. Rotaļas noteikumi bijuši tadi, ka katram,

kurš pirmais pakustēsies, būs jāmaksā sods. Starp gulēta-

jiem bijis arī kāds mācītājs. Tam, nabagam, guļot blakus

kādai dūšīgai meičai, sācis celties... Šis gan turējis, turējis

pimpi ar roku, bet beidzot, nevarēdams vairs ilgāk ciest,

sācis gan kustināt dibenu: sak, vilks lai rauj —
dos ķIW

ka't pašu krustu, bet ilgāk ar' vairs nevar ciest!»
r Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

e. STIPRI UN SULĪGI.

5138.

Kāds pērminderis ļoti labi saticis ar savu cienīgtēvu un

tam arvien no savas nabadzības kaut ko nosūtījis, la rei

viņš licis salasīt ogas, un pērmindera mazais puika tāls m-

cītājam aiznesis. Aiznesis, devis mācītajam un teicis: «

nu, cienīgtēvs, es atnesu ogas, mīkstas jau gan ir ka*

diņi.» _ «Vai, vai, dēls, vai tad tēvs tevi tā māca ruuat.

teicis mācītājs. —
«Tāds jau nu viņš ir, dums ka dirs*

savukārt atbildējis puika. Te nu cienīgtēvs pavisam apru

cis un nolēmis svētdien par to lietu runāt ar veco perrmncie •
Bet ar veco nebijis labāk kā ar jauno. Kad tas dabu J
zināt, kā puika runājis, — uztraucies un teicis: «Nu, pag*

puis\ iešu es mājā, tad tu dirsīsi citādu suchņu!»
r

Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag.. Valkas apj _

Varianti: no Cesvaines, LFK 72, 441, no Vestienas. LFK 17,

193, bez vietas apzīmējuma. PBK.

5139. Visi trīs labi.

Saimnieka dēls aizved mācītājam zirņus — ciemaik» *

ļam. Mācītājs jautā: «Vai mīksti tie zirņi,
kad

«Jā, vai ziniet, tik mīksti, ka mācītajā 5...i!» — «lv,

lops, ej mājās un pasaki, lai atnāk tavs tevs rīta!»
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Labi. No rīta atnāk tēvs un prasa cienīgtēvam, ko šis
veļoties? «Vai tu nemaz nemāci savu dēlu drusku godīgāki
runāt, vai nemaz viņu par to neper?» — «Situ, cienīgs mācī-
tāja kungs. Sit, kaut vai apd...s, bet kā nekā, tā nekā!»
— «Tu, lops, tu nemaz neesi labāks par tavu dēlu! Tu,
maita, taisies, ka tiec un manās acīs vairs nerādies!»

—

Uzrakstījis R. L—(laks. Svitenes pag.

LFK 754. 657.7

f. PIE CIENĪGMĀTES.

5140.

Viena sieva gājusi sūdzēt mācītāja cienīgmātei, ka vi-
oas virs- gribot, lai viņa ņem un iebāž, bet viņa negribot to
darīt. Cienīgmāte labi izbrīnījusies, ka viņa ,prasta sieva,
negribot to darīt, ko šī pati vienmēr darot. Tad sieva arī

apsolījusies to darīt, tikai teikusi: «Nu, labi, bāzt es iebā-
zīšu, bet ara nevilkšu, lai pūst!» —

Uzrakstījusi Irma M—ne, Rīgā.

Teicēju E. M—niece. Liepāja.

LFK 32, 2552.

5141. — 5142.

1. Reiz pie viena mācītāja dzīvojusi dienestmeita.

\iņa bijusi ļoti skaista. Puiši viņai tikpat kā liptin lipuši
riņķi. Nevarējusi nekā no viņiem atkauties. Meita prasī-
jusi cienīgmātei, kā lai no puišiem atkaujas. Cienīgmāte
teikusi meitai, lai šī paņemot un iesienot kājstarpi šķērītes,
un kurš bāžot iekšā, tam lai griežot nost.

Labi. Vakarā gulēt iedama meita iesējusi kājstarpi
šķērītes. Kā tad, pēc kāda laiciņa jau viens brūtgāns klāt

gan. Meita arī neko nesacījusi. Šis tūlīt pie šās gultā iekšā
u n bāž arī. Tikko šis riktgi vēl nemaz nav iebāzis, tā meita
saspiež šķērītes, un šim gals nost gan. Šis tūlīt aiz sāpēm
Prom, ka mati vien novilnījuši. No tās reizes vairs neviens

Pie meitas negājis gulēt.

L 2. Rītā, slaukot istabas, meita atradusi nogriesto ga-

ļpu. Kur šo nu liks: izsviedusi turpat pa logu uz ielas,
lodien taisni bijusi Lieldienu sestdiena. Vakarā visi ļaudis
gājuši ar svecītēm rokās uz baznīcu. Ejot garām gar to logu,



par kuru meita izsviedusi galiņu, vienai vecenītei izkritusi

svecīte (mazs galiņš). Šī nu, nabadzīte, meklējusi, meklējusi
pa tumsu, bet kā nekā, tā nekā. Beidzot sagramstījusi mei-

tas izsviesto galiņu. Šī nu domā, ka svecīte vien un iet tik

prom uz baznīcu. Aiziet baznīcā, viņa grib savu sveces ga-

liņu aizdedzināt, bet nav spičku. Gājusi pie viena cita

baznīcēna, lai šis šās sveces galiņu aizdedzinot. Šis arī de-

dzinā, dedzina, bet šī tik švirkstējusi un nemaz nedlegusL
Beidzot šis sācis skatīties un ieraudzījis, ka tā nav vis sve-

cīte, bet pimpa gals. Šis pārskaities kliedzis: «Tā jau nav

svecīte, trakā vecene, tas jau ir pimpa gals!»
Uzrakstījis Jānis L—skis, Rīgā.

Teicējs J. P—ņš. Nītaures pag.

LFK 280. 1971.

422
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IV. Mācītāji amata darīšanās.

1. MĀCĪTĀJS UN GRĒKU SŪDZĒTĀJI.

5143.

Reiz meita aizgājusi pie mācītāja grēkus sūdzēt: «Ak,
mīļais mācītāj, es biju vienās kāzās. Man tur uzkrita
bikses!»

— «Vai tās bikses pilnas bij', vai tukšas?» — «Nu,
pilnas, mācītāja kungs!» — «Nu, tad lūdz Dievu baznīcā trīs
svētdienas augšpēdu!»

Uzrakstījusi Alma M—ne. Rīgā.

Teicēja Anna St—te, 40 g. v.. Patkules pag.

LFK 450, 1216.

5144.

Kāda meita aizgājusi pie mācītāja grēkus sūdzēt. Savu

pēku stāstu tā iesākusi tā: «Es, mācītāja kungs,, eju bieži

Palīdzu nabagiem. Nedaru kustoņiem pāri. Ne-
senu neapmeloju...» — «Tad jau tu, meit, esi pati patiesība!»
Pārtraucis mācītājs. «Jā, bet tomēr esmu «drusku» grēko-
jusi: es nomaitāju ārlaulībā dzimušu bērnu!...»

Uzrakstījis R. K.

Teicējs M. Z., Taurkalnes pag

5145.

.Reiz kāds vīrs gājis pie mācītāja grēkus sūdzēt un sta-

stUis, ka viņš sievu ņemot no muguras puses. Mācītājs
ka tas esot liels grēks, un par to viņam esot jāuzliek

jļļ*ļs- Mācītājs licis viņam piesiet sevi valgā un veselu ne-

dus.i neko vairāk neēst kā zāli un baurot. Vīrs arī ta da-

riJ.is- Sieva bijusi dikti nobijusies un prasījusi, kas vīram

Vainas. Beidzot vīrs arī izstāstījis. Nu sieva paņēmusi
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sudraba rubli un aizgājusi pie mācītāja. Tas prasījis, ko

viņa gribot. Sieva rādījusi sudraba rubli un prasījusi, kas

tas esot. «Tas ir viens sudraba rublis,» atteicis mācītājs.
Nu sieva apgriezusi rublim otru pusi un prasījusi atkal, kas

tas esot. «Tas arī ir viens sudraba rublis,» teicis mācītājs;
Nu, tā tad! tas esot viena alga, no kuras puses rubli skato-

ties. Mācītājs apstiprinājis, ka tā esot. «Nu, tad,» sieva

teikusi, «ja tas ir vienalga, tad es savam vīram esmu tikpat
laba kā no priekšas, tā no pakaļas, un tādēļ jūs manu vīru

par neko esat sodījuši!» Mācītājam nu gribot, negribot sods

bijis jāatlaiž.
Uzrakstījusi Irma M—ne. Rīgā.

Teicējs O. St—ergs, Rīgā.
LFK 32, 2566.

5146.

Pie mācītāja atnākusi grēkus sūdzēt kāda bagāta at-

raitne. Mācītāljs nebijis ilgi dabūjis un nu gudrojis, ka par

sliktu nebūtu, šai «uzšaut», tikai nevarējis izdomāt, kā lai

šai uz reizes paprasa. Beidzot izlicies ļoti nogrimis Dieva

lūgšanā un, it kā no miega atmozdamies, teicisi, ka Dievj
pašlaik ar viņu runājis un apsolījis viņas grēkus tikai tad

piedot, ja viņa Dievaan caur viņa kalpu neliegšot to, ko ne-

esot liegusi tiem pasaules kārumniekiem, kuri pipeles y' en

rokā nēsājot un par to vien domājot, kā varētu no viena

meitieša uz otra velties. «Tā tad, mīļā māsa, viņa griba tev

ir zināma! Ja gribi savu grēku nalstu atvieglināt, tad

esmu ar mieru šoreiz būt par vidutāju starp tevi un
10

Kungu, jo ceru, ka tu par manu palīdzību no savas bagātī-

bas kādu grasīti arī priekš balznīlcas neliegsi!» Kad atraitne

samaksājusi piecus rubļus baznīcai par labu, tad labais gafls

nekavēdamies ievedis to savā ģērbkambarī un stājies pie

sava tik «neierastā» un grūtā darba.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rēzeknē

5147.

Bijis kāds mācītāj®, traki liels dzērājs un liels ntf'ļļ
f'ēģeris». Kad pie šā nākušas meitas grēkus sūdzēt, tads re

ādu no smukākajām tas palaidis uz māju neizlietotu. »r.
labāk devusi, to cienīgtēvs palaizdams pie durvīm arV

vēl noskūpstijis, teikdams: «Lai miers ar tevi, mana nu-
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iekš tā Kunga, jo tu šodien pestīšanu esi saņēmusi no viņa

kalpa rokām!» Reiz, kad šis atkal pēc visas «pestīšanas»
kādu smuku, bet padumju meitu izlaizdams, runājis pa-
rastas vārdus, meita, slaucīdama slapjo kājstarpi, klusu, it

kā pie sevis teikusi: «Pestīt jau nu šodien pestīja gan vai-
rāk, kā vajadzēja, tikai nevis ar roku, bet ar to, kas biksēs!»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Rēzeknē.

5148.

Meita aizgājusi pie mācītāja; grēkus sūdzēt. Mācītājs
prasīji», vai šī pie puišiem ar' gulējusi? «Gulēju,» meita

kaunīgi atbildējusi. «Pist devi?» —

«Devu gan!» —
«Par

ko tu devi, vai nezināji, ka šitādi kumēdiņi Dievam ne-

patīk?» mācītājs meitai stingri noprasījis. «Ak, nepatīk?»
meita iesaukusies. «Nu, tad mani tas Slamstu Jānis ir pie-
šmaucis! Viņš divas dienas no vietas man staigāja pakaļ
un kala, ka taisni pie šitiem darbiem esot Dievam patikšana.
Kad jau nu tā, tad tā — es domāju, un ļāvu, lai šis dara,
ko grib.»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rēzeknē.

5149.

Meita sūdte garīdzniekam grēkus. Kad viss jau kārtu

Kārtām pārstāstītsi, mācītājs vai šī ar puišiem arī

gulējusi. Esot jau gan, meita kaunīgi atzīstas. «Nu, labi,
vai slikti gulēji?» — «Labi, labi, kā tad citādi!» — meita

Priecīgi iesaucas, «Mārtiņš jau ir tāds puisis, kurš, ka va-

karā liekas virsū, tā rīta gaismā kāpj nost!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Koknesē.

5150.

Jauna meita sūdzējusi grēkus. Kad jau viss bijis iz-

stāstīts, mācītājs ieprasījies: «Vai pie puišiem arī gulēji?»
**- «Gulēju gan!» meita kaunīgi atzinušies. «Pist ar' devi?>

P°ps-, kāri ūsas braucīdams, apskatījis meičas veselīgo stāvu

uu, saņēmis uz jautājumu apstiprinošu atbildi, iesaucies:

Nu, ar pipeju debesīs neiebrauksi: lūdz Dievu un strada,
fad dabūsi ēst Dieva ceptu plāceni! Un tagad nāc, lai es
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tavu grēku air savu svētu roku noņemu!» Pops vedis meitu

pieņemamā istabā, kur bijusi «svētīšanai» piemērota guļas
vieta. Uzrakstījis Oļģerts,

Noklausīta Dagdas pag.

5151.

Pie mācītāja aizgājusi meita grēkus sūdzēt. Kad jau
viss bijis izteikts, kas uz sirds gulējis, mācītājs prasījis:
«Nu, vai pie puišiem ar' gulēji?» — «Gulēju!» meita kaunīgi

knibinājusi lakata stūri. — «Godīgi gulēji?»
pratinājis tālāk. «Kā kuro reizi: dažs neko, bet dažs nekur

liekams!» meita vēl vairāk piesarkusi un pie laika nolikusi

uz galdiņa lieku rubli. Mācītājs palicisi redzami laipnāks
un teicis, lai šī domās saskaitot visus tos, kas «nemierīgi gu-

lējuši» un tad par visiem kopā noskaitīšot vienu lūgšanu —

gan jau tad Dievs grēkus piedošot. Meita skaitījusi labu

laiku, klusu zem sevim murminādama un pie pirkstiem rē-

ķinādama. Beidzot vai pusraudus iesaukusies: «Cienīgs-

tēvs, dariet, kā ziniet, es nevaru saskaitīt: līdz trīsdesmit

trīs tiku, tālāk sajuka — nezinu vairs ne balta, ne melna:»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

5152.

Mācītājam bijušas paģiras. Neskatoties uz to, šim to-

mēr vajaga noturēt dievkalpojumu. Mācītājs aiziet gan uz

baznīcu, bet visu laiku nikns, kliedz par pasaules grēfcj
nastu un elles sodību. Visa draudze klausās trīcēdama. Kad

sāk kliegt krustīšanai sanestie bērni, mācītājs, ar acīm V&ī',

skriedams krustībnieku rindlu, sašutis iesaucas: «Velns Jj1
par mazu bērnu paliek, pasaules grēciniekus sodīdams. Kāds

nelabais trieca vai puspagastu vienā laikā pisties un
taisni

šodien tos kvekšķus kristīt!» —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Gulbenē.

2. MĀCĪTĀJS UZ KANCELES.

5153.

Senāk bija ieradums baznīcā par slimajiem un
ctfain

nelaimēm no katnceles Dievu pielūgt, lai slimība apstāja*
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un Dievs dod1 veselību. Vienai meitai pēc rozes izārstēšanas

caurums neaizdzijis. Tā arī likusi mācītājam Dievu lūgt.
Mācītājs no kanceles saucis: «Mīļā draudze, lūgsim Dievu

par vienu jaunu meitu, lai viņai ttas caurums aizaug!» Draudze
sākusi smiet. Nu mācītājs kliedzis: «Nevis tas (murumsi, ko

jūs domājiet, bet viens cits caurums!»

Uzrakstījis Juris U—tis, Gatartas pag.

LFK 448 98.

Variants no Koceniešu pag., LFK 23. 6323.

5154.

Reiz pie mācītāja atnācis jauns pāris, lai šos pieraksta
uz laulāšanu un uzsauc. Meitai bijusi no Pežānu mājām, tā-

dēļ jaunais vīrs iedevis mācītājam lieku rubli, lai pie sauk-

šanas iegrozītu māju vārdu tā, ka viņš neskanētu tik ne-

jauki. Labi, mācītājs bijis ar mieru un, kad pāris bijis jā-
uzsajuc, teicis : «Mīļā draudze, šodien pirmo reiz tiek uzsaukts

Andrejs Mārtiņa dēls Pumpurs no Stalidzēniem ar Martu.

Jāņa un lizes meitu Zebiekste no tām mājām, kas ir sievie-

tēm zem brunčiem!» Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Aiviekstes pag.

5155.

Reiz mācītājs piesmējis pagasta daileni — skaistāko

Jeiču. Un kad šī bijusi uz grūtām kājālm, baznīcā nodzie-

di» kolektes.

Mācītājs: «Pirms, kur tad mana Zetilija?»
Šķesteris: «Tās nava še, tā nebūs še, ta vēderu apbrur

cinājusi!» —

Mācītājs: «Kam par labu, tam par labu,

Kam par sliktu, tam par sliktu!

Kungs, iafpžēlojiesi!!» —

Uzrakstījis H. V—gars, Valle.

Teicējs St—is, Vallē.

LFK 182, 45.

5156.

Kāds mācītājs agrākos gados izteicies no kanceles šadi:

«Esmu dabūjis dzirdēt no pērminderiem, mana draudze

*7>t ka mani sprediķi esot tukši un neesot pat vērts viņos

fjklausīties. Bet, mīļā draudze, es gribu jums pie sirds

vienu līdzību un aizrādīt, kas tur ir par lietu pie spre-
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diķa noklausīšanās. Bija man gadījums šorīt pat. Es pie-
cēlos no miega, tāpat nomazgājies izgāju ārā mīzt uz mēslu

gubas, un es redzu, mans lielais, sarkanais gailis kasās pa
mēsliem un neatrod ne nieka. Bet viņš nemeta vis mieru,

kasīja pacietīgi, līdz, beidzot, viņš atrada miežu graudu
kuru tūdaļ apēda, un pēc tam atkal kasījās pacietīgi. Tāpat
arī es jums saku, klausāties jūs ar stipru pacietību, tad arī

jūs tur ko atradīsiet, tāpat kā mans gailis to miežu graudu!
Uzrakstījis Fr. K—ņš, Vecgulbenē.

LFK 142. 2059.

5157.

Kāds no senatnes mācītājiem jaunā gada dienā draudzei

no kanceles sludinājis, ka šinī gadā viņa draudzē pēc skaita

esot tikdaud!z un tikdaudz ārlaulībā dzimušu bērnu... «Kauna

un negoda lieta, ka tādas lietas notiek pasaulē, tas ir, sacīt

grēka darbs. Un šis grēka) darbs ir noticis tikai tā grēka

melnumiņa dēļ, kas nav gandrīz ne lielāks, ne arī daufiz

mazāks, ne melnāks kā katla dibins, kur mana māte putni
vāra priekš sevis un manis. Tamdēļ ikkattram jaunam p*
šam vajadzētu no šāda melnuma sevi pasargāt un uzturi

tīru!...» Smieties jau nedrīkstējuši neviens par
tādu

sprediķi. Uzrakstījis Fr. K—ņš. Vecgulbenē.

Teicēja Jūle š—ne, 47 g. v., Vecgulbenes nespējnieku māja.

LFK 142. 2610.

3. MĀCĪTĀJS UN iESVĒTĀMIE BĒRNI.

a. MĀCĪTĀJS UN MEITEMES.

5158.

Kāda meita gājusi mācībā. Mācītājs prasījis, no kuf'
mājām šī esot? «No Germīžām.» Mācītājs saskaities

uzkliedzis: «Es neprasu par tavu garo mīzienu, es prasu-

kurām mājām tu esi?» —

Uzrakstījis Jānis R—ainis, Bērzaunes pag., Madonas ap

Teicēja A. L—mane, 80 g. v., Bērzaunes p«?

LFK 455, 15328-
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5159.

Vecos laikos cienīgtēvs jaunā!s meitas- iesvētījis daudz

jaunākas, kā tas tagad paralsts. Tāl reiz viena meita gadī-
jusies sevišķi jauna. Cienīgais viņas labi mācījis un stingri
piekodinājis, lai mv par lopiem vien nepaliekot. Tā jaunākā
meita to sevišķi ņēmusi vērā. Pēc kādiem mēnešiem tā at-

nākusi pie māteītāja, varen nobēdājusies. Mācītājs prasa:
«Kas tad tev, mīļais bērns, sirsniņu spiež?» Meita atbild:

«Jūs nu. cienīgtēvs, gan mani labi mācījāt, bet nupat ir

aplam: es sāku jaļu par lopu palikt.» Cienīgtēvs neko nesa-

prot un izbrīnījies prasa tuvāku izskaidrojumu. Meita vien-

kārši atbild: «Nu, man jau sāk spalva augt!» Mācītājs nu

gan saprot, kas par lietu, bet ko nu ar tādu zosi izdarīsi, —

saka: «Tas, bērniņ, nekas, tā jau ir tā debesu lampa!» Muļķe
ar šo izskaidrojumu ļoti apmierināta un laimīgi saka: «Aiz

to vakar vakarā viņu Pēteris tai lampai iegrieza dakti, —

petroleja vien iztecēja. Nu es viņu degšu katru vakaru!»
(Dzirdēts vilcienā no kāda drustenieŠa vai dzērbenieša).

Uzrakstījis A. Rg.. Sinoles pag., Valkas apr.

5160

Kāds mācītājs, iesvētīdams meitas, sācis savu runu sē-

joši: «Mīļās meitiņas:, jūs šodien esiet caur caurim baltas

ģērbušās, bet tur viducī jums tomēr palicis viens mazs, mazs

Melnumiņš!» Uzreiz visa draudze sākusi smieties. Kad no-

mierinājušies, mācītājs, it kā nekas nebūtu noticis, teicis

«Un tas melnumiņš ir jūsu — sirdīs!»
(Šis gadījums ir zināms, ar ļoti maz visiem

kaudzes locekļiem. Un līd!z kāda meita iet baltas drebēs, —

zobgalis tūlīt uzsāk mācītāja balsī: «Jus, mīļas meiti-

esat caur caurim...» v. t. t.).
Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag., Valkas apr.

5161.

Kāda meita gribējusi iet mācībās. Mācītājs licis noskai-

W kādus baušļus. Meita arī noskaitījusi tīri labi. Tad mā-

pītājs uzlicis meitai roku uz krūtīm un prasījis: «Kas tas

l

L

r?>> Meita domājusi, ka mācītājs prasa, ka sauc to vietu.

[Ur viņš uzlicis roku. Viņa tūliņ atbildējusi: «Mācītajā
ku

ags, tas ir mans cicis!» Mācītājs teicis: «Bet, mīļais bērns.

es tak tev prasīju, kas tas ir?» un uzlicis roku meitai atkal
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uz krūtīm, tik drusku tāļāk no tās vietas, kur pirmo reizi.

Meita atbildējusi: «Mācītāja kungsi, bet tas tak ir mans otrs

cicis!» Mācītājs noskaities un meitu neiesvētījis.
Uzrakstījis Br. R—ņš, Rīga

Teicējs Nikolajs Ap., Cesvaines pag. Madonas apr.

LFK 72, 8098.

5162.

Mācītājs iesvētāmiem puišiem un meitām tur pēdējo
sprediķi, un nu ņemas tos pamācīt ar gudrību, kas tiem visu

mūžu noderētm. Kā pirmo netikumu mācītājs ieskata pārlieku
modei pakaļdzīšanos. Tas saka: «Mīiļie bērni un mana nā-

kamā draudze, es jums saku, neskatāties jūs par daudz uz

tām biksēm un brunčiem — kādi viņi ir, bet skatāties uz to,

kas tur iekšā ir!» — «Taisni tā jau māsi darām, cienīgstēvs!)
— kāda meita iesaucas, priecādamās, ka jau iepriekš izda-

rījusi darbu, kas mācītājam patīk, — «mēs ar Aizupju Aleksi

šitās divas nedēļas esam tiku tikām izskatījušies, kas kuram

ir: viņam biksēs, un man atkal zem brunčiem!» —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Bērzaunes pag.

b. MĀCĪTĀJSUNZĒNI.

5163.

Starp iesvētāmiem bērniem bijis puika, kas nav varējis

iemācīties septīto bausli. Mācītāja devis tam šādu padomu.-
lai aizeiot kaut kur vienatnē un tik ilgi mācoties, kamēr

zinot pilnīgi no galvas. Labi! Puika uzkāpis uz kūtsaugšas,

domādams, ka tur viņu neviens netraucēšot. Sācis mācīties-

Būtu jau gandrīz iemācījies, te uzreiz šis sadzird troksni"

Un ko šis redlz? Mācītājs velk savu kalponi pa trepēm

augšā un gāž salmos... Vēlāk stundā, mācītājs prasījis pul
'

kam: «Nu, tagad proti?» Puika atbildējis: «Mācītāja
es biju uzkāpis uz kūtsaugšu. Mācījos, mācījos. Butu Ja

gandrīz iemācījies, te uzkāpāt jūs un pārkāpāt septi

bausli!» — «Sēsties, tu zini!...» mācītājs uzkliedzis.

Uzrakstījusi S. X-

Teicējs S. F., RIS5'



5164.

Toreiz, kad tikko sākušas pirmais skola®, reiz kads zēns

saticis ceļā mācītāju. «Labrīt, cienīgstēvs!» zēns sveicinā-

jis. «vai jūs, cienīgstēvsi, nevariet man pateikt, cik ir tagad
pulkstens? Mācītājs labprāt sveicinājumu atņēmis un pa-
teicis, ka pulkstens patlaban esot astoņi. «Paldies,» atbil-

dējis zēns, «nu tad jūs līdz pulkstens četriem man variet

iepūst sēdamā vietā, jo es iešu uz skolu!» um pats mucis. Mā-

cītāja vaigs apmācies, un viņš gribējis tūliņ skriet bēgošam
puikam pakaļ un to nopērt. Bet ļaudis, kas šo sarunu dzir-

dējuši, to atturējuši, teikdami: «Jums jau, mācītājakkungss s

laika diezgan to izdarīt, ko zēns vēlējās, jo pulkstens, kā

jūs paši teiciet, ir astoņi. Un līdz četriem ir ļoti daudz laika...»

Uzrakstījis R. K.

Teicējs M. Z., Taurkalnes pag.
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V. Krievu baznīca un mācītājī.

1. KRIEVU BAZNĪCAS ZVANS.

5165.

Latvieši, izsmiedami krievu baznīcu, saka sekoši: nī-

tos, kad popa viens pats lokoties pa «cerkvu» un ļaudis ne-

nākot klausīties, — zvaniķis ar zvaniem mīlīgi aicinot: «Īgi

sudā, kaģi sudā, papirosku dam!» Bet, kad pops
visu beidzis

un ļaudis par velti izstāvējušies, — zvaniķis sirdīgi zvanot:

«pišeļņiki, mišeļņiki, — von, pišeļņiki, mišeļņiki, —
von! . *

(Otra variācija: aicinādams zvanot: «za kopeiku tn

kalača!»)
„„

Uzrakstījis A. Rg., Sinoles p.,
Valkas apr.

2. POPS DIEVKALPOŠANAS LAIKĀ.

5166.

Ķesteris nopircis no krievu mācītāja zirņus. Baznīca

ķesteris dziedlājis: «Cienīgs, mācītāja kungs, tie zirņi v

mīksti kā sū—ū—ū—di!» .

Mācītājs: — «Ja tas nebūtu kauns un grēks, tad es w

spertu ar to bībeli, kā tu sadi rstos!

Zoss pazuda, zoss pazuda, kungs apžēlojies!» (rocnoA >

Uzrakstījusi Alma M—ne, Rīga-

Teicēja Marija L—cc, Rīgā-
LFK 17, 235, 170.

5167.

Krievu pops ar latviešu jaunkristītajiem

nevarējis nekādi tikt lieta un reiz baznīca teicis: «Vot,
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ušu garmeteļu šprakli palaiduši, — paļucīties ņevari! Pirki
svečku, — vai dedzināsi pipuļu!»

Uzrakstījis A Rg., Sinoles
pag., Valkas apr.

5168.

Kādreiz pops sprediķa laikā ieraudzījis savā dārzāi storoža
kazu, kura ēdusi kāpostus. Tikmēr pops skatījies uz kazu
un sprediķojis, kamēr nenocieties un uzkliedzis: «Kic ti,
jebitvaju matj! . .»

Uzrakstījis Br. R—tiņš, Rīgā.
Teicēja Ilze Z—le, 70 g. v.. Grašu pag., Madonas apr.

LFK 72. 4612.

5169.

Kāds pops baznīcā, runājot sprediķi, teicis: «Kad nāk

vasara, tad jauni puiši un meitas ģērbušies baltās drēbēs iet

pa mežiem un šķūņiem. Un ko viņi djara? Man kauns ir

teikt. Tik to es varu sacīt: ko ērzelis pie ķēves dara, to viņi
tur dara».

— Uzrakstījis Br. R—tiņš, Rīgā.
Teicējs Andrējs Sausiņš, 72 g. v., Cesvaines p. nesp. m., Madonas apr.

LFK 72, 6819.

5170.

Vasarā karstā laikā pareizticīgo mācītājs gājis bez bik-

sēm baznīcā, tikai imata svārkos. Puikas sadabūjuši kaul-

mušas un palaiduši mācītājam zem svārkiem, kuras lien uz

augšu, un meklē zināmu vietu, kā tas pie lopiem redzams.

Mācītājs runājis, runājis un knosījies, tad vairs nevarējis
paciest un saka: «Job tvaju matj! Šodien nekāda dievkal-

pošana nebūs!» Un drāzies no baznīcas laukā.

Uzrakstījis Kārlis 8.. Rīgā.
LFK 23, 2486.

5171.

Kāds krievu sādžas mācītājs bijis loti liels dzērājs un

rupjas mutes lietotājs. Viņš pat dievkalpojuma laika lietojis

degvīnu un uzkožamos.

Reiz pie grēku sūdzēšanas atnāk apm. 7 gadus vecs zens.

«Kādā grēkā tu atzīsties?

— «Meloju!»
«Cukuru zagi?»
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— «Zagu!»
«Pipeli berze?»

— «Berzēju!» —

Mācītājs sak zenu svētīt: « debesu tēvs radīja
rņusu pirmtevam Ādamam sievu levu, lai viņš savas dabīgās
seklas velti nekaisītu zemē »

Svētīšanu beidzis, mācītā js ieiet altārtelpās iedzert šņa-
bi. Atnācis atpakaļ pie grēku sūdzamā galdiņa, velti meklē

uzkožamos, kurus puika pa šo laiku apēdis. «Ei, tu, krusta

dēls, vai tu apēdi?» — «Apēdu, cienīgtēvi» «Kāpēc ēdi?»
— «Bijla loti garlaicīgi!» — «Ja bija garlaicīgi, tad labāk

butu pipeli pabraucījis, nekā manus uzkožamos norijis».
Uzrakstījis T. Ābeltiņš.

Stāstījis J. L—jevs.

5172.

Kādam pareizticīgo mācītājam bija kučiers un jauna
istabas meita. Kučiers un istabas meita viens otrā iemīlēju-
šies, un jau drīz bija paredzamas kāzas. Mācītājs domājis,
ka lai viņš tiek pie istabas meitas, ar to pamīliņāties, jo tie

abi gulēja vienā istabai Mācītājs par to lietu runā ar meitu.

Bet meita uz to neieiet — baidās no grēka. Mācītājs teicis,

ka tas grēkus viņai un arī sev būšot piedot. Nu meita arī

bijusi ar mieru ar viņu ielaisties sakaros. Mācītājs jautā, kur

tas varētu notikt; pie viņa nevar, tur sieva. Meita bijusi ar

mieru, lai iet pie viņas, puisim — kučieram esot ciets miegs*

un tas neko nedzirdēšot. Mācītājs bijis ar mieru. Bet meita

nav droša, ka līgavainis nedzird un sūta mācītā ju, lai iet pār-

liecināties, vai viņš ir apgūlies, lai izrauj tam divas spalvi-
ņis no dzimumorgāna apkārtnes. Puisis to visu noklausīji6B

un izliekas par apgūlušos un cieš sāpes. Mācītājs izrauj. uD

tas neatmostas. krāc tik uz priekšu. Nu mācītājs ar meitu

jūtas droši un dara savu. Bija sestdienas nakts, un pēc pa-

beigtā «darba» mācītājs teic uz meitu, lai tā rītu iet baznū'ā,

un viņš viņai grēkus piedos. Uz baznīcu aiziet arī meitas

brūtgāns un nostājas, lai mācītājs to redzētu. Mācītājs, uz

meitu skatīdamies, dlzied: «Mani grēki un tavi grēki piedoti,

alēlujā!» Puisis dziedājis pretī: «Ja tas tā ilgi ies, tad auni

ap pakaļu un pimpi nevienas spalvas vairs nebūs, alēluja!» —

Uzrakstījis Kārlis B—ms, Rīgā.

Teicēja E. X—ņa, ap 40 g. v., Dukeru pag., Valmieras apr.

LFK 23. 7517.



3. POPA DZIMUMA SAKARI.

5173.

Kāds pareizticīgs jauns puisis aizgājis pie popa un sū-

dzējies, ka viņš esot traki sliktu darbu padarījis: «Nu kādu

tad?» prasījis pops. Puisis, ļoti sagrauzts, stāsta: viņš bijis
pie vienas meitas, un tai nu vairs neesot labi. Pops uzlicis

puisim roku uz galvas un mīlīgi teicis: «Ņikas, ņikas, mans

mīļais bērns: ja tože kak jauns biju, jia tože teļu pojebiju!»
Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag.. Valkas apr.

5174.

Kāds mācītājs, krievs, mēdzis iet bieži meitās. Reiz sest-

dienas vakarā to puiši pie šī nedarba noķēruši un pamatīgi

apstrādājuši. Otrā dienā, mācītājs no kanceles raudādams

stāstījis par bezkaunīgiem puišiem. (Stāstot vajaga vilkt
zilbes labi gari; tad iznāk šādi:) «Man vakar šlikti izgājā-a,
'uan šamta biksi novilkā-ā, tad švieču dirsā iedzinā-ā, tai

spičku klāti piegrūdānā! . .»

Uzrakstījusi S. R.

Noklausīta Vidrižos.

5175.

Kāda krievu pops uzturējis neatļautus sakarus ar savu

Ķun.o zvanītāju —
smuku puisi. Reiz pops kļuvis slims.

aizgājis pie ārsta un teicis, ka viņš baidoties, vai tikai

Qebūšot radības. Ārstam bijusi neprecēta meita pašlaik
Srūtā stāvoklī. Tas nu gribējis apstākli izmantot un apsti-

Pnnājis, ka tā esot gan. Viņš popu iemidzinājis un ta ka

Meitai arī tai pašā naktī notikušas radības, tad jaunpiedzi-
*Uso bērnu nolicis popam gultā. Pops delu izaudzinājis,
ukai

uz miršanas gultas piesaucis to sev klat un teicis: «Man

tev' dēls, jāatzīstas vienā lielā noslēpuma: tava mate nav vis

""rusi, kā es tev stāstīju, bet es tas esmu un tavs tevs ir

toznīcas zvanītājs».
„ „ „J

Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teic. F. A., Rīgā.

5176.

, Kāds krievu mācītājs laulājis jaunu pari. Te šis ierau-

gs, ka turpat aiz loga āzis ar kazu jajas — skatījies, ska-

'lsle un beidzot iesaucies: «Iz ti, navor pipeļi savoļdit,

435
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kamēr Dieva vārdus noturēs!» — Brūtgāns, domādams, ka

mācītāja vārdi zīmējas uz viņu, bailīgi bikšu priekšu aptau-
stīdams, noteicis: «Cienīgtēvs), man taču ne kustēt nekust -
ko tad lai es valdu?»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Ļaudonā.

51??.

Kāds krievu mācītājs, visu laiku no pirmā ganu gada
līdz sirmam vecumam, jājis visus meitiešus, ko tik dabūjis

pa vērienam. Bet uz pašām vecuma dienām, kad tā «parikte»
nestāvējusi vairs tā, kāi vajadzētu, šis nomocījies pusstundu
bābai pa virsu, un kad šī, velti izgaidījusies, noprasījusi:
«Nuka, batjuška, būs vai nebūs?» Sis atrūcis: «Gul', nego-

ries — kusēt kust, bet iekšā netiek!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Jēkabpilī-

4. POPS DAŽĀDĀS GAITĀS.

5178.

Krievu popam pievesta nosvētīt kāda cietumniece, kura

bijusi notiesāta par sava ārlaulībā dzimušā bērna nožņaug-

šanu. Pops svētījis, svētījis — metis krustus, uzreiz iesau-

cies: «A mauka, pipeļu grib, a šūpuļu kustināt nagripp
Dieva tā tēva, Dieva tā dēļa un Dieva tā svētā gara

vārda,

āmen!» Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Rīga-

5179.

Pie krievu popa atnākusi pajauna sieviņa un likusi, ljļļ
mācītājs aizlūdzot Dievu par viņu un par viņas vīru: a

paliekot veci, bet bērnu neesot, lai nezin kā tos gribot tļ"
pam krietni samaksāts, un šis lūdzis ar': skaitījis lūgšana»-
metis krustus un dziedājis dziesmas, bet te uzreiz', krus^
nomezdams, iesaucies: «Svied ļindrakus zemē, te ar lūgs'

nām vien nekas nebūs — jāsāk švencēt ar pipelēm un I*lS

ar «svētiem ūdeņim»!» .
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā'
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5180.

Krievu mācītājs reiz apstāvējis vecas meitas kapu. Viņš
piegājis pie kapa un iesācis runāt: «Nu sanākuši, te nu stā-

vam pie vecas meitas tumšā cauruma!
.

.» Visi sākuši smie-

ties pilnā kaklā. Mācītājs tūlīt atjēdzies, ka vienu vārdu ir

izlaidis un teicis: «Nē, nē, pie tā kapa cauruma!» Visi atkal

nomierinājušies, un mācītājs runājis tāļāk, tā vecā meita

gan esot bijusi devīga, viņa devusi visiem, ne tik vien bagā-
tiem, bet arī nabagiem. Tad nu visi atkal sākuši smieties.

Mācītājs atkal teicis: «Ko jūs smejaties un domājiet, tas nav

vis tā, bet viņa tās mīlestības dāvanas deva!»

Uzrakstījis Br. R—tiņš, Rīgā.

Teicējs Pēteris St—diņš, 53 g. v., Cesvaines pag., Madonas apr.

LFK 72, 10171.
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VI. Katoļu mācītāji.

5181. Kazas.

Jauns katoļu mācītājs ierodas kādā draudzē un atrod to

pilnīgi nolaistā! stāvoklī. Pie mācītāja mājas un baznīcas

nebij pat neviena kociņa. Būdams liels dārzkopības cienī-

tājs, ksendzs drīzi iedēstīja ap baznīcu lielu ābeļu dārzu.

Kadā rudens svētdienā turot dievkalpojumu, ksendzs caur

logu ierauga, ka viss jauniestādītais ābeļu dārzs pilns ar sā-

džas kazām, kuras: pieslējušās grauž jaunos kociņus. Ksendzs

pašulaik teic beidzamos vārdus, kurus draudze dziedoši at-

kārto. Redzot savu mīļoto dārzu pilnu ar postītājiem
ksendzs aizmirstas, pacēlis abas rokaisi kulakos, tas kliedz:

«Kiz, jebutvoju matj!» Attopas vīrs tikai tad, kad draudze

žēlā balsī atkārto: K—k—i—īz je—je—buti—tvo—ju
—matj!» Cik ilgi pats ksendzs par šo gavēja un cik il?1

draudzei lika gavēt, nav zināms. Bez soda gan nepalika.
Uzrakstījis T. Abeltiņš, Atašienes pag.

5182.

Kādam ksendzam, kadi tas bijis aizliegumam par spīti

kārtīgi iemetis, prasījuši, priekš kā viņam esot pipele vaja-

dzīga, ja pisties nav brīv? Ksendzs pasmīnējis un, acis pie
'

miedzis, noteicis: «Oi puisīt, ja tik meitiešu šonakt no ze-

mes virsus nopūstu, cik ksendzi ar pimpi ir apstrādājusi. tfl

rītu meitiešus rādītu vairs tikai muzejos kā dabas retumu"

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā-
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5183.

Kāds katoļu garīdznieks: izsūdz grēkus. Mācītājs liek
tam pāriet mājā un apēst pudu siena. Tas pats garīdznieks
brauc vagonā. Vilciens ir pārpildīts, un viņš meklē sev ēr-

tāku vietu! Te paveļ' durvis kāda dāma un lūdz to pie sevis.

Tagad viņi ir tikai divi vien vagonā. Nakts paiet pārrunās,
un no rīta dāmai jāizkāpj no kupejas. Starp citu garīdz-
nieks tai bija izstāstījis savu piedzīvojumu ar sienu. Viņš
palīdz dāmai no kupejas izkāpti Aizejot dāma sniedz viņam
roku un saka: «Jūs esat vēl lielāks ēzelis kā tas, kam jūs
likāt to pudu siena ēst, tādēļ pārbrauciet mājās un apēdiet 2

pudi siena, varbūt tad vairs: negrēkosiet!»
Uzrakstījusi S. R.

Teicēja A. Š.. Rīgu.

5184.

Caur mežu gājuši katoļu mācītājs ar diakonu. Uz vienu

reizi mācītājs teicis, lai diakons ejot vien lēnām uz priekšu,
yiņš būšot drusku ieiet mežā. Diakons gājis, gājis, nogājis
jau kādus divus kilometrus, bet no mācītāja vēl ne vēsts. Nu

viņš griezies atpakaļ un gājis lēnām mācītājam pretī. Gājis
un aizgājis līdz pat tai vietai, kur pirmo reizi mācītāju at-

gājis. Paskatījies krūmos, kā tad, šis vēl sēd. Piegājis klāt.

«Mīļais draugs», lūdzies mācītāljisi, «palīdzi man piecelties, es

Datč vairs nevaru». Izrādījies, ka viņš bijis uzkāpis pats uz

sava «daikta». Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teic. F. A., no Rīgas.

5185. Piestasts par poļu (katoļu) mācītāju.

Pie grēku sūdzēšanas kāda jauna meita, kad mācītājs
Pārāk prasījis par bezkaunīgām lietām, stāstījusi, ka viņu uz

Cela viens kungs saķēris, nogāzis: zemē un... Nu mācītājs
atkal prašņā, kāds bijis tas kungs? Nu kungs, kā jau kungs!
ļtet kāds izskatījies? Tā meita saka: «A kak raz taids. kai

l °us, cīnīgs: tavs!» Tad mācītājs vairs neko neprasījis.
Uzrakstījis O. T—ns, Alsviķu pag.

LFK 41, 438.

5186.

Kāds katoļu mācītājs bijis ieradies lauku mājas kadāJ

an*ata darīšanās. Bet lai nebūtu tik karsti (jo notikums bijis
vasarā), viņš zem sava paltraka bikses nebijis uzģērbis.
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Lauku seta saimniece viņu uzaicinājusi pie pusdienām. Lai
nesaberztu savu uzvalku, viņš uz beņka sēzdamies, pacēlis
to uz augšu. Lauku bērni, būdami bez kādas sevišķas uzrau-

dzības, apskatījuši mācītāju no visām pusēm. Te viens no

bērniem pieskrējis pie mātesi un izsaucies: «Mani, mam,

baznīckungam zarnas karājas». Māte, protams, par tādu at-

radumu stipri nosarkusi un izsūtījusi bērnus laukā.

Uzrakstījis N. Ļ—ks.
Teicēja H. Ļ—ks, Jēkabpils-Krustpils apk.

518?.

Reiz katoļu mācītājs saticis jaunu meiču un sācis ar to

ejot sarunāties. Mācītājam meita iepatikusies, un šis gribē-
jis kaut vienu vienīgu reizīti no meitas dabūt. Bet tā uzreiz

skaidri prasīt viņam ar' negribējies, tamdēļ viņš teicis:

«Mans bērns, atnāc vakarā pie manis — es gribu tavu dvē-

seli glābt, jo bez apustuļa apzīmogošanas neviens tā Kunga

valstībā neieies!»

Uzrakstījis Oļģerts, Latgalē.

Teicējs L—dbergs.

5188. Katoļu mācītājs.

Kādam laulātam pārim nebijis bērnu, lai gan jau kops
desmit gadiem bijuši precējušies. Pisties pisušies gandrīz ik

vakarus, bet no bērniem kā nekā, tā nekā. Tādēļ reiz saru-

nājuši iet pie mācītāja un lūgt palīdzību no augšienes.
Ksendzs arī bijis ar mieru izlīdzēt par labu maksu. Par de-

smit rubļiem būšot meita, par divdesmit dēls. Lai sieva atne-

sot naudu, un pati lai paliekot pa nakti kopā ar šo «Dievu

nolūgt», tad bērni būšot. Vīrs ar sievu bijuši ar mieru.

iedevis sievai divdesmitpiecus rubļus un palaidis, lai tad nu

šī arī ejot to «Dievu lūgt». Sieva divdesmitpiecnieku iedevi

si mācītājam, bet tas laukā no naudas nemaz neizdievis, teic'-

ka neesot sīkas naudas. Sieva arī neko lielu neteikusi,

jau nu tad arī tas piecnieks paliekot. Ksendzs nu i

sievu savā istabā, un nu abi ar ķesteri pārmaiņus ņēmu»
5



līdz gaismai tā, kia sieva otrā rītā no tās lielās «Dieva lūg-
šanas» vairs tikko uz kājām turējusies. Kā par brīnumu,

pēc zināma laika sievai tiešām piedzimuši veseli divi bērni.

Bet ksendzs, aiz patikas vēderu braucīdams, noteicis: «Nu,
lai saka nu viens, ka mācītāji skopi: par divdesmit rubļiem
viens bērns, par pieci — otrs!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

441



442

VII. Draudzes locekļi.

I. LAULĪBA UN LAULĪBAS ŠĶIRŠANA.

5189.

Pie mācītāja ierodas meita, lai pieraksta šo uz laulāšanu

ar puisi, kas pazīstams visā pagastā kā lielākais dzērājs.
«Bet, mans bērns!» mācītājs lēnīgā garā iesāk, «ko jūs ar

tādu vīru darīsiet, cik tad ir tādu dienu, kad viņš uz kājām
stāv!»

— «Nekas, cienīgstēvs, bet pasakiet, cik ir tādu die-

nu, kad viņam nestāv!
. .» meita savukārt noprasījusi.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

5190.

Kāds vīrs aizgājis pie mācītāja un teicis, ka gribot ;ķi'

ties no savas sievas. Mācītājs mēģinājis šo atrunāt atmest

šādu nodomu, jo vai tad nu šis gribot pamest novārtā uu ne-

apkoptu to stūrīti, ko tas Kungs tikai priekš viņa esot novē-

lējis? — «Cienīgtēvs!» vīrs gandrīz raudādams iesaucies, JuS

tik skaisti par to stūrīti runājiet, ka man, dūšīgam vīram

asaras birst! Bet ko tas viss līdz, ka to stūrīti nearu es viens

pats, bet pa viņu ir ārdījušies no pirmās kāzu nedēļas vai

pus pagasta «arkli» un «celmlauzēji»!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Jēkabpilī-

5191.

Pie kāda mācītāja atnākusi jauna sieviņa un raudādama

stāstījusi, ka gribot šķirties no vīra. «Kādēļ šķirties, maus

bērns?» mācītājs prasījis. — «Man kauns teikt!» —
«Nu, runa

vien!» cienīgtēvs šo skubinājis. — «Viņš — viņš — viņam 11



par daudz ciets miegs! Kā viņš vakarā gulstas, tā

rītā tik uzmostas, un es tā nevaru!» sieva sākusi vēl stiprāk
raudāt. Mācītājam jaunā sieviņa iepatikusies, tādēļ šis mie-

rinoši glāstījis šai galvu un teicis: «Neraudi, mansi bērns,

neraudi, grūti tas ir, bet ne nelabojami! lenākat manā ista-

bā — es jums uz kādu laiku izlīdzēšu!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

5192. Kad precēju, tad cerēju.

Zemteniešos bijis milzīgi liels puisis. Bet šim tā «lieta»

pavisam maza. Turpat dzīvojusi maza, maza meita. Tai at-

kal tā «lieta» pārāk liela. Puisis domājisi: precēs tādu labi

mazu, tad jau labi būs! Un meita domājusi: precēs tādu

krietni lielu, gan jau tad iztiks... Nu tā abi aprecē jušies.
Bet abi piekrāpušies. Pēc kāda laika gājuši pie mācītā ja
sūdzēties. Meita teikusi: «Bet, kungs, kungs, kad precēju,
tad cerēju — būs tāds (rādījusi roku līdz elkoņam), būtu

Wt bijis tāds (rādījusi īksti), bet ne tāds (parādījusi mazo

ansiņu)! Ēet puisis teicis: «Kad precēju, tad cerēju, būs

teds (rādījis caurumu starp īksti un rādītāja pirksta), būtu

bijis kaut tāds (salicis abu roku rādītāja pirkstus un īkstus

kopā), bet ne tāds( ielicis roku kā iekavu gurnos)!» —

Uzrakstījis Fr. G., Vandzenes pag.

Teicējs Jānis P—glis, ap 80 g. v., Oktes pag.

LFK 631. 447.

5195.

Pie mācītāja atnācis pāris, kuru viņš nesen kā salaulājis,

J* prasījuši pēc Dieva vietnieka taisnības. — «Kas tad

jums ir. nevarat sadzīvot?» mācītājs jautājis. «Es navaru

Pacīsi ka muna sīva maluj!» vīrs īsi noteicis. — «Nu, ko ta'

yuta tādu sameloja?» pops jau stingrāk uzstājis. — «Ja. bat-

juška, malūj kā ziergs!» vīrs noteikti apgalvojis. «Es; jau pī

Ppžas ar būmi nistāvēšu, bet lai ji nasalīdz, ka sava mūža

%8 pipeļas nav redzejsa, kā muneju. A, kā es atvedu, tad

visa vielna bej kai žuku izkūdieta!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Dagdas pag.

443
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5194.

Gadu atpakaļ mācītājs aizsūtījis kādu pāri, kas gribējis
šķirties, atpakaļ uz māju, lai sakārto šķiramo mantu. Pēc

gada vīrs atnāk viens piats un pusraudlādams stāsta: «Nekā

mācītāja kungs, ar to mantu kā būtu, tā būtu, bet ar bēr-

niem ir pavisam dumji. Toreiz bija pieci, es nu steidzu un

grūdu, gribēju pa šo gadiņu vienu knēveli «piesist» no jau-
na, bet nu ar to steigu ir divi iznākuši!» —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Jaungulbenē.

2. BANDENIEKS UN BANDU BĒRNI.

5195.

Reiz mācītājs dabūjis zināt, ka muižas bandenieks ne*

dzīvo tā, kā kristīgam cilvēkam pienākas, bet dzīvo ar ku-

ru katru bābu, kas gadās pa vērienam. «Tā nevar pieļaut
grēcīgai avij noklīst!» mācītājs nodomājis un atsaucis ban-

flenieku uz muižu. Tas mierīgi noklausījies, ko mācītājs tei-

cis, un tad, cepuri pa rokām grozīdams, atbildējis: «Cie-

nīgtēvs, vai tad jūs neziniet, ka bandeniekam bandenieka
likumisi: tam jādzīvo no tām druskām, kas no jūsu galdiem
nokrīt!» Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

5196.

Kalpa meita Grieta aizgājusi pie mācītāja, lai pierak-
stītu, kā māte teikusi, «krūmos ķerto» bērnu. Mācītājs prfl '

sījis, kas tad īsti esot bērna tēvs? Meita izlikusies tik tai-

sna kā zirga loks un atbildējusi, ka šī nekā nezinot PJJ
viņas neesot nācis neviens puisis. Bet, kad nu mācītājs ,
stingrāki uzstājies, tad izstāstījusi arī. Tas jau nu gan ej>o
taisnība, ka puiši pie šīs neesot nākuši, bet šī pati reiz"

reizēm sestdienas vakaros' esot gājusi uz pirti
miņu puišiem muguras mazgāt, un tad jau nu gan s

a('
jies reižu reizēm, ka viens otrs paknibinājis gan noPrl

.

.jj

gan no pakaļas, bet, kurš tas īstais, to jau nu gan šī skai

nezinot. Uzrakstījis Olfcerts.

Noklausīta R'£a



5197.

Pie mācītāja atnāk jauna meita un lūdz pierakstīt kri-
stīšanai jau trešo bērnu, kas dzimis ārlaulībā. Meita teic.
ka bērna tevs esot viens un tas pats puisis. «Bet, mans bērns,
kādēļ tad jus savu_

dvēseli postā un grēkā grūžat!» mācītājs
paniacoša balsi iesāk, — «vai tad 1 jūs nevarat precēties?» —

«Nē, to nu gan nē!» — meita dzīvi iesaucas, — «viņš ir ļoti
nesmuks vīrietis.» —

Uzrakstījis Olģerts.

Noklausīta Rīgā.

3. BĒRNS PIEDZIMST BEZ TĒVA.

5198.

Kara laikā drīzi vien pēc kāzām jaunās sieviņas vīrs
aiziet uz kaujas lauku. Pēc neilga laiciņa tas krīt. Paiet
daži mēneši, un sievai piedzimst dēls. Sievas brālis aiziet

ļnasas dēlu pie mācītāja pierakstīt. «Kur tad bērna tēvs ir,

Ķ viņš pats nenāk?» mācītājs uzbļauj brālim. — «Es ne-

zinu», — šis īsi atbild. «Ak tā, tad nešķīstībā dzimis?» mā-

cītājs vīzdegunīgi iesaucas. To brālis vairs nevar paciest,
las krauj mācītājam reiz pa ausi un nosaka: «Es klāt ne-

biju un nezinu, vai viņš dzima šķīsti, vai nešķīsti, tik to es

zinu, ka taisīts viņš ir uz mata tāpat, kā tu un es, un arī pa
to pašu vietu pasaulē nācis!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Bērzaunes pag.

5199. Vecs vīrs.

Pie priestera ierodas vecs vīrs un stāsta, ka šis esot lie-
lā nesaprašanā l

,
šā sievai esot piedzimis dēls, bet tas nekā-

dā gadījumā nevarot būt viņa dēls, jo viņam jau nestāvot

Jairāk kā piecus gadus. «O, jā, var gan būt tas arī jūsu

iS2>
'

— priesteris iesaucas, «paklausāties, es jums pastā-
ju, kā man izgāja. Es reiz gāju tuksnesī Dievu lūgt, bet

* c man pretī izlēca briesmīgs tīģeris un taisījās mani aprīt,

?s izstiepu pret to savu spieķi un mērķēju it kā ar flinti, un

Jau nākamā mirklī norībēja šāviens, ķēra tīģeri un tas bi-

ja pagalam!»
—

«Bet tas taču nav iespējams!» — vecais vīrs

445
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pretojas. «Ir gan, tikai tev jāzina, ka toreiz aiz manis stā-

vēja vīrs ar īstu flinti, un aiz tevis ir stāvējis tāds, kam stā-

vēs vēl arī pēc pieciem gadiem.» —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

4. PIE DIEVGALDA PIERAKSTOTIES.

5200.

Kāda sieva aizgājusi pie mācītāja pierakstīt mājas ļau-
dis pie dievgalda. Kad sieva labu daļu jau pierakstījusi,
mācītājs ievaicājies, vai nu būšot visi. «Jā», atoildējusi sie-

va, «tad jau nu būtu gan visi, tik vēl es un mans vecis.» —

«Nu, kā tad to tavu veci sauc?» — prasījis mācītājs. «Struņ-
kīts no Kūtspakaļas!» (Struņķīts uzvārds, Kūtspakaļa mājas

vārds.).
Uzraksti jusi S. R.

Teicēja S. E., Rīgā.

5201.

Vecos laikos, kald' zaldātiem bijis ilgi jādien, dienastā

fie dzirdējuši tikai krievu valodu. Dažs labs bijis tā piesavi-

nājies dažus krievu valodas izteicienus,, ka, mājās pārnācis,

lietojis tos vietā, nevietā.

Reiz kāds vecs zaldāts aizgājis pie K. draudzes mācītā-

ja pierakstījies pie dievgalda. leiedams pie mācītāja tas

teicis: «Labdien, cien. mācītāja kungs, jebitvaimatj!» Māv

cītājs prasījis: — «Nu, ko tu gribi?» — «Gribu iet pie diev-

galda, jebitvaimatj!» — «Vai tu viensi pats būsi?» —
«Mana

sieva arī nāksi jebitvaimatj!» — Atsveicinoties tas atkal tei-

cis: «Ardievu, jebitvaimatj!» —

Uzrakstījis Jānis K—ģis, Valgales pag-

BAZNĪCĒNI.

5202.

Baznīcā sēd dziļās sērās noliektu galvu jauna dāma. N e

acu nepaceldama, tā skaita lūgšanu pēc lūgšanas. Blakus

$ sēdošam kungam dāma patīk. Viņš sāk spiesties tai arvienu
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tuvāk, līdz beidzot nepārprotamā kārtā liek manīt, ko šis

grib. «Te nevar!» dāma, acis no lūgšanas grāmatas nepa-
cēlusi, čukst — «iesim mājās, tad jā!»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Rīga.

5203.

Reiz kāds pamuļķis leitis iegājis baznīcā paskatīties, kā
tiek noturēta dievkalpošana. Viņš vēl nekad nebijis baznī-
cā bijis. Kad baznīcēni nometušies zemē, leitis nodomā-
jis, ka viņi izdara savas dabiskās vajadzības. Tādēļ arī

yiūš atvieglojis savu vēderu no liekā smaguma. Kad izgā-
jis ārā, citi prasījuši: «Nu, kas labs tad bijis tajā baznīcā?

( Nu, kas tad tur liels bija», atteicis leitis, «visi tūpstas, visi

hīpstās
... es ar' tūpstos. Nevienam negaro grīniča pakaļā,

Nan garo grīniča pakaļā!»
Uzrakstījis K. G—bis. lecavas pag.

Teicēja L. R., 45 g. v.

Variants no Ogres pag.. LFK 181, 548.

6. MĀCĪTĀJS UN ČIGĀNS.

a. MĀCĪTĀJS UN ČIGĀNA SIEVA.

5204.

Mācītājs ievērojis, ka čigānam ir smuka sieva. Tas

atsauc to pa; kluso pusi uz muižu, ieved savā! istaba un «ņo-
aisa» to joku vairākas reizes. Beigās tas- samaksa čigānie-

ti 3 rubļus. Čigāniete paņem trijnieku, uzspļauj tam un,

?ruaču kabatā noglabādama, saka: «Nu ka tad, mans pa-

trijnieks, kuru vakarnakt mans Andžus samaksalja ta-

Vaj gaspažai par to pašu, par ko jūs šodien man to atpakaļ
atdevāt.»

_

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Selspils pag.

5205.

.Bijis kāds mācītājs, kas nepalaidis sveika nevienu

kura kādreiz šā vai tā gadījusies pa ķērienam. Reiz

ple sa atnācis čigāns ar savu brūti, pierakstīties pie laulī-
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bām. Mācītājs prātojis, kā lai to brūtgānu dabū prom, lai

to «pierakstīšanu» varētu tā «pa riktīgam» izdarīt. Kamēr

šis, tā domādams, rakstījis un vilcinājies, čigāns nepacietī-
gi iesaucies: «Ja gribi, grūd vaļā —es pagriezīšu muguru,
bet vilcināt nevajag: tāpat jau es ar' savu kārtu gaidu!»

Uzrakstījis Oļģerts, Rīgā.

Stāstījis Š—mans.

b. MĀCĪTĀJA UN ČIGĀNA GUDRĪBAS.

5206.

Mācītājs rājis čigānu par krāpšanu, teikdams, ka šitā

viņš debesīs gan netikšot. Čigāns uz to atbildējis: «Nieki

vien! Sūdu tu zini, sūdu es zinu, kad aiziesim, tad redzē

sim.» Uzrakstījis I. Z—bergs, no Rīgas.

5207.

Čigāns, saticis mācītāju, tam prasījis: «Nu, cienīgstēvs.
Dieva vīrs, virs zemes vissvētākais un gudrākais, vai tu zi-

ni, kas tas ir: kust un mētājas, pašu uz priekšu grūž, otru

rauj atpakaļ?» «Nē, nezinu!» mācītājs, ieinteresēts, no

teicis. «Dod pusrubli — pateikšu!» — Mācītājs iedevis ar.

nu čigāns smiedamies pateicis: «Jūsu pašu pipele, cienīg-

tēvs: pati kustās, liek jums kustēt un kustina: arī fiw

ķēkšu!» Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

5208.

Reiz mācītājs čigānam prasījis: «Nu, Frici, tu sal

mūžu esi godam nodzīvojis: cik tad tev to bērnu Pavll

ir?» — «Ejov, cienīgtēvs, kas viņus var saskaitīt!» cl »
a

atmetis ar roku. «Pisties sāku no pieci gadi, sievu appr

cēju no sešpadsmit —
bira un auga laba tiesa, bēt kas

zin, ko pa grāvjiem izmētāju!» -F

Uzrakstījis Oļģerts. »

Teicējs Alt

5209.

Reiz čigāns ar mācītālju sarunādamies, sākuši aPsPrl

ra.
kura valoda ir smukāka: latviešu vai čigānu? «Latviešu



loda ir jaukāka», čigāns iesaucies, ņemsim ka't to pašu vār-
du, kas mums visiem tas mīļākais, jūsu valodā: pipelīte —

kā lakstīgala nodzied. Bet mums ducina, ka zeme rīb: a

buka bonga!» Uzrakstījis Olģerts.

Noklausīta Rīgā.

5210.

Bijis kads mācītājs, kas sarunās vienmēr lietojis sakā-
mu vārdu: «Ne mana cūka. ne mana druva!» Reiz mācī-
tājs atradis, ka čigāns piesmej šā sievu. Mācītājs dusmīgs,
varas viena laidienā. Bet čigāns piecēlies mierīgi nosaka:
Šoreiz, cienīgstēvs, tā «cūka» bija mana, bet tā «druva»
ganjusu!» — Uzrakstījis Oļģerts,

Noklausīta Majoros,

c. MĀCĪTĀJS LAULĀ ČIGĀNU.

5211.

Kēdls mācītājs baznīcā laulājis čigānu ar čigālnieti. Či-

gāns bijis jau pusmūža gados ,
bet šī līgava jauna, skaista,

ar sprikstošām acīm, ka prieks paskatīties. Mācītājs; skai-
tlis pātarus, dziedājis dziesmas, čigāns gaidījis, gaidījis,

Nepacietīgi mīņājies no vienas kājas uz otru, beidzot iesau-
Cles: «Met krustu, neplāti piedurknes — pipele ar' gaida
Savu tiesu!» Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

5212.

I Čigāns aiziet pie mācītāja un saka: lai šo pieraksta uz

«ļļlāšanos. Mācītājs pieraksta arī. «Nu. cienīgstevs, vai

tagad jau var sākt «roku ieprovēt»?» čigāns prasa. —

J?ē
;

nē. nevar, vai tu traks! Pagaidi, kamēr svētību da-

[JW!> mācītājs čigānu aprāj. Čigāns tik nosmīn un, ar ro-

*u atmezdams, nosaka: «Ko nu, cienīgstevs, tik daudz to

bu*li deldēt, patausti nu labāk pats, ka sttav bez visiem

Pātariem!» Uzrakstījis Olģerts.
Noklausīta Jelgavā.

5215.

. Mācītājs laulājis kādu čigāna pāri. Brūtgāns bijis
krietni kurls. Kad mācītājs prasījis gredzenus, lai varētu

449
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salaulāt, tas muti vien plātījis. Tad mācītājs rādījis ar

pirkstiem, it kā gredzenu maucot. Te nu čigāns to nežēlīgi
pārpratis un raustīdamies atbildējis: «Ve-ve-vēlāk, va-va-

karā!> Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teic. E. 8., Rīgā.

d. MĀCĪTĀJS NOĶERČIGĀNUPIE MEITĀM.

5214.

Gājis pa ceļu mācītājs. Te tam paskrējis garām či-

gāns. «Kur tad tiu tā steidzies?» cienīgtēvs šim uzprasījis.
Ecb, cienīgtēvs, kara darbi!» čigāns atmetis ar roku, «jā-

skrien, traki jāskrien: tava paša ķēkšai aiz nabas muižas

mežiņā izcēlies ugunsgrēks — skriešu palīgā apdzēst! Tā-

pat jau par brīvu nebūs — iedos švērti gaļas!>

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

5215.

Mācītājs, braukdams pa ceļu, ieraudzījis čigānu pisoties
un, apturējis zirgu, prasījis: «Ko tu te, grēka gabal, dari?»

—
«Dievam brokastīm zirņus skaldiu un pupu pākstes plē-

sti!» čigātas īsi atbildējis.
Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Rūjienā.

5216.

Mācītājs nejauši uzkāpj uz kūtsaugšas un dzird, kj
kautkur dibenā čukst, čīkst, smejas un plikšķinās, it kā kao

kaķis ēstu. Mācītājs lien klusām tuvāk un ierauga, ka či-

gāns guļ ar šā istabas meitu. Mācītājs paliek stāvot kā v

biņa ķerts. Bet čigāns, to ieraudzījis, iesaucas: «Ko DU

stāvi, ko brīnies, vai tad pats neteici, ka vajaga ar ma2a'

jiem brāļiem no vienas bļodas ēst!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Jelgavā.

521?.

Mācītājs pieķēris jaunu čigasnu. ar meitām

Tas nu sāk sprediķot par pastardienu un visām sodībām, X
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par tiem nākšot, ja viņi laikā mieru nemetīšot šitādiem ne-

darbiem. «Ko nu, ko nu, cienīgsrtēvs, par savu maizi tik

daudz brēcat!» čigāns mācītāju pārtrauc, «ja pipeju pa-
saulē nebūtu un cilvēki nepistos, tad jūs, mācītāji, par vie-

nu gadu kā reņģes sakalstu, jo kurš tiad nezina, ka jūs tik

no laulībām un bērnu kristībām dzīvojiet!» —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Jaungulbene.

5218.

Jaukā vasaras pusdienā kāda lauku mācītāja meita pel-
dās muižas ezerā. Saulītē gozēdamies, čigāns ar lielāko in-

teresi noskatās šaī ainā.

Pats dvēseļu gans iziet pastaigāties un tikko nepaklūp
par krūmmalā gulošo čigānu, izsaukdamies: «Kojtu te brī-

nies?» Viņš arī ierauga, ko čigāns novēro. Čigāns, domā-

dams, ka viņa dvēseles gans var arī ieskatīties viņa slepenās
domās, sev par attaisnošanu murmina: «Es jau, cienīgs mā-

cītāja kungs, tāpat garā vien, tāpat garā.»
Uzrakstījis Fi—sts.





Piektā nodaļa

PILSĒTA





Pilsēta.

1. PILSOŅI

a. DĀMAS UZ IELAS

5219.

Divas dāmais- iedamas pa kādu Rīgas ielu, sarunājas,
viena no viņām saka: «Mans pulkstenis ir situndu priekšā»;
otra: «Mans pulkstenis ir atkal pakaļā». Šo sarunu noklau-

sījies kāds students, kas, garām iedams, iebilst: «Nožēlo-
jama Heta, ka vienai no jums pulkstenis priekšā, otrai —

Pakaļā.» Uzrakstījusi Elza A—ņa.

5220.

Pa ielu iet divas kundzes. Viena no viņām, sakārtoda-

ma ar vienu roku cepuri, saka otrai: «Redzi, es tev atdo-
du godu!» Kāds garāmgājējs tb izdzirdis, paceļ cepuri un

saka: «Atvainojiet, kundze, viss velti! Sieviete atdod go-
"u tikai reiz mūža. pirmo un pēdējo reizi.» —

Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teic. F. A., Rīgā.

b. TRAMVAJĀ.

5221.

, Brauc tramvajā! kungs. Kādai dāmai nejauši izkrīt ka-

lakatiņš un iekrīt blakus sēdošam kungam tieši klēpī.
>e_c brīža kungs pamana savā klēpī kautko baltu un stei-
gs*! ievīsta biksēs (noturēdams par savu kreklu). Kungs

455
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aizbrauc mājas. Vakara izģērbjoties izkrīt dāmas lakatiņš.
To ierauga sieva. Izceļas, protams, īsta ģimenes drāma.

Uzrakstījusi S. R.

Noklausīta Rīgā.
Var.: no Valkas (kungs iesnaudies) no Jelgavas (kungs nogrimis

avīzes lasīšanā). PBK.

5222. Stāv gan.

Kāds pasažieris griežas pie tramvaja konduktora: «Lū-

dzu, vai pie Marijas (ielas) air' stāv?»
— «Jās» stāv pie Lienes,

Marijas un Elizabetes.» Uzrakstījis P—dis.

Teicējs R. S., Rīgā.

5223. Rakstvedis.

Tramvaja vagonā iekāpis kāds nevaļīgs kungs, domā-

jams veikalnieks, kas ērti ierīkojies sēdeklī un nogrimis
laikraksta lasīšanā. Laikrakstā nogrimis, tas nemaz nema-

nījis, ka tam bikšu priekša vaļā. Drīz iekāpušas un kun-

gam pretīm atsēdušās māte un divas meitas. Māte tiūlīt

ievērojusi kunga nekārtību un, meitas no šī neglītā skata

pasargāt gribēdamai, nosēdusies kungam blakus, paraustīju-
si to aiz piedurknes un klusi čukstējusi: «Kungs, jums kan-

toris ir vaļā.» Kungs, nekā! nesaprazdams, paskatījies sie-

vietē un noteicis: «Nekas, māmiņ, man jau tur sēž rakstve-

dis», un turpinājis lasīšanu.

Uzrakstījis P—dis.

Teicējs A. 8., 28 g. v.. Rīgā.

5224.

Kāds zemnieks nopircis uz tirgus govs tesmeņus. %
jās ejot, uznācis liels lietus. Zemnieks iekāpis tramvaja.

Papīrs, kurā tesmeņi ietīti, lietū samircis un saplīsis.
publika nepamanītu viņa pirkumu, zemnieks aizbāzis p4"

ciņu aiz biksēm. Pretīm sēdošā dāma ieraudzījusi, ka. no

zemnieka biksēm kas iznācis. Dāma pateikusi kondukto-

ram, lai aizrāda zemniekam uz nepieklājību. Kondukto

arī griezies pie zemnieka ar aizrādījumu. Zemnieks paņē-

mis nazi un vienaldzīgi redzamo «daiktu» nogriezis. 7 .
mals uztraukumu tas atbildējis: «Nemaz

vienu es nogriezu, bet trīs man vēl atlikās!» (Viņš nogā-

zis tesmeņa cici.)
Uzrakstījusi Irma M—felde, I' 1"



c. RENDEZ-VOUS.

5225.

Kāda dama un kungs gribējuši norunāt satikšanos. Dā-

ma stāvējusi pie sava guļamistabas loga un kungs pāri ie-

lai pie veikala durvīm. Sarunāties nav bijis iespējams, tā-

lab sarunājušies ar zīmēm. Dama pacēlusi astoņus pirkstus,
ar šo viņa domājusi pīkst. 8. no rīta. Tad viņa rādījusi sev

uz krūtīm, tas nozīmējis: pie piena bodes. Kungs ar zī-

mēm atbildējis tā: pacēlis 9 pirkstus, t .i. pīkst. 9. Tad

norādījis sev uz d
. .v, t. i., pie šaujamā dārza.

Uzrakstījusi Irma M—felde, Rīgā.

d. KAFEJNĪCĀ.

5226.

Vienā no Rīgas labākajām kafejnīcām reiz kāda jaun-
kundze kāpusi augšā pa tirepēm. Viņai no muguras nācis
kāds kungs. Tā kā trepes bijušas diezgan stāvas, tad kungs
no lejals skatoties novērojis, ka jaunkundzei nav biksītes

kājā. Viņš tai sekojis un nosēdies iekšā pie viņas galdiņa,
izteikdams vēlēšanos iepazīties. Runājis, runājis, beidzot

ieminējies, ka jaunkundzei esot ļoti skaistas biksītes kājā.

«Jā», atbildējusi jaunkundze, «un pie tam vēl ļoti izturīgas,
Pa 20 gadiem izplīsuši tikai divi caurumiņi.»

Uzrakstījusi S. R., Rīga.

Teic. F. A.. Rīga.

e. DZĪVOKĻA JAUTĀJUMS.

5227.

v

Reiz kādā veikalā remonta dēļ ieeja pa pakaļdurvīm.
8o paziņojumu uzraksta uz papīra, apsmērē ar līmi un uz-

liek
uz krēsla. Veikalā ienāk kāda dāma un netīšam apsē-

das taisni uz tā krēsla, uz kura papīrītis. Atstājot veika-

lu, tai uz muguras uzlipis papīrītis ar uzrakstu: «Remonta

dēļ, ieeja tikai pa pakaļdurvīm».
Uzrakstījis M. B—ņš, no Riga<.

Teicējs A. B—sters, no Rīgas.
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5228.

Avīzē ievietots sludinājums, ka kāda dāma par tādu

un tādu maksu izīrē istabu bez mēbelēm. leradies kāds

kungs un istabu saņēmis. Bett' otfā dienā tas iet projām un

liedzas par istabu norunāto summu maksāt, teikdams šādi:

«Tā istaba bija par tumšu, par slapju un par lielu». Uz to

dāma atbildējusi: «Ka viņa būs tumša, to jau jūs zinājāt.
Viņai bija sausa, bet jūs to slapju padarījāt. Un, kas attie-

cas uz lielumu, tad es neesmu vainīga, ka jūsu mēbeles ir

tik mazas!» Neko darīt, kungam jāmaksā.
Uzrakstījusi S. R.

Noklausīta Rīgā.

5229.

Kāds pilsētnieks saņēmis no lauku mācītāja vasarnīcu.

Vasarnīcu tais apskatījis, cenu salīdzis un aizbraucis atpa-

kaļ uz pilsētu. Tikai tagad tas atcerējies, ka aizmirsis ap-

prasīties, kur atrodas ateja. Tas griežais pie mācītāja rak-

stiski, savu prasījumu apzīmēdams ar burtiem «W. X». Mā-

cītājs vēstuli izlasa, bet nesaprot burtu patieso nozīmi, no-

domā, ka jaunais īrnieks ir ļoti reliģiozs un ar burtiem

«W. X.», ir domājis «Wald Kapelle». (Meža kapliča.) Tādēļ

arī viņa atbilde skan šādi: ««W. X.» atrodas: meža. _PUS"

stundas gājiena no mājām. Atvērta divi reizes nedlēļa. 20

sēdvietas. 100 stāvvietas. Svētdienās muzīkas pavadība!>
Uzrakstījusi S. R-

Noklausīta Rīgā.

f. PARKĀ.

5230.

Kāds kungs sēdējis Vērmaņa dārzā uz sola un lasījis

avīzes. Pienālcusi kāda jaunkundze un uzsēdusies nezinot

virsū blakus kungam noliktām avīzēm. Sadzirdot čaukstē-

šanu, viņa ātri uzlēkusi no sola un pieklājīgi atvainojusies
Bet kungs, mierīgi paskatīdamies, teicis: «Nekas, nekas-

jaunkundze, nevienam jau pakaļā acis nav!»

Uzrakstījis M. J—sons.

Teic. no Rūjienas,



g. KOMERCIJA.

5231. Atkal nekā.

Reiz kāds bagāts tirgonis vēl mūža galā sadomājis pre-
cēties. Vai tad tirgonim ir jāņem kautkāda sieva? Viņš
var izvēlēties, kāda vien tam patīk. Tā nu viņš apprecējis
nabadzīgu, bet skaisrtui un kaislu meitu. Viņam bijuši 58,
bet viņai 25 gadi. Viss jau nu citādi būtu bijis labi, bet
laulības gultā šī gadu starpība bijusi stipri manāma: viņai
gribas, bet viņam nestāv. Reiz tomēr šī šo braucījusi, spai-
dījusi un knaibījusi tik ilgi, līdz šim pipele sacēlusies gan.
bet maz cerības bijis, ka tā arī ilgāki stāvēs. Šis nu uzbu-
dināts kliedzis: «Mažiņ, plēt šekumu. plēt šekumu!» Ma-
za ar' atplētusi, bet šim atkal nelaime, —kā grūž, tā ga-
rām. Nu šī ņēmušies komandēt: «Augstāk! — nekā

. . .

Zemāk!
— nekā

.
.

.
Zemāk, zemāk!

. . .
atkal nekā.» Bet

tirgonim, tā mokoties, nogājis. Mažiņa tikai dusmīgi pa-

spējusi izsaukties: «Šļurkt viss gar nabu!» Bet tirgonis
raudulīgā balsī piemetinājis: «Darīts, Mažiņ, apsedzies!»

Aprakstījis P—dis.

5232.

Reiz kāda māte sūtījusi savu meitu uz bodi pēc siļķēm.

Iļet ceļā viņai aizmirsies vārds, ko māte likusi bodē pirkt.
\iņa tikai zinājusi, ka mātie tai likusi pirkt zivis, bet kā

Vl uas sauc, tas viņai bijis aizmirsies. legājusi bodī, viņa
prasījusi pārdevējam dažādas zivis, bet pārdevējs nesapra-

ti?! kādas zivis viņai dot. Bet meita piesitusi ar roku pie
Pieres, ātri sarāvusi visus bruņčus uz augšu, iebāzusi pirkstu
Pīzdā, pēc tam izvilkusi, pielikusi sev pie deguna, paodu-
si un tad likusi pārdevējam pie deguna, lai paož, un lai ar

ļpo pat! smaku dodot zivis. Pārdevējs tūlīt pazinis un ie-

devis meitai siļķes. Bet pārdevējs, redzēdams tādu meitu,

gribējis dabūt pist un uzaicinājis to pie sevis. Meita airī

Paklausījusi, iegājusi pie pārdevēja un labi nopisusies.
"ārdevējs viņai licis izprasīt no mātes katru dienu nākt pēc

ļjlfšm, fad šis to katru dienu izpisīšot. Meitai tas ļoti pa-
«cis. Viņa arī māti pierunājusi un nākusi katru dienu, ka-

?ļ.ē r pārdevējs tai uztaisījis bērnu. Nu tikai māte sapratusi,
sāpēc meita tik traki gājusi uz bodi. Māte nu ņēmusi mci-

459
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tu uz liestta. notēsusi krietni pakaļu un aizdzinusi no mā-

jām prom. Uzrakstījis Br. R—tiņš. Rīgā.

Teicēja I. Z—le, 64 g. v., Grašu pag., Madonas apr.

Noklausīta Annas pag

LFK 72, 7737.

5233,

Kādām kungam ir kantoris. Reiz pie tā ienāk kāds kli-

ents. Šefam saigribējies kautkur iet — viņš izgājis un kli-

ents gaida to priekšistabā, no kuras ved durvis uz šefa ista-

bu. lenāk šefs no savām «darīšanām», bet viņam «priekša»
palikusi vaļā — neaizpogāta. Klients, gribēdams vi-

ņam uz to aizrādīt, saka: «Jums kantora durvis vaļā!» —

Bet šefs atbild: «Nekas, nekas, tur iekšā sēž kantorists .. •»

Uzrakstījusi S. R.

Teicēja I. Z., Rīgā.

5254.-5235

Kādā veikalā ienāk pircēja un prasa D—kalna kilo.

Šīs markas kilo veikalā nav, un tādēļ pārdevēja atvainojas,

ka tādas preces neesoft.

Šo sarunu bija dzirdējis pats veikala pārzinis, viņš nu

ņem pārdevēju rāt: «Kā jūs tā varat kundei sacīt, ka tā-

das preces mums nav? Vai tad mums kilo trūkst? Ja mums

nav tieši D—kalna firmas, tad ir līdzvērtīgas un par
to

jūs esat pārdevēja, ka jums jāmāk tas pircējam iegalvot

Galu galā kilo taču paliek kilo! Ceru, ka jūs uz priekšu so

aizrādījumu ievērosiet.»

2. Otrreiz veikalā ienāk kāds cits kungs un prasa
zeta papīri. Tāda papīra nav, bet pārdevēja kundi āra

laist negrib un nedrīkst, tādēļ viņa šalca: «Par nožēlošanu,

klozetpapīris mums patlaban viss ir izgājis, bet mums

ekstrā šmirģel papīrs un kopējamais papīrs.»6 H F

Uzrakstījis Pa-

stāstījis K. S-le, Rīgā-

5256.

Kādaim kantoristam bijušas bikses vajā. Viņa lidzstr*

nieki to pamanījuši. Negribēdami darīt kantoristam w

nu, viņi gribējuši tam tb smalkā vīzē pasacīt: «Kantoris
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kungs, jums kantoris vaļā>. — «Nekas, tur ir darbvedis iek-

šā, tas aiztaisīs», — atbildējis kantorists.
Uzrakstījusi Benita St—ne. no jūrmalas.

Var. LTA 5223. 5233.

5237. Ja nedzird, jāatkārto!

Stāstījis A. 0.. Rīgii.

h. SPORTISTI.

5239.

Kāda bagāta tirgoņa dēlam bija ievajadzējies prezer-
vatīvs (kondons). Viņš pasaucis savu veco sulaini un licis,
lai tās no aptiekas atnesot kondonu. Sulainis teicis, ka šo

vārdu nevarēšot atcerēties. Tad tirgotāja dēls tam teicis,
lai prasot to, ko uz pimpi maucot. Sulainis aizgājis un ska-
lā balsī prasījis prasāmo .

Aptiekārs to pamācījis: «Tādas

lietas uz auss sakāmas». Sulainis bijis pakurls, tādēļ visu

teikumu nedzirdējis un vēl skaļāk atbildējis: «Nevisi to, ko

uz ausīm mauc, bet gan to, ko uz pimpi mauc! ...»

Uzrakstījis P—dis,

5238.

No Krievijas pienācis pasūtījums uz lielu daudzumu

gumijas lietu. Latvija arī aizsūtījusi uz Krieviju vairākus

vagonus ar gumijas precēm. Bet pēc neilga laika daži va-

goni atnākuši atpakaļ līdz ar pavadu rakstu: « ranocoßaJiH,

h 6y,n.eM ronocoßaTb!" Tikai nosūtītajā firma

nekādi nesapratusi, ko nozīmē šie nenozīmīgie vārdi. Bei-

dzot atradies kāds gudrinieks, kas iztulkojis, ka lasot jā-
dala katrs vārds uz pusēm, tad iznāktu tā: ,

I*o*o cobsjīv,
roao cyeM h 6y,n;eM tojio coßaTb". (Atpakaļ atsūtītas preces bi-

juši kondoni un atbilde: «Pliku bāzām, pliku bažām un

Pliku bāzīsim.)
Uzrakstījusi S. R.

Noklausīta Rīga.

Kādai dāmai jautāts: kāda starpība starp angli, franči,

Jācieti, žīdu. latvieti un automobīli? Ugu laiku domājusi,

beidzot dāma atbildējusi: «Zem automobīļa es vēl neesmu

dējusi!»
. T1 n

Uzrakstījusi LI.. Rīga.
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5240.

Notikušas peldēšanās sacīkstes. Starp sacīkstes dalīb-

niekiem bijis viens sevišķi labs peldētājs. Tas visu laiku

turējies pārējiem peldētājiem lielu gabalu priekšā. Te bi-

jis jāpeld cauri zemam tiltam. Priekšējais peldētājs pama-

nījis, ka uz tilta stāv viņa līgava un laimīgi noskatās sava

līgavaiņa panākumos. Bet peldētājs, uz augšu skatoties, pa-
manījis, ka līgavai nav kājās biksīšu. Skatītājiem par lie-

liem brīnumiem, dūšīgais peldētājs neticis vairs ne soli uz

priekšu, kaut gan cīnījies tāpat visiem spēkiem. Iznācis,
ka pārējie peldētāji aizpeldējuši viņam garām un šis tai pa-

šā pusē tiltam izkāpis malā. Pie viņa piesteigusies līgava
un sākusi prašņāt, kā tas gadījies, ka viņš sacīksti zaudē-

jis, ja vairs nespējis uz Krūtīm peldēt, tad vajadzējis
griezties uz muguras un peldēt augšpēdus. «Jā», atteicis

līgavainis, «tad jau es nebūtu ticis tiltam cauri!»

Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teicējs Valdim L., Rīgā.

i. VIESĪBĀS.

5241.

~llojiHneH HneT"

Reiz kādā atklātā namā turēts gudrs papagailis. Šo pa-

pagaili vēlāk nopircis kāds ievērojams krievu ģenerālis.
Reiz ģenerālis sarīkojis lielas viesības. Vakarā pilna zate

jau ar smalkām dāmām. Beidzot nācis policijas priekšnieks,
kuru papagailis labi pazinis no seniem laikiem

.
Papagai-

lis pieskrējis pie dāmām un uzkliedzis: BnnĶH, nojJecraM,
nojiHueii mact!" — ( Maukas, savās vietās, policija nāk!>)

Uzrakstījis A. Jūgs.

Teicējs P. Jūgs, Valkā

5242.

Kādam kungam bijusi tāda kaite, ka viņš nevarējis sa'

turēt mīšanu. Reiz viņš ielūgts kādās viesībās. Sieva taru

pieteikusi, ka. ja visi sēdēšot) pie galda, lai mēģinot kau -

lcādi izlīdzēties, bet augšā no gaklia lai neceļoties. Vīrs ari

apsolījis tā darīt. Sēdot pie galda, vīram uzreiz ievajadzē-
jies

.
.

. Viņš izvilcis savu «mantu» un gribējis turpat ze
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galda visu nokārtot. Te blakus sēdošā dāma pamanījusi
šaubīgo «lietu», noturējusi tb par desiņu un dūrusi tam ar

dakšiņu virsū. Kungs aiz sāpēm kliegdams meties pa dur-
vīm laukā. Uzrakstījusi S. R.. Rīgā.

Teiceja S. H., no Jaunlatgales.

5243.

Kādreiz kāds ļoti liels bagātnieks sarīko lieliskas vie-
sības. Lai izpatiktu dāmām, tas atļauj kādai no viņām pel-
dēties šampānietī. Šim nolūkam viņš pavēl sulainim pildīt
vannu ar šampānieti no 100 pudelēm. Dāma izpeldās. Kaut

gan kungs ļoti bagāts, tomēr viņš to tur par izšķērdību, iz-
liet šampānieti zemē. Un tur taču nav nelcas ļauns, ka vi-

oā ir peldējusies tik daiļa dāma. Kungs liek sulainim šam-

pānieti atpildīt atpakaļ pudelēs. Pats kungs aiziet paska-
tīties, kā sulainis izpilda uzdevumu. Bet sulainis stāv do-

mīgs. Kungs vaicā: «Nu, ko tu stāvi?» — «Mīļais kungs,
nezinu, ko iesākt. Es vannā salēju 100 pudeles šampānieša,
bet tagad man iznāk 101 pudele!»

Uzrakstījusi S. R.

Teicēja I. Z.. Rīga.

j. VĪRIEŠA LIETA.

5244.

Kāds puisis bijis traks uz meitām. Kad vien kādu skai-

stāku ieraudzījis, tā tūlīt biksēm visas pogas ārā. Viņš ne-

zinājis, ko darīt. Beidzot izgudrojis: ņēmis un piesējis .
. .

Pie kājas. Bet tavu nelaimi! Izejot uz ielas, tūlīt pretī na-

bsi skaista jaunkundze. Acumirklī viena kāja paravusies
gaisā. Tā. viņš nabags, ilgu laiku nostāvējis uz vienas kā-

jas. Uzrakstījusi S. R., Rīga.

Teic. F. A.. Rīgā.

5245.-5247.

1. Reiz divas sievietes sarunājušas. Viena bijusi jau-

ļļa otra jau paveca. Viņas gudrojušas, kuram vīrietim esot

llelāks tas «verķis». Vecākā sieviete teikusi, ka šī gan zi-

not- kuram esot lielāks. Jaunākā prasījusi, nu lai pasta-
stot kurš tad tas esot. Viņa teikusi, ka tam esot tas daikts
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ielāks, kam esot lielāks deguns. Viņas abas tā sarunādamās

aizgājušas uz tirgu malku pirkt. Līdz ko viņas nonākušas

tirgū, tā tūlīt iebraucis viens zemnieks ar malkas vezumu.

Zemniekam bijis liels, liels deguns. Jaunākā teikusi, ka

ņemšot šo pašu vīrieti cieti. Viņas tūlīt piegājušas un pra-

sījušas, vai šis malku esot pārdošanai vedis? Zemnieks at-

bildējis, ka vedis pārdošanai. Nu, cik šis gribot par ve-

zumu? Šis gribot tik un tik. Labi, sievietes ar mieru vi-

ņam maksāt. Bet šim pašam esot visa tā malka jānoved līdz

šo mājai. Zemnieks ar mieru un aizvedis arī. Viņš palīdzē-
jis malku nokraut un viss nu bijis kārtībā.

2. Vecākā sieviete dzīvojusi tā paša nama augšējā
stāvā, bet jaunākā apakšas stāvā. Vecākā teikusi, ka šī

zemnieku pie sevis saukšot pa priekšu, atpakaļ nākot, tad

lai šī sauco/t pie sevis. Vecākā sieviete teikusi uz zemnieku,

lai nu šis nākot pie šās augšā pa priekšu, šī samaksāšot sa-

vu tiesu. Zemnieks uzgājis augšā. Sieviete tūlīt samaksā-

jusi un domājusi. kā lai nu no viņa prasa. Domājusi un

gudrojusi, kā lai iesākot, bet nekādi nevarējusi. Viņa

prasījusi, vai šis esot precējies? Jā, šis esot precējies. Nu,

vai šis esot tālu braucis, un vai jau esot ilgs laiks, kamēr

aizbraucis? Jā, šis jau esot otru dienu, kamēr izbraucis no

mājām. Nu. vai šam labi satiekot ar sievu? Jā:, šam satie-

kot ļoti labi. Sieviete domājusi, nu, kad jau viņam tik labi

satiekot, tad viņš droši vien būšot pirms braukšanas to jau

darījis. Viņa saka. nu vai šis nevarot šai ib pašu darīt, ko

šis savai sievai priekš braukšanas esot darījis. Viņš tei-

cis, c, ko nu tādus niekus darīšot! Sieviete lūgusi, lai nu

šis esot tik labs, un lai darot vien. Vīrietis gan negribējis-
bet kad nu viņa nelikusi miera, viņš ņēmis slotas kātu ro-

kā un dūšīgi sievieti nomizojis, jo viņš braukdams no mā-

jas laukā to bija darījis ar savu sievu. Sieviete nu vairs

neteikusi neviena vārda un, labi sasista., palikusi sava ista-

bā. Zemnieks arī neizpratis, ko viņa īsti gribējusi, un aiz-

gājis projām.

2. Viņš nu nācis pa trepēm zemē. Tūlīt no apakšas
stāva iznākusi jaunākā sieviete pretīm un lūgusi, lai &

nākot pie viņas aprunāties. Zemnieks arī iegājis. Jau? a

sieviete teikusi, vai šis nevarot to pašu joku arī šai izdarīt:

ko šis augšā esot tai sievietei izdarījis. Vīrs saka atkal, ko

nu tādus niekus! Jaunā sieviete tomēr nedevusi miera

Zemnieks domājis, ka labi tie nebūšot, jo tikpat ar
labu



šis netikšot vaļā. Viņš nu ņēmis slotas kātu rokā un salē-

jis atkal labi dūšīgi. Dabūjusi labus belzienus, šī palikusi
zemē guļam. Vīrs tūlīt izgājis laukā, iesēdies savā zirgā un

aizbraucis uz māju. Tas nu visiem smiedamies stāstījis, kas

esot viņam ceļā noticis.

Uzrakstījis Br. R—ņš, Rīgā.

Teicējs Ermanis R„ ap 40 g. v., Cesvaines pag., Madonas apr.

Noklausīta Kuldīgas apkārtne.

LFK 72, 9>56.

5248.

Kadā mazā pilsētiņā dzīvojusi jaunava ar grūtu, neiz-

ārstējamu slimību. Turpat dzīvojis kāds jauneklis, kas,

uzdzirdējis par meitas slimību, aizgājis: pie tās. Norādīdams

uz meitas krūtīm, prasījis: «Meitiņ, kas tev te?» — «Tie ir

Araruta kalni, kur plūdu laikā Noas> nolaidās ar savu de-

rības šķirstu!» — atbildējusi meita. Tad viņš norādījis ze-

māku un prasījis: «Meitiņ, kas tev te?» — «Tā ir Nāburgu
pilsēta, tulkota latviešu valodā «Naba». Tad viņš norādī-

jis vēl zemāku un prasījis: «Meitiņ, kas tev te?» — «Tā ir

sarkanā jūra, kur Vāravas meitas gāja mazgāties un iz-

vilka Mozu!» — Tad puisis izvilcis no kabatas mazu, mazu

vīriņu, kuram no vecuma bija pliks pakausis un bārda ap-

griezušies uz otru pusi. Metis vīriņu sarkanajā jūrā, un

meita tapusi tūdaļ vesela.

Uzrakstījusi L. P.

Teicēja ī. M., Jaunpils pag.

k. VANNAS ISTABĀ UN GUĻAMĀ ISTABĀ.

5249.

Kada dāma mazgājas sava vannas istaba ar savu iemī-

ļoto sunīti «Šito». Meita aizmirsusi pievērt istabas/ dur-

vis, un «Šito» izšmaucis ārā. Dāma tā uztraucas, ka pilna
sparā drāž savam mīlulim pakaļ. Uz trepēm guļ nokritis

rāmītis ar stiklu, bet bez bildes. Uztraukuma dama paķer
to pašu un

aizliek priekšā. Viņa skrien pa ielu un katram

Pretimnācējam prasa: «Vai esat redzējuši Šito?» — Pretīm

uāk jauns cilvēks, kuram arī dāma uzstāda savu jautuju-

mu, bet; jaunais cilvēks nokaunējies atbild: «Cienīta kun-

465
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dze, esmu gan daudz un dažādas redzējis, bet rāmī «šito»

gan pirmo reizi!» Uzrakstījusi S. R.

Teicēja I. Z., Rīgā.

5250.

Kāds kungs apprecējis sievu, kurai viena acs bijusi no

stikla. Vakaros sieva aci izņēmusi un ielikusi ūdens glāzē.
Kādu nakti vīram iegribējies ļoti dzert. Tam pagadījies
izdzert tieši to glāzi, kurā bijusi sievas acs — un pie tam

ar visu aci. Otrā dienā kungs tik slims, ka ne kustēt. At-

aicināts ārsts. Tas prasījis, kur tad sāpot!? Kungs norā-

dījis uz savu dibenu. Tagad ārsts gribējis izpētīt, kas tur

īsti varētu būt. Bet tikko paskatījies, tas bailēs iesaucies:

«Man bail! es skatos, bet man pretī skatās!»
Uzrakstījusi S. R.

Noklausīta Rīgā.

l. DABISKĀS VAJADZĪBAS.

5251-

Kādreiz V. pilsētā kāds no pilsētā cienījamiem kun-

giem, būdams piedzēris, savas dabiskās vajadzības izdara

uz ielas. To ieraudzījis gorodovojs, sastāda protokolu, un

miertiesa piespriež kungam soda naudu 90 kap. «Lai nu
iet

viss rublis, es jau drusku pirdu arī», — teic apvainotais.
Uzrakstījis Kārlis B—ms, Rīgā-

LFK 25 2511.

5252.

Kādā izrīkojumā labi ģērbies kungs pieiet pie kāda no

balles viesiem un raustītā valodā prasa: «A-at-at-vaino-no-

jos, ku-ku-r šeit i-ir ku-kun-gu, kungu i-i-ista-ba?» y}'
runātais arī gadījies ar tādu pat valodu, un tas atbildējis

«E-e-ejiet pa-papriekš-priekšu pa la-la-bi, tad pa
kre-krei-

si, ta-tad pa la-la-bi v. t. t
. .

.» Kamēr šis tā stāsta,

viņu pārtrauc, sacīdams: «Pa-pa-tei-co-cos, i-ir jau pa-p a

vē-vē-lu!» —

Uzrakstījis V. B—skis, Rīgā-
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5253.

Kādam pilsonim uz ielas iznākusi steidzama vajadzība
atvieglināties. Skatījies, skatījies, kur varētu kādā aizvāir-

tē ieskriet, — nekā, visur cilvēki. Pēdīgi, kad nav vairs

varējis turēt, attupies turpat uz ielas stūra! Te uz reizi nāk

kārtībnieks. Šis mudīgi cepuri virsū. Pienāk kārtībnieks

un prasa: «Kas jums tur zem cepures?» — «Jā, redziet, es

noķēru kanāriju putniņu un nu nekā nevaru uz māju aiz-

nest. Vai jūs nebūtu tik laipns un neuzmanītu, kamēr es

aizskriešu uz veikalu pēc būrīša?» Kārtībnieks arī lūgumu
izpilda. Šis aiziet. Kārtībnieks gaida, gaida, bet šis kā

nenāk, tā nenāk atpakaļ. Pēdīgi apnicis gaidīt, nolēmis

nemt putnu no cepures apakšas laukā un nest prom. Lai

nepaspruktu, tad! tā prātīgi roku bāzis zem cepures un —

ieķēris sūdos. Uzrakstījis J.

Teicējs R. Š., Valkā.

arianti no Rīgas. Jelgavas. PBK.

5254

ļ Kādam pilsonim pastaigājoties pa ielām uznākušas ne-

ļ labas vēdera graizes". Viņš. nabadziņš, nu ieskrējis kāda

ļ sētā. kur pretī gadījies pats sētnieks. Tam nu pilsonis ātri

I izstāstījis savu nelaimi un lūdzis, lai atļaujot viņam izda-

I jļt darīšanas tepat, piesolīdams par to veselus 10 rubļus.
pet izrādījies, ka tam kabatā ir tikai viens pats 25 rubļu ga-

I J
ak kuru sētnieks ātrumā nevarējis samainīt. Te setnie-

I Kam radies labs padoms, viņš paņēmis visu naudu un tei-

I cis: «Nu. man nav žēl, dirs par visiem 25 rubļiem.»
Uzrakstījusi S. R., Rīga.

Teicēja S. E.. Rīgā

2. VIESNĪCĀ.

a. SIEVIETES VIESNĪCĀ.

5255.

Rīgā, kādā viesnīcā, kalpo divas latviešu meitas: viena

I 'trādā jau ilgāku laiku, bet otra tikko ka ienākusi no lau-

I «lem.
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Jauna meita kādu rītu, kopjot istabu, spainī atradusi
kondomi. Pasaukuši vecāko kalpotāju, tā prasa, kas tas

tads esot. — «Uja», tā atbild, «un tad tu to nezini? Tas

taču no pišanās!» — «Apžēlojies!» iesaucas jaunākā, «pie
mums, Piebalgā, arī pisas, bet tlaču ne tik traki, ka pipelei
ada iet nost!» Uzrakstījis P. B.

Teicējs A. Z—tis. no Rīgas.

5256.

Divas laucinieces iebrauc pilsētā un ieiet viesnīcā, kur

tām pasniedz olu cepumus. Paēdušas tā;*1 nezin, kam jā-
maksā,, un kaunīgi velkas ārā. To noskatās vēl kāds lauci

nieks un jautā: «Kā, jaunkundzes, vai jūs par pautiem ne-

maksāsiet?»
— «Vai tie bija jūsu pauti?» atcērt meitas.

Uzrakstījusi S. R.

Teicēja A. Š., Rīgā.

5257.

Stalts jauneklis, staigādams pa ielu, iepazinies ar jaunu,

ļoti glītu meiču. Lai viņai labāki izpatiktu, jauneklis «J

vadājis gar visiem skatu logiem, lai šī izvēloties, ko lai

viņš tai nopērkot. Bet meiča visu atraidījusi. Beidzot vīns

to pievedis pie viesnīcas durvīm un lūdzis to kopā ar viņu

ieturēt pusdienas. Pēc pusotrām stundām viņi no viesnī-
cas iznāKuši. Tagad jaunava vedusi savu paziņu pie ska™

logiem un lūgusi, lai viņš tai nopērkot ko par atmiņu suu

vakaram. Bet tagad jauneklis atbildējis: «Mans maks v

vaļā tad, kad dūša man cieta. Bet kad man dūša mīksta -

tad maks cieti!» Anonīma.

Uzrakstīta Rīga.

b. CEĻOTĀJI.

5258.

Kāds kungs ceļo pa pasauli. Reiz vienā viesnīca, p(

tur pavadītām dažām dienām, kad kungs grib _a
tka1

turpināt, tam pasniedz rēķinu. Viss ir aprēķināts labi

Eareizi, bet par vienu sveci pieprasīti 30 franki. Kungs

rīnījies jautā kalponei, kāpēc tā tik dārga? Kalpone



bild: «Atvainojiet, kungs, ta ir ta svece, kuru es jums katru
vakaru guļamistabā nopūtu...»

Uzrakstījusi S. R., Rīgā.
Teic. F. A., Rīgā.

5259.

Vīrs un sieva brauc ceļojumā. Kādā viesnīcas numurā

vakarā, kad jau apgūlušies, viņi atceras, ka durvis paliku-
šas neaizslēgtas. Nu ņemas abi strīdīties, kam jākāpj no

siltās gultas aizslēgt durvis. Beigās norunāi klu«ēt, un tās,
kas pirmais sāks runāt, ies aizslēgt durvis. Guļ, guļ. Te

numurā ienāk kāds virsnieks. lerauga dāmu, sāk skatīties...
Uzrunā... Neatbild... Noskūpsta... ļNesaka nekā... Virs-

nieks atļaujas vēl ko vairāk un aiziet.

«Ak tu, lops!» saka sieva, dodot! vīram pa ausi, un aiz-

bēdz durvis. — «Bet es derības vinnēju!» — saka vīrs.

Uzrakstījusi S. R.. Rīgā.

Teic. F. A.. Rīsā.

5260.

Provinces pilsētiņā notika kāda slavena vīra piemine-
kļa atklāšana. Pilsētiņā bija tikai viena viesnīca, kur pār-
gulēt. Sakarā ar lielo ļaužu pieplūšanu, visas istabas bija
aizņemtas. Istabu pieprasījis arī kāds precēts pāris. Saim-

nieks padomājis un tad ielaidis šos kādā istabā, kur jau
atradušies priekšā kāds vecs laulāts pāris. Pēc brīža at-

nācis kāds jauns students un lūdzis naktsmājas. Saimnieks

atkal pārdomājis un ielaidis studentu taī pašā istaba, sevi

Perinādams: «Sak\ ko nu viens neprecējies var but par

traucēkli diviem laulātiem pāriem!»
Pienāc is vakars, un jaunā sabiedrība likusies gulēt. Ap

Pulksten vienpadsmitiem jaunais cilvēks dzirdējis sarunā-

jamies veco pāri: «Sieviņ. mēs šodien braucam ar leno vil-

ci<šiu: ēīk-čāk!» Pēc brīža viņš dzirdējis blaku® gulta sa-

runājamies jauno pāri: «Sieviņ, mēs šodien braucam ar ātr-

vilcienu: čik-čik-čik!» Tagad tapis viss klusu, un students

noguris aizmidzis. Kad no rīta piecēlušies, vecais_ paris ap-

vaicājies, kā šis labi gulējis? «Kā nu var gulēt: viens

ķauc ar lēno vilcienu, otrs ar ātrvilcienu — un man nekas

cits neatlika, kā ar rokas vāģīšiem braukt nopakaļ! at-

licis Students.
Anonīma.

Uzrakstīta Rīga.
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3. VEIKALĀ, TIRGŪ.

a. VEIKALĀ.

5261.

Kādā žīda gatavu apģērbu veikalā ieiet krietni noba-

rojies kungs. Uzlaiko vienas, uzlaiko otras bikses, bet vi-

sas par šaurām. Žīds, redzēdams, ka tik un tā tādas bikses

neatradīs, saka: «Ej ārā, prieks t'avem resnem dirsem manā

bodē bikse nav!» Uzrakstījis Kārlis B—ms. Rīgā.

LFK 25. 2516.

5262,

No laukiem iebraukusi sieviņa, iegājusi žīda

gribējusi nopirkt savam vīram siltas bikses un kreklu. Žīd?

uzprasījis ļoti dārgi. Sieviņa sākusi lūgties: «Mīļais žīdiņ.

izlaid no krekla!» Žīds gan negribējis «izlaist», taču pēdīgi

Eiekāpies. Bet nu sieviņa atkal lūgusi: «Žīdiņ, izlaid no

iksēm arī! Ja jau tu varēji izlaist no krekla, tad varēsi

no biksēm arī!» Beidzot žīds bijis ar mieru. Bet tikko ve-

cenīte pamanījusi žīda rīcību, viņa atstājusi ir kreklu, ir

bikses un izmukusi pa durvīm.

Uzrakstījis R. L—manis, no Rīga?.

5263.

Kāda kundze, Frau Feische, aizsūtījusi savu dienest-

meitu uz bodi pēc salātiem, mikspiķeļa. jo mājās nebijis.
Meita iegājusi bodē un prasījusi mīkstpipeli. Komiji smē-

jušies un nevarējuši saprast, prasījuši, priekš kā tas vaja-

dzīgs? Priekš viņas kundzes. Kā tad viņas kundzei varas

Frau Peža. Nu komiji teikuši, lai nākot pati kundze paka!

Meita aizgājusi mājās un tā arī pateikusi. Kundze sadusmo;

jusies — pusdiena galdā — salātu nav. Kundze

kungu uz bodi izbārties. Komiji nu kungam visu pastāstī-

juši. Tas atnācis mājās un smējies kā zirgs.
Uzrakstījusi Irma M—ne, Rī?ā-

Teicēja A. St, Rīgā. Esot patiess notikums.

LFK 52. 2952.

5264.

Kada bode iegājis dūšīgs vīrs ar smuku paciņu rokā un

lūdzis, vai nevarētu nosvērt. Bodniekam nekas nebijis pr e
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tas uzsviedis paciņu uz svariem un teicis: «Septiņu mār-

ciņu!» lenācējs, izbrīnījies pie sevis, noteicis: «Dirs tavu

diršanu: septiņu mārciņu!» Tad lūdzis, vai viņš nevarot

to paciņu uz kādu brīdi šepat atstāt: esot vēl uz otru pusi
maza darīšana, tad, atpakaļ nākdams, paņemšot. Arī pret
to bodniekam nebijis ko iebilst; tas pametis paciņu zem

letas, un vīrs, tencinādams par bodnieka laipnību, aizgājis.
Pēc kāda brīža komijs saodis sliktu smaku un teicis prin-
cipālam: «Tas tēviņš, laikam, prastu tabaku brūķē, pie-
smirdināja visu bodi!» Bet arī principāls bijis ko saodis.

Tas aizdomīgi paskatījies uz komiju un teicis: «Ko nu

muldi! Tu jau esi apdirsies. tādēļ smird!» Beigās smaka

tapusi pavisam neizturāma, un bodnieki viens otram apska-
tījuši bikses, tomēr vainas nevarējuši atrast!. Tad pārmeklē-
juši visu bodi un atraduši smakas cēloni — vīra atstātā pa-

ciņā. (No šī: «Dirs tavu diršanu; septiņu mārciņu!»).
Uzrakstījis A. Rg.. Sinoles pag., Valkas apr.

b. TIRGŪ.

5265.

Vīrs pārdevis zirgu. Piegājis kāds laucinieks un tei-

cis: «Ak, kas par maktīgu zirgu, kā kuģis! Cik' maksā

šis kuģis?» Zirga pārdevējs pacēlis zirgam asti un atteicis:

«Lūdzu, kajītē pie kapteiņa apprasīties!»
Uzrakstījusi E. C—a. Jelgavā.

5266.

Divas sievas satiekas tirgu. Viena atbraukusi ar vēžu
vezumu. Otra, to ieraudzījusi, uzrunā:

«Labrīt, masiņ!»

Otrā, kas lāgā nedzird: — «Vēži.» —

Pirmā;: «Kā taviem bērniņiem klājas 6
Otrā:

— «Div' par vērdiņ'!» —

Pirmā: «Baz d...sa!»

Otra:
— «Tikpat saļaks no rītai» —

Uzrakstījusi Marta O—liņš. no Rīgas.

Teicēja Marta G—zne. no Augstrozes pag.



5267.

Kāda tirgu- sieva nesusi olas uz tirgu pārdot. Ceļā tai

uznākusi dabiskā vajadzība. lesprukusi kādā sētā aiz vār-

tiem, nolikusi olu kurvi blakus un izdarījusi, kas vajadzīgs.
Bet to pamanījis sētnieks: ātri tas pašāvis lāpstu apakšā
un saturu iemetis kurvī pie olām. Sieva, neko neievērojusi,
aizgājusi tirgū. Te kaimiņienes sākušas ostīt, kas te tā ne-

labi smirdot! Atklājuši kurvi un ieraudzījuši smakas cc-

loni. Sieva nobijusies: viņa tak skaidri atminot, ka kurvi

nedirsusi. «Tev jau tad, māsiņ, būs «šķībais dirsiens», no-

teikusi kāda cita sieva, «tā jau esot tāda slimība!» Neko

darīt, sieva gājusi pie ārstai. Viņai esot «šķībais dirsiens».

Lai pārliecinātos, ārsts tai iedevis trauciņu, uz kura lai ; ī

turpat izmēģinot. Istabā uz grīdas bijis izklāts skaists te-

piķis. Sieva bijusi pārliecināta, ka sēdot tieši uz trauka, tai

dirsiens aizskries atkal sāiņusi — un var pat gadīties uz itte-

piķa. Tāpēc tā notupusies uz tepiķa un trauku nolikusi labi

sāņus, lai tad dirsiens trāpītu tajā. Bet, protams, viss pa-

licis tieši uz tepiķa. Sieva par to neko nebēdājusi. Aiz

liela prieka par atgūto veselību tā tikai izsaukusies: «Paldies

Dievam, nu es esmu atkal izārstēta!» ,

Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

5268.

Kāds vīrs tirgū gribējis pirkt ogas. Viņš piegājis pie

ogu tirgotāja un prasījis, cik tik un tik ogas maksā. Kad

pārdevējs pateicis maksu, vīrs sācis brīnīties, ka par tik

maz ogām prasa tik daudz naudas. Tās ogas jau varot uz

reizi apēst. Nu, ja viņš tās ogas uz vietas apēdot, tad viņš

tās varot dabūt par velti, teicis pārdevējs. Vīrs tiešam ņē-

mis un ogas apēdis. Tagad itias pats vīrs piegājis pie podu

tirgotāja un solījis par kādu lielu podu pavisam niecīgu

maksu. Pārdevējs sadusmojies, ka par tik lielu podu solo

tik mazu maksu. «Kas tas nu par lielumu!» izsaucies vīrs»

«es viņā nevaru sadirst!» — Nu, ja viņš nevarot taī poda

sadirst, tad, lai ņemot podu par velti, izsaucies pārdevējs.
Vīrs turpat sviedis bikses zemē un. tiešām, pēc
rītām darīšanām pods bijis pilns un gājis vēl pāri. Tā virs

saņēmis arī podu par velti.

Uzrakstījusi S. R.. Rī£a-
Teicēja S. E.. Rīgā-
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5272.

.

Kādam pilsētas dārzniekam, Vidzeme, kuļam viss ļoti
labi padevās, reiz kāds laucinieks prasīja: Kāpēc jums viss

473

5269.

Reiz Rīgā uz tirgus sākušas bārties divas sievietes. Viena

bijusi zivju pārdevēja un otra, vāciete — veca madāma.

Vecā madāma pienākusi pie zivju pārdevējas un prasījusi,
cik tad maksājot zivtiņas.. Pārdevēja atbildējusi, ka tikai

piecas kapeikas mārciņā. Vācu madāmiņa, to dzirdēdama,

sākusi raustīt savu degunu un teikusi: «Das ist teuer! Das

ist teuer!» Zivju pārdevēja nu saskaitusies dūšīgi uz Vācu

madāmiņu, sākusi bārties un tai uzklieguši: «Zivtiņ pirkt un

zupiņ kocht teuer, abet uz jūriņ braukt un pīzdiņ bādēt

nav teuer!» Nu itikai sākušas abas bārties un kliegt, ka viss

tirgus skanējis. Uzrakstījis J. R—ņš, Rīgā.

Teicējs Jānis Bērziņš, 86 g. v., Lubānas pag. nesp. m., Madonas apr.

LFK 479, 1581.

c. OLU PĀRDEVĒJI.

5270.

Kāds vīrs nesis uz pilsētu olas pārdot. Te viņš ierau-

dzījis, ka aiz kāda vaļēja loga sēd sieviete un šuj kreklu.

Vīrs piegājis klāt un vaicājis, vai viņa negribot olas pirkt?
Sieviete, kā liekusies laukā pa logu, lai olas apskatītu, ta

viņas šujamais krekls izslīdējis no rokām un uzkritis tieši

ohi
grozam virsū, tādēļ tā teikusi: «Lūdzu, paceļiet to kreklu

un parādiet pautus.» Vīrs sabijies un
aizlaidies ar visu olu

grozu, cik ātri spēj. Uzrakstījusi E. C—a, Jelgava.

5271.

Kāds vīrs aizbraucis tirgū olas pārdot. Olas pārdevis,
ūet naudu nodzēris. Mājā sieva to kāvu-i, teikdama: «Tas

Pa kuli. tas pa pautiem!...»
Uzrakstījis A. J—gs.

Teicējs P. J—gs, Valkā.

4. PILSĒTAS AMATNIEKI.



tik labi aug. daudz labāki ka citiem?» Uz to dārznieks,
kas nemīlēja citiem izpaust savu gudrību, atbildēja: «Mans

suns dirš virsū!» Uzrakstījis Fr. R—ga. no Sinoles pag.

5275.

Kurpnieka sieva gribējusi izdot vienu istabu. Viņa uz-

rakstījusi uz papīra: «Izdodama pakaļējā istaba». Viņa no-

smērējusi papīru ar līmi un uzlikusi uz krēsla. Pēc tam

viņa par to aizmirsusi un uzsēdusies uz krēsla, tā ka papīrs
tai pielipis pie brunčiem. Kad viņa izgājusi ārā, pie tās

piegājis klāt viens kungs un prasījis: «Kāpēc tad priekšējā
istaba nav izdodama?»

Kurpnieka sieva atbildējusi: «Priekšējo aizņem vīrs!

Uzrakstījusi A. O— ņa.

Teicēja māte. Leontine O—ņa. no Stāmerienes.

Variants no Rīgas. PBK

5274. — 5276. Paļu rammataji.

1. Kad Jelgavā vēl bija plosta tilts, tad pēc ledus ieša-

nas Lielupē to nostiprināja ar upē iedzītiem pāļiem. Pāļus

dzina ar tā saukto rammu (svirā piesietu milzu dzelzs

āmuru), kuru vilka 15—20 vīru. Rammātāji parastibija
labām mutēm un arī dūšīgi uz pikantu dziesmu dziedāšanu

Dziesmu krājums viņiem bija tik liels, ka tie to allaž pie-

skaņoja piemērotam gadījumam. Piem.. pār tiltu nāk

smuka jaunkundzīte, un rammātāji dzied:

«Jaunkundzīt, ar jūsu ziņu
Apraudzīšu vēderiņu...
Ei, dubīnuška, ūcbņem v. t. t.

Jaunkundzīte piesarkusi mudīgi aiziet.

2. Pēc laika pār tiltu mierīgi soļo kāds prātīgs večuks.

Rammātāji noskatās un laiž vaļā:
«Vecais veci, steidzies fiksi.

Nelaid biksēs baltu viksi,
Ei, dubīnuška v. t .t.

Vecais nikni rūkdams noiet. Rammātāji atpūšas.

3. Pēc laiciņa pār tiltu nāk kāds lepns krievu virsnieks-

Rammātāji noskatās, nosmej un gāž vaļā nepareiza
valodā:
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„KaK Ha noJibCKOMy rpaHHuy,
E6kt cojmaT pyKOBHuy,
9h. zi;y6HHy[UKa etc.

Uzrakstījis P. B.

Noklausīta Jelgavā.

5277.

Kara gados, kad bija aizliegts atklāti ar degvīnu tirgo-
ties, kāds frizieris to darījis slepeni. Reiz kādai vecai sie-

viņai ievajadzējies, degvīna. Viņa aizgājusi pie friziera,
bet tā kā darbnīca patlaban bijusi pilna ar apmeklētājiem,
kam griezti mati un skūta bārzda, tad sieviņa neuzdrošinā-
jusies savu vajadizību atklāti sacīt. Kad frizieris jautājis,
ko viņa vēloties, sieviņa bailīgi atbildējusi: «Es... man jau
ar' tā bārda būtu nodzenama!... Nu, bet es jau kā vecāks
cilvēks varu drusku pagaidīt!...»

Uzrakstījusi S. R., Rīgā.
Teic. L. A.,Rīgū.

5278.

Kādreiz galdnieka zellis iet ar jaunkundzi pastaigāties.
Te zellis saka jaunkundzītei: «Ko jūs darītu, ja zemē gu-
lētu svārki un kokā karātos bikses?» — «Es paceltu svār-

kus,» atteic jaunkundzīte. Bet galdnieka zellis iesaucas

priecīgi: «Es atkal nolaistu bikses!...»

Uzrakstījusi S. R.

Teicēja L Z., Rīgā.

5279.

Kāds maiznieks pārnācis mājā lielā «švunkā». Maizes

abru viņš noturējis par gultu, licies taī iekšā un sācis krākt.

Te tam' kļuvis nelabi, un viņš sācis «kaut āžus». No rīta

uzcēlies, viņš mīklu pārmīcījis, iztaisījis «rundštikus», iz-

cepis un pārdevis tos. Otrā dienā atnākusi kaid'a kalpone un

lasījusi: «Lūdzu, vai jums vēl nav tie «rundštiki» ar gaļu?
Manam kungam tie ļoti garšo!» — «Nē, tie vairs nav,» —

atbildējis maiznieks, «tie iznāk par dārgiem, tadeļ mes vi-

ņus vairs necepam.» —

Uzrakstījusi J. Z—zne.

Teicējs Fr. T—iņš. no Bēnes.



5280

Daugavmalas jūrnieku krodziņā satiekas veci paziņas
— jūrnieki. Pie alus glāzes tie viens otram atstāsta savus

piedzīvojumus un, protams, pēc vajadzības palielās arī. Visi

kā vienā mutē stāsta, ka uz latviešu kuģiem esot švaka

dzīve, — darba daudz, bet alga un ēšana vājas.
Tamdēļ daudz, ja uz viena kuģa varot izciest četrus līdz

piecus gadus.
Te nu starpā iemaisās matrozis, igaunis, un lepni saka:

«Trauks, es ir septiņ' kad' sapis' vien veper un pisi vēl

septiņ' kad'!»

(Draugi, es esmu septiņus gadu» sabijis uz viena šle-

pera un sabūšu vēl septiņus gadus).
Uzrakstījis P—dis.

Stāstījis P. 8.. Rīgā.

5. STRĀDNIEKI UN STRĀDNIECES.

5281.

Vecītis pieved namdariem smiltis ar ļoti vāju, kaulainu

zirgu. Kāds tam prasa: «Cik tas kaulu kambaris maksā?» —

Esiet tik labi, ejiet pie kaulu kambara pakaļdurvīm un

apskatiet to kambari no iekšpuses, tad varēsiet spriest, cik

tas vērts,» — atbildējis vecītis.

Uzrakstījis Jānis Z—bergs, no Rīgas.

Teic. no Rīgas.

5282.

Kādā fabrikā strādājusi nabadzīga meitene, kurai bijis

viens-vienīgs saplīsis krekls. Citas biedrenes meiteni ap*

runājušas. Aprunātāju starpā bijis arī kāds zellis, tas tei-

cis: «Tas nekas, ka krekls saplīsis. Tad būsi vieglāki

pietikt.»
Uzrakstījusi L. P.. Rī£a-

5285

Kāda meita, dūšīga strādniece, ilgāku laiku meklē darbu.

Kur vien tā griežas, visur saka: Nu. vieta jau nu vēl būtU;

bet mēs gribam vīrieti kalpotāju.» Dzirdēdama šo atbild

vairākās vietās, meita sasit rokas un iesaucas: «Ak tu, Pa'
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saukt, cik tie cilvēki tagad ir paklīduši, vairs neviens direk-
tors negrib klātgulētāju sievieti, bet gan tikai vīriešus!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Gulbene.

5284.

Pēc kara, kad iesākās vispārējā saimnieciskā krīze, kāda

jauna meita meklē vietu. Kur nu tādu atradīs! Nekur

neko vēl nestrādā, un kur arī istrādā un kur būtu kāda

brīva vietiņa, tur saka, ka grib kalpotāju vīrieti. Meita, vel-

tīgi izmeklējusies, kādā vakarā pārnāk mājā un, uz krēsla

nokritusi, iesaucas: «Nu, tad velns lai parauj tēvu, ja gri-

bēja bērnu taisīt, tad vajadzēja taisīt ar ziņu, nevis šitā pa-

mest nenobeigtu ar cauru vēdera galu. Tagad vajaga val-

kāties par apsmieklu apkārt un, kas zina, varbūt beigās
vēl būs badā jānomirst!» —

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Gulbene.

6. ZEMNIEKI PILSĒTĀ.

a. ZEMNIEKU DĒLI PILSĒTĀ.

5285. — 5288. Mežsarga dels.

1. Vecos labos laikos, kad nebija dzelzceļa satiksmes,

Vidzemes malienā, meža vidū dzīvoja sirmgalvis mežsargs
ar savu dzīves biedreni tādos pat gados. Viņiem vie-

nīgā atvase bija divdesmit gadus vecais dels Juris. Ka jau
meža vidū, tas savā dzīves laikā nebija sieviešu dzimuma

redzējis, izņemot savu māti. Kad vecāki juta, ka viņu die-

nas skaitītas, tie gribēja, lai dēls apprecas un uzsāk tēva

līdzšinējās gaitas. Kādā dienā tēvs šo velēšanos ieteica dē-

tam, bet dēls stūrgalvīgi liedzās, to darīt. Pec tam mate

savukārt ieteica dēlam to pašu, paskaidrodama, ka sieva vi-

ņam ko garšīgu pasniegšot, un lai pārliecinātos par viņas

izteicieniem, tad lai piekraujot vienu vezumu berza malkas

un aizvedot uz Rīgu «Lielā pumpa» tirgu piedāvāt to tikai

sievietēm. Ja malkas pircēja prasa,
cik malka maksa, tad

lai tas sakot, ka vienreiz pist.
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2. Labam ragavu ceļam pastāvot, Juris pēc divu dienu
braukšanas stāvējis pie sava malkas vezuma tirgū, tērpies
plika aitādas kažokā, pastalām kājās.

Pienākusi resna vācu madāma un prasījusi: «Mužik,
cik maksā to vezum'?»

— «Vienreiz pist,» atbildējis
Juris. <<Ak tu grob' bauerkerl',» madāma spļaudīdama iz-

grudusi un aizgājusi. Pēc brīža pienākusi smalka jaunkun-
dzīte un prasījusi malkas cenu. «Vienreiz pist,» Juris at-

teicis. Zilu melnu spļaudīdama, jaunkundzīte aizgājusi.
Tagad pienākusi piedzīvojusi ķēkša un apjautājusies pēc
malkas cenas. «Vienreiz pist,» atteicis Juris. «Brauc tūliņ
līdz. esmu ar cenu mierā,» un šī parādījusi Jurim malkas
šķūnīti, kur malka, jāizkrauj, teikdama, lai pēc pabeigta
darba uzkāpjot pa trepēm virtuvē, kur saņemšot norunāto

samaksu. Kā zināms, padzīvojušas meitas uz jauniem pui-
šiem ir sevišķi kāras, un lai pa godam varētu mīlestības

priekus iebaudīt, tad viņa turējusi par vajadzīgu iepriekš
Jurim pasniegt pusdienai izvārīto augļu kompotu. Juris pēc

pabeigtā darba ieradies virtuvē saņemt maksu. «Sēdies,

iebaudi iepriekš šo maltīti, pēc tam viss labāk veiksies.»

Šādu gārdumu Juris vēl nekad nebija baudījis, tāpēc iedo-

mājās mātes aizrādījumu, un ja tādu vienmēr var pasniegt
sieva, sevī nolēma, mājās atgriežoties, apprecēties. Māte

dēlu ar nepacietību gaidīja un pēc tāl ierašanās jautāja: «Nu,

Juri. vai ir vērts precēties?» Juris apstiprinoši atbildēja.

3. Mātei priekš Jura līgava jau bija izraudzīta, un

kāzu svinēšana notika pēc viena mēneša. No baznīcas pār-

braucot, sasēdās ap kāzu galdu un brūtes pāris ieņēma vietu

galda galā. Juris, pārlaidis pār galda saturu skatu, uzpra-

sīja skaļā balsī: «Kur pist? Nedomā mani krāpt.» Viesi

visi sakustējās neziņā, ko tas nozīmē, bet sieva piegrūda
Jurim pie sāniem, teikdama: «Klusāk, klusāk, nakti dabu'i»

Juris nodomāja, ka pist ir pārāk dārgs baudījums un vi-

siem kāzu viesiem nav sniedzams, viņš paņēma karoti un

aizlaida aiz zābaka stulma, lai nakti būtu pie rokas.

4. Mielastu beidzot, Juris ar savu sievu devās atsevišķa

istabā, lai iebaudītu saldo kompotu. Par lielu brīnumu, Ju-

ris trauka ar gārdo virumu nekur neredzēja, un pie tam vel

sieva izdzēsa sveci, nolikās gultā un aicināja Juri pist. Jurļs'
apbruņojies ar karoti no zābaka stulma, prasīja: «Kur ir.*

— «Tepat jau vien būs,» novadīdama Jura roku sev ap kailo

vēdera galu, pamācīja sieva. Juris izdarīja karotes vu-



3. Trešā dienā dēls aiziet atkal pie tēva un lūdz vēl

naudu dažādām neatliekamām vajadzībām. Tēvs nobrīnās
yien. kur tik daudz šis liekot, bet iedod arī vēl šim 3000

rubļus. Šis nu aiziet atkal uz zināmo vietu; tēvs, ziņkārības
uzīts. šim seko. Tagad dēls izsaka vēlēšanos, lai dama

lz ģerbjāis kaila un ļaujot šim ar pipeli piecas minūtes ap tās

pežu apkārt vilkt. Šī bijusi par 3000 rubļu mierā. Darī-

ja sākusies. Dāma bijusi ātri sakairināta un lūgusi, lai

iebraucot» apkārt, bet iekšā, viņa maksāšot šim 50,000
rubļus. Dēls uz tādu lietu neielaidies un šī solījusi veselus
100,000. šis vēl negribējis to darīt, bet tēvs, kas stāvējis
aiz durvīm, uzsaucis: «Grūd, citādlāki paspēlēsi!...» Tā dels

labu veikalu.
Uzrakstījis Staņčiks.

Noklausīta Zaļeniekos.
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cienu, pielika, sev pie lūpām, pagaršoja un teica, ka vēl ne-

kas neesot. Mēģini vēl lejāk, teica sieva. Juris šoreiz ar

karoti iebrauca pašā pežas caurumā, tā ka sieva iekliedzās

un nesaprašanā nodomāja, ka Jurim ir pipele ar nagu, jo
līdz kazu dienai viņa tik asas pipeles nebija baudījusi, un

satvēra Jura roku, kurā bija alvas karote. Sākās izskaidro-
šanas, pēc kuras izrādījās, ka Juris, Rīgā būdams, īstā pi-
siena vietā bija saēdies kompotu.

Uzrakstījis Dobelnioks Dobelē.

5289. — 5291.

t. Tēvs iedevis dēlam 3000 rubļus, lai mācoties tirgo-
ties. Dēls gājis arī. Pilsētā uz ielas* ieraudzījis daiļu dāmu,
Wa tam tā iepatikusies, ka vairs nevarējis nociesties to

neredzējis. Viņš, izzinājis māju, kur daiļā! dāma dzīvojusi,
un devies turpu. legājis, tas izsaka vēlēšanos šo aplūkot
kādas piecas minūtes. Dāma ir ar mieru, tikai lai maksājot.
Beidzot salīgst par 3000 rubļiem. Piecas minūtes gan ātri

pagājušas, bet neko darīt.

2. Otrā dienā dēls aiziet pie tēva un lūdz vēl naudu.
Veikalu esot iekārtojis, tikai preces vēl neesot. Tēvs iedod

vēl 3000 rubļus. Dēls aizgājis atkal pie «simpātijas» un iz-

teicis vēlēšanos šo redzēt kailu. Par 3000 šī ir ar mieru, un

ta arī ticis šim tas prieks.
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5292.

Kādam vecim dlēls dzīvojis Pēterpilī un nebijis ilgi
rakstījis. Tādēļ vecis pats sadomājis braukt turp. Citi gan
«entušies atrunāt: ko ta' šis tur bez krievu mēles, — kā ta'

šis tur aizbraukšot? Bet vecis varen liels: «Kā, «bez krievu

mēles»? Vai es krieviski nezinu: durvis (arī: durs) —

dvora, krāsns — peča, maize — kļeba...» un tā vēl saucis

pulkai vārdus. Kaimiņi nogrozījuši galvas, un vecis aiz-

braucis arī pie Pēterīša (tā dēlu saukuši) uz Pēterpili. Bet

tur ar savu krieva mēli nevarējis nekur patikt: ne Pēterīša

atrast, nekā. Arī ēst nevarējis nekur paprasīt: neviens ne-

sapratis. Beidzot iegājis vienā viesnīcā. Tūlīt tāds smalks

kungs klāt, sācis ar šo visādi pa krieviski «perģelēt». Bet

vecis vairs nemaz savas krieva mēles nemēģinājis un uzklie-

dzis nikni latviski: «Est gribu!» (arī: «gribu ēst!»). Tomēr

sulainis, būdams krievs, darījis, cik sajēdzis un tūlīt atnesis

vecas, sapelējušas sēnes. Vecim nu tā bijis, —ne nu tādas

maitas ēst. ne dirst klāt, (pusrubli vēl, nešķīsts, noņēmis)

Beigās tad, nabags, uzdzirdis uz ielas latviešus, kuri nove-

duši pie Pēterīša.

Uzrakstījis A. Rg.. Sinoles pag., Valkas apr.

b. PIE PĒTERA LIELĀ PIEMINEKĻA.

5293.

Reiz divi malēnieši iebraukuši Rīgu skatīties. Aizgājusi
arī pie Pētera Lielā pieminekļa. Viens malēnietis izslējis

bārdu gaisā, sācis apbrīnot un kā gala spriedumu, teicis

«Veries, nešķīsts, cik tas augstu uzrāpies!» — Bet par tadieņi
vārdiem gorodovojs ņēmis runātāju cieti. Otrs malēnietis

nu bijis traki lepns, ka viņam tā nav izgājis, un iekritušo

lielmanīgi pamācījis: «Es jau tev teicu: ka' tu Rīgā braU£
tad uz visiem sūdiem virsū neskaties!» — Tā iekrituši abi

malēnieši.
Uzrakstījis A. Rg.. Sinoles pag.. Valkas apr.

5294. (var.) Pētera Liela piemineklis un zemnieki.

Divi zemnieki iebraukuši Rīgā un apbrīno Pētera Lie*

pieminekli. Viens tāds bailīgāks, aiziet projām, —

vai drīkst apskatīt. Otrs staigā apkārt un brīnās: <<vo'
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kur tas diraņķis augstu uzkāpis.» To dzird policists, un tas

stiepj šo projām uz iecirkni. Pa ceļam šie satiek otro zem-

nieku, aizgājušo. Apcietinātais stāsta, kādā ķezā šis iekri-

tis. Otrs atbild: «Es jau tev teicu, ar visiem sūdiem nekrā-

mējies.» Nu arī otrs zemnieks tiek aizvests uz iecirkni.

Uzrakstījusi R. Sk.

Teic. F. G., no Alūksnes un Cēsīm.

c. AR- UN BEZ RADIO.

5295.

Starp divām pilsētniecēm un vienu laucinieci notikusi

apmēram šāda saruna par radio.

I. pilsētniece: «Kad mans vīrs ieliek trīs lampiņas, tad

es dzirdu Pēterpilī koncertu.»

11. pilsētniece: «Kad mans vīrs ieliek piecas lampiņas,
es dzirdu Amērikas koncertus.»

Lauciniece: «Bet kad mans vīrs ieliek vienu lampiņu,
es dzirdu debesīs eņģeļus dziedam.»

Uzrakstījusi S. R., Rīga.
Teic. F. A., no Rīgas.

5296.

Kādas lauku mātes meita dzīvojusi pilsēta mēbelētā

istabā. Tajā pašā mājā tieši virs meitas istabas dzīvojis vi-

ņas brūtgāna Reiz māte atbraukusi pie meitas ciemā un

Prasījusi: «Kur tad jūs abi guļat?» Uz to meita atbildējusi:
«Tā jau mums parasta lieta: viņš augša, es apakša!» —

Uzrakstījusi M. O—ņa. Rīga.

d. ZEMNIEKS APTIEKĀ.

5297.

Kāds laucinieks iegājis aptieka un, nezinādams, kai lai

šitādāki prasa, teicis: «Lūdzu, dosiet man vienu pusduci

Pipeļu makstis.»
x
«

Uzrakstījis Staņciks.

Stāstījis Vilis L., Īslīces pag.
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5298.

Kāds laucinieks iegājis aptiekā un pārdevējai prasījis
kondonus. tikai nezinājis, kāda numura . Jaunkundze
ievedusi šo blakus istabā un ļāvusi pie sevim piemērot. Lau-

cinieks nu mērojis arī it dūšīgi, bet līdz ko šim taisījies
noiet», tā jaunkundze uzsaukusi: «Stop! Nu es zinu: jums

vajadzīgs 40. numurs.»

Uzrakstījis Staņčiks.

Stāstījis A. Ir., Bauskas pag.

e. SEVIS PĒC.

5299.

lebraucis zemnieks pilsētā. Pēkšņi viņam iegribas sevis

j)ēc. Viņš ieiet kādā sētā un, novilcis bikses, uzsāk savu kār-

tējo vajadzību. Te atveras logsi, un kāda dāma māj viņam

ar roku, lai uznākot augšā. Zemnieks uziet. Viņu pamielo,
un, beidzot, dāma saka: «Redziet, es stāvēju šeit augšā un

pēkšņi redzu... jums tā smuki... tur priekšā... un es jūs

iekāroju!» Zemnieks izmanto gadījumu un aiziet aplaimots
ar uzaicinājumu nākošu reizi atkal atnākt. Bet, otru reizi

iebraucis pilsētā, tas vaira neatceras adresi. Viņš attaisa

priekšā bikses un iet pa visām ielām. Te, pēkšņi, to satiek

policists un grib apcietināt. «Es nebūt neesmu vainīgs^

taisnojas zemnieks, «meklēju tikai adresi!»

Uzrakstījusi S. R-

Teicēja A. Š\. Rīgā-

5300.

lebraucis reiz viens laucinieks Rīgā un dzīvojis ilgāku
laiku. Bet tas nezinājis, kur esot atsevišķi «mazā mājiņa»'
Tas izdarījis visas darīšanas uz ielasi vidus. Bet kad tas bi-

jis noticis, tā gorodovojs klāt gan un prasot, ko šis darot, tas

pilsētā esot aizliegts. Zemnieks atteicis., ka šis jau to ne"

zinājis un tālāki nemaz vairs nevarējis sprukt. Gorodovojs

tomēr ar tādu paskaidrojumu nebijis mierā un teici*.

strāpe gan šim jāmaksājot. Nu, cik daudz tad jāmaksājo

Piecdesmit kapeikas. «Tik vien?» izsaucies zemineks. <*■

jau nekas!» Bet tālāk gan šis nevarējis tikt. Zeninie ,
iedevis gorodovojam veselu rubli. Gorodovojs teicis.



dabūjot sīkāku naudu, šim neesot ko izdot. Bet zemniekam

arī nebijis sīkākas naudas. Ko nu gorodovojs lai dara? Tas

izmeklējies pa, kabatām un kad neradis sīku naudu, tad no-

teicis uz zemnieku, šam neesot naudas, ko izmaksāt, lai diršot

par visu rubli. Zemnieks nu tad par labo gorodovoju no-

smējies un aizgājis.
Uzrakstījis Jānis R—ņš, Rīgā.

Teicējs Reinis Lacis, 78 g. v., Lubānas pag., Madonas apr.

LFK 479, 1874.

5301.

Zemniekam, kas iebraucis pilsētā un nezina šeit visas

labierīcības, uznāk lielā vajadzība pēc atejas vietas. Viņš

griežas pie kāda garāmejošā pilsētnieka ar jautājumu:

Lūdizu, kur šeit būtu atejas vieta?* Pilsētnieks, par ne-

laimi, izrādās, slimo ar stostīšanos. Tas nu salk zemniekam

stāstīt ceļu uz atejas vietu: «Jūs ie—ie—siet p—p—pa—rrr

111—abi, ttt—ad u—u—uzzz s—tu...!» Te zemnieks_izsaucas:
Paldies, man vairāk nav vajadzīgs!» — un, saķēris abam

rokam bikšu dibenu, aizsteidzies projām.
Uzrakstījis Vilhelms S.. Daugavpili.

7. ŽĪDI.

5302.

Pie kāda žīda uz ielas pieiet jaunkundze un prasa:
Lūdzu, žīda kungs, cik ir pulkstenis?» Ebrejs atbildējis:
Kad jūs varēt caur manem biksēm redzēt, ka es esmu

žīds. tad arī jūs kabatā varēt redzēt, cik ir pulkstens!»
Uzrakstījusi Irma M—ne. Rīga.

5303.

Divām jaunkundzītēm, kuram bija skaisti ģimiši un

'aba iznešanās, bija arī loti daudz pielūdzēju. It sevišķi
Bāds žīdelis jo karsti pielūdza abas daiļavas. Viņam nebija

taika pat ne pusdienas paēst. Reiz tais atrada izeju: viņas

izslēdza durvis un uz durvīm uzlika zīmi: Obedajut .
'Ed! pusdienu). Žīdelis atnāca un par šo joku ļoti saskaitās.

melnu ogli tas ievilka resnas strīpas starp vardu un

483
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dusmīgi nospļāvies, aizgāja,. Uz durvīm palika uzraksts:

«Obe//dajut» (Abas dod). Uzrakstījusi S. R.

Teicēja I. Z., Rīga.

5304.

Kādā mazpilsētiņā dzīvojuši divi žīdi
— labi draugi.

Vienam žīdam bijis veikals un smuka sieva; otrs žīds bijis
krietni bagāts, pastāvīgi sava drauga veikalā iepircies, un

bez tam dzīvojis arī ar sava drauga sievu. Veikalnieks to

arī zinājis, bet domājis: «Rau', velns, pietiks i man, i vi-

ņam — kad tik šepte labi iet!» Bet te kādu reizi abi draugi

nāvīgi sastrīdējušies. Gribēdams veikalniekam saspītēt, ba-

gātais «kunde» viņam uzkliedzis: «Nu, tad es ieks tavem

bodēm ar' vairs nepirkse!» Bodnieks tikpat strupi atklie-

dzis viņam pretīm: «Nu, tad tu ieks manem pīzdem ar' vairs

nepisīs'!» Uzrakstījis P. B.

Stāstījis Fr., R—ga, no Sinoles pag.

5305.

Kādā ciemā dzīvojuši žīdi. Viņi tirgojušies ar lupatām
un māla traukiem. Uz savām «šeftēm» viņi izbraukuši pirm-
dienās un mājās atgriezušies tikai sestdienāis. Sievas pa

to

laiku dzīvojušas mājās un ar nepacietību gaidījušas savus

vīrus pārbraucam.

Reiz noticis tāds joks: sieva ieraudzījusi, ka viņas vīrs

jau brauc ar lupatu vezumu pār kalniņu mājās. Nevarē-

dama nociesties, tā skrējusi pretīm. Žīds uzņēmis šo uz ve-

zuma un sācis «mīt». Bet zirdziņš visu laiku gaijis godīgi
uz mājām, kamēr pagalmā apstājies. Visas sievas saskrēju-

šas skatīties, kā žīds «min» žīdieti pagalmā uz lupatu ve-

zuma. Žīdiete par tādu jandāliņu pārskaitusies un kliegusi:

Ko jūs smejat par to? Vins to grib, aber man to vai'g!>
Uzrakstījis J. L—skis, Nītaures pag-

Teicējs J. P-n§-
LFK 280, 1961-
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8. MEITU MĀJĀS.

a. PIRMO REIZI.

5306.

Kāds jauns puisis, kurš vēl ne reizes nebijis pie meitām

bijis, iemetis krietnu šņabi un gribējis reiz par visām rei-

zēm tapt par īstu vīrieti: aizgājis pie meitām. Uzkāpis gan
virsū, bet no reizes tā kā ar bailēm, tā kā ar dzērumu, ne-

dabūjis un nedabūjis iekšā. Velti nomocījies, puisis dusmīgi
iesaucies: «Ja tev nav pežas, tad neguli apakšā, neņem
naudu un nemāni cilvēkus!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga

5307. Pec izvelēs.

Kāds nevainīgs ierēdnis pirmo reizi aizgājis pie meitām

Grāvju ielā. Pret varbūtēju saslimšanu ar venēriskām sli-

mībām viņš uzmaucis pimpim prezervāitSvu (kondonu), jo
drošs paliek drošs!

Kopojoties viņš manījis, ka prezervatlīvs nomaucas un

ieslīd pīzdā. Ko nu darīt? lerēcmis nobijies lec no gultas
ārā, saķer galvu rokās un kā negudrs skraida pa istabu.
Meita pieceļas un brīnīdamās vaicā, kas šim noticis? lerēd-
nis nevar ne parunāt aiz bailēm, viņš stostās: «Cienītā jaun-
kundze

.. .
cienītā jaunkundze... redzat, es

...
man

...

man jūsu dzimumorgānā pazuda prezervatīvs!!»
«Un jūs to gribējāt dabūt ārā?» vienaldzīgi uzprasa

meita.

«Jā, jā! — protams, dabūt ārā,» līksms stostās ierēdnis.

«Lūdzu», saka meita, paņem pinceti (standziņas) un velk no

zināmās vietas ārā vienu prezervātīvu pēc otra, uz galda nu

atrodas vairāki. Pabeigusi meita saka: «Lūdzu, pameklē-
jat, kurš ir jūsējais!» Uzrakstījis P—dis.

b. LAUCINIEKI MEITU MĀJĀ.

5308.

Kads krievs ievedis Rīga vezumu āboļu. Tos pārdevis,
saņēmis naudu, zirgu iebraucis sētā un pats aizgājis uz at-
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klāto namu papriecāties. Pēc ilgākas izpriecas nauda bijusi
izsīkusi, un zirgs no sētas izzagts. Krievs izmisumā izsau-

cies: «Vot, ko pipuļ' pasitirādāj': āboļ' vezum ar vis' zirg'

pagalam!»
Uzrakstījis Kārlis 13—nis. Rīgā.

Teicēja M. Skr—lē, 58 g. v.. no Ēveles pag

LFK 2\ <iWI

5309.

Reiz divi laucinieki iebraukuši Rīgā. Vienam bijis ma-

kā rublis, otram pusrublis. Abi gribējuši papriecāties pa

prieka namu, bet tā kā nebijusi vienāda nauda, viens aiz-

gājis uz dārgāko, otrs uz lētāko vietu — un tā izšķīrušies
Pēc kāda laika abi 'satikušies un sarunājušies, kā kuram

veicies. Tas, kas1 priecājies par pusrubli, bijis dabūjis slimī-

bu. Viņš teicis: «Man vēl tagad noiet!»
Uzrakstījis Kārlis B—ms, Rīgā.

Teicējs J. St—ms, 32 g. v„ Grienv;ildes pag.. Bauskas apr.

LFK 25, 6818.

5310.

Rīgā sabraukuši laucinieki. Starp viņiem bijis ari

kads vecs un ļortii dievbijīgs vecītis, ļaunie norunājuši ve-

co drusku panerrot. Viņi solījuši veco aizvest uz baznīcu-

lai dabūjot labi izdziedāties arī Rīgā. (Vecais bijis liels

dziedātājs). Bet patiesībā; puiši ņēmuši un aizveduši veco

sev līdzi uz meitu māju. Vecais klausījies un brīnījies:

«Tētīt, tu žēlīgais, cik brīnum jauki spēlē. Tikai meldiņu

«piepasēt» gan nekādi nevar». Te pie viņa pienākusi kāda

smalka jaunkundze, iesēdusies tam klēpī, apķērusies ap

kaklu un sākusi skūpstīt. Vecais vēl neko. Bet tikko meita

sākusi tam ap biksēm grābstīties, tad tam licies par
daudz.

«Nu. bratiņ. nu, kas tad nu būs?» tas iesaucies, «dievnama

pie biksītēm ķersiesi?» — Uzrakstījusi S. R.. Rīgā.

(Patiess notikums ar kadu vecu onkuli no Skultes pag.)

5311. Cilvēku fabrika.

Kāds vidrižnieks iebraucis kopa ar savu dēlu Rīg"

darīšanās. Vakarā tie iebraukuši «Saulītes» mājvieta.
vecais mudinājis! dēlu uz gulēšanu. Apgūlušies turpat uz

vezuma. Vecais drīz krācis, bet puikam nenācis miegs

viņam gribējies redzēt tos Rīgas brīnumus. Klusi viņš no-
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lien no vezuma un iziet uz ielas. Tā nu viņš staigā un ska-

tās, līdz nonāk Matīsa un Marijas ielas stūrī (agrāk, kad ta«r

noticis, tanī vietā bijusi meitu māja «Raibais maiss»), tur

kāidā mājā dzird jauki spēlējam, un vīrišķi nāk un iet ārā

un iekšā.

Zens ari ieiet, iziet cauri zālei un ieiet maza istabiņa.
Te viņš redz gulta divus pisamies. zens skatās un brīnās, tad

iet ārā un uz mājvietu atpakaļ. Pa tb laiku vecais jau pie-
cēlies un šo sagaida: «Na kur tad tu, zeperi, biji?» — «Tēvs.

les biju cilvēku fabrikā». — «Kas tā par cilvēku fabriku?»

brīnās vecais. «Nu, tur kur taisa cilvēkus». Vecais paliek
i vai mēms: «Nu. kā tad šos< taisa?» «Redzi, tēvs, to es nere-

ļ dzēju, es iegāju par vēlu, cilvēks jau bija uztaisīitls, vēl tik

viņam borēja caurumu». Uzrakstījis P—dis. Rīgā.

c. IELAS MEITAS.

5312.

Kāda ielas meita piedzērusies un puskaila gulējusi ren-

stelē. Pie viņas pienācis suns un sācis laizīt tas kailo pe—u.

lelas meita dzērumā murminājusi: «Laizi nu va: nelaizi!

Bez rubļa jau tikpat nedabūsi!»
Uzrakstījusi S. R., Rīga.

Teicējs P. R.

5313.

Tas noticis tepat uz Marijas ielas Rīga. let kada jaun-
kundze, kājās viņai ir sarkanas zeķes. To ievēro ielas pui-
kas

un «apceļ» jaunkundzi, jautādami: «Jaunkundlz. kapec
jums ir sarkanas zeķes». Šī kādu laiku cietusi klusi, beidzot

«Tātoēc, ka man uguns d ai!»

Uzrakstījusi S. R.

Noklausīta Rīga.

d. ŽĒLSIRDĪGS LAULĀTS DRAUGS.

5314.

Meitu mājā satiekas divi draugi. Viens no viņiem brī-

■*> otru šeit ieraudzīdams, jo tais tikai divi nedēļas atpakaļ
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precējies. Draugs viņam paskaidro: «Es negribu savai sie-

vai sāpes darīt, tādēļ karsto nogrūžu še.» —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Liepājā.

c ŽĪDS PALIEK ŽĪDS.

5315.

Pie kāda «nakts tauriņa» aiziet ciemos anglis, vācietis un

žīds». Un visi pēc kārtas dodas viņas guļamistabā. Pirmais

iznācis anglis. «Cik tu samaksāji?» abi pārējie viņam jau-
tājuši. — «15 franku?» — «Kāl tik daudz?» — «Redziet, vina

ņem maksu no garuma: izmērī, cik santimetru, tik franku!»

Kā otrais iet vācietis. Uz jautājumu, cik tas maksājis, viņš
atbild: «10 marku!» Pēdējais iznācis žīds', un nu pastāstījis,
ka samaksājis tikai 3 latus. «Kā tik maz?» Žīds smiedamies

teicis: «Redziet: jūs maksājiet pirms tam, bet) es. pēc tam!>

Uzrakstījusi LI., Rīgīī

9. PILSĒTNIEKI UZ LAUKIEM.

5316.

Kāds kungs izbraucis zaļumos. Šim vajadzējis nokār-

tot dabiskās vajadzības, bet nezinājis, kā bez atejas to izda-

rīt. Kučieris šo pamācījis. Kungs pārlicis grāvim pāri mietu,

uzklājis kabatas lakatiņu virsū un apsēdies. Papīra vietā

mēģinājis) izlietot zāles, bet cietis neveiksmi — nosmērējis

pirkstu. Nu kratījis netīrumus nost, bet kratot tā nodauzi'

jis pirkstu, ka aiz sāpēm iegrūdis mutē. Uzreiz arī naT

apķēries, tikai garša to atmodinājusi k& no sapņa.
Uzrakstījis Staņčiks.

Noklausīta Zaļeniekos

5317.

Vidzemnieks ielicis cibas vākā ko melnu kā lāča sūdu

un trinis. To noskatījies Rīgas kungs: jo vidzemnieks

vairāk trinis, jo baltāks ūdens ticis. Rīgas kungs aizgājis uz

mājām un teicis savai meitai, lai ieliek «viestu ūdenī un la
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trin (kā viņš to redzējis vidzemnieku darām ar kaņepēm).
Bet. jo meita trinuši, jo ūdens kļuvis melnāka

Uzrakstījis Jānis R—nis, Bērzaunes pag., Madonas apr.

Teicēja A. L—mane, 80 g. v., Bērzaunes pag.

LFK 435, 1291.

5318.

Pilsētas jaunkundzīte, tieva kā skals, aizbrauc pie sava

krusttēva uz laukiem ciemos. Vecā krustmāte, resna lauku

mamma, apskata viešņu no galvas līdz kājātm un tad nopū-
šas: «Dieviņ, tu pasaulīt, tieva kā skals, dibens kā no sētas

mieta izdrāzts, diez vai maz šitāda puisim padot var . . .>

un pēc laiciņa tante pati sev atbild, —
«dod jau nu gan, lai-

kam, bet, Dieviņ, pasarg bērnam gadīties, tas jau pa vienu

nedēļu badā nomirs, jo vai tad nu šitāda kaza pratis bērnu

cičot!
. .»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Rīgā.
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I. Valdinieki.

1. PĒTERIS LIELAIS.

5319.

Pēteris Lielais kādreiz apceļojis savus kara pulkus.
Kāda pilsētā viņš dzirdējis, ka kāds kara vadbnis zaldātiem
dod komandu: «Vienu pirkstu mutē, otru dirsā!» To dzir-

dot, Pēteris Lielais pienācis kara vadonim klāt un lūdzis, lai
tas vēl parāda, ko zaldāti māk. Kara vadonis arī devis ko-
mandu: «Pirkstus pārmainīt!» Tagad iznācis, ka zaldātiem
tas pirksts, kurš bijis mutē, jāiebāž dirsāi —un otrādi. Pēte-

Lielais, to redzēdams, apdāvinājis kara vadoni un aiz-

jājis.
Uzrakstījis Br. R—tiņš, Rīga.

ieicējs Andrējs Sausiņš, 70 g. v., Cesvaines p. nesp. m., Madonas apr.

LFK 72, 1522.

5320.

Pie Pētera Lielā galma noticis šāds gadījums. Garām
Soda. sardzei iet kāda skaista galma dāma. Kāds no karei-

vjiem saka savam biedram, bet tā, ka arī dlātma to dzird:

kur skaists radījums. Ech, es viņai gan gribētu aiz-

bāzt
...» Dāma ļoti apvainojasi un apsūdz kareivji Pēte-

r"Ji Lielajam. Pēteris pavēl atsaukt kareivi pie sevis un

Saka: «Tev tavi vārdi ir šonakt jāizpilda. Tu drīksti dāmai

Uzstādīt trīs jautājumus. Ja pēc tiem tu nevarēsi savus

yārdus izpildīt, tad rīt likšu nocirst tavu galvu!» Tad tas

atsauc dāmu un saka tai: «Lai kareivis jums prasa, ko

prasīdams, jums uz visu jāatbild ar «nē», pretējā gadījumā
r*šu jums nocirst galvu!» Kareivis nobijies. Viņš dirīkst
jautāt tikai trīs reizes, un ja tad tas savu nepanāks, tad gals



klāt. Viņš griežas! pie dāmas ar pirmo jautājumu: «Vai tai

sardzei te visu nakti jāstāv?» — «Nē!» — «Tad lai viņa at-

stāj šīs telpas!» 2) «Vai tām ugunīm te visu nakti jādeg?»
—

«Nē!» — «Tad lai viņas top nodzētsitlas!» 3) «Vai tam cau-

rumam visu nakti jābūt vaļā?» — «Nē!» — «Tad es to

aizbāzīšu!» Tā arī noticis. Otrā dienā Pēteris Lielais ap-
sveic kareivi par apķērību. Atdod tam galma dāmu par sie-

vu un uzdāvā vēl muižu klāt.

Uzrakstījusi S. H.

Noklausīta Rīgā.

5321.

Pēteris Lielais vienmēr rīkojis lielas viesības, kur sala-

sījušies tikai augstākie virsnieki. Viensi no virsniekiem bijis
liels ēdājs. Paēdisl tas, vienmēr atraugājies un žegojies. No

sākuma citiem tas izlicies riebīgi, bet beigās apraduši. Pēte-

rim Lielajam tas ļoti nepaticis. Viņš sameklējis kādu vien-

kāršu kareivi, kas pēc vajadzības varējis nolaist pirdienu.
To Pēteris izģērbis arī par virsnieku un nosēdinājis blakus

lielajam ēdājam. Tikko nu tas sālcis raugāties, zaldāts laidi-1
vaļā savu

. . . Pārējie saskatījušies, atskanējusi viena otra

piezīme. Te piecēlies Pēteris Lielais un teicis: «Labāk zem

galda, nekā virs galda!»
Uzrakstījusi Vēra M—niece, no Rīgas.

Teicējs Dāvis M—nieks, 38 g. v., no Skursteņmuižas.

2. KATRĪNA LIELĀ.

5522.

Katrīna 11. bijusi pazīstama kā liela uzdzīvotāja. Sa*

galma kungus tā par pārkāpumiem sodījusi tā, ka pavēlējusi
tiem vienu nakti ar sevi pavadīt. Ja tad galma kungs varējis

pa prātam izdarīt, tad tas atsvabinātis, ja nē, tad) nocirpa

galva. Tā reiz noziedzies kāds jauns virsnieks. Sods uzlikļs

jau minētais. Šis nu, nabadziņš, gaužām nobijies un nobē-

dājies, gājis pa ceļu. Te tas piepēži ieraudzījis! ceļmala sē-

došu cilvēku, sitot riekstus ar savu daiku. «Tas noderi

nodomājis jaunais galminieks un sācis ar svešo aprunātie
vai viņš par labu naudu nepavadīšot nākošo nakti ar ķeiza-
rieni. Svešais bijis ar mieru. Tā nu naktī pa tumsu, ķeiza-

riene viltību nepamanījusi, noturējusi šo par jauno virsnie-

494
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ku un uzstādījusi zināmu stundu skaitu, kas tam pie viņas
jāpavada lietderīgi. Tā nu gājis vis labi. Pēc katras stun-

das kungs uzvilcis uz sienas strīpu. Kad jau laiks tuvojies
beigām, ķeizariene sākusi strīdīties, ka šis» esot uzvilcis vienu

strīpu par daudz. ~Hy Torzta naßafi c caM'-ro na^a/u.!"

(«Nu tad ņemsim no sākuma!») Izsaucies kungs un pārvilcis
strīpu šķērsām pār uzvilktām strīpām pāri. Ķeizariene, re-

dzēdama, ka tas nav nokausējams, atlaidusi, lai staigā
laimīgs.

Uzrakstījusi S. R.

Noklausīta Skultes pag.

5325.

Kaislīgā un nepiepildāmā Krievijas cariene Katrīna

tikusi nobeigta no ērzeļa. Sazvērnieki likuši pagatavot māk-

slīgu zirgu — ķēvi, kurā ievietojuši Katrīnu.
Uzrakstījis Kārlis B—ms, Rīgā.

Teicējs Augusts Ģ—ters, apm. 45 g. v., Ķieģeļu pag., Valmieras apr.

LFK 23, 4814.

5324.

Reiz pie Katrīnes Lielās bijušas viesības, bijusi

ielūgti visi pulka virsnieki. Kad nu bijis diezgan dzerts un

dejots, Katrīne pieceldamāis noprasījusi: «Nu, cik tad jūs
pavisam te esat?» — «Septiņdesmit trīs, lielā visas Krievijas
Māte!» kāds no vecākiem virsniekiem ziņojis. «Nekas, lie-

lai mātei liela peža! Stājaties rindā!» Katrīne pavēlējusi,
pati noguldāmās uz dīvāna ātrāk kā citām reizēm, lai līdz

gaismai visi tiktu cauri.
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga

5. KRIEVU UN VĀCU ĶEIZARI.

5325. Ka izcelies vācu -
krievu karš.

Krievijas ķeizars aizbraucis pie vācu ķeizara viesos.

Vācu ķeizars viņu pamielojis ar visādiem saldumiem un

marmelādēm. Kad nu Krievijas ķeizars gājis ateja, tur vi-

Oām noslaucīta pakaļa ar zīda lupatu, kādam nolūkam tur

bijusi ierīkota speciāla mašīna. Par to, ka šis tik laipni
'■znemts. Krievijas ķeizars uzlūdzis arī Vācijas ķeizaru pie



sevis viesos. Viņš nu izvārījis kāpostus, cūkas gaļu un citus
treknus krievu ēdienus. Vācu ķeizars tādus savā mūžā līdz
šim nekad daudz nedabūjis, un tie viņam labi garšojuši, tā

ka tas pārēdies. Viņam uznākusi caureja. Krievijas ķei-
zars, pēc tāda pat parauga, kā Vācijā redzējis, licis zaldātam

Salīst zem atejas un noslaucīt vācu ķeizaram pakaļu. Zal-

āts arī paņēmis slotasl stupuru un krietni noberzis. Tā kā

Vācijas ķeizars gājis vairākas reizes atejā, tad krievu zal-

dāts tam saskrāpējis tīri jēlu dirsu
. . .

Vācu ķeizars pār-
braucis mājās un tūliņ pieteicis krievu ķeizaram karu

. .
Uzrakstījis Jānis L—sis.

Teicējs A. R—mšs, Saldu.

Varianti: no Cesvaines, LFK 72, 438, no Mārupes, LFK 76, 2092,

no Rīgas. PBK.

4. CARS UN GALMENIEKS.

5326.

Kāds galma kungs noziedzies pret savu caru, un cars

to pavēl novietot kailu uz tirgus laukuma, pie kam tasi ne-

drīkst pakustināt ne vienu locekli. Galma kungs stāv. Jo
tam draudēts nocirst galvu, ja nenostāvēs pēc visiem norā-

dījumiem. Pēc brīža kungam tuvojas dāmas. Bet viena

pamana, ka «kaut kas» pie kunga sakustas. Viņa to paziņo

cara tiesnešiem. Kungs tiek aicināts pie tiesas. Uz jautā-
jumu, kungs/ atbild: «Mums katram ir sava galva —es sava

nepakustināju!» Tiesnesis viņu attaisno.

Uzrakstījusi S. R-

Teicēja A. Š., Rīgā-

5. ĶEIZARS UN ZALDĀTS.

5327. — 5328.

1. Zaldāts stāv uz vakts. Garām iet ķeizars. Viņafl1

liekas, ka zaldāts snauž. Viņš sāk bārties. Zaldāts nu atķē-

rās, bet saka, ka viņam esot lielas) bēdas, viņš iemīlējies ģe-

nerāļa meitā, un to tak viņš nekad nevarot dabūt. Bet ķei-

zars teicis, ka tas viņam palīdzēšot, lai tikai pats arī darot, k°

varot. Ķeizars pielicis zaldātu sargāt! ģenerāļa durvis. Zal-

dātam bijis jādzīvo tādā priekšiņā. Vakarā viņš nu nogē>
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bies, zābakus palicis pagalvī, apsedzies ar biksēm, un šineli

palicis pagalvī. Dievmātes bildes gan nebijis, bet zaldāts, kā

ticīgs krievs, tāpat krekliņā vien locījies līdlz zemei, metis

krustus un skaitījis savu vakara lūgšanu. Te gājusi cauri

ģenerāļa meita. leraudzīdama, ka krievam no krekla vēl kas
karas ārā, aizskrējusi pie tēva un stāstījusi, ko redzējusi.

Uzrakstījusi Alma M—ne, Rīgā.

Teicēja A. St., no Patkules pag.

LFK 450, 1217.

2. Ģenerālis sadusmojies un sūdzējies ķeizaram, ka zal-

dāts samaitājis viņa meitu, un pieprasījis viņam sodu. Bet

ķeizars teicis, kad jau zaldātts meitu samaitājis, tad viņam tā

arī jāprec. Ģenerālis pavisam noskaities un negribējis ne

dzirdēt. Ķeizars nu ierīkojis tā, ka zaldāts stāvējis pie baz-

nīcas, kad meita braukusi pastaigāties. Ķeizars paņēmis
katru pie rokas, ievedis baznīcā un licis salaulāt, teikdams to

darot tāpat pa jokam. Bet kad pops bijis salaulājis, ķeizars

prasījis, vai tā palikšot? Pops teicis «āmen» un «ja». Ķei-
zars nu teicis, ka šie abi esot patiesībā salaulāti. Nu visi

augstie kungi traki uztraukušies. Pēc maza laiciņa ķeizars

prasījis zaldātam, kā šie labi dzīvojot!? Bet zaldāts bijis pa-
visam nemierā.. Sieva viņu par sirmo spalvu un skābu putru
vien lamājot. Ķeizars iedevis zaldātam 15 kapeikas, par to

lai iztaisot kāzas, tad būšot gudrs. Zaldāts nopircis par 8

kapeikām kort'elīti, par pārējo 2—5 māirc. rupjas maizes un

vienu siļķi. Ķeizars nu vienā lielā zalē iztaisījis kazas, saai-

cinājisl visus augsitmaņus. Zaldāts gājis apkārt ar korteliti,

lējis piņģerotā un devis katram maizi un siļķi, sagrieztu ma-

zos gabaliņos. Ķeizars bijis pavisam sajūsmināts, pacēlis

piņģerotu un dzēris, teikdams: „B t, sto 6oksalT Un par

to, ka zaldāits bijis tik gudrs, paaugstinājis viņu tūliņ par ģe-
nerāli. Nu vecajam ģēnerālim, meitas tēvam, arī vairs nekas

nebijis pret jauno znotu.
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II. Armija.

1. VIRSNIEKI.

a. ĢENERĀĻI.

5329.

Vecs krievu ģenerālis aprecējis jaunu sievu Ģenerālis
nebijis vairs spējīgs apmierināt savu sievu, kura palikusi ļoti
grūtsirdīga. Kalpone, redzēdama un saprazdama kundzes

stāvokli, ieteic ņemt mīļāko, tikai lai neņemot no virsnie-

kiem, tie pārāk daudz uzdzīvojuši, kāpēc būšot maz prieka
Kalpone ieteic par mīļāko ņemt kādu kareivi. Drīzi vien

kalpone izmeklējusi un atvedusi pie kundzes kādu brašu,

iznesīgu kareivi, it'as kundzei iepaticies. Kareivis izlicies ļoti
kautrīgs, kāpēc kundze to pacienājusi ar degvīnu un uzkoža-

miem un vēlāk spēlējusi uz klavierēm dažādus jautrus mūzi-

kas gabalus. Kareivis palicis drošāks, un abi ieiet kundze 3
guļamistabā. Kundlze ar savu mīļāko bijusi pilnīgi apmieri-
nāta. Sarunājoties viņa sākusi apskatīt kareivja grāmatiņu,
kurā bijuši ielikti 100 rubļi. Šinī brīdī ierodas ģenerālis.
Kalpone laimīgi paspējusi izvadīt kareivi ārā, bet kareivja

grāmatiņa ar naudu palikusi pie kundzes. Nākošā diena gar '

nizona baznīcā dievkalpojums. Ģenerālis ievēro, ka viens

kareivis brīžiem smaida un brīžiem raud. Ģenerālis nosalta

feldfēbeli uzzināt, kāpēc kareivis brīžiem raud un brīžiem

smejas. Atgriezies feldfēbelis ziņo, ka viena kundze paP e

musi no kareivja 100 rubļus. ledomājoties par izjusto baudu,

kareivis smaidot bet iedomājoties par zaudētiem 100 rubļiem,
viņš raudot. Par šo notikumu ģenerālis' uzbudinās, uzaicina

kareivi ierasties pie sevis un uzrādīt to sievieti, kura pane'

musi no viņa 100 rubļus. Ģenerālim par lielu pārsteigumu-
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kareivis noved viņu pie paša sievas. Sieva pat nemēģina lieg-
ties. Ģenerālis pavēl kareivim visu sīki izstāstīt. «Vispirms
man deva degvīnu dzert un ēst, pēc tam sāka tik skaisti spē-

lēt, ka es, pats sev nezinot, biju mīkstā gultā. Visu šo

iedomājoties, man nav žēl 100 rubļu». «Uz bardaku eji?» —

Eju! — «Cik maksā meitai, cik par šņabi un cik par muziķu?»

— Meitai maksāju 20 kapeikas, par šņabi un uzkožamiem

25 kapeikas un par muziķu 5 kapeikas». Ģenerālis pavēlē jis
sievai atdot: viņam kareivja 100 rubļus. Kareivim tas atde-

vis 99 rubļus 45 kapeikas, noteikdams: «Par meitu un šņabi

naudu saņemu es, jo tie pieder man, bet par muziķu samaksā

sievai. Par to, ka tu iedrošinājies gulēt manā laulības gultā
un mētāties ar naudu

—
veselu mēnesi stingrā sodā!»

Uzrakstījis T. A—ltiņš.

Noklausīta Daugavpilī

5330.

Satiekas divi veci krievu ģenerāļi un sāk stridīties, kurš

no viņiem vairāk atceras no savas bērnības. Viens stāsta:

«Biju tikai pusgadu vecs, kad mājās izcēlās! ugunsgrēks,
Uguni dzēšot, ugunsdzēsēji mani aplēja ar ūdeni. Gribēju šai

ūdenī noslīkt —» «Ecb, tas nekas», pārtrauc veci

otrais ģenerālis, «es atceras vēl tos laikus, kad atrados tēva

pautos. Biju lielā nezināšanā, kur galu galā_ nonākšu, vai

pie mammas, vai pie ķēkšas, jo puslīdz vienādi ar abam

dzīvoja».
Uzrakstījis T. A—ltiņš.

Stāstījis I. L—jevs, Daugavpilī.

5331.

Kādā viesnīcā ierodas cauribraucošs ģenerālis. Viesnīca

visas istabas aizņemtas. Apjautājoties tuvāk, ģenerālis dabu

zināt, ka še apmetiesi arī kāds poručiks. Liek lugt, vai nevar

viņa istabā apmesties. Poručikam nekas nav pretim tikai bū-

šot abiem jāguļ vienā gultā. Vecais ir ar mieru. Naktī ģene-

rālis sāk kliegt: «Urrā, urrā, urrā!»_ Poručiks, no trokšņa

Uzmodies, nodomā, ka vecais ģenerālis sapņo pa kaujam.

No rīta piecēlies, ģenerālis ļoti priecīgs. Beidzot nenociešas

un sāk stāstīt: «Man jau 40 gadus vairs nestāvēja bet vakar

vakarā sāka stāvēt, es no laimes saku saukt urra!» — «Jusu
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ekselence, maldāties, jus bijalt saņēmuši manu pipeli, kura

stāvēja kā miets».

Uzrakstījis T. A—ltiņš.

Teicējs I. B—te, Daugavpilī.

Variants no Rīgas. PBK.

5332.

Kāds vecs ģenerālis vienā kompānijā stāstījis' par savu

draugu, arī ģenerāli, kam karā norautas abas kājas. Ģenerā-
lis iekaisies kliedzis: «... Un kad viņš zibeņātrumā jāja.

šrapnelis tam norāva vienu kāju! Draugs nelikās ne zinis,

jāja tālāk. Te tam otrs šrapnelis norāva otru kāju, bet viņš
vēl jāja tālāk!

.
.» Pie šiem vārdiem ģenerālis sitis ar dūri

uz galda tā, ka uz galda esošais olu šķīvis sadrebējies.

«Ģenerāļa kungs, bet olas!
.

.
.» iesaukusies? mājais saimniece.

Ģenerālis domājis par citām olām un atteicis: «Nu, tās palika

karātjoties». —

Uzrakstījusi S. R., Rīga

Teicējs E. J—gers, no Jaunlatgales
Variants no Rīgas. PBK.

5233.

Kādam vecam ģenerālim jau vairākus gadus «nestāvē-

jis». Reiz viņš mazgājies vannā. Te viņš ieraudzījis savu

«lietu» ūdens virsū. Ģenerālis saucis deņčiku: «Ivan, Ivan.

begi za bāboi, ķeper stoit!» Bet deņčiks atbildējis: «Ņet

barin, ņestoit, a plivjot!» —

<, Uzrakstījusi S. R., Rīgā-

Teicējs N. K—pars, no Jaunlatgales

5334.

Kāds vecs ģenerālis, kam bijis jau pālri 80 gadiem, stā-

stījis reiz jaunam cilvēkam: «Jā, kādreiz es «pievācu» jaunu

telegrāfisti». — «Tā, bet kad tad tas bija?» — «Nu gadus-
Nu tad, kad es vēl biju par poručiku». — «Bet, mīļais 1 draugs,

tad tak pat telefona stabu vēl nebija». —

Uzrakstījusi S. R., Rīgā-

Teic. F. A., Rīgā.

5335.

Kada veca krievu ģenerāļa ģimene bieži mainījušas
pones. Ģenerāļa sieva nevarējusi saprast, kāpēc pie vīna5



Kādam bagātam tirgotājam bijusi skaista meita. Pec

meitas rokasl lūdzis kāds oficieris. Meita vel bijusi jauna.
Mātei

gan nekas nebijis pretī, ka meita iet! pie oficiera, bet lai

yēl pāris gadiņus pagaidot. Bet abi jaunie ar to nebijuši mie-
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kalpones nedzīvo, jo tāš iemeslu nav teikušas. Kad nu atkal
kāda jauna kalpone bijusi, tā tomēr bijusi vaļsirdīgāka par
savām priekšgājējām un sūdzējusies saimniecei, ka saimnieks

nakti esot pie viņas gājis. Saimniece teikusi, lai nebaidoties,
jo viņas vīrs esot par vecu un neko tai neizdarīšot. Kādreiz

ģenerālis atkal iedzēries pārnācis vēlu mājās. Kalpone jau
gulējusi, kad! ģenerālis piegājis pie tās gultas. Tā izlikusies

aizmigusi. Ģenerālis lēnām atsedzis visas segas, noglaudījis
meitas lietas un teicis: «Ach, pizdečko, pizdečko. jesfib ja bil

molodoj. ja bi tebie pokazal!» No rīta saimniece prasot, nu,

ko viņš darījis. Meita visu izstāstījusi un saimniece teikusi:
«Nu redzi, es jau tev teicu, ka neko nenodarīs». Un tā nu šī

meita dzīvojusi ilgi vecā ģenerāļa saimniecībā!.
Uzrakstījusi N. Ļ—ks.

Teicēja H. L—ks, Jēkabpils-Krustpils apk.

b. PULKVEDIS.

5336.

Bijusi svētdiena un kareivji gājuši atvaļinājuma. Uz

Kalpaka tilta (Liepājas kara ostā) stāvējis pulkvedis Ķ—-is.

Kurš kareivis gājis garām, to pulkvedis saucisi klat un licis

lasīt uz tilta margas ar'krītu uzrakstīto — «Ķ—is—-pīzda».
Cits teicis, ka nevarot izlasīt, tad Ķ—is pavēlējis, un r>ij;r

jālasa. Līdz ko kareivis izlasījis, tā Ķ—is atņēmis atvaļinā-
juma apliecības un sūtījis mājup! Viens tomēr gadījies ap-

ķērīgāks — kā šim liek lasīt, šis nodzēš uzrakstīto un pasaka

—; Pulkveža kungs, tur nekā nava». Ķ—is pasmējies un pa-

laidis, lai ejot vien.
Uzrakstījis Staņčiks.

Noklausīta Liepāja.

c. OFICIEŖI.

533?.
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ra. Virsnieks opsolījies sievas mātei, ka viņš divus gadus
meitu «neaiztika», lai tikai atļaujot salaulāties. Mātie arī uz

tādiem noteikumiem bijusi ar mieru. Nu notikušas laulības.
Virsnieks vedis arī dienas grāmatu. Kādu dienu, vīram mā-

jas neesot, sieva ieskatījusies viņa dienas! grāmatā, kur vīrs

bijis atzīmējis visus savus izdevumus. Sievai izlicies netica-
mi, ka vīrs vai katru dienu par zobena trīšanu samaksājis
rubli. Sieva jautājusi vīram, ko viņš tik lieliski cērt. ka ka-

tru dienu zobens jātrin. Dabūjusi zināt, kas par zobena trī-

šanu, viņa teikusi: «Muļķis, tik daudz maksādams, es domu

dvorņikam par šokolādes tāfelīti». No tās reizes vīrs «zo-

benu» trinis mājā.
Uzrakstījis Kārlis B—ms, Rīgā.

Teicējs E. B—dis, 27 g. v.. Vānes p.. Talsu apr.

5538.

Reiz kāds oficieris, iziedams uz parādi, piekodina adju-
tantam apsargāt viņa suni. Bet suns tomēr nozūd. Adjutants
bailēs palien zem gultas un gaida. Te noklaudlz durvis, un

oficieris ierodas, liekas, ar dāmu. Pēc brīža adjutants dzird,

ka oficieris aizgrābts čukst: «Kādi kalni, kādas ielejas. kafl

par mežu!» Viņš domā, ka oficieris stāsta par mežu, kur kād-

reiz staigājis, un iesaucas: «Varbūt tanī mežā ir jūsu suns!>

Uzrakstījusi S. R.

Teicēja A. Š., Rīga.

5539.

Agrākos laikos oficieri aiz gara laika dzīvojuši kā lopuu

Viņiem nekā nebijis ko darīt. Staigājuši no vienas vietas uz

otru. Reiz viens oficieris prasījis otram, kas bijis liels joku

taisītājs, kā šis pavadot laiku un esot vienmēr jautrs.
aiz gara laika, esot vai jāmirstot zemē. Vaicātais oficieris at-

teicis, ka šim mājā esot ļoti īss laiks. Šis mācoties izpirst:
«Dievs, sargi ķeizaru!» Tādā kārtā šim viss laiks paejot ne-

manot. Oficieris arī noticējis, ka tas) varot gan būt taisnība.

Viņš nu nodomājis, kad pāriešot mājā, tad arī to tūliņ izmē-

ģināšot, vai būšot arī taisnība, vai ne. Tikko oficieris pārgā-

jis mājās, tā sācis mēģinā/t. Mocījies lielu laiku. Beidzot jau

gandrīz ticis pie tās vietas «priekš viņa ienaidnieki trīc», ta-

ļāki nevarējis vis lāgā. Tomēr oficieris Tas mē-

ģinājis un pūlējies izpirst vēl tālļāki. Tikmēr pulējies, lio.z

uzreiz bikses pilnas. Pēc kāda laika nabaga oficieri saticis
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joku peteris un prasījis, nu ka šim tagad ejot ar piršanu, vai
varot arī ko izpirst, vai ne?

— «Kā nē», oficieris atteicis,
«gāja tīri labi no iesākuma, bet ka tiku pie tās vietas «priekš
viņa ienaidnieki trīc», tā biksasi pilnas!» Joku peteris par
oficiera muļķību dūšīgi nosmējies.

Uzrakstījis J. R—tiņš, Rīgā.
Teicējs Andrējs A—tiņš. 57 g. v., Vecgulbenes pag., Madonas apr.

LFK 479, 954.

5340.

Kads virsnieks, redzēdams, ka daudzi viņa kolēģi slimo
ar veneriskatai slimībām un gribēdams no tām izsargāties,
nopircis gumijas «sieviešu lietu». To viņš katru rītu devis
savam dlenčikam iztīrīt. Denčiks tīrīdams reiz iedomājies
arī pats šo jaunievedumu izmēģināt. Tā kā denčiks jau sli-

mojis, tad pēc neilga laika saslimis arī virsnieks. «Nu ir brie-

smīgi», tas teicis, «vairs pat gumijas «lietām» nevar uzticē-

ties». Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teicējs F. A.. Rīga.

5341.

Kādai sievai vīrs bijis virsnieks. Tā kā patiaban bijis
karš, tad vīrs jau bijis prom kara laukā', kādi divi gadi. Pa
to laiku sievai piedzimis! puisēns. Pilnīgi noslēpt šo gadīju-
mu no vīra viņa nedrīkstējusi, tāpēc aiztelegrafējusi īsu te-

legrammu: «Man puisēns, esmu vesela!» Vīrs šo telegram-

mu iztulkojis tā, ka sieva viņu uzrunā par savu puisēnu.
Viņš atbildējis: «Man meitiņ, esmu slims!»

Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teicējs F. A., Rīgā.

5342.

Kāds jauns virsnieks, klejodams pa mežu, apmaldījies.
Vakarā tas iemaldījies kādās mežsargu mājās, kur lūdzis

naktsmājas. Mežsargs arī atļāvis turpat viņu istabā pār-

nakšņot. Bet gadījies, ka naktī mežsargam pienākusi pavē-
le izbraukt. Virsnieks palicis divatā ar mežsarga sievu. Va-

karā: bijuši cepti pankoki, un virsniekam traki gribējies ēst,
bet kauns bijis prasīt. Tomēr ēst tik ļoti gribējies, ka ne

Par ko nav varējis aizmigt un nenocieties. Uz vienu reizi tas

kautrīgi prasījis: «Vai drīkst?» —

Klusums
.. . Prasījis otr-

reiz: «Vai drīkst?» — «Jā». — klusi nopūtusies sieva. (Tā,



protams, šo jautājumu sapratusi pavisam citādi.) Tagad
virsnieks piecēlies un tik ņēmiesi ēst pankokus, neliekoties
vairs par izbrīnējušos sievu ne zinis.

Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teicējs P. R.

5343.

Kādam virsniekam ir ļoti skaista sieva, kuru tas ļoti
mīl. Bet viņam jāaiziet karā. Kaujā tam nelaimīgā kārtā

kāda bumba norauj attiecīgo «locekli». Virsnieks ir ļoti ne-

laimīgs. Tam ir bailes» mājās rādīties, jo viņš domā, ka

skaistā sieviņa to atstās. Te tlam iešaujas prātā labs padoms:
viņš aiziet pie kāda lietpratēja un liek pagatavot savu pa-

zaudēto «mantu» no gumijas, kuru piepilda ar biezpienu un

krējumu. Nu tas pārbrauc laimīgs atvaļinājumā pie savas

sieviņas. Sieva arī neko nejūti un jūtas laimīga. Virsnieka

atvaļinājuma laiks ir beidzies, un viņš brauc atpakaļ uz kara

lauku. Pēc neilga laiciņa viņu ļoti pārsteidz sievas vēstule;

kurā tā raksta: «Mīļo vīriņ, man piedzima knapsieriņš! .•
•>

Uzrakstījusi S. R.

Teicēja I. Z., Rīga.

5344. (var.)

Kādam karā norauts daikam gals. Slimnīcā šim «pielo-
dēts» gumijas. Bijis viss tīri labi, varējis pat «to joku tas*

sīt», tikai bijis ar siltu krējumu «dzenams». Apprecējies,
un viss gājis tīri labi. Reiz tam bijis jābrauc uz ilgāku lai-

ku prom. Pārbraukdams mājās, tas atrod sievu stāvoklī un

slimu. Ataicina ārstu, un noskaidrošana sālkās. Vīrs pār-

skaities vai zils aiz dusmām uz sievu, jo nu skaidri bijis re-

dzams), ka sieva šo šmaukusi. lenācis ārsts, un šisl jautājis,
kas esot, zēns vai meitene. Liels bijis pārsteigums, kad ārsts

pateicis — ne viens, ne otrs, — tikai četras mārciņas sviesta.—

Uzrakstījis Staņčiks.

Stāstījis Mazais, Zaļeniekos

Var. no Kuldīgas apk., LFK 72, 9416.

5345. Līgavai.

Kāds virsnieks saderinās. Līgavai ļoti vaja veselība,

tamdēļ līgavainis viņu taupa, domāidams to pilnīgi nevai-

nīgu. Bet virsnieks bez sievietēm nevar iztikt un apmeklē

publiskās mājas. Mīlēdams kārtību, virsnieks sīki atzīmē w
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sus ieņēmumus un izdevumus. Kāzas dažādu iemeslu dēļ
atliek no mēneša uz mēnesi. Kādreiz viņa piezīmju grāma-
tiņa nak līgavai rokāsi. Caurskatot piezīmes, viņa atrod ļoti
daudzas atzīmes «Par zobena tīrīšanu trīs rubļi». Kaut gan
viņa (t. i. līgava) īstā zoss, tomēr apķer, ap ko lieta grozās.
Virsnieks no sakuma mēģina liegties, vēlāk atzīstas. Līga-
va to neņem nemaz ļaunā, dusmojas tikai par dārgo maksu :

«Vai tad tu nevarēji dabūt lētāk. Kad es gāju ģimnāzijā,, tad
mes atdevamies ģimnāzistiem un skolotājiem par šokolādes

tupelīti.»
(Variantos: par apelsīniem un arī par brīvu.)

Uzrakstījis T. A—ltiņš.

Noklausīta Daugavpilī.

Varianti no Rīgas. PBK.

5346.

Kā jau zināms, virsnieki ir ļoti lustīgi dzīvotāji. Ta ari

kādam virsniekam gadījās saslimt ar ne visai labu slimību.

Neskatoties uz visu to, viņš tomēr salaulājās). Protams, ka-

mēr tas nebija izārstējies, viņš tuvākā satiksmē ar savu sie-

viņu neielaidāsi. Bet sievas māte katru rītu meitiņai prasī-
ja, kā esot pa nakti bijis, vai vīrs neko viņai nav devis.

Meitiņa aizvien atbild noraidoši. Tā paiet ilgāks laiks. Sie-

vas māte vairs nevar nociesties un iet znotam prasīt paskai-
drojumus. «Jā, redziet», atbild virsnieks, «kara laikā man

«to» nošāva. Bet tā lieta jau nav nemaz tik bēdīga. «To»

var atkal atdabūt. Man tikai vajadzīgi 5000 franki, tad Pa-
rīzē to lietu izlabos!» Sievas māte arī iedod! minēto summu,

ļai tikai znotiņš ātrāki brauc uz Parīzi. Virsnieks aizbrauc,

izārstējas, un nu tā lieta iet kā vajadzīgs. Bet sievas mātei

loti gribas redzēt, kāds nu būs mākslīgais .
. .

Virsnieks pa-

rada arī. Sievas māte nav apmierināta. «Nu, diēls, par 5000

frankiem nu gan varēja būt daudz lielāks!»
Uzrakstījusi S. R.

Teicējs A. T., Rīga.

5347.

Reiz kāds krievu virsnieks prasījis jaunai žīdietei, lai

dod. žīdiete atteikt nedrīkstējusi, jo bijuši kara laiki. Jau-

cās žīdietes mātei virsnieks licis paturēt kuli. Kad nu tā

ļieta bijusi cauri, un virsnieks aizgājis, tad abas žīdietes sā-

kušās lielīties, kā kura uzbāzīgam virsniekam esot atspītē-
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jušas. Māite teikusi: «Es viņam trīs reizes kuli palaidu va-

ļā!» Meita teikusi: «Kad viņš grūda uz iekšu, tad es uz aug-

šu, kad viņš uz augšu, tad esi uz zemi!»

Uzrakstījisi Jānis X—ciems, Rīgā.
Teic. no Cesu apkārtnes.

LFK 464, 2175.

5348.

Virsniekam bijusi mākslīga acs. Vakarā, gulēt ejot. tas

aci izņēmis un ielicis ūdens glāzē. Reiz tas naktī pamodies
un gribējis ļoti dzert. Pa tumsu sataustījis glā!zi un izdzēris,

pavisam aizmirsdams, ka tur iekšā viņa mākslīgā acs. No

rīta pamodies, jutis kautko di
. .

ā iesprūdušos. Saucis deņ-

ciku, lai nākot paskatīties, kas tu esot. Denčiks apskatījis
un iesaucies: «Jūsu augstdzimtība! Tur kāds skatās!»

Uzrakstījusi S. R.

Teicējs S. F., Rīgā.

5349.

Kādā viesnīcā noņem istabu kāds virsnieks. Viesmīlis

apjautājas, vai viņam meitas arī vajadzīgas. Jā, ja esot. lai

dodot! Bet virsnieks ir slims ar triperi. Būdams» godīgs cil-

vēks, tas prasa ienākušām meitām, vai viņām ir tripers? Sīs

atbild, ka neesot. Nu, tad lai ejot prom. Bet kāda meita sa-

ka, ka viņai esot. Tā šī arī paliek pie virsnieka. No rīta

virsnieks prasa: «Nu, vai tev tiešām bija tripers?» — «Ņē>
nebija!» atbild meita. «Nu, kad nav. tad būs!» saka virs-

nieks. (Šis «kad nav. tad būs», ir vispār tautā izplatīts tei-

ciens.)
Uzrakstījusi S. R-

Noklausīta Rīgā.

5350.

Kādam virsniekam balle briesmīgi sasāpējies vēders. Vins

skrējisi no vienas istabas otrā. bet nevarējis atrast kungu

istabu. Tad viņš devies augšā pa trepēm un laimīgi atra-

dis kādu luku. Nevarēdams vairāk ciest, viņš uzsēdies uz ta

un laidis vaļā ...

Kad tas atgriezies atpakaļ zālē, tad ieraudzījis uz visu

cilvēku sejām vasaras raibumus
. . .

Viņš bijis uzsēdies uz

ventilatora.

Uzrakstījusi LI.. Rīga-



507

5351.

Bijis kādsi kaislīgs gvardu virsnieks, kuļam, ieraugot
skaistu sievieti, «tas» sacēlies un šaurajās biksēs spiedies uz

āru. Virsnieks, lai citi to viņam neievērotu, sacēlis lietu uz

augšu. Bet nu atkal nelaime: galiņš stāvējis starp biksēm

un vesti ārā. Arī te viņš pratis izlīdzēties un uzspraudis tur

virsū skaistu rozi. Pēc dejas ar kādu skaistu dāmu.

kad «tas» viņam bijis sacēlies līdz pēdējai iespējamībai, dā-

ma viņam rozi norāvusi. Lai glābtos no satura noiešanas zā-

lē, virsnieks piesteidzies pie balkona malas, un viss šķi-
drums notecējis uz apakšā sēdošā palkavnieka pliko pakausi.
Tas noņēmis balto šķidrumu ar pirkstu, gardi nolaizījis un

nobrīnījies: «Diez', kas te mētājas ar saldējumu?»
Uzrakstījusi LI., Rīga.

5552.

Kāds gvardu virsnieks bijis ļoti kaislīgs cilvēks. J£ad
viņš ieraudzījis sievieti, viņam «tas» tūliņ biksēs sacelies.

Reiz kādā izrīkojumā tādā! kārtā viņam pārplīsušas bikses, un

pulka komandieris viņu par tādu nekaunību izslēdzis no pul-
ka. Otrā dienā viens no pulka virsniekiem gājis pa ielu un

pēkšņi ieraudzījis uz tirgus lielu ļaužu pulku, kuri visi sir-

snīgi smējušies. Piegājis tuvāk, viņš redzējis minēto virs-

nieku, kas «to» turējis rokās un visiem rādījis», teikdams:

«Vakar tu mani blamēji, šodien es tevi blamēšu!»

Uzrakstījusi LI.. Rīgā.

5353.

Kādā krievu armijas pulkā bija tads virsnieks, kas vien-

mēr uz kārtīm vinnēja un derībās uzvarēja. Derēt bija ga-

tavs par katru mazāko nieku. Kas viņu pazina, tas ar to

vairs derībās neielaidās un kārtis nespēlēja. Par šadu spēl-

mani zir arī pārējo pulku virsnieki. Reiz viņu uzaicina pie

sevis uz kāršu spēli kaimiņu pulks. Pirms aizbraukšanas

virsnieks sader ar sava pulka virsniekiem par kaut ko. Kar-

šu spēlē iet viņam labi. Pulka komandieris pēkšņi Pjbek
bāls. Virsnieks pieceļas un, piegājis pie viņa, stāsta: _«Pulk-
veža kungs jums ir asinssērgai.» Pulkvedis uzbudinās, pa

sauc ārstu.
'

liek izmeklēt. Tas atrod, ka neka nava,
bet

virsnieks apgalvo pretējo — ka ir. Pulka komandieris uz-

aicina derēt, ka nav. virsnieks, ka ir. Sader bet nu pār-

baudīs. «Asins sērgu pārbauda ar sveci: ja bus asinssērga,
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tad svece dirsā nestāv; ja svece stāv, tad nav asinsērga.»
Pulkvedis gan negrib, bet derības paliek derības, un svešais

virsnieks bāž pulkvedim sveci dirsā. Svece stāv. Smieda-

mies virsnieks samaksā paspēlēto summu un brauc prom. Vi-

si pulka virsnieki lepni, ka izdevies derības vinnēt. Svešais
tikai smaida un, projām braukdams, teic: «Jūs priecājaties
par agru! Es savā pulkā saderēju uz ļoti lielu summu, ka jau
pirmā dienā iespraudīšu jūsu pulka komandierim dirsā sveci.

Kā redzat, es arī esmu vinnējis.» Uzrakstījis T. A—ltiņš.

Stāstījis Beļ—vs, Grīvā.

5354.

Pie kāda virsnieka dzīvojusi skaista kalpone. Pēc kādām

lielākām viesībām, kurās piedalījušies visi pulka virsnieki,

meita iegājusi pie kundzes un teikusi, ka ar šo pašu dienu

viņa aizejot. — «Kādēļ?» kundze prasījusi. — «Nu, es jau
nevaru pār savu vēderu pārlaist visu karaspēku!» meita

dusmīgi atsviedusi. — «Ak tā, tad viņi vakar papriekš ju*

pisa? Tamdēļ es visu laiku nevarēju saprasti, kādēļ viņiem
tik ilgi nenoiet!» kundze gari novilkusi.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Dagdas pag.

5555.

Bijuši divi oficieri, ļoti labi draugi. Reiz viens no viņiem

apprecas. Tas apprec ļoti neglītu sievu. Draugs šim prasa,

kādēļ šis tā darījisl, vai tad smuku meitu bijis trūkums?

trūkums nebija», oficieris atbild, «bet ja es būtu apprecē-

jis smuku sievu, tad cibiņai būtu bijis daudz vāciņu, bet ta-

gad es būšu viens pats!» Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Rīga

5356.

Kāds oficieris iestidzis parādos līdz kaklam. Tas iesauc

savu sulaini un tam saka: «Nu. Osipov. tu man esi gudrs pal'

sis. pasaki, kā lai mēs kaut cik savelkam rēķina galu- ko-

pā? Varētu jau dzīvot, ja tās velna pipeles nebūtu, tagad

tā vien pusalgas aprij!» Osipovs drusku padomā un tad no-

saka: — «Taisni tā, jūsu augstdzimtība, izeja ir! Nākat bie-

žāk pie manis, nauda paliks priekš desām!» —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā-
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5357.

Kāds vecs izvirtis virsnieks apprecējis jaunu sievu. Ve-

cajam vairs nekādu baudu nesagādājusi paša pišanās, bet jau
labāk bijis, ja redzējis citus pisoties. Jo rupjāki un piedau-
zīgāki tas tapis darīts, jo vecajam labāki paticis. Tādēļ virs-

nieks gan ar labu, gan ar ļaunu spiedis sievu dot saviem pie-
dzērušiem un ne mazāk izvirtušiem draugiem. Sievai gan bi-

jis kāds jaunības draugs, kam viņa labprāt būtu devusi, bet

tā baidījusies, ja vīrs dabūs zināt, ka tas viņai tieši patīk,
tad viņš centīsies tos izšķirt. Tāpēc sieva centusies pēc ie-

spējas izrādīt vairāk pieķeršanos vīra draugiem, bet savējo
izlikusies ienīstam. Vīrs to ievērojis un drīzi vien sācis sie-

vai dienām un naktīm līst virsū, lai tak dodlot kādreiz ši-

tam jaunajam arī. Sieva arī ļāvusies pierunāties. Bet jau
pēc pirmās reizes abi nozuduši, kur? to vecais vēl šodien ne-

zinot.

Uzrakstījis Oļģerts.

Ka patiess notikums noklausīta kada malienas pilsēta.

2. KAŖA SKOLU AUDZĒKŅI.

5358.

Agrāk kara skolā bijusi ļoti stingra disciplīna, un jaunie
kadeti tikuši tajā turēti visu laiku. Kad visi mācības gadi jau
bijuši aiz muguras un sākušies beidzamie eksāmeni, kads no

vecākiem virsniekiem prasījis: «Nu, ko jus darīsiet vis-

pirms, kad jūs aizkomandēs uz pulku ka virsniekus?» Ve-

cais gaidījis
,

ka kadeti atbildēs: «Stādīsimies pulka koman-

dierim priekšā!», bet šie visi kā viens iesaukušies: «Apska-
tīsimies, kur tuvākā mauku māja!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

5359.

Artilērijas šaušanas apmācības mēģinājumu komandējis
kāds jauns virsnieks, nesen iznācis no kara skolas. Tagad
nu viņš gribējis parādīt savas zināšanas. Novērošanas punk-
tā atradušās arī vairākas dāmas — viešņas. Sākusies šauša-

na. Virsnieks uztraucies, devis komandu: «Pa labi, nulle,
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nulle, divi — ech. pīzda, pa kreisi!» pēdējā brīdī atķerda-
mies, ka nodevis nepareizu komandu, virsnieks kliedzis', klāt-
esošas dāmas aizmirsdams.

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Daugavpilī.

5360.

Kara skolā tuvojas beidzamie eksāmeni. Kāds no veca-

jiem virsniekiem pēdējās dienās sevišķi uzsver, ka krietnam
oficierim vienmēr ir kārtīgi jāģērbjas un jātur galva augšā,
ēdis vai neēdis, nauda ir vai nav! Beidzis savu pamācību,
virsnieks jautā kādam kadetam: «Nu, kas ir nepieciešams
krietnam oficierim?» — «Krietnam oficierim vienmēr vajaga
stāvēt uz augšu!» — kadets, no pēkšņā jautājuma apmulsis,
atbild.

Uzrakstījis Oļģerts

Noklausīta Rīgā

5. DENŠČIKI.

5361.

Kazarmēs, kad gatavotas pusdienas, kādam kareivim va-

jadzējis virsniekam paiteikt, kāda zupa pusdienā vārās un

cik kareivji ēdīs pusdienas. Kādreiz pie virsnieka aizsūtīts

kāds ļoti bailīgs kareivis. Viņš tā nobijies, ka citu neko nav

varējis pateikt, kā tikai: «Vārās, vārās! 45 kareivji!» -r

«Nu, kad vārās, lai tad arī viņi izvārās!« virsnieks atbildē-

jis- •

Uzrakstījusi Irma M—felde, Rīgā-

5362.

Oficieris aizsūta denčiku pie savas līgavas, kas biju?l

aktrīse, lai norunājot priekš viņa «randiņu». Aktrise Pa
'

ziņojusi, ka viņa šovakar debitēšot «Dārzā» (drāmas no-

saukums), teikdama: „Ckp>kh Moewy nyuiKe, mto MHe ctrpjffi'
Ķe6K>T „B !" Denčiks to lietu galīgi pārpratis un

izstāstījis oficierim tā: „Tbosī MHTiaa B3H;n mayiuKy Heee6)'T

B cazy
lt
.

Uzrakstījusi S. R.. Rīgā.

Teic. F. A.. Rīgā-



Oficieris griežas pie nobēdājušās denščika: «Nu, ko,
pie meitām gribi iet? Nu, tad ej arī, bet skaties, lai butu

dūšīga.» Otrā rītā denščiks smejas vien. «Nu*, jauta ofi-

cieris, «vai bija dūšīga?» — «Kā tad», — atbild denščiks,
- tikko rubli atpakaļ atņēmu.» Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teic. F. A., Rīgā.
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5363.

Krievu virsnieks sūta savu denčiku pēc Šveices siera.
Pieteic, lai nopirktu tikai labu sieru. Denčiks aizbildinās,
ka nezināšot, kads tad ir īsti labs Šveices siers.

— «Nu, īsti
labs siers būs tāds, kas smird kā pīzda.»

Denčiks drīz vien atgriežas ar siera gabalu. Virsnieks
sāk viņu tirdīt. _jo domā. ka denčiks bīīs daļu no

siera pa ceļam noēdis. — «Nogaršoji?» — «Nebīīt nē!» «Kā
tad tu zini, ka siers jr labs?»

— «Jūsu labdzimtība, visu
ceļu*mana pipele stāvēja kā miets!»

Uzrakstījis T. Ā—ltiņš.

Teicējs J. L—jevs.

5364.—5565. Bauda un darbs.

1. Kādā krievu pulkā virsnieki sāk strīdēties, kas ir

darbs un bauda. Sirīdās, strīdas, bet pie noteikta gala slē-

dziena nenāk. Kāds rotmistrs, pārnācis mājās, jautā sa-

vam denčikam. kad pēdējais novilcis tam zābakus: «Nu,
pasaki, kas tev ir novilkt zābakus, bauda vai darbs?»

«Nezinu, jūsu labdzimtība .ja būtu bauda, tad man

to nedotu, tas bīīs darbs.» Rotmistram atbilde patīk, un

viņš nākošā dienā lielās ar sava denčika gudro atbildi.
2. Tas nepatīk pulka komandierim, ka rotmistram tik

gudrs denčiks. Viņš apstrīdi un apgalvo, ka viņa denčiks

dos vēl gudrāku atbildi. Viņš nu pavēl savam denčikam ie-

rasties un visu virsnieku klātbūtnē uzstāda jautājumu:
«Kas ir bauda un kas darbs?» Denčiks nesaprot un klusē.
Sāk minēt piemērus: «Nu, kas tev ir sieviete, bauda vai

darbs?»
— «Man kauns teikt, jūsu augstdzimtība.» Bei-

dzot kareivis saņemas un teic: «Tas ir kā to ņem, ja ar

palkavnieka kunga meitu, tad tā būs bauda, bet ja ar pa-

su kundzi, tad tur būs tikai darbs.»

Uzrakstījis T. A—ltiņš.

Noklausīta DaugavpiJ».

5566.
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536"

Vienam oficierim bija denčiks, kas izteica savam kun-

gam, ka viņš ar pakaļu varot izspēlēt: «Boze, carja hra-

ņi!» Kungs, par tādu jaunizgudrojumu sajūsminājies, no-

pircis dīvānu un stāstījis citiem oficieriem, ka viņam esot

tāds dīvāns, ja uz viņa uzsēžoties, tad sākot spēlēt: «Bo-

ze, carja hraņi!» Oficieris, gribēdams izlielīties ar savu

jaunizgudrojumu, sarīkojis vakaru, uz kuru ielūdzis aug-

stākos oficierus ar viņu dāmām. Pa to laiku savu denči-

ku barojis ar zirņiem un treknu svaigu gaļu. Kad pienācis
tas laiks, kad vajadzējis atnākt ciemiņiem, — «gastiem».
viņš savu denčiku pabāzis zem dīvāna un sacījis: «Ja kāds

uzsēdīsies uz dīvāna, sāci pifst: «Bože, carja hraņi!» Va-

kars noritējis bez kādas jautrības starp «gastiem». Viena

dižciltīga dāma prasījusi oficierim, lai parāda savu jocīgo
dīvānu. Oficieris, no priekiem pārsteigts, pieved1 dāmu pie
dīvāna un liek apsēsties, lai uzgaidot brīdi, tūliņ sākšot

spēlēt. Gaida, gaida, bet nevar sagaidīt, dīvāns kā ne-

spēlē, tā nespēlē. Piegājis pats oficieris un ar stipru švunku

uzsēdies uz dīvāna, sacīdams: «Velns parauj, kamdēļ ne-

spēlē!» Vaņka, visu laiku saturējies, nu sper vaļā pirst.
kas iziet vienā tonī. Publika nokaunējusies atstāj oficieri

un aiziet mājās noskaitušies par tādu izķēmošanu. Oficie-

ris piegājis pie dīvāna, velk Vaņku ārā un saka: «Sukin-

sin. ko tu izdarīji?» Vaņka trīcēdams lūdzas piedošanu,
un stāsta, ka par vienu noti esot zemāk uzņēmis un tamdēļ

esot izgājis viss vienā gabalā.
Uzrakstījusi M. J—me, Jaunpils pag., Tukuma apr.

Teicēja Jūlija R—ne, Stamerienes pag., Madonas apr.

LFK 181, 151.

5368. (var.)

Virsnieks lielījies savu biedru starpā, ka viņa denščiks

protot nospēlēt: «Dievs, sargi ķeizaru!» bez instrumenta-

nu. vienkārši sakot, ar savu biezo galu. Biedri bijuši ka

spārnos. Šie esot ar mieru maksāt tam (zaldātam) katrs pa

5 rub., ja šis spējot tādu joku šiem priekšā celt.

Virsnieks sarīko pie sevis iedzeršanu, un saaicina [&"
bi daudz biedru — virsnieku. Sauc brīnumpūtēju priekša.
Zaldātiņš nostājas un cienīgi iesāk ar d

. . . lūgt cara-te-

tiņam svētību. let gludi un apaļi, bet līdz ko nonas

līdz „ņapcTßyH Ha CTpax BparaM,*' .. . («valdi ienaiu-
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niekiem par draudu»), itad zaldātiņš izmisis teicis: «Kungs,
nu vairs nevaru, šī note par zemu, nevaru izdabūt!» —Tā

zaldātiņš nopelnījis labu naudu.

Uzrakstījusi V. R—ne, Uguņu ciemā, Upesgrīvas pag.

Teic. no Uguņu ciema.

LFK 712, 30.

5369.

Virsnieks iedod denčikam naudu un sūta uz tirgu no-

pirkt produktus. Šis sapērk arī, bet mājās nākdams tas

iegriežas pie meitām padzīvoties. Izdzīvojies kā lūks. Bet

tā kā šim naudas nav, ko maksāt, itad meitas patur sa-

pirktos produktus. Denčiks pārnāk mājās. Virsnieks pra-
sa: «Nu, Griša, kartupeļus nopirki?» — «Nopirku!» —

«Burkānus nopirki?» — «Taisni tā!» — «Putraimus, gaļu,
un sviestu?» — «Taisni tā — nopirku.» — «Mājās pārne-
si?» — «Nebūt ne!» — «Kur tad tu, lops, viņus liki?» —

«Taisni tā, jūsu labdzimtība, pežā sagrūdu!» —

Uzrakstījis Oļģerts

Noklausīta Rīgā

4. KAREIVJU DZĪVE UN GAITAS.

a. FELDVĒBEĻI.

5370.—5571.

1. Pārbaudot kareivju veselības stāvokli armija, ārsts,

starp citu. apskata arī dzimumorgānus.
Tā pēc miesas apskates vienībā sirms ārsts palkavnieka

činā izsaka vienības priekšniekam savu atzinību par uztu-

rēto tīrību vispār, par higiēnas prasību izpildīšanu un lūdz

vienības priekšniekam, lai to gan novēršot, ka kareivji
tieši viņa acu priekšā, t. i. pašā tuvuma, nolaiž bikses, tas

esot ļoti piedauzīgi,
Vienības priekšnieks uzdod feldvebelim tādu parādību

nevērst un izsaka rājienu, ka nav raudzījušies uz to savlai-

cīgi.
2. Vecais, ilggadīgais feldvebelis par dabūto rājienu

sašutis un uzdod vienības dežurantam nostādīt kareivjus



vienā rindā. Kad kareivji nostādīti, ierodas feldvēbelis

un saka šiem >tā: «Kā jūs paši nesaprotat, ka pie ārsta uz

apskati jāiet ar jau nolaistām biksēm, bet nevis viņa priek-
šā bikses jānolaiž. Lai jūs to piesavinātos uz visiem lai-

kiem, un lai es par jums nepelnītu nesaņemtu rājienu, ta-

gad tad arī izdarīsim tādas bikšu nolaišanas paņēmienus.
Un to izdarīsim pa sadalījumiem, un tas būs, kad es ko-

mandēšu: «dari viens», tad visiem biksām jābūt vaļā!
Kad «dari — divi», tad visiem jāsaņem daikti rokā! Kad

«dari — (trīs», tad atvelk daikta galviņas ādiņu atpakaļ!
Kad «dari — četri», tad atmauc ādiņu atpakaļ! Tagad:
dari

— viens!» Tas izpildīts, pogas vai pa gaisu laižas.

«Dari divi!» Izpildīts, visi saķēruši. «Dari trīs!» Izpil-
dīts, bet gan ne reizē, jo šeit citam tā lieta ļoti kutelīga.
«Dari četri!» Izpildīts, bet arī ne reizē, jo šeit tāpat kut,

kā pie trešā paņēmiena. Feldvēbelim, vecam kara vīram,

viss tad tikai ir kareivisks, kad tas notiek vienādi, vien-

laikus, tādēļ feldvēbelis arī saka kareivjiem: «Tā kā tre-

šais um ceturtais paņēmiens neiet visiem reizē, tad to mes

atkārtosim! Dari trīs! Dari četri! Dari trīs! Dari četri!»

Bet oats raugās, vai visiem iznāk reizē tā paņēmiena izpil-
dīšana. Te viņš ierauga, ka viens kareivis komandu vairs

neizpilda. Feldvēbelis šim uzsauc: «Kareivi, ko jus stā-

viet, kāpēc neizpildiet?» Un kareivis atbild: «Esmu ga-

tavs, feldvēbeļa kungs!» — Jā, feldvēbelis nu tikai apķeras,
cik šī lieta kutelīga.

Uzrakstījis Vilhelms S., Daugavpili.

5372.-5373.

i. Kāds krievos dienējis zaldāts, mājās pārnācis,

stāsta, ka viņiem bijis rotā loti dusmīgs un bargs feldve-

belis. Šie nu visi zaldātiņi nodomājuši par katru cenu viņu

krietni iznerrot. Gaidījuši_ tikai izdevīgu brīdi. Un tads

nebijis ilgi jāgaida. Feldvēbelis dzīvojis turpat pie kazar-

mēm, tikai atsevišķā istabā. Reiz, kad šis parnacisno pil-

sētas pavisam stipri piedzeries un pec zaldātu visādas ļZ'

tramdlīšanas iegājis, savā istabā, tad šie nu ķērušies pie

nerrošanas darba. Pats stāstītājs bijis tas lielākais darī-

tājs. Šis iegājis feldvēbeļa istaba un, redzēdams, ka tas

guļ gultā uz mutes un stipri kra'c, piegājis gulošam teia-

vēbeīim klāt, mudīgi nolaidis tam bikses un ielicis tur dru-

sku mēslus. Tad bikses atkal aiztaisījis un pats pa durvīm

ārā.
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2. No rīta rota nostājusies uz mācībām. Priekšniecī-

ba atnākusi, bet feldvēbelis ne. Priekšniecība brīnās, kur

īsti palicis feldvēbelis, jo tas nekad nebija visā savā ilgga-
dējā dienasta laikā nevienu reizi nokavējis, bet drīzāk gan
atnācis priekšlaikus. Priekšniecība sūta vienu zaldātu, lai

iet uz feldvēbeļa dzīvokli un apskatās, kamdēļ viņš nenāk.

Zaldāts aiziet līdz feldvēbeļa istabas durvīm un, paskatīda-
mies pa atslēgas caurumu, redz, ka feldvēbelis, galvu sa-

ķēris, staigā pa istabu no viena gala līdz otram un pats ar

sevi runā: «Tas var būt! Tas nevar būt! To es saprotu!
To es nesaprotu!» Zaldāts skrien atpakaļ pie rotas un ziņo

priekšniecībai par visu redzēto un dzirdēto, izteikdams arī

savas domas, it kā feldvēbelis būtu traks palicis. Nu iet

priekšnieks pats- leiedams* feldvēbeļa istabā, priekšnieks

patiešām redz visu to, ko zaldāts viņam ziņojis. Feldvē-

belis, priekšnieku it kā neredzēdams, turpina staigāt un zi-

nāmos vārdus pie sevis runāt. Kad priekšnieks tam uz-

kliedz, ko tasi nozīmējot, lai stāstot, kas ar to esot noti-

cis, tad feldvēbelis, nostādamies stājā, arī atbild: «Priekš-

nieka kungs, to es saprotu, kā tas var būt, ka es biksās

dzēruma pēc ietaisījis, bet to es nesaprotu un tas nevar but,

ka es gulēdams varēju ietaisīt starp virsbiksēm un apakš-
biksēm!»

Izrādījās, ka zaldāts, kas to nedarbu pastrādājis, aiz lie-

la uztraukuma un bailēm, ka viņu nepieķer, steiga bija no-

laidis tikai virsbikses vien un tad ielicis tos meslus.

Uzrakstījis Vilhelms S., Daugavpilī.

b. KAREIVJI.

5374.

Krievam bijis viens rublis naudas. Par to viņš aizgājis

uz meitu māju, aprēķinādams, ka meita maksas 50 kap. un

par pārējo dabūs alu. Labi. Krievs ar meitu iegājuši ka-

binetā Te pēc maza brīža saimniece dauzījusi pie durvīm

un saukusi: «Soņa, neļauj beigt, viņš iedeva viltotu rubli.»

Uzrakstījusi S. R., Rīga.

Teic. F. A., Rīgā.
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5375,

Kādās mājās iegājis krievs un prasījis ēst. Bijuši vā-

rīti kāposti. Saimniece arī ielējusi bļodiņā un, krievam

dodama, teikusi (gribējusi runāt krieviski, kaut pati nemaz

nepratusi un ja arī kādu vārdu zinājusi, tad nesapratusi tā

nozīmi): «Jebī, krievī, kāpostīnus!» — «Ņet, kak pakiī-
šajem. tak pajēbim!« atteicis krievs.

Uzrakstījusi J. S.

Teicējs E. V—ps, Bilskas pag.

5376.

Zaldāti aizgājuši meitās. Katrs no viņiem izmeklējies
sev to smukāko. Starp viņiem bijis arī kāds igaunis. Tas

vienīgais ņēmis, kāda pagadās. Kad biedri sākuši to smiet

un jautājuši, kāpēc viņš nepameklē smukākās, igaunis at-

bildējis: «Ko tur tauc meklēties — šaurums paliek šau-

rums, smuka vai nesmuka!»

Uzrakstījusi S. R., Rīga.

Teic. F. A., Rīgā.

5377.

Kam gudrāki kareivji — angļiem vai krieviem.
Divi ģenerāļi — anglis un krievs — strīdas, kuriem

gudrāki kareivji. Lai nāktu pie kāda slēdziena, abi pasauc

pa kareivim. Angļu ģenerālis prasa savējam: «Vai uz mē-

neša dzīvo cilvēki?» Kareivis: «Ģenerāļa kungs, ja uz

mēneša dzīvotu cilvēki, tad mums tur būtu kolonijas.» Nu

krievu ģenerālis uzstāda to pašu jautājumu savam karei-

vim. Tas atbild: «Ģenerāļa kungs, ja uz mēneša dzīvotu

cilvēki, tad viņi dirstu mums uz galvām.»
Uzrakstījusi R. Sk.

Teic. F. G., no Alūksnes un Cēsīm.

5378.

Kādam kareivim bijis uzdots uzraudzīt zirgus. Starp

zirgiem bijuši arī daži ērzeļi, kas bijuši nožogoti atsevišķā

aplokā;. Ērzeļi nemaz nestāvējuši mierā, bet skraidījusi

zviegdami. Kareivis gribējis redzēt, kas īsti notiks, ja sa-

laidīs zirgus kopā, un attaisījis vāirtus, lai «tauta» brāļojas.
Sākusies speršana un ārkārtīgs tracis. Atskrējis dežurējo-
šais virsnieks un saucis: «Kareiv', kas te notiek?» —

«Tai-
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sni ta, leitnanta kungs, es labu vien gribēju. Mums jau
valstī ir zirgu par maz!» —

Uzrakstījis Richards Tē—ans, no Baldones.

5379.

Virsnieks pasniedz kareivjiem disciplīnas reglamentu.
Stundas beigās, atkārto izņemto: «Kas tad ir disciplinārs
sods? Nu, pateiks man kareivis Baltacis!» — «Ļeiķenanta
kungs, diščipļinors sūds er taids sūds, kū prīkšnīks uzlīk uz

sovu golvu bez tīšas sprīduma.» Atbilde pareiza, ko lai

dara. ja pateikta tā izloksnē. Leitnants pagroza galvu un

pavēl atkārtot nākošajam, ko sauc par disciplināru sodu.

Uzrakstījis T. Ā—ltiņš.

Noklausīta Rīga.

5380.

Instruktoru rotā bijām arī visvisādi sagadījušies. Ka-

reivis Sk. bija īsts memmes dēliņš. Parateti tas muti turēja
vaļā, un priekšniecība tam pastāvīgi teica: «Sk—, muti

( ieti!», bet tas tik bija tam brīdim. Vingrotājs tas bija ga-

līgi vājš. Ja to «uzspīlēja» uz stieņa augšā, tad tas nopū-
tās un teica: «Nu ir atkal sūdīgs skats uz dzīvi.» Rotā bija

izplatījušās viņa trīs gudrības, kuras tas bij mantojis no

( Tsu arodskolas. Tās bij sekošas:

1) Pipele saceļas bez kaula.

2) Pīzdā ūdens stāv bez vāka.

3) Dirsa aizšņorējas bez šņorēm.
Uzrakstījis Staņčiks, Bulduros.

Noticis Jelgava.

5381.

Upē peldējušies kareivji. Te pienākusi meita, kurai

bijis jāiet pa upi pāri. Šie visi kā viens klāt — lai dodot:

cik tad nu šo esot — desmit puiši — un vai tad tik vien tu-

rēts, vai tik vien turēs! Meita negribējusi dot un lūgusies,
lai laižot vaļā. «Labi», kāds no kareivjiem teicis, «mēs

visi saliksim savas lietas uz laipas, un ja tu visas viņas no-

ņemsi, nepieskaroties pie viņām ne ar rokām, ne ar kā-

jām, tad tu varēsi iet!» Meita drusku padomājusi, iesmē-

jusies un bijusi ar mieru. Šie salikuši šīs lietas kā nākas,

rindā, meita nostājusies upes malā un sākusi celt lindra-

kus uz augšu. Drusku pacēlusi — cēlušies uz augšu arī tu-
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vējie pimpji un reizē ar to arī nost no laipas. Nu šī gēlusi
augstāk, cēlušies arī pārējie, un kad šī beidzot sacēlusi tik

augstu, ka «bārda» bijusi redlzama, tad arī laipa bijusi tī-

ra, un meita aizgājusi, neviena neaizturēta.

Uzrakstījis Oļģerts.

Teicējs E., Rīga.

5382.

Kāds zaldāts prasījis, lai čigāniete šim dodot. Šī ne-

devusi. «Nu, kādēļ tad ne, es samaksāšu, cik tu gribi!*
zaldāts vilcis naudas maku no kabatas. — «Nē, nē, maksā

vai nemaksā — nedošu un nedošu!» čigāniete stingri no-

teikusi. «Es jau reiz briesmas pieredzēju ar tādu pašu vēr-

ša punu kā tevi. Sašņorējies, sapogā jies, — sāka raisīties,

sāka pogāties: pipeles galu redzēt var, bet klāt netiek.

Man jau skatoties vien nogāja, bet kā šis dabūja laukā, un

likās virsū, tā mēnesi nevarēju uz pakaļas sēdēt un divi

mēneši šķībi mīzu!»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Rīga.

5383.

Zaldātiņš dabūjis zināt, ka rītu jāiet uz pirmajām po-

zīcijām. Tas aiziet pie dežuranta un prasa atļauju aizie;

uz miestiņu. «Ko tu tur darīsi?» dežurants jautā. —
«Es

gribu vēl šmaugi nodrātēties», — zaldātiņš atbild, —

«kas

zina, vai nākamā kaujā, pipele uz šrapneļa pa gaisu neaiz-

jož, un tad vairs tā lieta neies.» —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Stendē.

5384.

Dežūras virsnieks, izdarīdams pārbaudi, iegājis arī

virtuvē. Te nu tūliņ virtuves dežurants nācis ar ziņojumu.
Dežūras virsnieks vispirms teicis: «Sveiks!» Bet virtuves

dežurants, nabadziņš, jau sagatavojies uz ziņošanu, iesau-

cies: «Kāposti ar gaļu, leitnanta kungs!» — «Ak, tu, pīz-

da, gatavais», — dusmojies virsnieks. «Taisni tā», — ska-

nējusi noteikta atbilde, «220 grami.»
Uzrakstījis Oļģerts, Rīga.

Noklausīta Ķemeros.
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5. VĀCU KAREIVJI.

5385.

Kara laikā, kad Latviju bija ieņēmuši vācieši, kādai

meitai piedzimis ārlaulības bērns. Meita gājusi pie mācītā-

ja pierakstīt. Mācītājs nu ņēmies tirdīt, kas esot bērna

tēvs? Meita uzdevusi vienu no «fričiem». Mācītājs sācis

rēķināt, bet pēc viņa rēķina iznācis, ka vāci ienākuši ti-

kai apmēram pirms sešiem mēnešiem, un tas būtu «tīri

pretdabīgi šinī lietā vainot «fričus». Bet meita uz to

atbildējusi: «Jā, kas tad tas ir liels priekš vācu technikas!»
Uz to mācītājam nebijis ko iebilst, un viņš bērnam pie-
rakstījis par tēvu meitas uzdoto «frici».

Uzrakstījusi S. R.. Rīgā.

Teicējs Pēteris L—že, Skulte.

6. ATVAĻINĀTI KAREIVJI.

5387.-5394. Atvaļināta kareivja piedzīvojumi.

Še atstāstīšu vienu no jaunākā laika anekdotēm, vardu

pa vārdam tā, kā viņa man stāstīta:

1. Latvijas armijā un karā man izdevās diezgan lai-

mīgi: kaujās nebija jāiet. Biju pie viena pulkveža par

kučieri. Dzīvot iznāca Rīgā. Dzīve bija ļoti jautra un pa-

tīkama. Bet, neko darīt, karamizbeidzoties, tiku no die-

nasta atlaists. Pēdējo nakti Rīgā pārgulēju preču stacija.
Otrā rītā ar skābu dūšu taisījos ceļa uz savam teva mājam,
kur nu man dienu dienā būs jāar un jāskatās tikai ķēvītei

zem astes. Varēju nu gan tūlīt no preču stacijas iet uz šo-

seju, bet vēl gribējās apskatīt veco darba vietu, tadeļ vel

gāju pa Strēlnieka ielu Rīgā iekšā:. Kas jau nu to Rīgu pus-

līdz pazīst, tas zinās, ka Strēlnieku iela ir tads mazs pizdu

krodziņš un pret to pīzdū krodziņu —
liela dēļu seta. To-

reiz pašlaik tā sēta tika pārtaisīta, un strādnieks, pametis

darvas spaini uz ielas, iegājis pīzdu krodziņa iemest «špuk-

teri». Man bija līdz savs zaldāta katliņš, un es nodomāju:

darva ir manta, paņemšu līdz, bus maja ko dzenaukšas pi-

ķot. Tā nu piesmēlu savu katliņu un gāju pa Alberta ielu

tālāk.
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2. Bet uz Alberta un Antonijas ielu stūra satiku sava

veca priekšnieka kundzi. Tā ar' nemaz nav lepna un sāk

ar mani sarunāties. Kādēļ es nu tāds bēdīgs esot? Sak',
tā un tā, — no dienesta esmu atlaists, darba nav, un (ko
sevišķi uzsvēru) kur nu vēl manā arodā tagad darbu ņemsi!
Kundze tūlīt sāk jautāt, kāds tad esot mans arods? Es

saku — esmu kūšu zeltītājs. Tā šai pirmā dzirdēšana. —

vai nevarot viņai ar' nozeltīt? Kādēļ nē, sak', man jau labi,
ka kaut kur kapeiciņu var nopelnīt. Nu, tagad labi ar'

būšot: vīrs esot štābā. Tā nu ejam abi divi uz dzīvokli un

es lieku šai atģērbties un atgulties uz dīvāna. Bet kundze

bija vēl jauna un traki gaņģīga, — man tīri sagribējās uz-

knābt, tādēļ es saku: mēs nu abi vēl esam jauni, un man

rokas trīsēs šai tur apkārt strādājot, tāpat arī šī var kādu

reizi nodrebēt un tad viss zelts būs pagalam, un tagadējos
laikos tas tak ir vesels kapitāls. Tādēļ, es saku. būtu la-

bāk, ja mēs abi drusku apmierinātos. Kundzei ar' tas vīrs

tāds, kam jau pelni birst pa dirsu. Tāpat jau nu viņai ar,

cilvēkam, gribējās, tādēļ viņa nebija tam pretī (un es
to-

reiz biju brašs puika), un abi turpat uz dīvāna nostrādā-

jām. Kad tā lieta cauri, es ņemu savu darvas podu un

piesmērēju šai visu vēdera galu uz ticību. (Kundze guļ
taisni izstiepusies uz dīvāna, pupi kā kalni, kur nu si

redzēs, ko es vēdera galā smērēju!). Tad es saku, lai si

tagad guļ mierīgi un bez stundas lai augšā neceļas. kamēr

zelts piekalst, citādi viss darbs būs vējā... un par darbu

es saku, man nākas 800 rubļu. Kundze saka, nekas ar' ne-

esot, vīrs labi pelnot un būšot priecīgs, ka šai tagad no

zelta. Tā nu es saņemu savu naudu un eju ārā.

3. Bet tur es satiku pulkveža ķēkšu, kura ar' kaut ko

noklausījusies par zeltīšanu, lūdz, vai šai ar' nevarot no-

zeltīt? Es tagad jau tīri lepns uz savu amatu, prasu, vai si

var man 800 maksāt? Tik daudz gan nevarot, ar visu

Ziemassvētku dāvānu esot tikai pieci simti. Es tomēr esmu

ar mieru un lieku šai izģērbties. Ķēķī, zināms, dīvāna

nebij, tādēļ šī atstiepjas turpat uz krēsla. Ķekšu ar', tapa*

kā kundzi, apmierinājis, piesmērēju tai darvas paliekas
vēdera galā, nolieku pretī uz plaukta pulksteni, pieteik-

dams, bez stundas augšā necelties, saņemu savu naudu -J
nn pa durvīm ārā.

4. Tūlīt lieku uz Gaisa tiltu un vicoju pa šoseju «J
mājām. Es nu jau esmu liela gabala. Bet pa to lai*»
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Rīgā notiek brīnumi: pulkvedis atnācis no štāba agrāk
mājā, zvana un dauzās ap durvīm kā nelabais, bet neviens

iekšā nelaiž. Beidzot, nez' kā tur tiek iekšā
,
— iet ķēķī,

redz brīnumus: ķēkša guļ plika uz krēsla izstiepusies, kā-

jas izplētuši, viss vēdera gals ar darvu piesmērēts... Pulk-

vedis sāk lādēties: «Tu, mauka, te neģēlības dari, cilvēka

nevari ielaist!» Un pārskaities ar visu šņoraino zābaku

sper šai kāju starpā, ka darva vien nošļakst. Ķēkša, na-

badzīte, sāk vaimanāt: «Vai, Dieviņ, nu mani pieci sim-

tiņi pagalam!» Pulkvedis tālāk neklausās, iet pie kundzes;
skatās, — tas pats gods. Kundze ar' sāk brēkt: «Neaiztiec,

neaiztiec, vīriņ! Man vēl piecas minūtes jānoguļ, tad būs

no zelta!» Beidzot nu viss izskaidrojas un pulkvedis ārdās

kā traks. Tūlīt liek sajūgt zirgus un dzenas man pakaļ.

5. Es ar' eju pa šoseju, bet zinu, ka pakaļdzīšanās jau
nu būs. Tādēļ domāju pārtaisīt ies, lai mani nepazīst. Par

laimi, nāca viens vīrs pretī, tādā sarkanā kažociņā un jēra

pfota cepuri galvā.. Samainījām: es dabūju kažoku un ce-

puri — šis manu šineli. Apsmērēju vēl seju labi melnu

un gāju tālāk. Biju jau netāl no Baložkroga, redzu: dzenas

gan man pakaļ (zirgus pazinu jau pa lielu gabalu).

6. Man nu pakaļa sāka kreklu grābstīt no lielam bai-

lēm, tomēr vēl laikā apķēros. Nāca pretī kada veca, veca

übadze, sačervelējusies kā tabakas maks, tik tikko vel

drusku kakliņā kust. Es uzreiz sagrābju veceni, sarauju
brunčus augšā, saliecu kājas ar galvu kopa, iesviežu grāvi,

uzsēstos virsū un iebāzis vecenei pirkstu dirsa, gaidu brau-

cējus. (Vecene no bailēm pamirusi, ne kust, ne pīkst!).

7. Piebrauc mans pulkvedis, aptur zirgus (mani nepa-

zīst), prasa, vai es neesot kādu zaldātu redzējis? «Red/eju

gan,» es saku, «viņš tur iegriezās pa Ērgļu ceļu. Pulkvedis

padomā. Šim tie ceļi te neesot pazīstami, vai es ta zaldāta

nevarot noķert? «Varētu gan,» es saku, «bet man notika

nelaime: vedu uz Rīgu piena muciņu, bet izkrita tapa, pui-
kas aizbrauca atpaka] meklēt, bet man jātur pirksts priekša,
lai piens neiztek. Sak', ja nu opiciera kungs butu tik laipns

un paturētu savu pirkstu mucas caurumā, tad nu gan es

varētu to zaldātu noķert...» Šis ir ar mieru. Es izvelku

savu pirkstu vecenei no dirsas, bet šis brīnās: kur tad man

v is< pirksts esot kā ar māliem? Es saku: «Opiciera kungs,

man agrāk tajā mucā bij alus raudzējams, tur. laikam, tas
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raugs vēl būs tapas caurumā palicis... Pulkvedis ar' no-

mauc savu ādas cimdu un liek gredzenoto pirkstu vecenei
dirsa, kā nošvīkst vien!

8. Es kāpju zirgos un pūšu pa blakus ceļu uz savu

pusi. Aizbraucu visus trīs zirgus mājās laimīgi. Divi no

tiem vēl tagad man ir (trešio sasodīts čigāns Aiozaga!).
Tikai vienas lietas man žēl: ka es neredzēju pulkveža lā-

dēšanos, kad vecene no savām bailēm atjēdzās un saka

pīkstēt!»
Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag.. Valkas apr.

5395. — 5398. Par atvaļinātu zaldātu.

1. Citos gados, kad 1 vēl zaldāti dienējuši 25 gadus kara

dienestā, viens tāds izdienējis! zaldāts nācis no diienesta

mājās. Bungas viņam bijušas uz muguras, jo dienestā tas

bijis muzikantos par bundzinieku. Pēc tik gara dienesta

viņam atdotas bungas par brīvu, lai nes uz māju, ja patīk.
Viņš nu tās pieņēmis ar lielāko prieku. Uzlicis sev uz mu-

guras un sācis nākt uz māju.

2. Tā kā mājas bijušas ļoti tālu, vajadzējis daudz cie-

mos ieiet un tur pārgulēt pa nakti. Kādā vakarā viņš

iegājis skaistā, glītā mājiņā, netālu no lielas muižas, kādā

mežmalā. Tur gribējis palūgt sevim naktsmājas. Izsēdējies
un izgaidījies, bet nevarējis sagaidīt nevienu cilvēku, kam

prasīt naktsmāju. Viņš noāvis sev kājas, noģērbis virs-

drēbes, tad uzrāpies uz krāsns augšas pārgulēt pa nakti. Uz-

vilcis arī ij savas bungas tur augšā. Nosnaudies kādu brī-

tiņu, viņš dzird kā pa miegam, ka viens pa istabu staigā-

Galvu pacēlis, redz vienu meitu, kas klāj galdu. Galdā tiek

likti dažādi dārgi vīni, smalki ēdieni un uzkožamie. Kp f'
viss ir sagatavots, nav ilgi jāgaida, ienāk kāda lepna sie-

viete, zīda drēbēs ģērbusies, zelta gredzeni un zelta auskari

vien spīd. Viņa sāk staigāt pa istabu. Liekas, ka viņa vēl

ko gaidītu. Zaldātiņš nu gulējis uz krāsns gluži mierīgs;
Pēc kāda brīža ienācis krievu mācītājs — pops, garie mati

un garais paltraks vien noplandījušies. Abi tūdaļ sirsnīg l

sabučojušies. Pēc tam sēdušies pie galda, kur krietni vien

iedzēruši dārgos un smaržīgos vīnus. Pēc tam ņēmuši no

ēdieniem un iebaudījuši. Tad sākuši viens otram stāstīt

šādus, tādus niekus un pa vidām mīlināties un skūpstīties-
Galds palicis kā klāts. Viņi abi izģērbušies tīri pliki, iegu'
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lušies gan gulta, kas turpat bijusi uzklāta, bet pops ietei-
cies, sacīdams: «Es domāju, šoreiz mēs ņemsim to lietu tā

pa zirdziski. Tu būsi kā keve, un es bušu ka ērzelis.»

(Lepnā_ sieva, kas tagad taisījusies spēlēt ķēves lomu, bi-

jusi kada jauna barona sieva). Baroniete ir tā ar mieru,
viņi nometušies abi uz grīdas četriski, sākuši skriet ap
galdu riņķī vien. Pops, rēkdams kā ērzelis: iha, iha, ba,
na, ha; šī atkal smalkākā balsī. Zaldāts nu tūdaļ paņēmis
savu bungu vālīti un sācis sist pa bungu ādu tā, ka no

krāsns biruši vai visi sodrēji un kvēpi zemē. Pops ar ba-

ronieti dodas tūliņ pa durvīm tādi paši pliki ārā. Paliek
drebēs ar visiem dārgiem pulksteņiem un dārgie vīni un

ēdieni nenoēsti uz galda.

3. Zaldātiņš, nokāpis no krāsns augšas, sēdies pie ba-

gāti klātā galda, paēdis un padzēris. Tad paņēmis popa. ij
tāpat baronietes drēbes, atplēsis bungām ādu vienā malā

vaļā, iebāzis drēbes tur un mierīgi aizgājis. Tikai citur ne-

kur, kā uz muižu pie barona un tam visu no pamata smalki

izstāstījis.

4. Barons nu sarīko lielu balli, kurā tiek salūgti vi-

sādi viņa radi un draugi, kā arī šis pats pops tiek ielūgts.
Ķad jau visi ir labā. dūšā, barons tagad sasauc visus vienā

istabā un rāda tiem kādu ļoti skaistu un dārgu zelta pulk-
steni un prasa, vai kādam no kungiem tas nav pazudis.
Nupat viņam kāds to pienesis. Visi nu pēc kārtas apskatī-
juši pulksteni. Pienācis arī pops un tas tūdaļ iesaucies:

fJa, tas ir mans pulkstenis! Man viņš reiz kāda vakarā pa-

staigājoties nozuda.» — «Labi,» — barons tam atbild, «tad

Jau te būs šīs drēbes arī tavas, no garā mēteļa līdz kreklam,

kas līdz ar pulksteni reizē atrastas.» Pops nevarējis to no-

liegt. Nu nākusi viņa sievas drēbju un pulksteņa apskati-
?aūu, tā kā pulkstens bijis barona paša dāvināts, ar

viņa un sievas vārdiem, un tas bijis kopa. ar

%is drēbēm.' Nu barons viņiem prasījis, kā tas gadījies.
ya kā tas nācies, ka viņi taisni tanī vakara un tanī maja

pliki un ko viņi gribējuši tur darīt? Lai sakot

Patiesību, lai neliedzoties, jo esot kas redzējis, kas šīs

drēbes atnesis. Pops arī neliedzies, izteicis visu; tāpat ba-

foniete atzinušies. Barons nu licis spriest tiesu par abiem

«ulības pārkāpējiem. Visi nosprieduši, ka tie jāsien zir-

giem pie astēm, un lai tie tā tiek, zirgiem lecot, sadauzīti



un saplēsti. Ta ticis izdarīts. Tie abi dabūjuši bēdīgu galu.
Bet zaldātam barons devis vecuma maizi, kamēr miris.

Uzrakstījis Fr. Kr—ņš, Vecgulbenes pag.

Teicēja Karlīne Pūriņa, 70 g. v., Vecgulbenes pag.

LFK 142. 4595,

Var. no Cesvaines, LFK 72. 9058,

7. KAŖTA LAIKĀ.

5399. Kūjas upe.

Kara laikā kāds zemnieks ved krievu inženieru. Inze-

niers apskata visus ceļus un tiltus. Piebrauc pie Kūjas

upes tilta. (Kūja — Aiviekstes pieteka). Apskatījis tiltu,

inženiers prasa vedējam, kā sauc šo upi. Vedējs atbild:

«Kūja». Inženiers liekas nesaprotam un vēl reizi atkārto

jautājumu un saņem atbildi: «Kūja». Inženiers paliek ne-

pacietīgs, jo domā, ka vedējs jokojas, un kliedz:„Xyu Te6fl,

xyu MeHH, a KaK 3Ty petcy 30ByT?"
Uzrakstījis T. A—ltiņš, 1915. (.

Noklausīta Ļaudonā.

5400.

Kara laikā, kad vispāri bija pārtikas trūkums, zaldāts

aiziet uz meitu māju, maksai paņemdams līdzi kukuli mai-

zes. Izņēmies, zaldātiņš pieceļas, izstaipās un pieri slaucī-

dams. nosaka: «Ech, šitā šturme bija gan maizes kukuļa

vērts!» Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Rīgā-

5401.

Kara laikā, kad vīriešu lielum lielā daļa bijusi kai'"'

laukā, mājās esošām sievietēm pašām vajadzējis strādāt Ji"

sus lauku darbus. Tā arī kāda pajauna sieviņa visu ritu

mocījusies ar arklu pa tīrumu. Gadījies iet garām kaimi-

ņienei. Tā padevusi dievpalīgu un, rokas» uz vēdera sāju
musi. nopūtusies: «Jēdz, jēdz, mās', kā tagad jāmokās iļc
tiem dēhešiem! Kas agrāk nekaitēja: nakti pagulēja dru*

apakšā un pa dienu bij miers! Bet tagad tas apakša
šana- ar tiem zaldātiem iznāk

— kudī! — daudz vairāk"

un nēe tam vēl visu dienu jāstaipās ar arklu!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Beļavā.

524
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5402

Kara laika kads zaldāts stūmies ar lauku saimnieci,
kurai pašai vīrs jau vairāk kā gadu dzīvojis pa pozīcijām.
Si bijusi aizcietusies un, atcerēdamās visus jauno dienu
niķus, sākusi daždažādi untumoties. Krieviņš ņēmies, ņē-
mies, bet ar visu krievu dūšu redzējis, ka nekas prātīgs ne-

iznāks — nevarēs izturēt, tamdēļ šis sācis saimniekmammu
labināt: «Matuška. gul' mierā un ļauj no priekšas, puses!
iedoma, ja tavu viru kāda bāba šitā mocītu, ko tad viņš
teiktu!»

— Mans vīrs ar svešiem meitiešiem piņķē-
sies? Nu, lai tik viņš pamēģina — tad viņš dabūs no manis
tadu sutu, ka mirdams pieminēs!» sieva strauji iesaukusies,
sažņaugdama zaldātiņu gurnos kā spailēs.

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Aiviekstes pag.

8. PIE KAŖA KLAUSĪBAS KOMISIJAS, REKRŪŠI.

5403.

Kāds čigāns, kuram bijis jāiet komisija, izgudrojis šadu
■iķi, lai to nenoņemtu kara dienestā. Viņš ieņēmis zāles,
lai rastos caureja, un kad viņš gājis kungiem priekšā, tas

aizbāzis vainīgo caurumu ar siena vīšķi. Kad nu komisija
vīnam prasījusi, par ko viņš tā dara, un likusi siena vīšķi
raut ārā, viņš sacījis, ka to vien nevarot darīt, jo viņš esot

slims un sen jau ar to likstu slimojot. Beidzot tomēr kāds
vļņa siena vīšķi izrāvis, un nu noticis kas negaidīts. — či-

gāna stilbi noskrējuši ar smaržojošo šķidrumu, un istabai ar'

pieticis, tā ka visi komisijas locekļi dabūjuši mukt laukā.

Čigāns par to smiedamies teicis: «Kungi mīļie, vai es ne-

teicu, ka to nevar aiztikt, bet jūs man neklausījāt.» Tā či-

gāns ticis vaļā no kara klausības.

Uzrakstījis N. Ļ—ks.

Teicēja L. Ļ—ka, Jēkabpils-Krustpils apk.

Var. no Upesgrīvas pag., LFK 712, 29.

5404.

Brašs lauku puisis iesaukts kara dienestā. Pie ārstu ko-

pijas šim prasīts, vai esot vesels? «Vesels!» Paņēmuši
tiz pipeles un paspaidījuši, vai neesot «uzrāvies»? «Nē.»



526

Ārsts, redzēdams, ka šim tas metamais tāds palielāks, prasī-

jis, vai tad šis pie meitām arī ejot? Ejot gan? Nu, vai tad

šīs laižot ar' tik lielu klāt? «Nu, ja viņas man nedos, kā

tad viņas pašas dabūs?» smiedamies atbildējis puisis. Te

viens no kungiem atcerējies, ka viņi vēl neesot uzprasījuši,
kā sauc puiša tēvu. «Tēva man nemaz nav,» atbildējis pui-
sis. Kā neesot? Bez tēva taču neesot neviens cilvēks. Kur

tad šis tāds radies? «Jā, redziet, kungi, mani iztaisījuši tādi

paši kara kungi kā jūs. Un kas tad viņu vārdus vairs var

sadzīt.» — «Ak tā! nu, es jau domāju, ka tu esi oficieru

roku darbs!» — iesaucies ārsts, «to jau pēc tavas pipeles
garuma vien var redzēt, — kur nu zemniekam tāda būtu

radusies!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Daugavpilī.

5405.

Vecos laikos savesti jauni puiši K. pilsētā, lai tos no-

ņemtu zaldātos. Puiši, iedami pa pilsētu, satiek kādu vecī-

gāku sievu un jautā, vai viņa nezina, kur ir meitu maja.

Sieva arī parāda un pamāca: «Kad jūs tur iesiet, tad pa-

lūdziet pēc kunga, tam ir meitas jāizlūdz. Viņš gan no sā-

kuma būs Joti pikts, bet jūs tikai neatlaižaties, viņam pat

vajaga roku bučot, tad galu gala viņš laiž pie meitām»

Puiši aizgājuši un tā arī izdarījuši, ka sieva, pamācījusi.

izrādījies, ka sieva viņus aizsūtījusi pie mācītajā. Mācīta-

jam tikai ar lielām pūlēm izdevies tikt no puišiem vaļa,
Uzrakstījis Jānis XL, Valgales pag.

Teic. F. R-ķis-



527

III. Tiesa, administrācija.

1. TIESA.

5406. — 5407.

1. Divi kungi sēd kafejnīcā, dzer kafeju un sarunā-

jas. Kafejnīcā ienāk jauna, ļoti skaista dāma un nosēžas

netāļu no abiem kungiem. Dāma kungus ļoti interesē. «Es
nežēlotu simts latus, ja tikai reizi varētu no viņas dabūt.»

nosaka viens no kungiem, pēc amata advokāts.

Kungiem projām ejot, dāma pieceļas un, pienākusi pie
advokāta, teic, ka viņa ir ar mieru, jo kungu sarunu dzir-

dējusi. Dāma aiziet advokātam līdzi uz māju.
2. Pēc pavadītās nakts advokāts dāmai norunāto simts

latu vietā dod tikai piecdesmit. Dāma ar to nav apmieri-
nāta un iesūdz advokātu tiesā. Sūdzību viņa motivē šādi:
«Advokāta kungs noīrējis pie viņas istabu ar noteikumu
niaksāt

par viņas lietošanu simts latus, bet aizejot samaksājis
tikai piecdesmit.» Advokāts tiesā paskaidro : «Taisnība, es

solīju maksāt simts latus, bet es, nebiju pazīstams ar istabas

stāvokli. Istaba 1) bija pārāk liela, 2) pārāk mitra, 3) atra-

dās pārāk tuvu pie atejas vietas, tāpēc nevaru maksāt

iepriekš solīto.»

Dāma paskaidro: «1) Istaba bij parastā lieluma, tikai šis

kungs, ieejot pārāk izplētās, kāpēc biju spiesta istabu pa-

plašināt, 2) istaba bija pilnīgi sausa, tikai kungs aiziedams

pataisīja to slapju, 3) pie katra dzīvokļa piederas atejas
vieta, un jo tuvāk tā atrodas dzīvoklim, jo tas ertaks. Ludzu,

godāto tiesu piespriest no šā kunga man pienākošos piec-
desmit latus.»

Dāmas prasība arī tika apmierināta.
Uzrakstījis T. A—ltiņš.

Noklausīta Daugavpilī.
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5408.

Kurpnieks tiesājies ar saviem kaimiņiem, bet prāvu pa-

zaudējis. Mājās pārnākušam, sieva jautājusi: «Nu, kā labi

izgāja?» — «Ech, ko tur tik daudz vienmēr par to runāt!
Sudiski izgāja!» atcirtis kurpnieks. Sarunu noklausījusies
kurpnieka mazā meitene. Meitene aizsūtīta uz bodi pēc deg-
eļļas. Bodnieks viņai jautājis: «Kā labi tēvam izgāja?» —

«Tēvam izgāja sūdiski!» atteikusi meitene.

Uzrakstījusi J. S.

Teicējs E. V., Bilskas pag.

5409.

Gadījies pie tiesas, ka kāda meita prasa no puiša uz-

turu bērnam. Bet puisis liedzies, ka nemaz neesot pie mei-

tas bijis, neesot nemaz vainīgs. Liecinieku jau arī nebiji*-
Tā meita saka: «Kua nu tu līdzies! Vai tua pašu raizi, kod

man viersā izkuaps — appirdies, tua raizi ij pataisīji tua

bārnu!» Te puisis ātrumā atbild: «Nu, lai nu kurā raizē beja,
bet tua raizi jou nabej!» Tā nu puisis pats par sevim no-

liecinājis. Uzrakstījis O. T—ns, Alsviķu pag.

Noklausīta Alsviķu pag.

5410.

«Sūdzētāja, stāstiet, kur jums bija zelta pulkstenis?»
— «Viņš, tiesneša kungs, bija man uz krūtīm zem

korsetes.» —

«Bet kā tad jūs nejutāt, ka šis jaunais cilvēks jums viņu

izvilka?»

— «Es domāju, tiesneša kungs, ka viņš grābstās, «lab-

darīgos» nolūkos.» —

Uzrakstījusi S. R., Rīga-

Teic. F. A.. Rīgā.

5411.

Gadījies par bērna uztaisīšanu tiesas priekšā būt 1'

kolaja zaldātam. Tas neko daudfe neliedzies, bet taisnotie»

šā: «Voj nava tīsa, ko kotram sava golva? Un kotra goļva

lai par seviem atbild... Muna golva tur nav vainīga. v ot:
ņemat un tīsājat) itnā) g01vu!...» Un zaldāts nolicis tiesai

priekšā savu «mantu».

Uzrakstījis O. T—ns, Alsviķu pag

Noklausīta Alsviķu pag-



5412.

Reiz bijusi apsūdzēta kāda sieviņa pie tiesas. Tiesnesis

prasījis, ar ko viņa nodarbojas. Viņa ejot par vēderu spal-
vas plūkt. Kam tad viņa plūcot? Žīdenēm.

Uzrakstījusi Irma M—ne, Rīgā.

Teicējs O. št—bergs, Rīga.

5413.

Alsviķu pagasta tiesai jau ap 1890. gadu nācies iztiesāt
lietu par sievietes šantāžu. Kāda saimniece apsolījusi paunu
žīdam klātgulēšanu par zīda lakatu. Nu žīds arī naktī pie-
taisījies. Bet tūdaļ pats saimnieks klāt. Rītā saimnieks ar

saimnieci ņem un žīdam no paunas iztīra visu, kas vērtīgāks.
Zīds griezies pie tiesas. Tiesai nu bijusi liela galvas lauzī-
šana

—
kā spriest. Beidzot nolēmuši, ka atņemtās mantas

ir jāatdod žīdam atpakaļ. Bet žīds prasa arī iedoto zīda

lakatu atpakaļ. Tur ilgi sprieduši. Beidzot vienojušies uz-

zināt, vai žīds dabūjis, vai nē, vai viņam jāmaksā, vai nē.

Žīds teicis: «Vine saspiede celegole, un es neko nedabuje!»
saimniecei arī bijis kauns atzīties, ka žīds no viņas dabūjis.
Ta tiesa piespriedusi arī zīda lakatu žīdam atpakaļ. Saim-

niekam vēl bijis žīdam jāatlīdzina, par nokavētām dienām...

Ilgi pēc tam runāja un zobojās par «devīgo» saimnieci un

saspiestiem «celegolem»...
Uzrakstījis O. T—ns, Alsviķu pag.

Noklausīta Alsviķu pag.

5414.

Čigānam jāstājas tiesas priekšā par izvarošanu. Čigāns
pie tiesas grib sev par labu kādu vārdu teikt un aizkustināt

tiesnešu sirdis. Tas saka: «Augstie tiesas kungi, ieskatāties
jus manā nabaga sirdī un taisāt taisnīgu spriedumu, apdo-
mājiet, kas mani spieda tās muļķības izdarīt! To darīja,

Jūk, te tas «mazais», kurš mazs būdams ir tomēr lielāks par

lielākiem, tas valda pasauli un groza likumus, un ja nu es,

nabaga grēcinieks, nespēju pārspēkam pretoties, tad tā taču

nav mana vaina!» —
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Ungures pag.

5415.

Kādreiz pie tiesas nācies uz reizi izšķirt vairākas prāvas,

firmā prāvā spriests par niknu kuili, kas sakodis kaimiņu

529



530

kuili, pēc tam sekojusi prāva par ārlaulības bērnu. Pirmā

prāvā liecinieku pratināšana vilkušies ļoti garlaicīgi. Tiesas

priekšsēdētājs pa to laiku tik saldi aizsnaudies, ka nemaz

nedzirdējis, kādu spriedumu tiesa nolemj. Sākusies otra

prāva. Te nu tā lieta vairs nebijusi tik vienkārša: meita

raudājusi kā plēšama. Puisis, kas to bērnu uztaisījis, atkal

izlicies svēts kā Dieva eņģelis un dievojies, ka šis tur neesot

ne pirkstu piedūris, tādēļ arī tāda meitieša precēšanu un

bērna barošanu nevarot uzņemties. Tā kā tiešu pierādījumu
nebijis, tad tiesneši nolēmuši lietu atlikt, bet pirms vēl pa-

modinājuši priekšsēdētāju, lai dzirdētu viņa domas šaī lieta.

Tas, iztraucēts no miega, domājis, ka vēl iet tā pati pirmā

prāva par kuili, tādēļ īsi un stingri atbildējis: «Mans pēdē-
jais vārds ir, — ņemt un izrūnīt, tad būs miers uz visiem

laikiem. Vai tad nu tāds kuilis nezināms, kad sagribas, tad

skrien un nezina pats ko dara!» Puisis šādu spriedumu pat

sapnī nebijis iedomājies, tāpēc nobijies iesaucies: «Esmu

vainīgs, augstā tiesa! Tad jau es labāk precēšu šo meitu

un barošu bērnu, jo paša vaina vien jau ir!» Nu arī tiesnesi

sapratuši, kas par lietu, un tā kā vainīgais atzinies, tad arī

spriedums atkritis.
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Daugavpilī.

5416.

Viens saimnieks iesūdz otru pie tiesas par to, ka esot

šam kuili nositis. «Vai jūs atzīstaties, ka otra tēva kuili

sitāt?» tiesnesis apsūdzētam prasa. — «Kā tad nē, situ

gan!» — šis iesaucas, «bet par ko tad šotēva kuilis kāpa

manai cūcenei virsū, kuru es gribēju meitās nobarot!» —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Savienas pag.

5417.

Meita iesūdlz puisi pie tiesas par to, ka šis esot visu laiku

viņas mājā dzīvojis, ar viņu gulējis, bet nu gribot diezin

kur skriet un šo atstāt. Puisis visu noliedz. Tiesnesis meitai

prasa, vai neesot kāds1 liecinieks, kas to piegulēšanu būtu

redzējis. «Vai die', tisneša kungs, kā tad nav! Ir liecinieks,

ir!»
—

«Kā viņu sauc?» — tiesnesis prasa. «Nu, pats debesu

tēvs — Dievs!» meita uzstāda savu liecinieku. — <<Tas ne-

der, vai jums nav kāds no mirstīgiem, kas varētu liecināti»



tiesnesis prasa. — «Kā jūs aplam runājat!» meita sadusmota
iesaucas, «kura godīga meita tad citiem redzot tādasl lietas
dara! Par ko jūs īsti mani turat? Par mauku, vai?»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Majoros.

2. POLICIJA.

5418.

«Ei, brāl, tevi ūdens policija meklē!»

«Ko tad no manis vajag?»
— «Tu esot Daugavu pietaisījis!»

Uzrakstījis J. Zv., Rīgā.

Teicējs V. Reintals, Babīte.

5419.

Pie nabadzīgas sieviņas atnāk nodokļu piedzinējs, glīts
kungs. Sieviņa žēlojas, ka par govi uzlikts pārāk liels no-

doklis, viņa neesot spējīga to maksāt. Nodolkļu piedzinējs
gan skaidro, ka vaļā netiks, bet šī tikai lūdzas. Nodokļu
piedzinējam apnīk tā ilgāki kaulēties, viņš uzsāk skarbā

balsī, ja citādi nedošot, tad novilkšot kreklu no muguras. Uz

to tam sieviņa atbildējusi: «Nožēlojami, jo jūs jau nemaz

pēc tāda neizskatāties, lai ķertos pie mana krekla!» No-

dokļu piedzinējs ļoti nokaunējies un gājis ar steigu vien

prom.
Uzrakstījusi Elza A—a, no Rīgas.

531
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VI. Dzelzceļš, ūdensceļš

1. DZELZCEĻŠ.

a. STACIJU SIMBOLIKA.

5420.

Žīds piegājis stacijā pie biļešu lodziņa un prasījis:
««Lūdzu, man dodiet uz Meitenēm, bet manai sievai uz

Buliem!»

Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teic. no Rīgas.

5421.

Vilciens tuvojies stacijai «Bikse» (tagad «Bikseja»)-
Kāda dāma jautājusi: «Vai «Biksēs» ilgi 'stāvēs?» —

«Kamēr

noies!» atteicis kāds kungs.
(Šis ir patiess notikums, kas tagad iet tautā no mutes

mutē kā anekdote).
Uzrakstījis K. K—pe, Valka.

Teicējs Roberts š—ka, Valkā.

5422. (var.)

Kiāds ierēdnis gribējis izbraukt ciemā pie paziņam
«Biksēs» (dzelzceļa piestātne), tādēļ pazvanījis pa tāļruni
dzelzc. stac. ziņu birojam un lūdzisl: «Lūdzu sakiet man,

kad! vilciens noiet no Rīgas uz Biksēm, cik ilgi tur stāv un

kad noiet tālāk?» lerēdnis atbildējis: «22,42
.

Biksēs pa-

rasti stāv piecas minūtes, kamēr ieeļļo bukses, noiet tūbu.

Uzrakstījis P—dis.

Teic. V. P., 34 g. v., Rīgā.



Vagonā brauc milzīgi daudz pasažieru. Šež cits citam

klēpī. Viena jaunkundze, kura sēž klēpī kadam_ kungam,
saka: «Izņemiet no bikšu kabatas savu portsigaru, man

spiež.» To dzird kāds vecāks kungs un saka: «Jaunkundz,
nākat, sēžat man klēpī, es jau piecus gadus vairs nesmēķēju.»

Uzrakstījusi R. Sk.

Teic. F. G.. no Alūksnes un Cēsīm
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5423.

Kādā dzelzceļa stacijā jaunkundze griezusies pie jauna
un skaista konduktora ar jautājumu: «Cik ilgi jums še stāv?»

— «Divdesmit minūtes,» — atbildējis konduktors. To dzir-

dējis» kāds vecs kungs un nopūzdamies teicis: «Viņam «stāv»

divdesmit minūtes! Es būtu laimīgs, ja man stāvētu

5 minūtes.» —

Uzrakstījusi S. R., Rīga.

Teic. F. A., Rīgā.

b. ĀTRVILCIENĀ.

5424.

Ātrvilcienā brauc divi valstsvīri. Braucot gar kādu

lauksaimniecības fermuĻ viens no kungiem aizvelk logam
priekškaru. «Kāpēc jūs tā darāt?» brīnās otrs. — «Redzat,»

— paskaidro pirmais kungs, «pirms vairākiem gadiem ar šo

pašu vilcienu braūcis tagadējais ministrs1 X. Kad braucis gar

šo fermu, še audzēknes patlaban stādījušas saknes. Muguras
bijušas pagrieztas pret vilcienu. Nu, un minetais_ ministrs

pēc neilga laika apprecējis kādu no šīm audzēknēm, kuru

tas toreiz braucot tādā stāvoklī — noliekušos ar muguru pret

vilcienu — ieskatījis,. No šī laika, ejot gar_am šim vilcienam,

visas audzēknes steidzas ieņemt minēto stāvokli. Priekškaru

es aizvilku tāpēc, ka šis meiču stāvoklis aizkar manas mo-

rāliskās jūtas.» —

Uzrakstījusi S. R., Rīgu.
J

Teic. S. H.. Radava.

c. «PORTSIGĀRS».

5425. Es jau piecus gadus nesmēķēju.
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5426.

Vilcienā braucis kāds virsnieks. Taī pat kupejā braukusi
kāda vācu vecmeita ar savu mazo dēliņu. Vecmeitai bijis
līdzi arī kādJs grozs. Rīkojoties pa grozu, viņa pamanījusi,
ka sudraba karotes pieliktas blakus olmaizītēm. Dusmīgi tā

paskatījusies uz mazo dēliņu un teikusi: «Tu, Jēcīt, laikam
vēl tā nezināji, ka sudrabs no pautiem paliek melns?» Virs-

nieks, to dzirdēdams, paņēmis savu sudraba etviju no bikšu

kabatas un pārvietojis krūšu kabatā.

Uzrakstījusi īrena K—tere.

Teic. no Rīgas.
Variants no Daugavpils. PBK.

d. STUDENTS UN STUDENTES.

5427.

Kādā guļamvagonā braukuši kopā kāds angļu students

un jauna dāma. Students ievadījis sarunu uz pārgulēšanu
abiem vienā gultā. Dāma bijusi ar mieru tikai tad, ja stu-

dents apsolās lietot gumijas līdlzekļus. Students arī apsolī-
jis, bet, domādams, Ka viņa to pieprasījusi, baidīdamās no

sekām, viņš «strādājis» bez gumijas. No rīta atvadoties

viņš dāmai teicis: «Es jūs apsveicu ar vienu mazu angli!
Dāma atbildējusi: «Bet es jūs ar vienu lielu francūzi!» (Par
«francūzi», arī «franču slimību», tautā sauc sifilisu!).

Uzrakstījusi LI., Rīgā.

5428. — 5429.

1. Vagonā braukušas vairākas studentes un kāds lauku

onkulis. Studentes uzdevušas cita citai mīklas. Onkuli*

lūdzis, lai arī viņam ļaujot uzdot mīklu. Studentes bijuma*
ar mieru. «Ar burtu p sākas, ar burtu a beidlzas, katrai

jaunkundzei ir, — kas tas ir?» Studentes apmulsušas. < V

domājiet neko ļaunu, tas nav vis tas, ko jūs domājiet, bei

gan papa.»

2. Nu zemnieks uzdevis citu mīklu: «Augšā spalvas-

apakšā spalvas, pašā vidū brīnišķīgs, — kas tas ir?» Stu-

dentes atkal apmulsušas. «Tā jau acs!» atbildējis zemnieks

un teicis atkal to pašu mīklu no jauna. — «Tā jau acs!» —



visas studentes' iesaukušās. — «Nē, tā vis šoreiz nav acs

tas ir tas, ko jūs iepriekš domājāt!» —

Uzrakstījusi S. R.. Rīgā.
Teic. no Alūksnes.

5430.

Vagonā braukusi dabaszinātņu fakultātes studente, kāda

jauna skolotāja, saimniecības profesors un lauku onkulis.
Studente gatavojusies eksāmeniem par inzektiem. Viņa zi-

nājusi, ka blusa dēj olas, bet nezinājusi, vai blusa uz olām

arī sēd un tās perē. Viņa griezusies ar šo jautājumu pie sko-

lotājas, tā nosarkusi un nekā neatbildējusi. Tad studente

jautājusi profesoram, tas pasmaidījis un atteicis, ka neesot

tādās lietās speciālists. Beidzot studente vaicājusi zemnie-

kam. Zemnieks nospļāvies un atbildējis: «Vai nu tā blusa

tieši uz olām sēd, jeb nē, to es jums, jaunkundz, nevaru pa-

teikt, bet viņu tuvumā jau nu gan dažu labu esmu noķēris.»
Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teic. no Alīīksnes.

e. VIENĀ KUPEJĀ.

5431.

Kāds kungs un jaunkundze brauc vienā kupeja. Jaun-
kundzei uz rokas melna mufe ar sarkanu oderi. Kungs saka:

«Cienītā, uzminiet manu mīklu: apkārt melns, vidu sarkans».

Jaunkundze nosarkst un atbild: «Tās esat nekaunīgs.» Kungs:
<Bet tā jau ir jūsu mufe.» Jaunkundze apskatās, — pareizi.
Pēc kāda laiciņa kungs atkal saka: «Uzminiet manu mīklu:

vidū sarkans, apkārt melns.»
—

«Tā jau mana mufe,» atbild

jaunkundze. — «Nē, tas ir tas, par ko jūs pirmīt domājat.»
Uzrakstījusi R. Sk.

Teic. F. G., no Alūksnes un Cēsīm.

5452.

Kādreiz vagonā vienā kupejā braukuši puisis ar meitu.

Abi bijuši sveši. Puisis gulējis augšā uz plaukta un meita

apakšā pretī. Abi saskatījušies, un viens ka otrs karojuši

piekopt miesīgus sakarus. Jau veduši sarunas un meita bi-

jusi ar mieru. Bet to mocījušas bailes par sekām Puisim
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nemanot, tā nomaukuši vīna pudelei no kakla metāla uz-

maucamo «cepuri» un to iebāzusi savā dzimuma orgānā, un

nu droša, ka seku nebūs 1, liek, lai «pūcē» vaļā. Beidzot me-

tāla cepure uzmaukusies uz puiša daika. Puisis to nomaucis,

apskatījis firmas uzrakstu un teicis: «Zingeram ir tik liela

firma ar nodaļām visās pasaules malās, un nav tāda «šilte»,
kā šim mazam caurumiņam!» —

Uzrakstījis Kārlis B—ms, Rīgā.

Teicēja E. Kn—ņa. ap 40 g. v., Dukeru pag., Valmieras apr.

LFK 23, 7518.

f. VAĻĪGAS LIETAS.

5455.

Kāda jaunkundze braukusi vilcienā, vienu kāju pārlikusi
pār otru. Kleitiņa bijusi ļoti īsa un celīši kaili. Pretī tai

sēdējis kādls kungs, kas ieminējies: «Sliedes redz, stacijas
neredz!» Jaunkundze tam atbildējusi: «Dod vienu latu, pa-

rādīšu staciju arī!» Kungs iedevis jaunkundzei latu, un tā

viņam parādījusi staciju. Nu kungs teicis: «Dod man latu

atpakaļ, es parādīšu stacijas priekšnieku.» Jaunkundze latu

atdevusi, un kungs parādījis stacijas priekšnieku. Jaun-
kundze tomēr gribējusi uzvinnēt. Viņa teikusi: «Dod man

to latu atpakaļ, es ļaušu stacijas priekšniekam pastaigāties
pa staciju.» — Uzrakstījusi Valija A—ga, no Rīgas.

Teicēja vecmāmiņa, 68 g. v.

Var. no Lubānas, LFK 72, 15896.

5434. (var.)

Vilcienā brauc jaunkundze. Viņai pretī sēd čigāns. Jaun-
kundzei kājās ir gareniski strīpotas zeķes. Čigāns skatās,

skatās uz jaunkundzes kājām. Šī prasa, ko šis tā skatoties-

«Jums, jaunkundze, tādas strīpas zeķēm kā sliedes, vai tik

tur augšā nav arī stacija?» saka čigāns, «Jā,» atbild jaun-

kundze, «samaksājiet un brauciet tik iekšā!»

Uzrakstījusi S. R-

Teicējs S. F.. Rīgā.

5435.

Braucis vilciena precēts paris. Patlaban abi bijuši spai-

dīgos naudas apstākļos. Pretīm sēdējis vagonā kāds armē-
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nis. Kundze bijusi vel jauna un skaista. Armēnis skatījies,
skatījies, tad pats pie sevis norūcis: «Pjaķ sot ne žalko!»
(«Piecu simtu nav žel!»). To izdzirdīs, vīrs nu lūdzis sievai,
ja jau nu reiz apstākļi ir tik spaidīgi, vai viņa nebūtu ar

mieruļ Sieva arī pieļāvusies un iegājusi ar armēni atsevišķā
kupeja. Šī nu gaidījusi... Bet armēnis neko — skatījies tik

un rūcis: «Ai, ai, pjaķ sot ņe žalko!» Sieva tapusi
nepacietīga un teikusi, ka viņa taču esot ar mieru.
«Da ņetu jicb (bet nav viņu, ti i. to piecu simtu:)!» žēli at-

bildējis armēnis.

Uzrakstījusi S. R., Rīga.

Teicējs P. R.

5436.

Otrās klases kupejā brauc kāds virsnieks. Viņš ļoti no-

guris un labprāt aizmigtu, bet kupejā ir iekāpusi arī kāda
dama, kura taisa ellišķīgu troksni, dziedādama dažādas toņ-
kārtas. Virsnieks griežas pie viņas ar lūgumu dziedāšanu
Pārtraukt. Uz to dāma strupi atbild, ka viņa mēģinot savu

lomu, jo braucot uz koncertu. Virsnieks redz, ka ar godu
nekā nepanāks. Lai dabūtu miera traucētāju no kupejas
ārā, viņš izdomā bezkaunību. Nosēdies dāmai tieši pretī,
viņš sāk aizdomīgi ar sevi rīkoties. Dāma kļūst uzmanīga
un aizrāda viņam par nekaunību. Bet virsnieks atbild: «Es

braucu pie sievas, un tāpēc man jau ir jāsagatavojas!» Dāma

ilgāki vairs neiztur un atstāj kupeju. Virsnieks apmierināts
liekas gulēt. Uzrakstījusi S. R.

Noklausīta Rīgā.

5437.

Vilcienā braucis kāds vispār pazīstams uzdzīvotājs.
Viņam pretī sēdējusi jauna, skaista dāma ar ūdensrozi pie
krūtīm. Kungs dāmu apskatījis no galvas līdz kājām un

nospriedis: «Nekas, smalks kumosiņš! jāsāk runāt!» Bet

tā kā dāma šim atbildējusi strupi un neizrādījusi ne mazākās

tieksmes uz tuvāku iepazīšanos, tad šis ķēries pie pēdējā
sarunu temāta, prasīdams: «Es ļoti atvainojos, ka esmu

spiests jūs traucēt! bet vai jūs man nepateiktu, no kā gan īsti

pārtiek tas zieds, kas jums pie krūtīm, no
_

piena, vai no

ūdens?»
— «Saprotams, no ūdens!» — atbildējusi dama. «Nu,

mana cienītā!» iesaucies kungs, «tādā gadījuma tam ziedam
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vajadzētu daudz garāku katu. lai aizsniegtu to vietu, kur
jums pie slapjuma var piekļūt!»

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Rīgu.

g. JŪŖMALAS VILCIENĀ.

5438.

Pārpildīta vtlcienā brauc kāds kungs uz jūrmalu. Kungs
Rīga sapircis banānus. Tas piekrāvis pilnu portfeli, bet
banāni vēl palikuši pāri. Atlikušos tas sabāzis pa kabatām

un starp citu vienu arī uz muguras mazajā bikšu kabatiņā.
Bīdamies, ka lielā burzmā šo banānu nesaspiež, tas to ar

roku visu laiku tur cieti. Bet' pirmajā piestātnē aizmugurē
stāvošais kungs saka: «Lūdzu, kungs, man še jāizkāpj, vai

jus mani nelaidīsiet vaļā?» Izrādījies, ka kungs bijis saņē-

mis aizmugurē stāvošā kunga p ....

Uzrakstījusi S. R., Rīga.

Teic. G. A., Rīgā.

5439.

Kāda zemniece braukusi kopā ar savu meitu no Kurze-

mes jūrmalas vilcienā. Vagons bijis tā pārpildīts, ka meitai

bijis jāstāv kājās. Vagonā braukuši arī vairāki studenti.
Kāds no viņiem teicis: «Jaunkundz, kādēļ gan jūs stāviet?
Sēžat man klēpī». Jaunkundzei kājās nebijis! vis viegli no-

stāvēt, tādēļ tā arī paklausījusi uzaicinājumam un iesēdu-

sies studentam klēpī. Rīgā, no vilciena izkāpjot, meita ar

māti gājušas uz pilsētu. Māte teikusi: «Tev bija gan. meit

smuks puisis». — «Jā, māmiņ, smuks un skolots, «penāls» bija

bikšu kabatā». — Uzrakstījis Kārlis B—ms, Rīga

Teicējs E. B—dis. 27 g. v.. Vānes p.. Talsu apr.

LFK 23. 6847.

5440.

Vācu vagonā (ar kupejām) brauc uz jūrmalu kāds pārī-
tis. Līksmi viņi vēro gar vilciena logu garām skrejošus lau-

kus, pļavas v. t. t. Blakus kupejā brauc žīds. Te žīdam uz-

nāk maza dabiska vajadzība. Tā kā viņa kupeja ir tūks»

viņš atver logu un nokārto savas darīšanas caur ito. Bet to

ierauga dāmas pavadonis pa savas kupejas lodziņu. Bīdā-
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mies, ka ari viņa jaunkundze to neierauga, viņš velk ar
spieķi žīdam pa attiecīgo «uzrikti». Žīds, dabūdams tādu
negaidītu belzienu, izbrīnījies nomurminājis: «Ui gvaltes!
Nebiju domājis, ka telegrāfa stabsl tik tuvu logam!»

Uzrakstījusi S. R.

Teicējs A. T., Rīga.

5441. — 5442.

1. Vicienā uz jūrmalu braucis kāds anglis, sēdēdams pie
vagona loga. Te viņš caur logu ieraudzījis saulītē sildoties
skaistu kailu sievieti. Viņš apturējis vilcienu, piegājis pie
kailās dāmas1

, parunājis pāris vārdus, un abi iegājuši mežā.

Pēc neilga laika laikrakstos parādījies (sludinājums, ka tāds

un tāds kungs, kurš tad un tad apturējis vilcienu kādas kai-
las sievietes dēļ, apprecējies un dzīvo vislaimīgākā laulībā.

2. Kādtreiz kungam gadījies braukt atkal to pašu ceļu.
Tuvojoties liktenīgai vietai, konduktors aizvžlcis Jogam
priekškarus priekšā. Anglis par šādu rīcību protestējis.
Bet konduktors tam laipni paskaidrojis: «Pirms gada ap šo
vietu kāds kungs apturēja vilcienu kādas kailas sievietes

dēl un to apprecēja. Un pec ši gadījuma šeit' var redzēt

katru dienu daudz kailu sieviešu saulītē sildāmies; tamdēļ arī

izdots likums, braucot garām šij vietai nolaist priekškarus!»
Anonima.

Noklausīta Rīga.

5443.

Kādā jūrmalas vilcienā uz Rīgas pusi brauc divas skolo-

tājas un divi skolotāji, sarunādamies par dažādiem audzinā-

šanas jautājumiem. Babītē iekāpj kāda veca māmiņa ar 4—

5 gadus vecu meitiņu. Abas braucējas novietojas skolotāju
solā. Skolotājs, kā jau īsts paidagogs, paņem mazo meiteni,

uzceļ uz sola sev blakus un nosaka: «Tā, nu tu, maza, vari

braukt kā liels cilvēks!» Meitiņa arī priecīga, sež, vicina

kājas un brauc. Pretīm sēdošā skolotāja uzsāk sarunu ar

mazo: «Uz kurieni tad tu, meitiņ, brauc?» viņa iejautajās.
«Uz Rīgu», mazā atbild. «Ko tad tu Rīgā darīsi?» jauta skolo-

tāja tāļāk. «Braucu pie daktera». — «Ka? vai tad tu slima?

Tu pēc slimas nemaz neizskaties. Nu kas tad tev kaiš?»

jautā tālāk skolotāja. Meitene domā, skatās ūz vienu, uz

()"u pusi. «Nu saki, saki, kad tev prasa», pamudina veca

māmiņa. Meitene: «Man caurums vēdera.! ..» Publika
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nosmej, bet skolotāja paliek tikpat nopietna kā bijusi un jau-
ta tālāk: «Kur tad tev tāds tur gadījās?» Meitene nu nesaka
nekā, bet sēd un domā. Redzēdama mazās grūto stāvokli,
viņai talkā nāk vecā māmiņa. Tā pastāsta, ka mazajai bijusi
kada vēdera operācija, bet vāts nevarot lāgā aizdzīt, jo mazā

esot briesmīgi dzīvas un nemierīgas dabas. Tāpēc nu noteik
tos laikos vienmēr vēl jābraucot pie ārsta šī brūce rādīt un

dziedēt. Uzrakstījis P. B.

Dzirdēta jūrmalas vilcienā.

h. ZEMNIEKS VILCIENĀ.

5444.

Vilcienā braucis zemnieks. Blakus sev tas novietojis

grozu ar olām. Uz sola nosēdusies arī kāda jaunkundzīte.
«Jūs, jaunkundz, nespiežaties virsū, saspiedīsiet manus pan-

tus!» rājies zemnieks. Jaunkundze to pārpratuši un nobiju-
sies atrāvusies tāļāk. Uzrakstījis Kārlis K—pe, Valkā.

Teicējs Alfrēds O—ls. Valkā.

5445. Pareizi teikts.

Pārpildīta" Rīgas-Tērbatas vilcienāl Cēsīsi iekāpis kāds

latgalietis ar savu instrumentu kuli. Latgalietis neticis pa

durvīm iekšā, bet stāvējis uz buferu platformas. Stāvēšana

bijusi ļoti grūta, it sevišķi kules dēļ. Pie Siguldas vagons

palicis drusku tukšāks. Latgalietis iegājis vagonā vismai

savu kuli tur nolikt. Atradis arī brīvu vietiņu oagāžai zem

sola, bet nekādi nevarējis pie tās tikt, sēdētāju kājas neļā-

vušas. Tad latgalietis griezies pie kādas jaunkundzītes:

«Jaunkundz, paplešiet kājas, ka varu nolikt savu kuli. es pats

pieturēšos pie buferiem, un gan jau tad kautkā līdz Rīgal

noies!» Uzrakstījis P—dis.

Teicējs nezināms.

i. GAISA MAITĀTĀJI.

5446.

Pilna vilciena kupeja braucis ari kads žīds, kas

maitājis gaisu. Citi pasažieri izteikuši žīdam rājienu. žīrfs



5450.

Agrāk vilcienos nebijis ateju. Reiz braucis kads kungs,
un pēkšņi viņam notikusi nelaime: sācis sapet vēders', Ta ka

541

mierīgi atbildējis: «Ko man tfur darīt, kad mane āde ir par
īse. Ka viene gale ciet, ta otre vaļā». (Acis ciet, pakaļa
vaļa). Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teicējs M. T—tāns, no Jaun-Piebalgas.

5447.

Vilciena braucot, kāda jaunkundze iztaisa smaku. Citi
pasažieri to neievērojuši, vienīgi blakus sēdošais kungs lietu
mbt sapratis. Pavisam nokaunējusies, jaunkundze griežas
pie šī kunga ar lūgumu: «Lai tās paliek starp mums, kungs!»
Uz to kungs atbild: — «Kālpēc starp mums? Attaisīsim logu
un izlaidīsim laukā!» — Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teic. F. A., Rīga.

5448. (var.)

Vilcienā vienā kupejā brauc divas personas: sieviete un

vīrietis. Sieviete iesnaužas un pa miegam tai pasprūk bez-
diens. No tā sieviete atmostas un redz, ka vīrietis nemaz nav

bijis iemidzis un tā tad visu dzirdējis. Slēpjot šo notikumu,
sieviete ar pirkstu nagiem skrāpē solu, lai iepriekšējo troksni
imitētu. To redzēdams, vīrietis smīnēdams saka: «Lūdzu

nepūlaties, skaņu gan jūs spējiet atdarināt, bet smaku nē!»

Uzrakstījis Vilhelms S., Daugavpilī.

Var. no Rīgas, no Jelgavas. PBK.

5449.

Vilcienā braukusi māte ar meitu. Šām pretim sēdējis
krievu mācītājs. Brauciena laikā uznācis stiprs pērkona ne-

gaiss. Meitai no pērkoņa bijis traki bailes, un kāda spēcī-
gāka spēriena laikā šai no bailēm pasprucis kautkas nelabs.

Pēc maza brīža pops sācis ostīt gaisu — pacēlis degunu, sa-

raucis pieri un iesaucies: «Jobtvoju drona babuški, bet ta'

nu šoreiz taisni «ķemerķinā» ir trāpījis!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Dzirdēta Ungura baznīca.

j. GŖŪTĀ BRĪDĪ.



542

vilciena atejas nav bijis, viņš piegājis pie bremzes un pavilcis
to. Vilciens apstājies, kungs izkāpis laukā un iegājis mežiņā.
Drīz atgriezies no turienes un kāpisl vilcienā atpakaļ. Te
konduktors klat un jautājis, vai viņš apturējis vilcienu.

Uzrakstījusi V. S—na, no Vec-Guubenes.

5451.

Vagonā braukuši kopā kāds bagāts kungs un nabaga
jauneklis. Pēdējais, lai arī izliktos bagāts, nodomājis darīt

visu to pašu, ko bagātais. Kādā stacijā kungs gājis uz kunp
istabu, un nabagais devies viņam līdzi. Viņš redzējis. Ka

kungs pieceļoties noslauka ar 50 lajthi gabalu. Kad jauneklis
atnācis atpakaļ kupejā un apsēdies savā vietā, kungs viebies

un spiedis degunu ciet un noprasījis, kamdēļ šis tik briesmīgi
smirdot? «Redziet», atbildējis jauneklis, «jūs noslaucīja iai

50 latu gabalu, bet es esmu nabags un to nevaru sev atļauties,
tamdēļ to pašu izdarīju ar santīmu!»

«Ja, jo biksēs taisīt es nevaru», kungs mierīgi atbildē-

jis. Uzrakstījusi LI., Rīgā.

5452. Stacijā.

Kāds lauku puisis braucis uz pilsētu. Stacijā, gaidot vil-

cienu, tam briesmīgi sagribējies mīst — bet tā, ka nekur vairs

sprukt. Meklējis, meklējis atejas vietu, beidzot arī atradis

istabu ar uzrakstu: «Tikai priekš dāmām!» Bet šim, naba-

gam, vajadzība bijusi tik liela, ka tāļāk aizskriet vairs neva-

rējis, tāpēc šāvies tik iekšā. Bet tikko tas izvilcis savu lietu

no biksēm, tā ieskrējusi kāda jauna dāmiņal un, ieraudzīdama

vīrieti, iekliegušies: «Bet, ko jūs dariet? Te taču viss ir tikai

priekš dāmām!» Puisis mierīgi pagriezies pret runātāju un,

pimpi pirkstos šūpodams, noteicis: «Jā gan, priekš dāmām•

Arī šis ir priekš dāmām!»
Uzrakstījis Olģert»

Noklausīta Rīgā.

2. ŪDENSCEĻŠ UN JŪRNIEKI.

5453.

Reiz matrozis aiziet pie meitām, liekas virsū un
sukā

stundām ilgi. Meita ciešas, ciešas, beigās sāk vai raudāi o|

saka: «Vadzi', jūs tur augšā, kāpsiet nost, vai nemaz? Vn



jau pusdienu gribas. Nevajaga domāt, ka peža ir kuģa kur-
vis, kura var nedēļām ilgi šūpoties!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Koknese.

5454. Kuģa kapteinis.

Kuģis jau vairākus mēnešus atrodas uz jūras. Reiz kādā
jaukā dienā, kad uz jūras nav ne mazākā vilnīša, kapteinis
ierauga, ka stūrmanis atstāj stūres ratu un aiz tauvu kaudzes
nokrīt kopā ar kuģa apkalpotāju. Kapteinis pieiet tuvāk, un

nu redz gan, ko šie abi dara. Kapteinis grib par šādu nolai-

dību sākt bārties, bet stūrmanis godbijīgi iebilst: «Kapteiņa
kungs, savus amata pienākumus jau es pildu, tikai šoreiz ir

notikusi maza kuģu maiņa». —

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Rig;>

5455.

Dzīvojuši divi draugi. Viens no viņiem ilgāku laiku kal-

pojis uz kāda kuģa par matrozi. Reiz abi draugi iet pa klaju
lauku un sāk strīdīties, no kuras puses vējš pūš. Viens saka:

no ziemeļu vakariem, otrs, ka no dienvidus vakariem. «Nu,
ko tur tik daudz!» Pirmais uz matrozi saka, — «izvelc pipeli,
gian jau tad jutīsi, no kuras puses pūš!» — «Nekā», — šis stru-

pi nosaka, — «manējā neliecas pat tad, kad vējš mastus lauž,
kur nu vēl šitā, kad pat deguns nejūt, no kuras puses pūš!» —

Uzrakstījis Oļģerts

Noklausīta Koknese.

5456. Dienas grāmata un kapteinis.

Kāda dāma dodas jūras ceļojumā. Viņa raksta dienas

grāmatu. Pirmā dienā: «Jūra, saule, skaists skats,_ vētra».

Otrā dienā: «Ipazinos ar kuģa kapteini». Treša diena:

Kuģa kapteinis seko man un glaimo. Interesanti». Ceturta

cienā: «Kuģa kapteinis saka, lai es viņam atdodoties». Piektā

dienā: «Kuģa kapteinis atkārto savu priekšlikumu un draud

noslīcināt kuģi ar visiem 500 pasažieriem». Sestā diena: «Šo-

dien izglābu kuģi un visus pasažierus».
Uzrakstījusi R. Sk.

Teic. F. G., no Alūksnes un Cēsīm.
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5457.

Kādam kuģa kapteinim līdzi uz jūras braukusi arī kun-

dze. Kādā pēcpusdienā kundze pastaigājusies pa kuģa virsū.

Kāds matrozis slaucījis kuģa sānus un smiedamies skatījies
viņai zem svārkiem. Kundze par to sūdzējusies kapteinim un

lūgusi matrozi sodīt par traucēšanu pastaigāšanās laikā. Kap-
teinis liedzies to darīt, bet pēc vairākkārtējiem sievas lūgu-
miem uzdevis šo lietu nokārtot savam palīgam. Pēc kāda lai-

ka kapteinis prasījis palīgam, kā šis to lietu nokārtojis? Tas

atbildējis: «Es viņu sodīju uz 27. punkta pamata ar 3 dienām

arestā. Punkts skan tā: «Ta matrozis vai virsnieks uz kuģa
ierauga caurumu, un to laikā neaizbāz, tas sodāms ar 3 die-

nām arestā».»

Uzrakstījusi S. R.. Rīgā.

Teic. F. A., Rīgā.
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1. LEIŠI.

5458.

Reiz divi leiši, tēvs un dēls. dzēruši krogū. Kamēr šie
iekšā dzēruši, čigāns pārmainījis viņu zirgii pret slavu veco

kleperi. Šie, ārā iznākuši, nekā nemanījuši, bet braukuši ti-

kai prom. Uz ceļa zirgs apstājies savās dabīgās vajadzībās.
Dēls skatījies, skatījies un tad teicis: «Tēv, tos nov mūsu

žirgs!» — «Ko, voi nov topat bolts?» — «Ir gon, bet mūsu žirgs
miza uz prīkšu, bet šis atpokoļ!»

Uzrakstījis K. K—pe, Valkā.

5459.

Leitim iemetušās kūsī utis. Citi puiši šo samācījuši, lai

piesmērējot vilnu labi krietni ar sinepēm, gan tad būšot labi.

Leitis paklausījis ar', bet kur tu, cilvēciņ: sinepes tā ēdušas

pautu kuli, ka vai sienā jālec. Šis, nabags, mīņājies, mīņā-
jies, beidzot neizturējis vis: licis aiz pirts dīķī iekšā un. pimpi

mazgādams, pie sevis dusmojies: «Vota, draugi, ka draugi:
iestāsta zāli, kura rauj kuli līdz ar pakaļu nost!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

2. IGAUŅI.

5460. Labi teikts, bet saprast var arī nepareizi.

Pie kāda Rīgas kunga par sulaini kalpo igaunis. Reiz

kungs tam atdod savas vecās bikses, lai valkājot, jo viņam esot

Par šaurām. Igaunis priecīgs pateicas, bet biksēm trūkst po-
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gas. To redzēdama, kundze iedod tam arī pogas. Nu igaunis
priecīgs stāsta ķēkšai: «Tā kunks man dot tā piķis, bet ma-

dam tā nopis!» (Kungs man iedeva bikses, bet madāma kno-
pes.) Uzrakstījis P—dis.

Stāstījis P. 8., Rīgā.

5461.

Kāds igaunis piedzēries pārnāk no kroga, noliekas sievai

gultā blakus, tikai ar galvu uz leju un muguras pusē. Sieva
vakarā krietni saēdusies skābus kāpostus ar sīpoliem, bieži

nolaiž smaku, kas vīram nepatīk. Viņš paglauž sievas paka-
ļas vaigus un jautā: «Sieviņ. vai tu ļima, ka tev tāda nelaba
tvaika nāk?»

Uzrakstījis Kārlis B—ms. Rīga.

LFK 25. 2448.

5462.

Igaunis pārnācis no krogus galīgi piedzēries. Taustot

gultu, tas sataustījis maizes abru. Domādams, ka tā pati ir

gulta, igaunis licies tikai mīklā iekšā. Te tas sāk just kaut

ko siltu un lipīgu. Sagrābis pilnu klēpi — nesis ārā. Bet

nākot atpakaļ, jutis, ka vēl ir. Tas saņēmis rokas un teicis:

«Oi sievele, mana sieva, vienu klēpi jau iznesu, bet gulta vēl

pilna!» Uzrakstījusi S. R-

Noklausīta Rīgā.

5465.

Kads igaunis teicis : «Ser, ser, pral, tu man labs piedirs!»
(Dzer, dzer, brāl. tu man labs biedrs).

Uzrakstījusi V. R—kalne. Uguņu ciemā.

Teic. A. P., Uguņu ciema.

LFK 712. li-

5464.

Kāds igaunis apprecējis vecu, bet bagātu sievu. Veca, tā-

dēļ vien precējusies, ka ilgus gadus nebijusi kārtīgi dabūju-

si
. . .

Kad nu apprecējušies, tad jaunais vīrs licis to «rutku»

pa krietnam iekšā. Šī, kā jau pavecs cilvēks, nevarējusi vis

vairs to izturēt, tāpēc ņēmusi un vīru padzinuši. Igaunis ļoti

sadusmojies un. projām iedams, teicis: «Ak tu, veca sterva,
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kat jau tu mirtama gala netaputu. Tesmit gadus tu piztas
malas ar pirkstu braucīji. un nu, kat tev cilvēks tara, kas

pienākas, tu griez ļipu gredzenā».
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

3. KRIEVI.

=5465.

Reiz krievu zemniekam prasīts, ko pēc viņa d mām Dievs
vairāk mīlot: vīrieti vai sievieti. — «Bez šaubām, vīrieti»,

zemnieciņš pārliecināts noteicis, «tādēļ», ka vīriešiem viņš
pats ar savu roku iekāra krustu kāju starpā, bet sieviešiem

atstāja tik vietu, kur to krustu iespraust!»
Uzrakstījis Oļģerts, Rīgā.

Noklausīta Līvānos.

=5466.

Krievam: pipuļa ka vangaļa, a kusa nemaz. Latviešam:

kāša kā mež', a pipuļa kā rudz' roga.

Uzrakstījusi E. V—dc, Jaunburtniekos, Valmieras apr.

Teicējs Ēvalds P—glis, Jaunburtniekos.

LFK 625. 771.

5467.

Visiem zināms, ka Somijā iet pirtī vīrieši ar sievietēm

kopā. Viņi pie šīs senās tautas ierašas ir tā pieraduši, ka

nesajūt ne mazāko kautrēšanos, ne uztraukumu. Ne tā tas

bijis kara gados, kad Somijā stāvējis krievu kara spēks. Reiz

krievs iegājis kopējā pirtī. Te tas ieraudzījis sievietes gluži
kailas un nav vairs varējis izturēt, iekliedzies tik': «Ucb,

baba!» un skrējis zem aukstās dušas

Uzrakstījusi S. R.. Rīga.

Teicējs Jānis S—ģis, Rīga.
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5468.

Kāda ciema agrākos gados, kad no mūsu senčiem reti
kadfe pratis krievu valodu, ienākuši krievu tautības strād-
nieki pa nakti pārgulēt. Padotas vakariņas. Krievi ēdot

runājuši savā valodā un smējušies. Bet mājas saimniece,
gulēt iedama, teikusi uz saviem puišiem: «Puiši, uzmaniet
šonakt labi zirgus, krievi šonakt grib zagt, jo es noklausī-
jos, ka viņi, vakariņas ēzdami, runāja par «jebīšanu», tas

latviešu valodā cits nav, kā zirgu zagšana.»
Uzrakstījis Fr. K—liņš. Vecgulbenē.

LFK 142. 2012.

5469.

Kādreiz kāds padumjš krievs uzkāpis pa nama trepēm
un, atpakaļ kāpjot, kritis. Krītot tas izsaucies savu parasto
un treJkno teicienu: «Job tvaju matj!» un turpmāk pa tre-

pēm veļoties, vairāk nav paspējis, kā tikai: «Job, job,
job .

.
.» Un. kad jau bijis lejā, tad tik sāpīgi izsaucies:

«Job tvaju matj!»
Uzrakstījis Kārlis B—ms, Rīgā.

Teicēja M. Skr—le, 38 g. v., Ēveles pag.

LFK 25. 6700.

5470.

Kad vēl nebijuši parasti krievu sidraba rubļi, tad kāds

krievs atbraucis no Krievijas ar diezgan daudz spožu sidra-

ba rubļu. Krievs reiz parādījis kādai kalpa sievai spožu
rubuli. Sievai rubulis ļoti paticis, un viņa prātojusi, kā

to iegūt. Krievs teicis, lai reiz šī šim dodot, tad šis rubli

atdošot. Tā kā kalpa sievai nebijis vīra mājās, tad vi-

ņa bijusi ar mieru arī dot. Norunājuši kūtī. Krievs jau
sācis strādāt, kad pavērušās durvis un ienācis īstais vīrs.

Krievs, to redzēdams, pārbijies un izskrējis pa durvīm lau-

kā, īstais vīrs, redzēdams krievu strādājam un aizmākam,

un sievu apjukušu, licies pats sievai virsū un sācis strā-

dāt. Pēc gada sievai piedzimuši divi bērni, viens garš un

liels, bet otrs mazs un īss. Garais bijis no īstā, bet īsai>

no krieva.

Uzrakstījis Br. R—tiņš. Rīga.

Teicējs Andrejs Sp—ģis. Cesvaines pag.. Madonas apr

LFK 72. 448.
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4. ARMĒŅI.

5471.

Armēnietis pārdevis vēžus. Pienākusi kāda pircēja un

prasījusi, cik maksā vēži? Armēnietis nezinājis kā vēžus

sauc pa latviski un saucis: «Rāpo, rāpo, ja kustas, tad pa
kapeiku, ja daudz kustas, tad trīs kapeiki, ja nemaz ne-

kustēsies, tad dabūsi par velti!» Uzrakstījusi S. R., Rīgā.
Teicējs P. R.

5472.

Armēnietis tirgū pārdevis gurķus. Gurķi, jau bijuši
krietni veci un pavisam sarāvušies. Pienākusi kāda sieva

un, gribēdama gurķus pirkt, sākusi tos spaidīt. Armēnie-
tis sadusmojies teicis: „Ma,naM, hokmh, 9tot He xyfi,
Tonme He CTaHeT!"

(«Madam, nespied! Tas nav pimpis, resnāks nepaliks!»)
Uzrakstījusi R., Rīgā.

Teicējs P. R.

5475.

Kāds airmēnis saticis uz ielas smuku jaunkundzi un ai-

cinājis (to sev līdz. Jaunkundze bijusi ar mieru, tikai

par naudu ne, bet lai par piemiņu armēnis nopērkot viņai
zelta saktu. Labi, iegājuši abi zeltkaļa veikalā, un jaun-
kundze izmeklējusi skaistāko saktu, kuru armēnis solījis
otrā dienā viņai nopirkt. — Pēc jauki nodzīvotas nakts

jaunkundze atgādinājusi armēnim par saktu, bet tas ti-

kai nosmējies: «Kad man pipele cieta, tad man sirdis ir

mīksta; bet kad man pipele mīksta, tad sirds ir cieta!»

Uzrakstījusi V. V., jūrmalā.

5474.

Kādu armēni aicina pie tiesas par liecinieku prāvā,
kurā meita apsūdz puisi par izvarošanu. — «Nu, vai jūs
redzējāt, ka notika izvarošana?» tiesnesis armēnim prasa.

«Neredzēju, bet dzirdēju!» tas atbild. — «Nu, ja jūs tikai

dzirdējāt, tad sēžaties!» tiesnesis dusmīgi uzkliedz. Lie-

cinieks apsēstas, bet pēc laiciņa palaiž skaļu pirdienu. —

«Kas tā par nekaunību!» tiesnesis uzlēkdams iesaucas. —

«Vai jūs redzējāt?» armēnis prasa. — «Nē, neredzēju, bet



dzirdēju!» — «Ak, tikai dzirdējāt? Tad sēžaties vien!»

armēnis savukārt vienaldzīgi nosaka.

Uzrakstījis Oļģerts, Rīgā.

Teicējs A. Z.

5475.

Reiz viens armēnis braucis pa dzelzceļu. Tanī pašā va-

gonā braukusi viena jaunkundze un visu laiku dziedājusi.
Armēnis teicis, lai šī pārstājot, be*t šī nepārstājusi, tikai

pateikusi, ka šai jābraucot uz pilsētu dziedāt koncertā, ta-

gad šī izmēģinot balsi un, nelikdamās vairs ne par ko zi-

not, sākusi dziedāt. Te armēnis atpogājis bikses, izvilcis

pipeli un sācis to stīvināt. Jaunkundze, to redzēdama, aiz-

skrējusi konduktoram ziņot. Atnācis konduktors un prasī-
jis, par ko viņš to darot un traucējot citus pasažierus? Ar-

mēnietis teicis: «Kad viņa, braukdama uz koncertu, var

izmēģināt savu balsi, tad es arī, braukdams uz sievu, va-

ru izmēģināt savu pipeli.» —

Uzrakstījis Br. R—tiņš, Rīgā.

Teicējs Jānis A—ziņš, Lubānas pag.. Madonas apr.

LFK 72, 13895.

5. VĀCIEŠI.

5476.

Kāds piebaldzēns tirgū nopircis ļoti lielu aitu. Nu jau
visi brīnījušies, kā šis to aiznesīšot. Piebaldzēns tikai no-

smējies: vai nu šis pirmo reizi ar pīpi uz jumta! Sakampis
aitu klēpī un sācis stiept. Bet gadījusies nelaime: atspru-

kušas bikses vaļā un sākušas krist zemē. Tā piebaldzēns
nokļuvis nejaukā stāvoklī. Ne nu laist aitu vaļā un pogāt
bikses, ne iet ar nokritušām.

(Tagad, līdz kādam nošļūk bikses, teic: «Nokritu-

šas bikses kā aitas nesējam!»)
Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag.. Valkas apr.

5477.

Kāds vācietis aizgājis pie sava drauga un jautājis:
«Kā lai es prasu pa latviski, cik maksā sviests?» Draugs

to gribējis izzobot un teicis: — «Aizej uz tirgu, parādi un
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saki — pūt dirsā.»
— Vācietis tā arī izdarījis. Pirmais,

kam viņš to prasījis, noklausījies un pagriezis muguru.
Bet otrs pārdevējs jau ieprasījies: Ko-o?» Vācietis nesa-

pratis un atkārtojis vēl reiz. Te pārdevējs noskaities un

sācis lamāties. Bet vācietis vēl nelicies mierā, rādlījis tik

uz sviestu un teicis: «Pūt dirsā!» Nu pārdevējs steidzīgi
vien tam sadevis ar koku pa muguru.

uzrakstījusi Herta F—re, no Rīgas.

Teicēja vecmāmiņa.

5478.

Vācu madāmiņa, iedama pa ielu. ieraudzījusi strād-

uieku sieviņu ar trijiem maziem bērniem un. nicīgi degu-
nu uzraudama, noteikusi: «Fui, cik tie bauri gan ir vie-

na damelīga tauta: pietaisa to bērnu bez gala, lai iet ci-

tiem cūkas ganīt!» — «Nu, madāma, tev par to atkal nebūs

neviena, jo tāda muļķa arī starp jums, lieliem kungiem,
neatradīs, kas tādam verstes stabam, kā jūs esat, gribēs
virsū kāpt!» strādniece atcirtusi.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga..

6. ŽĪDI.

a. ŽĪDS UN LATVIETIS.

5479.

Tukuma tirgū stāvējis vīrs ar kurvīti rokā. Žīdiete do-

mājusi, ka viņam kurvītī ir olas. piegājusi klat un pra-

sījusi: «Vai jums pautes ir?» Vīns bijis liels joku mīļo-

tājs, tālab tas. izlikdamies dusmīgs un pārpratis žīdietes

jautājumu, uzkliedzis: «Ko? Vai jūs domājiet, ka es bez

pautiem?» un sācis taisīt vaļā bikses. Žīdiete bailes sākusi

saukt pēc policijas.
Uzrakstījis O. D—te, Mellužos.

5480.

Kāda saimniece iedevusi žīdam sviesta piku, lai tas

apkārtbraukādams izvadājot par viņas meitām labu slavu.

Žīds. lāgā nezinādams, kā jāliela, visiem stāstījis: «Ui,



ta Spura inaj' meitas, tas ir vienes branges un krietnes
meites. Vines pieēd tos mazes karpeles un perd, ka strengs
vien!

. .
.»

Uzrakstījis Jānis B—hāns. Rīgā.
Teicēja Marta T—re. Rīgā.

5481.

Pie žīda kalpojis! puisis Jānis. Kad žīds braucis kaut
kur, tad licis Jānim noskatīties, ko mammele dara. jo
tai viens draugs nācis. Kādreiz žīds pārbraucis un prasījis:

«Ui, vai ta Šmule bij?»
— «Bija», atteicis Jānis.
«Un. Jane. sak', ko vins darīj' mūsu mammelei?»
— «Viņš ceļa to uz kastes.»
«Hm, viņš cēle to uz kastēm? Nu. sak'. Jane, ko vēl

vins darīj' mūsu mammelei?»

— «Viņš bučoja to uz vaigiem.»
«Ui, tu sak', vins bucoj' to uz abem vaigem! Nu, ko

vel vins darīj'?» —

Jānis nesaka. — «Nu, mīle Janel, sak', ko vēl vins

darīj'. es tev nopirks strīpaine svārke.» —

— «Nu, viņš cēla tai plūduri uz augšu.»
«Ui. va\ Jane, tu sak'. vins cela fludure uz augse?

Tu man pataisīs sirmes matēs. Ui, vi! Nu sak'. vai vins

vēl ko nedarij'?» —

— «Viņš tādu sarkanu tārpu bāza
. .

.» Jānis nokaunē-
jies nevar vairāk pastāstīt.

«Ui. Gavalt. Jane, tu sak', sarkane tarpele aiz ādes,

sarkane tarpele! ...»

Uzrakstījis Staņčiks.

Stāstījis K. T.. Zaļeniekos.

5482.

Kādā jūrmalas viesnīcā, kur viesi ir žīdi, apmetas
kāds latvietis. Viesnīcas labierīcība — ateja, ierīkota vie-

na pa visu garo koridoru. Latvietis dzīvo otrā koridora ga-
lā, tādēļ uz ateju tam jāiet cauri visam koridoram.

Kādā naktī latvietim iesāpas vēders. Ilgi nedomādams,

viņš tāpat kreklā skrien uz ateju. Koridorā tas ierauga ve-

selu baru žīdiešu. Ko nu darīti? Latvietis pārmet kreklu

pār galvu, lai nepazīst un diedz tālāk.
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Otra rītā viesnīcas īpašnieks tam izsaka rājienu un

pieteic uzvesties pieklājīgāki, jo žīdSetes esot par šo sū-

dzējušas. Latvietis brīnās: <Ja, bet kā tad viņas pazina,
ka tas biju es? Man taču seja bija aizsegta!» — «Bet kaut-
kas cits jums bija atsegts, un tas žīdietēm bija jūsu vizīt-

karte.» —

Uzrakst. P.

Teicēja R. S—le. Rīgā.

548?

Viens žīds kalpojis kādam saimniekam, kas bijis ļoti
skops. Viņš nekad nedevis žīdam labi paēst. Kādā dienā

žīds nozadzis saimniekam divas aitas un aiznesis aiz klēts

dīrāt. Saimnieks licis meitai izdzīt1 lopus un saskaitīt, vai

ir visi. Meita saskaita, bet divas aitas trūkst. Saimnieks
iet aitas meklēt un redz. ka žīds aiz klēts kaut ko dara.
Žīds. pamanījis saimnieku, steidzas viņam pretīm asiņai-
nām rokām un sauc: «Saimniek, mīļais, nenāc, nenāc, —

sievai sievas slimība!» Saimnieks sabīstas un bēg projām.
Nodīrājis aitas, žīds dodas pie akas nomazgāt rokas. Saim-

nieks viņam nu jautā: «Kas tad ir, dēls vai meita?» Žīds

atbild: «Ko nu, iznāca, paskatījās — pasaulē grūti laiki un

aizgāja atpakaļ.»
Uzrakstījusi A—ga. no Rigas.

Dzirdēta no vecmāmiņas. 68 g. v.

b. ŽĪDIETES.

5484.

Apprecējies kāds žīds ar žīdieti un pirmo nakti gulēs
kopā. Žīdiete iet pirmā gulēt un apsedzas ar deķi, arī gal-
vu ar deķi apsedz. Nu ies žīds gulēt un sak izģērbties. Bet

žīdiete no deķa apakšas lūrē, kāds viņš izģērbies izskatī-

sies. Šis izguļas, kā jau vīrs pie sievas. No rīta žīdiete teic

savai mātei: «Uj. mame. kā man pagajuse nakte gaje!...
Līdz ka mane vīres pie mane piegules

1
tad vins man tulīte

dūre. Dieve laime, ka vins man trapije ieks to mīzame

caurume. kad vins man būte ieks acem trapijes, tad man

abe ace būte pagalēm.
Uzrakstījis J. K—ģis. Valgales pag.

Var. no Dobeles. PBK.



5485.

Kādā novakarē kāds cilvēks izvaro jaunu žīdieti, no-

gāžot to pie sētas sniegā. Vēlāk žīdiete ierodas policijā sū-

dzēties par notikumu. lecirkņa priekšnieks ilgi nevar no-

prast, kas īsti žīdietei noticis. Viņa stāsta beidzot sakarī-

gak: «Ui, pristave kunge, pie mane pienāce viene vī-

riete, apjēme zem roke un noguldīje pie sēte uz sniegem.
\ ins neko man neteice, bet saplēse mane jaune vatierēte
bikse. Pēc tam vins vise laike te bikses, te sniege man

drusciņ kustināje. Oi, pristave kunge, saķerat to cilvēke,
lai vine samaksē par saplēste bikse.»

Uzrakstījis T. Abeltiņš, Daugavpilī. 1928. g.

5486.

Kādam Dobeles* žīdu tirgotājam, uz dzelzceļa staciju

ejoī. sagribējies mīst, bet tā kā pilsētā nav publiskas ate-

jas vietas, tad žīds savas vajadzības izdarījis turpat uz

Lielās ielas, atspiedies pret1 dēļu sētu, kura iežogo turpat
dārzā esošo bišu stropu.

Kur gadījusies, kur ne. uzlaidusies bite un iedzēlusi

žīdam pašā pipeles galiņā, tā ka viņam izjukusi visa preču

iepirkšana, un lielās sāpēs tas pārskrējis mājās. Sieva, ne-

nojauzdama ap ko lieta grozās, nekavējoši atsaukusi ārstu,

kas atradis, ka pipele uzpampusi divreiz tik resna, ko arī

paziņojis cietušā sievai.

«Mīļais daktera kungs», noklausījusies ārsta ziņoju-

mu, viņā teikusi, «tās sāpes lūdzami atņemiet, bet tas pam-

pums lai paliek.»
Uzrakstījis Dobelnieks, Dobele.

5487.

Kāds uradņiks kopojies ar žīdieti. Žīdietes vīrs brau-

kājis apkārt ar precēm. Prom braukdams žīds pieteicis sa-

vam puikam: «Tu uzpase tā: uradnike, un kad vins te at-

nāk, tad uzskat, ko vins ar mame dare!»

Kā tad, vakarā uradņiks klāt gan. Padzer' abi tēju un

vēlāk aiziet abi gulēt1
.

Pārbrauc žīds un prasa puikam:
«Vai uradnike te bije, un ko vins te darīje?» — «Vins dze-

re ar mame tēje un pēc tam abi aizgāja aiz sirmem gulēt
— «Un kā vins tur gulēje?» — «Nu. mame bije apakse un

uradnikes vinei virsū, un vinem tā pakale cilajes, un v/
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katre cilasane vinem gaje: je vek, je vek, je vek! Vairāk
es tur neka neredzeje!» —

Uzrakstījis Jānis K—ģis. Valgales pag.

Teic. A. B—dis. Valgales pag.

c. ŽĪDENES UN LATVIEŠU PUISIS.

5488.

Pie žīdiem dzīvojis latviešu puisis. Šis bijis tāds brašs,

spēcīgs — īsts lācis, un žīdenei viņš traki paticis. Reiz vē-
lu vakarā žīdene izgājusi pastaigāties un. iedama gar krū-

miem, ieraudzījusi savu puisi ar kaimiņu meitu stumjo-
ties. Žīdene, nabadzīte, skatījusies un beigusies vai nost

aiz vēlēšanās būt meitas vietā. Kad šie beiguši, un puisis,
meitu drusku pavadījis, nācis uz mājām, kundze pagājusi
šim pretīm un kaunīgi sev pirkstgalos skatīdamās, prasīju-
si: «Jurka, vai tev nav vēl kāde gabaline no tās snurke

prieks manis, kuru tu kaimine Ilzītei vēri ieks to lielo aci?»

Puisis sapratis gan, kādu «šnurku» šī grib. lai viņai iever

«lielajā acī», stiepis šo laukmalā gar zemi un «vēris» tik-

mēr, kamēr šī prasījusi dzert

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Koknesē.

5489.

Kāda žīdene salīguši vedēju. ka* to aizvestu uz verstes

20 attālo ciemu pie vecākiem. Žīdene bijusi jauna, skaista,

vedējs arī dūšīgs latviešu puisis. Šis, braukdams, sācis prā-

tot, kā no žīdenes varētu dabūt.
_

Pienācis vakars. Šie

iebraukuši dziļi mežā. par kuru runāts, ka tur dzīvojot lau-

pītāji. Te kučieris apturējis zirgus, izkāpis no vāģiem un,

palūdzis žīdeni, lai šo drusku pagaidot, sācis iet pa ceļu

atpakaļ uz pilsētas pusi. Žīdene, nobijusies, ka nu bus vie-

nai mežā jāpaliek, iejautājusies, uz kurieni šis gribot iet?

«Atpakaļ uz piķētu. Šorīt, izbraukdams, aizmirsis nopisties

un tagad tā gribas, pimpis tā sacēlies, ka taisni vai krampji

vēd—v rauj!» —
«Ui. mīlēs, nāc, uzpis uz manem.» žīdene
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iesaukusies, «bet tik: neskrien uz pilsetem atpakaļ!» Puisis

jau to vien tik gaidījis un trad nu sukājis ar', ko nagi nes.

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Jelgava.

Var. no Daugavpils PBK.

5490.

Pa mājām braukājis «andelēdams» pavecs žīds ar jaunu,
skaistu žīdieti — savu sievu. Reiz kādās mājās puisis pra-
sījis, lai žīdiete šim dodot. Žīdiete arī bijusi ar mieru dot,

bet tikai tā, lai žīds to nemanot. Vakarā puisis noslēpies uz

kūtsaugšas, kur žīdam ar žīdieti bijusi ierādīta guļas vieta.

Līdz ko šie abi izģērbušies un aizgājuši gulēt, tā) puisis
sācis runāt: «Nu, kas ir, Ješka, kurā vietā to uguni liksim

klāt? — Nu, tepat sienā. Ej pa priekšu, aizbultē no ārpuses
durvis, lai neviens netiek iekšā.» Žīds, to dzirdēdams, do-

mājis, ka nupat, nupat būs pienākusi viņa pēdējā sltundiņa
un meties uz istabu kliegdams: «Jēkopa tēv, Jēkopa tēv,

tūliņ tavu skūne degs kā skale kūle!» Bet puisis pa to laiku

dedzinājis žīdenei «to kūli»...

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Daugavpilī.

5491. Ka jauna žīdene ābolus sargāja.

Kādās mājās žīds nopircis ābolu ražu no visa dārza. Kad

jau lielums bijis savākts un sabērts uz āitru roku uzceltā

būdā, tad pa naktīm pats gulējis āboliempriekšā,_pie pa-

šām durvīm, tos sargādams. Kādu nakti žīda vieta ābolus

sargājusi viņa paša no pilsētas atbraukusē meita, bet pats
žīds nogūlies šķūnī atpūsties. Nakts bijusi silta, un meita

gulējusi būdā gandrīz va iplika. Taisni to nakti puiši sa-

runājuši iet ābolus zagt. Viens no drošākajiem uzvilcis

platu mēteli tāpat vien uz krekla, zem mēteļa noslēpis

maisu un iegājis būdā, klusītēm nostiepies žīdenei blakus.

Pēc laiciņa piegrūdis šai ar elkoni un teicis: «Ui, Zore, pa-

sagriez, lai es kāde efele paņeme!» Zore ar miegu noņur-

dējusi: «Kāp pāre, ja gribe, es nekustēse ne no viete.»

Puisis kāpis ar,, bet, ticis virsū plikam ar kāp-

šanu nemaz tā nesteidzies un licis līdz pautiem iekša... Zore

nu gan šķobījusies un grozījusies, kliegdama:
_

«Ui, tate,

tate, ko tu dar'?» Bet juzdama, ka «tate» šai tadu iesprau-

dis, kādu šī savu mūžu vēl nav jutusi, neteikusi vairāk neka.



Puisis, nogrūdies, nogaidījis kamēr šī iemigusi, piebēris
maisu ar āboliem un aizgājis. Bet žīdene no rīta ilgi gu-

drojusi, kur tatem bijusi tik «gorefeine» — resne un gare
liete.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Ungurē.

d. ŽĪDU TIRGOTĀJI.

5492.

Kāds žīds bijis malkas tirgotājs. Tas nebijis apmieri-
nāts ar savu puisi. Aizvien žīdam licies, ka puisis par maz

strādā, par maz izved malkas no meža. Kāidu dienu žīds

braucis pats uz mežu. Bet pašam vešana nemaz neveiku-
sies: neprātis vezumu sakraut. Tikko gabaliņu pabraukuši,
malka zgāzusies uz katru pusi. Pavisam nomocījies, bei-

dzot, žīds teicis: «Tā brauksane ir sune sūds, bet tik tā

pakosane!»
Uzrakstījis O. D—te. Mellužos.

Teic. J. D—te, 73 g. v.

5493.

Kādam puisim bijis ļoti liels daikts, tadeļ katru reizi

bikses šujot, vajadzējis vienu bikšu stilbu taisīt krietni pla-
tāku, lai resnais daiks nespiestos cauri. Reiz puisis iegājis
*īda gatavu drēbju bodē un prasījis bikses. Izmēģinājis
vienas, izmēģinājis otras: visām cauri varēts redzēt resno

Hetu. Beidzot žīds sadusmojies un iesaucies: «Ko tu meklē

bikse?! Se nem zupure maisine un tin ap save resne zvan-

gale!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Daugavpilī.

5494.

Kāds kungs iegājis žīda apģērbu veikala. Žīds piedā-

vājis vairākus apģērba gabalus, bet nevienas bikses nebi-

jušas piemērotas kunga augumam. Žīds, redzēdams, ka ar

*seftēm» nekas neiznāks, izsaucies: «Priekš tave dirse bikse

uav, pērc žaket'!»
—

, .
_ _

Uzrakstījis Jānis Z—gzne, no Rīgas.

Teicējs Jēkabs Z—gzne, no Rīgas.

559
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5495.

Kāds žīds aiziet pie otra žīda veikalā un saka: «Oi, cik

tev labi iet ar tam rebem. Man aber nemaz neiet!» — «Tu

jau nemāke andelet! Es andelē ar vienem galem, mane

sieve andelē ar otrem galem. Man ir dive bode. Man iet

gorafain!» Uzrakstījusi Rasma L—mane.

Dzirdēta Rīgā.

5496

Divi žīdu bodnieki bijuši labi draugi. Kādu nakti uz-

snidzis tāds mazs sniedziņš. Tas viens žīds attaisījis savu

bodi un gājis paskatīties, vai draugs ir jau uzcēlies. Bet

kā jau no rīta, tam iegribas nolaist savu peļķi. Tas to iz-

dara pie sava drauga durvīm un laizdams uztaisa sava

drauga sievas vārdu: Zāra. Nu iznāk arī otrs bodnieks. At-

taisīdams savas bodes durvis, tas ierauga izmīztu uz sniega

savas sievas vārdu. Tas nu par šito lietu iesūdz kaimiņu

miertiesā. Tiesnesis tam jautā: vai ir kāds liecinieks, kas

viņa sūdzību pierādīs? Žīds atteic: «Ui, cienīges tieses

kunges, kāde liecinieke tur vajage, es skaidre pazīste, ka

tas ir vina rokraksts!»
Uzrakstījis Jānis K—ģis, Valgales pag.

Teic. A. B—dis. Valgales pag.

e. KUNGS UN ŽĪDS.

5497.

Laidzes barons licis vienam žīdam dirst uz šķīvja. Sis

negribējis, bet otrs žīds mācījis: «Kad lēles kunges pavēl,
tev jāklaus!» Pirmais uzdirsis arī. Bet nu barons bclS

otram uzēst pirmā labumu. Šis neēdis, bet nu pirmais gudrs:
«Kad lēles kunges pavēl, tev jāēd!»

Uzrakstījis Vilis S—berģis, Talsos.

Teic. no Laidzes pag.

LFK 230. 404.

5498. Kunga zirnis.

Vai ta' nu kāds nezina, ka žīds uz naudu ir gluži traks.

Viens kungs gribējis reiz ar žīdu iztaisīt jokus. Viņš

teicis žīdam: «Icik, derēsim, ka es tev uztaisīšu un degun-
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gala tik mazu sudu ka zirnīti. Ja nē, maksāšu piecus
rubuļuû Žīds ar mieru, bet tikai ne lielāku, kā zirnīti.
Kungs pavēlējis žīdam likties augšpēdus, un pats laidis
bikses nost. Vel pedejā brīdī žīds iesaucies: «Tik ne lie-
lake ka zirnine!» Bet kungam bijis brangi caurs vēders,
un tas ka sprucisi vaļā, tā žīdam pilns ģīmis un visa pin-
kaina barda. Tas lec augšā, brauka piecūkoto bārdu un

tikai sauc: «Paspēlē! Paspēlē! Dod pieci rubuļi!»
Uzrakst. Fr. G—bis, no Vandzenes pag-.

Teic. E. G—bis, no Vandzenes pag.

LFK 63i. 499.

5499. Žīds savu Soreli pazīst.

Agrāk, kad muižkungiem vēl piederējušas pirmās nakts
tiesības uz sievu, kāda barona zemnieks, žīds, apprecējies,
bet nav ievērojis šīsi kunga tiesības.

Pēc laika barons to dabū zināt un liek žīdu aicināt uz

muižu, kopā ar sievu. Abi aiziet. Priekšā jau vairākas ne-

laimīgās. Barons noskaities uz žīdu: «Es ir vien godīg' ba-

ron', es grib' to tav' siev' iezīmē', lai tu viņ' pazin, bet ko
tav' dar'?... Tagad1 tu tokš vis' mūž' viņ' nepazīt.» Žīds die-

vojas, ka savu sievu pazīstot it labi arī bez barona «iezīmē-

šanas». Barons vēl vairāk noskaišas: «Lab', tu unsvat, es

tev liek aizsiet to ac' un tad atrast sav' siev' starp desmit

?lik' bāb\ ja tu sav' atrod, tad tav' var iet.» Žīds ar mieru,

am aizsien acis un noved pie desmit plikām sievām, kuru

starpā arī viņa Sorele, lai meklē savu. Žīds grābstās gar

vienu., gar otru, līdz nonāk līdz Sorelei; tai pakaļu pa-

grābstījis, viņš līgsms sauc: «Otā zē! dos is a mane Sorele!»

Kad vēlāk vagars tam prasa, kā viņš to pazinis, žīds atbild:

«Ui. tā bije piektdiene un mane Sorele nedrīkst aiztikt to

papīre.» Uzrakstījis P—vedis.

Stāstījis R. S.

f. ŽĪDA RĪKS.

5500.

Žīds. mīzdams, apskatījis savu pimpi un brīnējies: «Ta,

ar tam pipelēm ir vienes Dieve brīnumes: cīpsles un ades

— kules un kunkules. bet uz pezem
ka ar snorem roun!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Daugavpilī.
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5501.

Sen senos laikos žīdi vēl nebijuši apgraizīti. Te Mozus

ievērojis, ka pēdējos gados vairs nevienam bērnu nav, kaut

gan ar sievietēm dzīvojuši kā nelabie. Mozus izgājis klajā
laukā, nokritis zālē pie zemes, lūdzis Dievu un grimis
pārdomās, kā Izraēļa ganāmpulku pavairot. Te netālu no

šā pienākuši, no darba atgriezdamies, vīrs un sieva, no-

stiepusies gar akmeni un gribējuši stumties. Sieva nogūlu-
sies vīram prasījusi: «Ui, mīlēs, vai tu to pipels gal' nosēj?»
— «Es vin' nosēj tā, ka tas vairs ne čīkstēt nečīkst!» vīrs

atbildējis. Tikai tagad Mozus ieskatījies, ka vīrs tiešām sa-

vilcis daika ādu tālu galam pāri un aizsējis ar diegu: tā

var grūsties, cik uziet, bet noiešanas nekādas. «Ak tā!»

Mozus iesaucies, 'sameklējis nazi, iztrinis un nākamā dienā

visiem žīdiem nogriezis no pipeles gala ādu. Gan žīdenes

brēkušas, gan kliegušas, bet nekas nelīdzējis, un no tās rei-

zes bērni saradušies kā smiltis jūrmalā.
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Koknese.

5502. Kas nabaga žīdam dos ar lielgabalu šaut!

Reiz puiši noskatījušies, ka žīds, viens pats palicis
istabā, izvilcis no biksēm daiku, sastīvinājit to un, nostājies

pie galda, sitis ar to mušas, ka plīkšķējis vien. Puiši skatī-

jušies un smējušies, beidzot gājuši iekšā un prasījuši, par

ko šis tam pimpam un mušām neliekot miera. Žīds drusku

satrūcies gan, bet redzēdams, ka noslēpt nekā vairs neva-

rēs, turpinājis savu «kautiņu» mirīgi tālāk un teicis:

«Krievu generāle sauj ar lielgabalem,' es muses sit ar

pimpe, jo kas man, nabaga žīdem, dos ar lielgabale saut, un

vai kungem atliks laiks ar pimpem muses dauzīt!» (Tei-

ciens: «Kas nabaga žīdam dos ar lielgabalu šauth te tiek

bieži lietots). * Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Aiviekstes pag

c. PAUNU ŽĪDI.

5503.

Kads žīds ar žīdieti staigājuši pa mājām tirgodamies-
Reiz kādā sādžā šiem uzklupis niknu suņu bars un visi ka
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negudri sākuši plēst pašu žīdu, tādēļ ka tam bijusi rokā

liela runga.' Žīdiete, nabadzīte, grozījusies, grozījusies ar

visu paunīti un kliegusi: «Ui, Joske, spied priekse pie siene,
ka lai vilke pimpe nenoplūc ar visem kulēm!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Ļaudona.

5504.

Paunu žīds ienesis kādās mājās drēbju nastu. Ap to

nu sanākušas meitas un kalpu sievas: citai vajadzējis laka-

tiņa, citai kreklam drēbi. Žīds izņēmis no nastas olektmēru

un gribējis sākt drēbi mērot, bet kālda no sievām iesauku-

sies: «Žīd', tev jau tā olekts ir par daudz īsa!» — «Nu, ne-

bļauj, levin māt,» žīds sievu mierinājis, «paskatīsem, var-

būt man nebij tīre tik stīvē tā mērc. Kadl es to koke gabal
mērīje!» To teicis, žīds ātri pagriezies, aizpogājis bikses un

sācis stīvināt «mēru», lai pārliecinātos, vai olekts ir pietie-
koši

gara.
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Odzienā.

5505.

Žīds ar savu pauniņu staigā pa maijam. Sestdiena tas

aiziet uz miestiņu, saskaita ieņemto naudu un pārbauda

nastiņu. Bet nu ierauga, ka trūkst vesela audekla gabala.

Pārdots tas nav, nastā arī nav! Kur gan tas varēja palikt!
Žīds domā, domā, un tad uz reizi iesaucas: «Ui, ta sprakle
Madine no Poresem būs par to pisisane līdz ar lakatem ieks

pezem ierāvusi arī to audekla bakīti. Kaut vine aizrītos!

Kaut vinei nabe zile palikte! Pa* viene nogrudene — la-

katine un septine arsine kreklaudekleU —

_

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Savienas pag.

h. LUPATU UN PODU ŽĪDS.

5506.

Pa mājām braukājis žīdiņš, sapirkdams lupatas un cū-

ku sarus. Kādās mājās puiši cūku saru kuli mejaukusi su-

ņa spalvas un krietni ar žīdu par cenu izstrīdējusies pār-

devuši to tā palētāk. Žīdiņš aizbraucis smiedamies, ka at-

kal reiz tos zemnieku muļķus piešmaucis, bet jau otra' ri-
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tā bijis klāt kā nagla un pusraudādams prasījis puišiem, kā-

dēļ šie tik bezdievīgi krāpjot!: puse no cūku sariem bijušas

govju spalvas. Puiši brīnījušies, ka tas nu gan nevarot

ūt, bet kad žīds neatlaidies, tad dusmīgi iesaukušies: «Nu,
vai zini, žīd, tu tak negribēsi, lai mēs par desmit kapeikām
tev dotu tādu kušķi saru, un tā spalva pa starpām ir īsta

kūša spalva, kuru tu pats izgājušo nedēļu Grietai pisdams
noplūci!»

Uzrakstījis Oļģerts, Rīgā.

Teicējs Č—lis.

5507.

Pie kroga piebraucis žīds ar podu vezumu, piesējis sa-

vu ķēveli pie slitas un gājis krogā. Pēc laiciņa piejājis
žandarms uz ērzeļa un, to viegli piemetinājis pie žīda ra-

tiem, arī iegājis iedzert kortelīti. Pa itb laiku ērzelis atrā-

vies no pavadas un lecis žīda ķēvītei virsū un tikmēr abi

jājušies, kamēr apgāzies podu vezums un podi saplīsuši.
Žīds iesūdzējis žandarmu pie tiesas. Tiesnesis, visu lietu

sīki izklaušinājis, nospriedis, ka divas daļas no skādes jā-
cieš žīdam, bet trešā daļa žandarmam. Žīds kliedzis «gval-
tes» un prasījis, kamdēļ tā. — «Nu», tiesiesis mierīgi pa-

skaidrojis, «iramdēļ, ka žandarma ērzelis tos podus plēsa
tikai ar divām kāljām, bet tava paša ķēvīte ar visām če-

trām!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

i. APAKŠGALA SPEKULANTI.

5508.

Kāds bagāts lauku «onkulis» jau no sen laikiem visā

apkārtnē bijis pazīstams ar savu trakulīgo dzīvi un izrunā-

šanos. Tā, ja kāds sācis tā vairāk: par_pišanos runāt,_ tad

tūliņ fteikts: «Nu, tev jau arī mute kā Eriņam!» Šis

arī nebijis nekāds nieka vīrs, cik reizes viņš nebijis mājas

puišiem pavēlējis plikiem «miroņu danci» lēkāt un uz pirn-

pa ūdens spaini nēsāt. Dažreiz tas atkal salasījis visus mā-

jas meitiešus, samaksājis tātm rubli un pavēlējis visām

plikām, ar degošiem skaliem kāju starpā stāvēt dārza stū-

rī, kamēr pats ar puišiem staigājis, parādi pieņemdams.
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Tas viss noticis paša mājās, un uz lauka tam mute bijusi
kā laidars. Bet no darbiem gan tas pats aizvien atturējies.
Kādreiz Eriņš aizbraucis uz tuvējo miestiņu, iegājis kādā

ar pircējiem pārpildītā žīda bodītē un sācis knaikstīties ap
žīda sešpadsmit gadus veco Beidzot piesolījis šij 25

rubļi, lai šī parādot, vai esot jau sākusi vilna dīgt. Meite-

ne sākumā vēl tā kā kaunējušies, bet viņas tēvs, izdzirdīs

par divdesmitpiecnieku, uzstājies: «Meitēn, uzlec uz letes

un sarauj svārkus augšā, lai tad šis ar' skaitās!» Eriņš to

nemaz negaidījis, ka šī tik ātri rādīs, tāpēc, visiem pārē-
jiem skaļi smejoties, drāzies: laukā uz ielas. Žīds vēl aiz

muguras tikai nokliedzis: «Erin, Erin, nu, paskat par to pa-

se naude arī otre puse! Varbūt tā tev labāk patiks!» Bet

Eriņš jau sen bijis laukā un nedzirdējis vairs nekā.

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Krustpilī.

5509. Žīda spekulācija.

Reiz žīds upmalā stumies ar latviešu meitu. Par to «jo-
ku» tas meitai apsolījis maksāt divi rubļi. Gruzdams, tas

rīmājis: «Ui, Ilze, kas tev par labe peze, ka cukure. Naiv

žēl i piecnieke.» Bet juzdams, ka nupat, nupat noies un

reizē ar to būs pagalam ir divi rubļi, žīds iesaucies: «Ui,

Ilze, tūliņ man tave peze vairs nevajadzēs, un es ka mulke

par tāde skāb>e gurke aizmaksāje dive ruble.» Te nu mci-

Ta sadusmojusies un nogrūdusi žīdu pašā_ jaukāka vietai upe

iekšā. Plunčodamies pa ūdeni, žīds želi teicis: «Ui, N-

zuk. kāde tu mulke. Es jau tik dzine spase, bet tu par tiese.»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīga.

j. ŽĪDS UN MEITAS.

5510.

Kādreiz žīds ielīdis pirtī, kur drīz nākušas pērties mei-

tas. Šīs atraduša- žīdu un dzinušas lauka.
_

Žīdam nekas

cits neatlicis, kā iet, tas teicis: «Ui. tu tade skale dirse

man dzīs no pirtem ārē. es ir peries ieks viene pirte ar

Kalna muižas saimniecēm, kam dirsin ka ergel un ta' nevie-

ne vārde nesake.» Uzrakstījis Staņčiks.

Stāstījis tevs Zaļeniekos.
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5511.

Dzirdēts, kā divi žīdi sarunājas:
Pirmais žīds: «Oj, bracken. vai nezine kāde macken?»

Otrs žīds: — «Nu ka, prūks kame?» —

Pirmais žīds: «Prūkse uzkāpsane.» —

Uzrakst. Aleksandrs C—ze. no Kosas pag.

Teicēja Kari. C—ze. 64 g. v., no Kosas pag.

LFK 617, 33.

5512

Kāds žīds salīdzis uz ielas ar ielas meitu. Samaksājis
jau iepriekš naudu un uzgājuši viesnīcā. Žīds gribējis ko-

pošanos pagarināt, bet meita sakustējusies un izrāivusies.

Zīds saskaities kliedzis: «Vai tu pis, vai es pisu? Vai tu

maksā, vai es?»

Uzrakstījusi S. R.. Rīga

Teicēja F. A„ Rīga

5513.

Kāds žīds, pa mājām braukdams, starp citu pelnījies
arī, meitām brūtgānus iestāstīdams. Reiz šis kādai vecai

meitai par labu samaksu un iepriekšēju iemaksu solījies ie-

precināt «zikeri» no ārpagasta. Meita čīkstējusi pa*"

lielo maksu: vai nevarot drusku lētāk, jo nevarot jau ne-

maz zināt, kas tur no tā puiša liels iznākšot: «Ui, freilen

žīds iesaucies, «tais ir viens gore feine puise: viņam pipe-
le ir kā maze bērne roke. kā kumele kāje! Es vin' atve-

dīs, un tad jūs pat' redzēs, ka es sak' skīste Dieve taisnī-

be, ko es var" apzvērēt pie Mozes bārdes un pie save mani-

meles pavēderi» Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Koknesē.

k. ŽĪDS UN KAZA.

5514.

Žīdu rabiniem eksāmenu liekot, vienmēr prasot, kādēļ

kazai auksts piens. Žīdi atbildot: «Lipē gaisā, ve's pus!»
Uzrakstījusi Alma M—ne. Rīgā.

Teicēja M. L—cc. Rīgā.

LFK 450. 1026. j
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5515.

Kādreiz žīds par savu kazu stāstījis sekosi: «Ta ir vie-
ne keze ar ta mane kaze: ka man sabes —tā vine bļauj
pec azem! — Pagaid, mīle kazine, pāries sabes — es pats
teve aplēkss!»

Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag.. Valkas apr.

5516.

Kāds žīds nopircis kazu un vedis to gar pašu upes ma-

lu uz māju. Ejot žīds ieraudzījis meitas upē peldamies.
Šis nu klusu pielīdis klāt, sagrābis kādu no tumīgākām
meitām un prasījis, lai dodot. Tā kā šis krietni samaksājis,
tad meita devusi ar. Gulstoties žīds piesējis kazu sev pie
kājām, lai šī nevarētu aizskriet un nu ņēmies, ko tik mā-

cēdams. Bet kaza pa to laiku pa saitēs galam piegājusi tu-

vāk upes krastam un, stiepdamās pēc kādas jaunais atvases,

kritusi, raudama žīdu sev līdz — taisni ūdenī. Žīds neda-

būjis ne attapties, kad jau meitas vietā šim apakšā aitra'-

dusies kaza. Vēlāk žīds stāstījis: «Ir gan gudre tā mane

kaze: es krite, aber vine kliedze: «Leibē, Leibē!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Daugavpilī.

5517.

Kādās mājās pašā darba laikā iebraucis žīds un lūdzis

naktsmājas. Saimniece ar' bijusi ar mieru tās dot, tikai par

to lūgusi, lai žīds aizvedot šās kazu uz kaimiņu āzi, jo
neesot nevienam laika to izdarīt. To teikdama, saimniece

iedevusi žīdam pusrubli, un žīds ar kazu aizgājis. — le-

gājis krūmos, žīds aptaustījis kabatai pusrubU, nospļāvies

un griezies atpakaļ, jo nevar tak par niekiem naudu tik-

pat kā zemē sviest. Beidzot, lai nebūtu jāmelo, žīds ņē-

mis un izpildījis pats āža pienākumus. —
Kad žīds pārnā-

cis mājās, saimniece prasījusi, kas esot, vai kaza apgājušies
ar', bet žīds paraustījis plecus, pakasījis bardu un notei-

cis: «Pists vins ir, bet kas no tā iznāks, to es nezin'!»

Uzrakstījis Oļģerts.
Teic. Dz—cl ris.
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l.ŽĪDS ĶEZĀ.

5518.

Žīds teicis: «Es esu tīrīgs: kā tas bērns uz gaida pļurc,
ta es ar roku šļurc!»

Uzrakst. E. V—dc, Jaunburtniekos, Valmieras apr.

Teicējs Kārlis V—dc, Jaunburtniekos.

LFK 625. 863.

Var. no Bilskas PBK.

5519.

Joske «maksājis žīdam parādus». Bet, nezin, vai papī-
ris bijis saplīsis, vai nemaz nebijis, bet zināmai vietai tas

pārvilcis ar pirkstu. Lai nu netīrumus dabūtu nost, tad

tas, pirkstu stipri purinot, nejauši to nositis gar dēļa malu.

Aiz paradumai un sāpēm žīds tūlīt iegrūdis pirkstu mutē.

Pēc tam gan spļaudījies trīs dienas.

Uzrakstījis Kārlis K—pe, Valkā.

Teic. Roberts š—ka, 45 g. v.. Valkā.

5520. Žīdu gudrība.

Kādā žīdu skolā centās ieaudzināt skolniekos apķērību,
kāpēc bieži tika uzdoti dažādi jautājumi, pēc kuru atbil-

dēm sprieda par skolnieku attapību. Reiz skolotājs stāsta:

zāvāje, pa sito laike vinem mute iekrite liele

zirnekle, kure Janskelsone norije uz leje. Kā tagad sito

zirnekle dabūset ārē no Janskelsone, citāde Janskelsone
būs pēc stunde kaput?» Pacēlās vairākas rokas: «Nu,

Smulksone, sake, ko tu darīse?» Smulksons: «Es tulet

skriese uz Faime aptieke, nopirkse par 20 santime kostorke

(ricineļļu), dose, lai vini iedzer, tad zirnekle būs ārē.»

Vulfke nevar nosēdēt un sauc: «Ui, zacem (kāpēc) skriete

uz Faime aptieke, kad tepat Zilbermane krāse oode to pa-

se kostorke var dabūt par 10 santimem!» Mazais Icigsons
ar šo nav apmierināts, paceļ abas rokas un kliedz: «Prieks

kam kostorke? Es nokerse muse, sajemse vine aiz kājern

un pielikse Jankelsonem pie pakale. Zirnekle uzdzirdēs

muse dziedem, iznāks pate ārā!»

Uzrakstījis T. A—betiņš, Daugavpilī. 1928. g-



5521. Neparedzēts iznākums.

Žīdiņam jātiek ātrāk mājās, bet zirģelis negrib rik-
šot, kaut sit vai nost. Ko darīt? Piejājis pie ceļmalas ap-
tiekas, viņš lūdz, vai neesot kādas zāles zirgam, kā lai

ātrāk: tiek mājās.
Aptieķnieks, liels «štuku» meistars, šim iedod terpen-

tīnu, lai ielejot zirgam dibenā, tad aiziešot kā zibens uz

maju. Žīdiņš tencina un dara kā likts. Nav viņš vēl pude-
li izlējis, kad zirgs atraujas no sli/tas, pamet dibenu gaisa
un tiad aizdiedz uz māju pusi. ka putekļi vien nokūp. Žī-

diņš rokas vien noplāta: «Ui, vei! zirgele aizgāje,
bet ko lai es dare?»

Arī te aptieķniekam padoms pie rokats:
«Ko gaidi, žīd, — lej terpentīnu dirsā un pūcē zirgam

pakaļ, gan panāksi!»
Zīds ar' ilgi negudro un dara kā likts.

lelej, palecas gaisā, aiz sāpēm iekliedzas, nopiržas un

aizliek pa ceļu, ko nagi vien nes.

Līdz mājām atskrējis, viņš redz, ka zirgs nokusis stāv

pagalmā, bet viņa paša dibens deg kā ugunīs. Viņš skrien

pa pagalmu un kliedz gvaltes: «Ui, Zāre, vi. mane ingele,
es nu ir kapores; tā zirgele stāv, bet manem jāskreje, līdz

mirse!»

Uzrakstījis P—vedis.

Teicējs A. 0.. Rīgā.

m. ŽĪDS DAŽĀDAS GAITAS.

5522.

Žīds noķēris ezi un prasījis ganu puikam, kas tas tads

esot. «Ezis», puika atbildējis. «Kas par peze!» žīds ie-

kliedzies: «Vai tu man par mulke tur? Esi
ese_ tik daudz

peze redzējs kā tu gove sūde uz pļavem un tu vel grib ie-

stāstīt, ka sitā te ir peze — pilne ar asem adatem!»

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Rīgā.

5523.

Skopa žīda sievai dzimst bērns. Viss iziet labi, un

bērns piedzimst kā nākas. Ārsts atvadoties prasa par sa-

vām pūlēm 500 rubļu. —
«Ko? Pieci simti rubļus! Jus

tik bikšiņ savus pirkstus pielikat un gribat 500 rubļus! Es,

569
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turpretī, strādāju vaiga sviedros, kamēr to «ingele» uz-

taisije, un kas man par to maksās!» žīds nelaimīgi klaigā.
Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Ungura pag.

5524. Žīds un čigāns.

Reiz kādā krogū pa nakti guļ žīds. Turpat pārnakšņo
ari čigāns. Vakarā žīdiņš visu laiku bailīgi skatās uz savu

blakus gulētāju. Beigu beigās, gulēt iedams, žīds paliek na-

stiņu ar sīkām precēm zem galvas, baidīdamies, Ika čigāns
šo guļot neapzog. To redz arī pats čigāns un smiedamies
nosaka: «Ak tu, peizaku dvēsele, gul droši, pats velns
tavu nastu neaizturēs, ja es to gribēšu, es tev guļot pat

pautu kuli nozagšu un pimpja galu mezglā sasiešu, tāpat
tu ne jutin nejutīsi!» —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Baldone.

5525.

Zīds strādājis kādās mājās pie jumta sišanas. Pirmdie-

nā, no miestiņa izbraucot, žīdiņš vēl aizgājis pie maukām

Tikmēr ņēmies, kamēr uzrāvies uz tripera. Palgājusi vesela

nedēļa — jumts jau bijis gandrīz gatavs, bet žīdam pimpja
gals sāpējis kā negudrs un tecējis vienā tecēšanā. Reiz šis

gājis saviebies, pipeli rokā turēdams, un saticis saimnieku.

Tas uzprasījis: «Ei. Ābram, kas ir ar tevi, vai tev mūsu

meitas nemaz nepatīk?» — «Ui, saimeniek, nerunāt par tam

maukelem: vines samocīj mans pimps par divem vakarem

tā. ka es par vienem nedelem tave skūne jumte notecināj

kā ar pernicem!»
Uzrakstījis Oļģerts.

Teicējs Č—rlis, Rīgā.

5526.

Dzīvojusi žīdene ar savu dēlu Joski. Dēlu tā sargājusi
no meitām, kā pakulas no uguns. Te kādu rītu raudāda-

ma, kliegdama un brēkdama māte atskrējusi pie rabina. Ra-

bins prasījis, kas šij kaišot, bet žīdiete tikai vaimanājusi:

«Oi, mane mīla marnele, oi, mane dēle Jostke! ...» — «Nu-

kas tad, vai tad Joske nomiris?» — uzstājies rabins. «Oi,

vi, vins labāk vare nomirt! Vins ieved dienestmeite Baske

ieks pagrabem, noliek uz pakalem un «dor» (pis)!» —
«Ol*



tik vien?» — rabins atmetis ar roku, «es dor, tu dor, vise
zīde dor, un par ko tad lai Joske nedor!» —

Uzrakstījis Oļģerts.
Noklausīta Daugavpilī.

7. ČIGĀNI.

a. ČIGĀNS.

5527.

Čigāns nozadzis aitu, bet to nesot ieraudzījis, ka cil-

vēki nāk pretī. Viņš nosviedis aitu zemē un uzgulies tai

pats virsū. Šie pienākuši jautā čigānu, ko šis tur darot.

«Pisos, kungi!» — «Ar ko tad?» —
«Ar to ganu meitu, kas

tur gana tos lopus.» — «Bet te jau viņais nav.» — «Es, kun-

gi, no tālienes.» Uzrakstījis J. Kl—ģis. Valgalē.

5528.

Reiz piedzēruši puiši sasolījuši čigānam veselu spaini
šņabja, lai šis viņiem visiem redzot, piesmejot savu sievu.

Šņabi tad pēc visi kopā dzeršot. Čigāns nelicies to sev divi

reizes teikt un izdarījis arī. Pēc tam tas piegājis pie spai-

ņa, kurā jau degvīns bijis saliets, iemērcis tur savu «ērzeli;

un noteicis: «Še nu tev pirmajam, tu jau tas pelnītājs!»
Puiši nu, protams, vairs šo šņabi nav dzēruši, un tā viss

spainis palicis čigānam vienam pašam.
Uzrakstījis K. K—pe, Valkā.

5529.

Kādreiz čigānam pietrūcis putras, ko dot bērniem. Tas

iesmēlis spainī ūdeni, uzsēdies virsu, nopirdies un, dodams

bērniem, teicis: «Strebiet. nu, strebiet! savs aizaids kad ir

klāt. tad vienmēr labāks par pliku udentiņu!»
Uzrakstījis K. K—pe. Valka.

5530.

Čigānam nomirst tēvs. Viņš sakaj «Dievs, dbdi kādu

nāvi dodams, bet ne tādu, kā manam tēvam. Pēdīgi, kad mi-

ra, trīs pirdieni vie' izgrūda. Vai tas bija bez moku!» —

Uzrakstījis Kārlis B—ms. Rīga.

LFK 25. 2459.
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5551.

Čigānam jāiet zaldātosf. Bet čigāns grib tikt no kara

klausības vaļā un tamdēļ izdomā tādu joku. Kā jau zi-

nāms, visus iesauktos apskata, arī čigānu. Bet čigāns sa-

kai, ka esot slims. Kaof nu neviens netic, un čigāns jau
gandrīz zaudējis pacietību, tas griežas pie ārsta un saka:

<Tu netici, bet es tev saku, man iekšas ir sapuvušas, ja
netici, tad paosti man pie dirsas.»

—

Uzrakstījis Jānis X—ciems, Rīgā.

Teic. no Rīgas.

LFK 464, 2170.

5532.

Kāds čigāns air savu krūmu jaunkundzi piedzīvojis bēr-

nu, bet meitu par sievu neņēmis. Čigāns tiek aizsaukts pie
mācītāja, kas to pūlās pierunāt meitu precēt. Bet čigāns
neļaujas pierunāties. Mācītājs sadusmots izsaucies: «Tur

zemei vajadzēja degt, tāda grēka dēļ!» — «Karsts jau bija»,
— atbild čigāns un aviziet.

Uzrakstījis Kārlis B—ms. Rīgā.

Teic. no Valmieras apr.

LFK 25, 2425.

5535. Čigāna krustības.

Čigānam vajaga naudas. Viņš aiziet pie mācītāja un

saka: «Cienīgs mācītāja lielskungs, lūdzu kādu rubulīti

Ī,riekš kristībām, man dēls piedzima.» Mācītājs netic, iet

īdzi skatīties. Čigāniete guļ gultā. Mācītājs prasa):
«Kur

tad ir tas dēls?» — «Are, cienīgs mācītāja lielskungs», at-

bild čigāniete, «dēliņš pabāza galviņu, apskatījās, ka ne-

bija ko ēst un atlīda atpakaļ.»
Uzrakstījusi R. Sk.

Teic. F. G.. Alūksne un Cēsīs.

5534.

Kāds čigāns bieži gājis pie līdz palicis jau
tam par apnikumu. Mācītājs vairākas reizes nav čigānu
laidis iekšā. Kādreiz čigāns piejājis jāšus* un lūdzis meitām,

lai tak cienīgtēvs pēdīgo reizi pie viņa iznāik ārā, jo viņam

pāris svarīgu vārdu tam jāprasa. Meitas pateikušas. Mā-

cītājs izgājis uz balkona. Čigāns jājis pretīm, piejājis, pa-
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cehs zirgam asti un «Saki, cienīgsi mācītāj, vai
tas caurums urbts vai dedzināts?» Uzdevis zirgam ar džin-
džalu un aizjājis.

Uzrakstījis Kārlis B—ms, Valmierā.

Teicēja Alvīna U—te. 40 g. v.. Mujēnu pag.

LFK 25, 10440.

b. ČIGĀNIETE.

5535.

Čigāniete lūdz tabaku un sola saimniekam: «Es par te-
vi Dieviņu lūgšu, lai tava gultiņa nečīkstētu (uzsvērt
otro balsienu ne č ī kstētu).»

Uzrakstījis J. G—ste. Jelgavā.

5556.

Reiz kāds čigānsl ar čigānieti piegājuši upesmalā pie
laivenieka, lai tas tos ceļot pāri. Laivenieks teicis, ka abus
reizē pārcelt nevarot, jo laiva esot par mazu un tamdēļ
uzaicinājis laivā kā pirmo čigāmieti. Kad nu bijuši labu ga-
balu no krasta nobraukuši, laivenieks iedomājies nopro-
vēt skaisto čigānieti. Čigāniete, protams, pretojusies un

kliegusi. Čigāns/ no krasta saucis čigānietei: «Šauj delnu

priekšā, šauj delnu priekšā!» Laivenieks atbildējis: «Ir

jau iekšā.»

Uzrakstījis N. Ļ—ks.

Teicēja H. Ļ—ka, Jēkabpils-Krustpils apk.

5537.

Cesvainē reiz dzīvojis uradņiks, kārdā Cebers. Viņš
bijis ļoti sirdīgs uz čigāniem. Tā kādā reizē viņš ierauga,
ka muižas zirņu laukā viena čigāniete šķin zirņus. Viņš

tūlīt iet čigānieti ķīlāt. Cebers piegājis pie čigānietes un

prasa, kas šai te atļāvis dienas laika zagt? Čigāniete at-

bildējusi: «Ak tu, žēlīgs Dievs, viņš vel nezina, ka zir-

nis priekš visiiem ceļai gājējiem!» Čigāniete plūc tik vaļā

un nemaz neklausās, ka Cebers tur apkārt kaļ. Te uzreiz

Cebers pieiet tai taisni klāt un prasa: «Čigāniete, uzradi

pasi!»
— Čigāniete klausās un šalca, ka šai tādas lietas ne-

esot. Kā tad šai pases neesot! Tad čigāniete teikusi: «Ak

tad to manu pasi jūs gribat redzēt?» — Nūja, ka gribot re-
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dzēt, lai tikai rādot drīzāk. Čigāniete arī tūlīt saraun vi-

sus bruņčus gaisā un, pagriezusies pret Ceberi, saka: «Nu,

kungs Ceber, tad lasi nu to manu pasi!» Kungs Cebers par

to nokaunējās un aizgājis projām. Čigāniete vēl kliegusi

pakaļ: «Neej nu prom, kungs Ceber, lasi nu to «pasi»!»

Kungs Cebers vairs i atpakaļ neskatījies. Čigāniete nu pie-
šķinusi zirņus, cik vien grib. No tā laika vairs Ceberim

nebijis nemaz miera no čigānietes, jo viņa pa visu apkārt-
ni gājusi stāstīdama, ka kungam Ceberam vajagot parā-
dīt pasi (saprasti tikai, kuru pasi) un tad viņš dodot no kun-

ga tīrumiem, lai ņemot, ko vien gribot, i šī tā esot dabūjusi

zirņus ēst, ka lai vēders plīst. No tās reizes Cebers, ierau-

dzīdams čigānieti, bēdzis vai ellē iekšā, lai tikai nebūtu

ar viņu jāsatiekas.
Uzrakstījis Br. R—tiņš, Rīgā.

Teicējs Kārlis U—ts, ap 50 g. v., Cesvaines p., Madonas apr.

Noklausīta Grašu pag., Madonas apr.

LFK 72, 6890.
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I.Akadēmiskā intelligence.

1. PROFESORI.

5538.

Pie profesora mācījusies jauna meiča. Vēlāk, kad mei-

ča apprecējusies, viņa mācības pārtraukusi. Kādreiz viņa
atkal atnākusi pie profesora tāpat paciemoties. Profesors

ievedis jauno sievu savā darba istabā un radījis dažādas pē-
tīšanai noderīgas lietas. Starp citu viņš rādījis arī mikro-

skopu un stāstījis, ka tas esot tāds daikts, kas mazas lie-

tas spējot pārvērst par lielām. To izdzirdusi, jaunā sieva iz-

saukusies: «Ā, tāpēc mans vīrs manus pirkstiņus arī sauc

par mikroskopiskiem!»
Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teic. S. H., no Jaunlatgales.

5539. Profesora sieva.

Vecam profesoram ir jauna sieva. Reiz sieva aiziet pie

jauna dabas zinību studenta, viesos — «paamizēties». Tā

apskata visus studenta instrumentus un ierauga mikrosko-

pu. «Aizdodiet man šo mikroskopu, manam vīram jāpa-
lielina kāda lieta, kas tam ir par mazu!» To dzirdot, stu-

dents pasmīn un saka: «Es labāk jums aizdošu savu, kas

bez palielināšanas ir pietiekoši liela.» —

Uzrakstījis Oļģerts.

Noklausīta Ventspilī.
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2. ĀRSTI

a. VĪRIEŠI PIE ĀRSTA.

5540.

Kāds jauns vīrs aizgājis pie ārsta un žēlojies, ka viņa
sievai neaugot zināmā vietā mati. Ārsts pasmaidījis un at-

bildējis: «Vai jūs esiet redzējuši, ka uz kāda laba sporta
laukuma zāle aug?»

Uzrakstījusi L. L., Rīgā.

5541.

Pie Dr. S—ķera aiziet kāds Esot slims, bet

nezinot, kas par vainu. Ārsts izmeklē: jā, slims gan! Kur

tad šis esot «tādu» slimību dabūjis? Nu kareivis stāsta:

«Nezinu, kā tas gadījās ..
.

Gāju pa ielu
.

.
. nāca auto

..
•

sabrauca mani —untā tā slimība sākās!» Ārsts pasmīn un

izraksta recepti, lai ejot uz aptieku, iedošot zāles. Ap-
tiekārs recepti izlasa un iedod kareivim brilles. Šis brīnās:

viņam tak briļļu nemaz nevajagot. Bet receptē tā esot rak-

stīts, atteic aptieķnieks. Kareivis! iet atpakaļ pie ārsta un

Ērasa, kāpēc šis viņam brilles izrakstījis. «Nu», atteicis

>r. S—ķers, «lai jūs varētu labāki redzēt un nesamainītu

auto ar sievišķi!»
Uzrakstījusi S. R.

Teicējs S. F., Rīgā.

b. ZEMNIEKI UN ZEMNIECES PIE ĀRSTA.

5542.

Pļaviņu ārsts R—pe, ja bijis drusku iereibis, un ja sa-

nākušās mātes gudri stāstījušas par slimībām, ka galvenā
vaina esot tad 1

,
kad nevarot ēst, vai kad negriboties ēst,

mēdzis teikt: «Kas nevar ēst, tam nav ko dirsst; kam nav

ko dirst, tam jānomirst!»
Uzrakstījis O. T—ns, Alsviķu pag

5543.

Pie ārsta aizgājusi kada veca sieviņa un žēlojusies aT

ausu sāpēm. Ārsts izmeklējis, apprasījies par slimības gai*



tu un beigās ieprasījies, kā tad ar dzirdēšanu esot. Sievi-

ņa atbildējusi: «Kur nu, daktera kungs, trīs dienas nāca

sūdi, ceturtā tā kā drusku rimās, bet tad arī dzirdēšana vairs

nekāda nav!»
. . .

Uzrakstījusi S. R.

Noklausīta Vidrižu pag.

5544.

Pie Vecpiebalgas ārsta reiz ieradies kāds zemnieks un

sūdzējies par niknām vēdera graizēm. Ārsts noprasījis:
«Vai tev lupte ar staigāi?» Zemnieks, nesaprazdams jautā-
jumu, atbildē jis: «Nē, man lupatas nava». • Tas ārstu tā

saniknojis, ka viņš zemniekam uzbļāvis: «Lops, vai tu

pirst arī vari?» Zemnieciņš laimīgs,, ka beidzot dakteri sa-

pratis, priecīgā balsī atbildējis: «Jā gan, lielskungs! Pirst

varu un bazdāt arī es varu, beft lupatas gan man nava!»

Uzrakstījis Fr. R—ga, no Sinoles pag.,

5545. (var.)

Lauciniece aizgājusi pie ārsta. Ārsts prasījis: «Vai tu

luftē?» Lauciniece:
— «Nē, kungs, ko es tur pielusiēšu, lai

nu tie jaunie lustē.» — Ārsts: «Vai tu bezdi?» Lauciniece:

— «Nu. pa bišķam jau gan.» —
Ārsts: «Vai tev cauri iet?»

Lauciniece:
— «Nē, kungs, apkārt pa vārtiem nācu.» —

Ārsts: «Lops, vai tu pļūtī?» Lauciniece : — «Ja, kungs,

briesmīgi!» —

Uzrakst. nezināms.

Citi varianti: no Mērsraga, no Rīgas, no Slokas, no Vidrižiem. PBK,

5546.

Pie ārsta aizgājusi kāda sieviete un prasījusi bērnam

vēderzāles. «Kād' vins dirs, biez' vai šķīst]?» prasījis
ārsts. Sieviete atteikusi: «Apmēram tadu, ka jusu bul-

jonu.» Dakteris saskaities un gribējis sievu par kuņu no-

jaukt, bet nezinājis vārda. Tapec viņš prasījis: «Ka to

sauc, ar div' sprākl' un kas taisa: vau, vau?» — «Kuņa», at-

teikusi sieviete. «Tu, kuņ\ tu kuņ'b bļāvis dakteris.

Uzrakstījās A. J—gs.

Teicējs P. J—gs, Valka.

579
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c. KUNDZES UN JAUNKUNDZES PIE ĀRSTA.

5547.

Kāda jauna, precējusies koķete atnāk pie ārsta. Ārsts
ludz viņu izģērbties, bet šī atbild: «Es jau esmu precēju-
sietsi». — «Nu, ja neizģērbsaties, tad es jūs neārstēšu». —

atbild' ārsts. Paciente izģērbj ais un piegrūž ārstam: «Bet

kāpēc jūs neizģērbjaties?»
Uzrakstījusi S. R.. Rīgā.

Teic. F. A.. Rīga.

5548.

Pie ārsta griežas galīgi nobēdājusies kundze: «Ko lai

es daru, mans vīrs nevar pat uz kājām nostāvēt!» — «Vai

tas jau ilgi novērojams?» — «No mūstu medus mēneša.» —

«Nu labi, es parakstīšu zāles.» — «Cik reizes man tās viņam
vajadzēs dot?» — «Viņam nemaz, bet jūs pati ieņemiet 4

reiz dienā, tad jūs arī viņam naktī ļausiet mierīgāki gu-
lēt.» —

Uzrakstījusi S. R., Rīga.
Teic. F. A., Rīgā.

5549.

Kāda resna, sakrunkājusies dāma griežas pie cbirurga,
lai savelkot viņai ādu stingrāki. Chirurgs to arī dara. Bet

dāma visu laiku saka: «Velciet vēl ciešāki, vēl augstāk.»
— «Vairāk nevar», — atbild ārsts, —

«tad jau jums zem zo-

da atradīsies spalvas.» —

Uzrakstījusi S. R., Rīgā.
Teic. F. A., Rīgā.

5550.

Ārsts izdara kādai skaistai dāmai aklās zarnas operāci-
ju. Pēc operācijas dāma jautā,: «Bet vai rētu daudz varēs

redzēt?» — «Tas atkarājas pilnīgi no jums», —
atbild ārsts,

skatīdamies uz mazo rētu dāmas rožainā miesā.

Uzrakstījusi S. R., Rīga.
Teic. F. A., Rīgā.
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d. DAŽĀDI GADĪJUMI.

5551. Mājas aptieka.

Kādai jaunai dāmai viesībās palļek joti slikti. Par lai-
mi, viesu starpā gadās arī ārsts. Ārsts slimo ienesi nama

tēva guļamistabā. Pēc brītiņa ārsts ienāk pie viesiem un

saka: «Paldies Dievam, pateicoties mājas aptiekai, slimnie-

ce nāca pie samaņas un drīzi varēs celties.» Viens no vie-

siem pieceļas un. piegājis pie ārsta, saka: «Ārsta kungs,
jūsu mājas aptiekai ir durvis vaļā, lūdzu aiztaisiet tās cieti,
lai aptiekārs neapsaldējas.»

Uzrakstījis T. Abeltiņiš, Daugavpilī.

5552.

Kāds ārsts apprecējis jaunu skaistu sievu. Reiz pašā

ziemassvētku vakarā ārstam bijis jābrauc pie kāda slimnie-

ka. Sieva ne par ko to negribējusi laist. Kad nu vīrs bei-

dzot apsolījies viņai kaut ko atvest tad atlaidusi arī. Ārsts

aizbraucis pie slimnieka, vārdā Krauze, bet atradis to jau
mirušu. Lai pārliecinātos, ar kādu slimību tas miris, ārsts

līķi izmeklējis un atradis, ka viņam ir neredzēti liela lie-

ta». Ārsts «lietu» nogriezis un ietinis vatē, gribēdams to

nodot muzejam, vai izlietot zinātniskiem pētījumiem. Ta

ārsts domīgs atgriezies mājās un pavisam aizmirsis, ka ap-

solījis sievai atvest kādu dāvanu. Mājās tam sieva tūlīt

pārmeklējusi kabatas, cerēdama uz apsolīto dāvanu. Ne-

jauši viņa atradusi vatē ietīto Krauzes «lietu» un izsauku-

sies: Ko? Vai tad Krauze nomiris?»
Uzrakstījusi S. R., Rīga.

Teiģeja S. H., no Jaunlatgales.

5555.

Žīds aizgājis pie B&va drauga un stāstījis: «Ui, mane

mīle drauge. kāda man liela nelaime. Kad es bije jauns,

man bije sore. Bet manem sorei bij aklā kiške. Aizvede

pie daktere. Atnāce sore mājā labe un vesele. Te daktere

klāt un sake: «Ui, es aizmirse ieks tave sievas vedere save

brille. Ved mane sore līdz un nem to brille ara. Atnāk

sieve māije pavisam lustīge. Te daktere klāt un sake: «Ui,

mīle ļoske. es aizmirse ieks tave sieves vedere adate. Nem
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mane sore un nem tā adate āre. Atnāk sieve māje pavisam
lusitīge. Daktere atkal klāt. Bet, mīle, dārge Joske, es atstāje
tutene ieks tave sieva? vēdere. Tad es tape nikneunteic: ja
tu gribe ekš mane sores vēdere iztaisīt noliktav, tad ērīko

tur knop. Kad tave mante vajg ekšā likt, tad atknopē, bet

kad jāņem ālre un nevaig, tad lai stāv cēt».

Uzrakstījusi R. St—zdiņa.
Teicēja Matilda B—niece, 24 g. v., no Latgales.

3. STUDENTI.

a. MEDICĪNAS STUDENTI UN STUDENTES.

5554.

Kādas universitātes medicīnas studenti un studente* iz-

braukuši zaļumos. Kad jau galvas bijušas labi iesilušas, un

visām un visiem jau bijuši uzdziedāti tosti, piecēlies kāds

students un teicis: «Visam jau mēs esam laimes uzsaukuši, es

paceļu savu glāzi tiem vārtiem, pa kuriem esam iznākuši

visi un arī es!» Pēc jautri uzdziedātām laimēm piecēlusies
kāda studente un uzsaukusi: «Bet es paceļu glāzi tai atslē-

gai, kas vārtus atslēdza!» Uzrakstījusi L. L.. Rīgā.

5555. Students uz grūtam kajam.

Kādam studentam, mācītājai dēlam, sasāpējis vēders.

Tas nu griežas pie vecāko kursu medicīnas studentiem, lai

izmeklējot šā slimību. Tie izmeklē, redz, ka tikai nepiera-
stā alus dzeršana vainīga, bet, gribēdami to piejokot, savā

starpā ilgi saspriežas un vēlāk slimniekam ziņo, šiem jaatzī-

stot bēdīga lieta: viņš esot uz grūtām kājām. Tas arī nobi-

jies un rakstījis garu atzīšanās un grēku sūdzēšanas vēstuli

tēvam. Uzrakstījis O. T—ns, Alsviķu pag.

Dzirdēta vilcienā.

b. STUDENTES.

5556.

Tukšā vilcienā intimi sarunājas divas studentes. Zem

sola, ar vienu latu kabatā <aiz zaķa», brauc kads students,
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Par studenta klātbūtni meitām nav ne jausmas. «Zini, Lilij,
es spētu atdoties vīrietim, ja man samaksātu vienu miljonu»,
saka tumšmate. «Nu, es būtu ar mieru arī par piecisimti

tūkstošiem», atbild Milija. Tā «savstarpējā konkurencē»

summa aizvien tiek samazināta. Students zem sola ar intere-

si seko šij mazāksolīšanai, līdz tam sāk nākt miegs. Tomēr,

negribēdams palaist garām izdevīgu gadījumu, viņš no sola

apakšas sauc: «Jaunkundzes, kad noiet līdz latam, tad

uzmodiniet mani!»
Uzrakstījis L. P.. Rīga.

5557,

Kāds students bij liels pļāpa. Viņš bieži vien no mazāka

nieka iztaisīja lielu lietu un prata to asprātīgi citiem stā-

stīt. Kādreiz tas ar savām runām bija aizskāris trīs studen-

tes, kuras nolēma puisim atriebties. Viņas uzaicināja stu-

dentu pie sevis un sāka pacienāt ar sūriem ēdieniem, pec tam

ar tēju. Tēju students dzēra ļoti daudz. Pec tējas visi gāja

pastaigāties. Nonākot Daugavas mala. studentes studentu

uzaicinājušas izbraukties laiviņa. Brauc. Drīzi vien stu-

dents sajūt Vajadzību tikt mala, bet jaunavas pat nedomā

krastmalā braukt. Pēc ilgāka laika brauc garam kādai sa-

lai. Students ar varu grib tikt uz šīs salas, runa par salas

skaistiem krastiem un skatiem. Studentes tikai smejas. Bei-

dzot gadās braukt kādai mazai saliņai tieši sairam. Students

vairs nevar nociesties, izlec no laivas un, peldus sasniedzis sa-

lu, pazūd krūmos. Studentēm to tik vajadzēja. Viņas aiz-

brauc mājās, un students nak valodas. Kādreiz viņam jauta,

kāpēc viņš bēdzis no laivas āra. «Laiva bija trīs caurumi,

paldies Dievam, laikā izlēcu un nenoslīku».
Uzrakstījis T. Abeltiņs.

Noklausīta Daugavpilī.

c. STUDENTI DAŽĀDĀS GAITĀS.

5558.

Kāds korporelis sapņojis, ka šis atrodoties debesis. Bet

šim tur nemaz nepaticis, bijis traki garlaicīgi un, galvenais,

nekur nav dabūjis iedzert. Sācis ilgoties pec Rīgas. Piegājis

pie Dieva un lūdzis, lai laižot šo zeme. viņam nemaz debesis

nepatīkot. Dievs arī apsolījies šo laist, bet tad viņam jatopot
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par zirnekli. Šis bijis ar mieru. Laidies, laidies pa pavedie-
nu zemē. Nokļuvis jau līdz Pētera baznīcas torņa galam.
Te uzreiz aptrūcis pavediena. Spiedis, spiedis — gribējis iz-

spie-t . . . appir—ies un pamodies!
Uzrakstījusi S. R.

Teicējs S. F., Rīga.

5559.

Kādam nabadzīgam studentam nav nekad naudas, ko

dzīvokli samaksāt. Pienāk atkal īres maksāšanas diena.

Students izgudro viltību, kā saimnieci aizbaidīt. Viņš no-

ģērbjas pilnīgi kails. Kad saimniece ver durvis, tas nostājas
viņas priekšā un jautā: «Vai man šlipse ir kārtībā? Saim-

niece pa kaklu, pa galvu aizcērt durvis un metas prom. Tā

to dienu students dzīvo netraucēts.

Uzrakstījusi S. R.

Noklausīta Rīga.

5560.

Reiz kāds students pamodies un dzirdējis blakus istabā

šādu sarunu: «Sieviņ. kāp tu virsū
.. .

čīk-čāk!» Šāda

saruna to ieinteresējusi, un viņš sācis piegriezt tai lielāku uz-

manību. Te atkal atskanējis: «Bet, vīriņ, kāp nu tu virsū...

čīk-čāk-čīk!» — «Nē, sieviņ. kāpsim labāk abi virsū
.

.
•

čīk-čāk-čīk-čāk!» Students nolēmis iet pēc paskaidrojumiem,
jo viņam šādai rīcība izlikusies dīvaina. Viņš pieklauvējis
pie blakus durvīm un lūdzis pēc paskaidrojuma: to viņš sa-

protot, ka viens kāpjot virsū un otrs, bet nesaprotot kā da-

rot, kad abi divi kāpjot: virsū! Blakus iedzīvotāji tam snie-

guši šādu atbildi: «Redziet, šodien mēs taisāmies aizceļot:

pakojam čemodānu. Bet lūk nelaime! nevar aiztaisīt. Un

tad es teicu sievai, lai kāpj virsū, bet arī tad nevarēja aiz-

taisīt. Tad es kāpu virsū — bet arī par vieglu un beigās, kad

uzkāpām abi divi. čemodānu aiztaisījām!» Anonīma.

Uzrakstīta Rīgā.

5561.

Aukstā ziemas laikā, kāds students ieiet lauku kroga

paēst un apsildīties. Krodzinieks bija izgājis, un krogus va-

dību uzticējis savai jaunajai meitiņai. Students, paēdis un

sasildījies, iesāk ar meitu sarunas. «Vai jūs esiet sasiluši?»

jautā meita. Paldies, tā jau gandrīz visi locekļi butu kar-
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tībā, tikai tas viens, ka nevar sasildīties, tā nevar, kā ciets,

tā ciets!» saka students. Šī atnesīšot siltu kompresi. Nē ari

tas nelīdzēšot, tā students. Bet viņai esot kāda vietiņai, kur

varēšot sasildīt. Labi. Kārtīgi sasildījis, students aiziet.

Atnāk tēvs, galīgi nosaldējis degunu. Tas vaimanāi, lai dod,

ar ko ātrāki degunu sasildīt. Bet meitiņai nu ir jaunai gudrī-
ba. «Nē, tētiņ, tā tu nesasildīsi. Bet te bija kāds jauns cil-

vēks, un tas parādīja man vienu vietiņu, kur viņš varēja sa-

sildīt savu jau pavisam nosalušo locekli. Nāc šurp, tētiņ,
še!»

Uzrakstījusi S. R.

Teicējs A. T., Rīga.

5562.

Reiz iet pa ceļu viens zemnieks. Viņam pakaļ nāk divi

studenti. Te zemnieks nogriežas no ceļa. lai izdarītos sevis

pēc. Te viens students saka otram: «Tu redzēsi, kad viņš
izdarīsies, tad viņš paskatīsies uz savu čupu!» Tā arī no-

tiek, vecis atskatās. Students pieiet tam klāt un jauta, kāpēc

viņš skatās uz saviem izkārnījumiem? — «Nu, es apskatījos,
vai tur jums abiem būs diezgan!» vecis atceri

Uzrakstījis Jānis K—ģis, Valgales pag.

Teic. A. Balodis. Valgales pag.



586

II. Skola.

1. INSPEKTORI.

5563.

Kadā pagastā bija izplatīts savāds bērnu biedēšanas pa-
radums. Ja bērns negrib klusēt, tūlīt kāds vecāks izsaucas:

«E, Jāni, atnes nazi, Pēterīts mani neklausa, izgriezīsim vī-

ram pautus». Pēterītis skatās, — nes gan Jānis nazi, labāk

paklausīs. Viens no šādiem Pēterīšiem, kas no tādiem drau-

diem baidās, sāk iet skolā. Cara valdības laikā jau no pir-
mās ziemas vajadzēja mācīties krievu valodu. Laiku pa
laikam skolas ieradās inspektors, kūs pārbaudīja skolnieku

zināšanas, galveno vērību griezdams' uz krievu valodu. Tā

arī šai skolā ieradās inspektors. Skolnieki nobijušies ne-

maz nevar parunāt. Inspektors izmēģina šā un tā,, bet visi

stipri nedroši. Viņš nav apmierināts un domā labāk prasīt
atsevišķu priekšmetu nosaukumus krievu valodā. Izņēmis no

kabatas nazi, rāda skolniekiem, kas tad tas tāds esot? Šo no-

saukumu zin visi. Redzēdams, ka Pēterītis žāvājas, inspek-
tors, ar roku norādīdams uz viņu, jautā: «Ti povtori».
Zēns to lietu saprot savādāk, jo mājās iebiedēts, ka par sliktu

mācīšanos, skolotājs izgriezīs pautus. Redzēdams, ka in-

spektors tur nazi rokā, zēns klusē. Inspektors atkārto jautā-
jumu: «Povtori», un sāk tuvoties Pēterītim. Puika atbild:

«Ir gan». Un tur par drošāku dot kājām vaļu un pa durvīm

ārā.

Uzrakstījis T. Abeltiņš, 1913. g.

Noklausīta Ļaudonas pag.

5564. (var.)

Cara laikos pa pagastskolām brauca krievu inspektori,
kas neprata nemaz latviešu valodu. Tā reiz. kādā skolā bijis
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gaidāms inspektors. Skolotājs jau iepriekš puikas sabaidī-

jis, lai mācoties labi krievu valodu, ja nemācīšoties, tad in-

spektors griezīšot pautus ārā. Inspektors atbraucis. Puikas

bijuši kā uz karstām oglēm. Visi skolnieki sasaukti vienā

klasē, un inspektors nosēdies pie katedra. Izvilcis no kaba-

tas nazi un prasījis: 9TO TaKoe ?" Neviens nekā

neatbildējis. Visi jau no bailēm trīcējuši. Inspektors at-

kārtojis vēl reiz: ~H-to 3to T-a-Koe ?" Atbildes nebijis. Ta-

gad inspektors piesaucis kādu puiku sev klāt un jautājumu
vēl reiz atkārtojis. Puika klusējis. Tagad inspektors pats

pateicis: „3to ho>k! Hy noBTopu!" Puikam izklausījies,
ka. inspektors prasa: «Nu pauti ir?» Inspektoram par lielu

brīnumu, visi zēni metušies pa logiem un durvīm no klases

laukā. Šis palicis viens pats sēdot tukšā klasē.

Uzrakstījusi S. R.

Teicējs S. F.. Rīga.

2. SKOLOTĀJI.

5565.

Kāds jauns skolotājs iemīlējies savā skolniecē. Arī šī

nav bijusi pret skolotāju gluži vienaldzīga. Tā reiz kādā

vientuļākā vietiņā, skolotājs paņēmis meiteni klēpī. Šī ju-

tusi, ka skolotājam biksēs ir kautkas ciets. «Kas tev, mīļais,

tāds ciets bikškabaiās?» šī prasījusi. «Ak tas tikai būs aiz-

mirsies penālis!» šis nosarkdams atbildējis.
Uzrakstījis Kārlis K—pe. Valkā.

Teicējs Roberts Š—ka.

5566.

Tēvs raksta skolotājai — jaunkundzei —
atvainošanas

vēstuli:

«Ļoti lūdzu atvainot, ka mana meita Elza. nevarēja va-

kar skolu apmeklēt Jo manai sievai, viņas mātei, bija radī-

bas, un Jūs jau, jaunkundze, taču ziniet, ka tad ir"

Ar cienību Peter Kalniņ.»
Uzrakstījusi S. R.

Teicējs A. T.. Rīgā.
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3. SKOLOTĀJI UN SKOLNIEKI.

a. RELIĢIJAS STUNDĀS.

5567.

Skolotājs reliģijas stunda jauta skolniekiem, vai tie

varētu viņam sacīt, kādas lietas pieder pie garīgām. Te pa-

ceļas) kāds žīdu tautības skolnieks un teic: «Skolotāje, es

domāje, ka poutes ar' pieder pe gorigem lietem». —

Uzrakstījis Fr. K—īiņš, Vecgulbenē.
LFK 142, 2065.

5568.

Reiz klasē skolotājs bērniem jautā: «Kas ir vissaldākais

grēks?» Pieceļas mazs zēns un šļupstēdams saka: «Pīda!»

«Kas tev to teica?» jautā skolotājs. — «Paputs!» — «Lai rīt

tavs papus atnāk uz skolu!» sadusmojies saka skolotājs. No

rītai zēns atnāk viens un, pie skolotāja piegājis, saka: «Tko-

lotāja kungts! Mēts abi ar paputi tpliedam vitu nakti un ne-

valējām pie tita tlēdiena nākt. Mants paput teica, tkolotāja

kungt, ja jūt domājot titādi nekā mēt, tad jūt estot tik tādt

diltā; pūtējt!»
Uzrakstījusi S. R.

Teicējs S. F., Rīgā.

5569.

Reiz skolotājs skolā prasījis bērniem: «Kas ir vislabā-

kais pasaulē?» Skolotājs domājis Dievu. Viens puika piecē-
lies un sacīs: «Pitient!» Skolotāj* puiku izbāris un aizsūtī-

jis uz māju pēc tēva. Otrā dienā puika atnācis viens pats

bez tēva. Skolotājs prasīji*, kamdēļ tēvs neesot nācis? Pui-

ka sacīš: Mēt abi ar tēvu mājā notpriedāim, ka pitient ir un

paliek tat labākait pataulē!»
Uzrakstījis Kārlis S—jiņš. Smiltene.

Teicēja Alīde J—me, Smiltenes pag.

LFK 207. 770.
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b. VALODAS STUNDĀS.

5570.

Skolotājs jauta skolniekam: «Pasaki man, kāds ir
daudzskaitlis no vārda — sieviete?»

Skolnieks (atri): — «Meitu maja, skolotajā kungs!» —

Uzrakstījusi S. R., Rīgā
Teic. F. A.. Rīga.

5571. Zariņu Kārlis (K. Millers) klasē.

«Tā arī var...»

Kādā valodas stundā M. stāsta — bieži vie' gadoties, ka

vienā apvidū kādu lietu saucot pavisam citādi nekā otrā.

Vidzemē, piemēram, sakot «adatas actiņa», šā pusē Kurzemē
— adatas dirsiņa».

— «Tad jau var sacīt arī «adatas pīzdiņa»c galdam pārlie-
cies, čukst biedrim kāds skolnieks.

<Tā arī var, tā arī var!» dzirdējis lāga, nedzirdējis,
piekrīt Millersi.

Klasē visi vienos smieklos. — pats Millers līdzi. Sirsnīgi
izsmējušies, ķeras atkal cītīgi mācībās.

Uzrakstījis A—dēls, Rīgā.

5572.

Ģimnāzijā franču valodas skolotājam ļoti patikusi viena

skolniece. Viņš meiteni ļoti izlutinājis. Beigās iznācis tik

tālu, ka meiča vairs nemaz nemācījusies. Ja skolotājs stundā

kaut ko prasījis, šī tikai smējusies un teikusi: «Es negribu!
Es negribu!» Reiz skolotājs noskaities un vaicājis, cik viņai
esot gadu? Meitene atbildējusi, ka tik un tik. Uz to skolo-

tājs teicis/: «Nu, tad gan jau ir laiks «gribēt»!
Uzrakstījusi S. R., Rīga.

Teic. M. Titāns, no Jaunlatgales.

5573.

Kr—pils pilsētas skolā kādreiz bijis uzdots dzejolītis:
Vecais tēvs ar apinīti,
Tie viens otram labu dara;

Tēvs dur mietu apinim,

Apins tēvu dancināja.
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Nerātņi zeni, dzejoli pārstrādājuši pec sava prata, un tas
sācies:

Vecais tevs ar veco mati,
Tie viens otram labu dara

Kad nu stunda sākusies, skolotājs kadu zenu izsaucis, un

tas enerģiski iesācis:

Vecais tēvs ar veco māti,
Tie viens otram labu dara

. . .

Visi smējušies pilna tikai atbildētājs stāvējis kluss.

Uzrakstījis N. Ļ—ks.

Teicēja H. Ļ—ka, Jēkabpils-Krustpils apk.

c. DABAS ZINĀTŅU STUNDĀS.

5574.

Botānikas stundā skolotājs prasa skolniecei, kādā ceļā

vairojas augi? «... Augi? . .
To es gan jums nevaru pastā-

stīt, bet — es zinu pastāstīt, kā vairojas dzīvnieki», atbild

meitene nosarkdama.
Uzrakstījusi S. R., Rīga.

Teic. F. A., Rīgā.

5575.

«Nu, ko jus pateiksiet par stārķi?» jauta skolotājs mazai
Elzai.

Elza pietvīkusi atbild: — «Tas viss ir pasakas, skolotajā

kungs!» —

Uzrakstījusi S. R., Rīga.

Teic. F. A„ Rīgā.

5576.

Kādreiz kāds Daugavpils Skolotāju institūta pēdējās kla-

ses audzēknis, pasniedzot stundas pamatskolas klasēs, kopā
ar bērniem apskatījis stārķi. Bērniem viņš jautājis, kā stār-

ķi vēl saucot: Bērni atbildējuši: «Par svēteli». Pasniedzējs

jautājis tālāk: «Kāpēc stārķi sauc par svēteli?» Kāids no

bērniem enerģiski uzcēlis roku, teikdams: «Es, es zinu». Nu

pasniedzējs jautā tam: «Kāpēc?» — «Tāpēc, ka stārķis nes

mazus bērnus», tas atbild. Tad pasniedzējs jautā: «Vai tu



esi redzējis, ka viņš nes?» Tur zens atbildējis: «Nē, bet
mana mamma teica».

Uzrakstījis N. Ļ—ks.

Teicēja H. Ļ—ka, Jēkabpils-Krustpils apk.

55??. Patiess notikums.

Skolā, dabas zinības stundā, skolotājs piesauc kāldu skol-

nieci pie tāfeles uzzīmēt dzīvnieka gremošanas kanālu. Skol-
niece to zīmē no kādas grāmatas. «Nu, kur jums tur ir anā-

lais*) caurums?» ieprasās skolotāja. Skolņiece rāda grāma-
tas zīmējumā anālo caurumu. «Nē tāču», uztraucas skolotā-

ja, «es jums to neprasīju, es prasu, parādiet, kur ir jūsu anā-

lais caurums!» (Ar to skolotāja domāja, lai skolniece parāda
savā zīmējumā anālo caurumu). Meitene, galīgi nosarkusi un

apjukusi, stāv pie tāfeles, bet visa klase rēc no smiekliem! —

Uzrakstījusi S. R.

Dzirdēta ka notikums Rīga.

d. VĒSTURE UN lEVĒROJAMI VĪRI.

5578.

Skolotājs bērniem pārmet, ka esot gan pasaule izlaidusies

uz visādiem netikumiem. Jānītis aizgājis uz maju un dzir-

dēto izstāstījis vecākiem. Tie skolotajam pilnīgi piekrituši.
Pēc vakariņām māte sacījusi uz tēvu,_lai pagaidot šī viņam

ko rādīšot, bet Jānītim likusi iziet āra. Zens tomēr projām

negājis, bet pa atslēgas caurumu
visu noskatījies. Otra dienā*

aizgājis uz skolu un stāstījis skolotājam: šis arī tagad piekrī-
tot viņa Pat šā māte esot nogājusi no ceļa. Šislesot

pa atslēgas caurumu noskatījies, ko viņa esot radījusi tēvam:

uz vienas ciskas bijis uzzīmēts K—nings. uz otras U—nis, bet

pa vidu laikam D—bins — tādu garu bardu jau bijis!
Uzrakstījusi S. R.

Teicēja V. E., Rīga.

5577. — 5580.

1. Satieku mazo Krišeli uz ceļa,_kad tas nāk no skolas

mājā, un prasu: «Nu, kā labi iet skola ar mācībām?» — «Va-

ren !» šis brammanīgi atbild. «Nu, kāda stunda tev šodien

*) Resnās zarnas pakaļējais gals, kas atveras ar caurumu.
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vislabāk pie sirds gāja?» — «Brīvās stundas», — atkal tikpat
brammanīgi tas atbild. «Nē, nē, es domāju mācības stundas!»
— «Aha! Vēstures!» — «Un ko tu labu no vēstures man

varētu pastāstīt?» — «Nu, ko tad tu labu vēlētos zināt?» —

«Nu, piemēram: kāpēc Vācija Krievijai karu pieteica? Vai
to tu man vari pateikt?» — «Jā», — drusku padomā un tad

sāk: — «Redz, tantiņ, tā i bīš: Viļum i bīš dzimšen dien.

Nu. ka jo droug būšan. domeis, jāuzlūdz kriev Saudāriš a.

Bet nu a gribeis parādīt, ko vācies var, kā vācieš dzīve. Ēduš

un lustieš pe gold'. Te kriev ķeizaram a jou iegribējies dirst.

— Lūdz, lūdz, vāc ķeizers teics, pe mums nav tā, kā pe jums.
Pe mums viss uz to smalkāke ieriktēts. Paspiež tik pog, ta

durs vaļām, paspiež pog — iedegas uguns. Pastpiež pog —

ūdens tek. Pe mums viss gloun ieriktēts!» Kriev keizeram

nav ko teikt. Tiešām gloun.

2. Peic kād laik kriev ķeizaram ir vārd dien. Šis uzlūdz

vāc ķeizer a. Bet nu viš grib parādet, kā kriev dzīve. Ed

akka vis pe gald un lustējas. Te vāc ķeizeraan uz reiz iegribas
dirst. Lūdzu, lūdzu, teic kriev ķeizars, pe mums nav tā, kā

pe jums, pe mums ieriktēts uz to smalkāke. Jā, līdz nāk du-

rim tuvumā, tā paš atsprāgst vaļām, ugun paš iedegas, ūdens

pats tek. Nerūpējies, teic kriev ķeizars, mums pašim nav

jāslauka! Viļumam tas briesmīgi patīk. Vāciešim jo vispārīg
tāds smalks ierīcs iet pie sirds. Viļs seid un mīlinās, seid un

mīlinās. Paseid, paceļas un tik ļauj akka, lai atslauk a
zīd

lakatiņ. Bet Viļums dome: tas neiet liet, man ai tas ņiks jāiz-
dibin, es neies sūd krievam pakaļe palikt! Paseid aka maz

laiciņ, un nu a krietun šļūk bi, un uz reiz, ka ceļas augšām,

ta griež galv apukaļ, lai redzot, kā to liet tur notiek. Den-

čuks, kur pe atsloucšen nolikts, dome, ka nu vēl nav bīš lab

atslaucets, slouk vēl vienreiz, un tā aizgrūž vāc ķeizaram gar

mut. Viļums ārigs, šitād šmuc! Man, vāc ķeizaram, krievs,

grūdīs sūds pe mut! Donner vetter! Un uz štuc pieteic krie-

vam kar!» — «Vo tu zin, puik, tov i briesmig mut», es teicu.

— «Kas nu man pa mut, manam tēvam i vēl lielāks», —
šis

atbild, un aiziet svilpodams. īsts uguņnieks, ko tādam pada-
rīsi!

Uzrakstījusi V. R—lne, Uguņu ciema Upesgrīvas pag.

Teicējs K. O—liņš-E—che, Uguņu ciema.

LFK 712, 174



c. SKOLNIEKI UN SKOLNIECES DAŽĀDĀS GAITĀS.

5581.

Mazais Pēcītis jautā savam skolas biedrim: «Vai tavs tēvs
arī ēd sveces?»

— «Nē», — otrs zēns atbild.
—

«Mans gan

ēd», nopietni stāsta Pēcītis, «vienu vakaru es skaidri dzirdē-
ka viņš sacīja mātei: nopūt sveci — pamēģināsim».

Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teic. F. A., Rīga.

5582.

Kāds dēls izglītojies pilsētas skolā. Viņš izbrauc pa va-

saru uz laukiem pie saviem draugiem sērst. Dēls) ļoti pieklā-
jīgs, kā piedūrās draugam, tā: «Pardon». Māte runā ar tēvu:

«Nevajadzēja mums to dēlu skolot; viņš savus draugus ne-

jauki lamā, kā draugs šim tuvojas: «Perdons, perdons». Kad

spēlē klavieres: «Pis-dur, pis-dur». Tēvs atkal saka: «Tas

vēl nekas, bet viņš kreklu vairs biksēs nevalda, tādu brūnu
kā suselniekam

.
.

.»

Uzrakstījusi V—dv Z., no Dīkļu pag.

5583.

Māte, vadīdama meitu uz pilsētu skolā, piekodina visus

izdevumus atzīmēt un atrakstīt. Tikko iebraukusi pilsētā,
meita staigā pa veikaliem, apprasīdamās, cik kura lieta mak-

sā. legājusi veļas veikalā, tā jautāi: «Cik maksā krekli?»

— «Krekii ceļas» — atbild pārdevējs. «Un cik maksā bikses?
v

«Bikses krītas!» Pēc tam meita iegriežas gaļas tirgotavā
apprasīties, cik maksā desas. «Desas stāv uz vietas!» atbild

pārdevējs.
Uzrakstījusi S. R.

Noklausīta Rīga.

5584.

Agrākos laikos, kāda vidusskolniece, sapņodama par ide-

āliem un zinātnes kalngaliem, braukusi svētkus pa-

vadīt uz laukiem pie vecākiem. Uz to pusi dzelzceļa

nebijis, un viņai vajadzējis braukt līdzi kādam zemnieku pui-

sim ar zirgiem. Ģimnāzistes galva bijusi visādu formulu un

teorēmu pilna. Bet vislabāk tai paticis inerces likums, ko

viņa arī stāstījusi savam vedējam. Tikai tas neka vel nesa-
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pratis. Te nejauši ratu ritenis ieskrējis grāvī, un rati apgā-
zušies. Ģimnāziste iekritusi augšpēdu grāvī un zemniek-

puisis tai virsū
.. .

Kad viņi pēc laiciņa abi piecēlušies,
puisis teicis: «Tagad es zinu, kas ir inerces likums, tikai pie
mums viņu sauc citādi!»

Uzrakstījusi A. S.. Rīgā.
Teic. K. 0., Rīgā.

5585

Kādā skolā skolotājs izjautā skolēnus par vecāku nodar-

bošanos!. Jautā mazajam Kārlēnam. Tas patiesi nezin, kāda

nodarbošanās viņa tēvam. Skolotājs pārmet viņam visu klāt-

būtnē, kā tad viņš tā varot dzīvot, nezinādams, kas viņa tēvs

ir. Pārnācis no skolas, Kārlēns piemirst noskaidrot tēva no-

darbošanos. Naktī Kārlēns pamostas no savāda trokšņa.
Māte ar tēvu pusbalsī baras. Māte saka tēvam: «Ko tu pin-
dzelē jies, taisi ātrāk!» Nākošā dienā skolā Kārlēns pirmais
paceļ savu roku un sauc: «Skolotāja kungs, tagad es zinu,

kas ir mans tēva Mans tēvs ir pindzelmanis». «Kā tad tū to

tagad zini?» — Pats naktī dzirdēju, ka mamma papam teica:

«Ko tupindzelē jies tik daudz, taisi to lietu ātrāk!»

Uzrakstījis T. Abeltiņš.

Teicējs A. L—iņš, Daugavpilī.

Var. no Rīgas. PBK.

5586.

Kādu ģimnāzistu aizkaitinājis skolotājs. Zēns nodoma

skolotājam atriebties. Viņš ierodas pie ārsta un lūdz, lai vi-

ņam iepotē triperi. «Triperi?» brīnās ārsts, «kāpēc tad jus

to gribat; viņu, taču, kam gadās nelaime, cenšas cik tik ātri

vien iespējams izārstēt». — «Redzat», atbild ģimnāzists, «man

skolotājs nepareizi ielika 2, gribu viņam par to atriebties». —

«Kā tad jūs atriebsaties, jūs taču pats sevi samaitāsat?» —

Skolotājs vienmēr nāk pie manas mammas ciemā. Viņam

ar mammu ir sakari. Man ir sakari ar mūsu dienaistmeiīu,

bet tai, savukārt, ir sakari ar papu. Es aplaidīšu dienastmei-

tu, viņa — papu, paps aplaidīs mammu, ta, savukārt, skolo-

tāju, un šādā kārtā būšu savu panācis».
Uzrakstījis T. Abeltiņš.

Noklausīta Daugavpili.

Var. no Rīgas. PBK.
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III. Rakstnieki, mākslinieki.

1. DZEJNIEKI.

5587.

Kāda dzejniece pastaigājas pa mežu. Piepēži tai domās

veidojas brīnišķīgs dzejolis». Baidīdamās, ka dzejolis neaiz-

mirstas, tā grib to uzrakstīt. Bet pie rokas nav neviena pa-
pīrīša. Tā izmisumā staigājot, tā satiek mežsargu un steidzīgi
griežas pie tā ar jautājumu: «Lūdzu, vai jums nebūtu pie
rokas gabaliņš papīra?» — «Nav, jaunkundz», atbild uzrunā-

tais, «es jau pats arī meklēju! .
.»

Uzrakstījusi L. P., Rīgā.

2. PUŠKINA ANEKDOTES.

5588.

Reiz lielais krievu rakstnieks Puškins, kas bija pazī-
stams arī kā liels joku meistars, gājis gar kadu vietu, kur

bijusi izkārta veļa žāvēšanai, gan sieviešu, gan ari vīriešu.

Pūtis stiprs vējš, un kā jau tas tādas reizes gadās, bijuši

nopūsti zemē sieviešu svārki. Arī uz virves esoša veļa nebi-

jusi nekādā kārtībā; kādas vīriešu bikses bijušas uzpūstas

gaisā un sasalušas, Puškins ļoti pieklājīgi teicis blakus ejo-

šai jaunkundzei: «Es, jaunkundz. nolaidīšu tas bikses, bet

Jūs paceļat svārkus!» Anonīma.

5589.

Reiz Puškins. iedams gar balkonu, kur sēdējušas jaun-

kundzes, teicis: „Ha He6e 6jiemyr Tpu 3Be3fln, a Ha 6aaKoHe

TpK nH3Jlbl" —
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Jaunkundzes saskaitušās un nolēmušas Puškinam atriebties.

Viņas sarīkojušas viesības un ielūgušas arī Puškinu. Te tās

Puškinam pie galda pasniegušas ceptu govs «uzrikti» bez
naža un dakšiņām. Puškins situāciju ātri aptvēris un turpat,
visiem redzot, izvilcis savu «uzrikti». «Ko jūs idlariet?»

spiegušas jaunkundzes. — „KaKaH 3aKycKa, Tatcan h BuviKa" —

mierīgi atbildējis Puškins. Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teic. F. A., Rīgā.

5590.

Kādas krievu sabiedrības locekļu starpā pastāvējusi

noruna, ka katru vakaru ir katram jānodeklamē pašsacerēta
dziesma. Reiz viens, nekādi pats nevarēdams sacerēt, grie-
zies ar lūgumu pie Puškina. Puškins uzreizi izlīdzējis ar

šādu pantu:
~Bot craTva, a b pyne xjihct,
A BMecTO xyn 3ejieHbiH jihct".

Vārda ~xy«" vietā abi norunājuši lietot «be, be, he».

Bet vakairā, kad kungam bijis jāuzstājas ar savu pantu, tam

aiz uztraukuma iznācis tā:

„Bot cTaTy*ī, a b pyne x;u>ict,
A BMecro xya xc, xc, xc . . .

Uzrakstījusi S. R.. Rīgā.

Teic. F. A„ Rīgā.

5591.

Kādreiz Puškins izrīkojis viesībās slēpšanās rotaļu.

Visi noslēpušies, arī Puškins: ielīdis sūnās. Viesi pēc ilgas

meklēšanas sākuši saukt: ~iTyuiKHH, rae Tbi?" Puškins

atbildējis ātri izrunājot? „Bo Mxy h:' (BaM xya).
Uzrakstījis Pēteris R—tais, Rīgā.

5592.

Puškinam bijis paradums visu, kas ceļā gadījies apska-
tīt. — Kādreiz jaunkundzes, gribēdamas viņu piezobot, no-

sviedušas viņam ceļā nokarsētu pieckapeiku gab. Puškins

ņēmis — bet apdedzinājis pirkstus. — Ilgi neprātodams, viņš

apslapinājis 5 kapeiku gabalu pats ar savu slapjumu, paņē-

mis rokās un, zemu klanīdamies, atdevis netaļu stāvošam

jaunkundzēm. Uzrakstījis Pēteris R-tais. Rīga.

5593.

Viesībās Puškins uzlūdzis kādu jaunkundzi uz deju. Tā

kā Puškins vēl bijis jauns un pamazs, tad jaunkundze tam
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atteikusi: «Pateicos, es ar bērnu nedejoju». — «Es atvai-

nojos», paklanījies Puškins, — «es nezināju, ka jūs tādā

stāvoklī!»
— Uzrakstījusi E. C—ra, Jelgavā.

5594.

Kādā ballē, kurā bijis arī Puškins, starp viesiem, bijusi
kundze ar ļoti skaistu meitu. Māte savu meitu laidusi dejot
tikai ar augstāko aprindu! kungiem. Te uz brīdi kundze

aizgājusi pie savas paziņas parunāties, un meita palikusi vie-

na. Pie tās piegājis Puškins un lūdzis dejot. Meita Puškinu

nepazinusi un atteikusies. Te atskrējusi māte un sākusi

meitu bārt: «Muļķe, tas tak bija Puškins. Nākošā dejā tev

jāiet un jālūdz viņš dejot. Meita arī piegājusi un lūgusi šo

dejot: «Puškina kungs, es gribu!» — «Es negribu, jo te nav

gulta- un ir daudz cilvēku!» atcirtis Puškins.

Uzrakstījis J. S.

Teicējs E. V., Bilskas pag.

5595.

Reiz Puškins garlaikodamies, seko divām dāmām. Dā-

mas to pamana un nolemj Puškinu iznerrot. leiedamas sa-

vā istabā, viņas ar krītu uz durvīm uzraksta: Mv q6e-

ĶatM 1" !» Puškins paņem krītfu un vārdus Mw nčeaaeM"

pārtaisa par « Mbi o6e jiaeM ». Pēc tam viņš pie-

zvana. Kāda dāma, izlikdamās dusmīga, atver un Puški-

nam noprasa: «Vai tad jūs neredzat, kas uz durvīm uzrak-

stīts?» — «Taisni to es redzu un tamdēļ piezvanīju!» Puš-

kins atbild. — -Jūs abas -dodat», un es sen neesmu dabū-

jis!» —

3. MĀKSLINIEKI.

5596.

Kāda māksliniece izgājusi lauka skaista daba un gribē-

jusi redzēto skicēt. Zīmulis bijis, bet nebijis papīra.

Garām gājis zemnieks, viņa lūgusi, vai tam neesot gabaliņš

papīra. Zemnieks teicis: «Ko nu <tagad!, jaunkundzīt, ar

papīrīšiem. kad visapkārt zaļa zālīte!»
Uzrakstījis Kārlis B—ms, Rīga.

Teicējs E. B—dis, Vānes pag., Talsu apr.

LFK 25. 6846.
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5597.

«KaJ? Ko es dzirdu! Tu esi nolēmusi pozēt mākslinie-
kam kaila?»

— «O, nebēdājies! Tur bus vel divi vai trīs' viņa bie-

dri!»
—

Uzrakstījusi S. R., Rīga.

Teic. F. A.; Rīgā.

5598.

Pie kāda skultora sarīkotas viesības. Kalponei — laitga-
lietei pirms viesību sākšanās uzdots notīrīt no skulptūrām
putekļus. Slaukot kalpone nolauž Apolonam lietu

. . .
Bai-

lēs tā pielīmē nolauzto lietiņu atkal klāt. Pārnāk skulptor-
un brīnās: «Kā tad tas, Kate, izejot es vēl labi redzēju, ka

viņam stāvēja uz leju un nu tā uz augšu?» Kate nobijusies
sāk srfiāstīt: «Slaukot man nolūza, un es pielīmēju atkal». —

«Bet taču ne tādā virzienā?» — «Pie mums Latgalē — vi-

siem vīriešiem stāv šitā!» taisnojas Kate.

Uzrakstījusi S. R.

Teicēja A. Š., Rīga.



Devitā nodaļa

DAŽĀDAS





601

1. MITOLOĢISKAS UN DZĪVNIEKU ANEKDOTES.

a. DIEVS, VELNS UN DEBESIS.

5599.

Dievs* ar velnu abi aizgājuši pie mirēja cilvēka saņemt
viņa dvēseli. Velns nostājies pakaļgalā, bet Dievs pie mu-

tes. Cilvēks mirstot appirdies, palaidis smaku, — velns to
ieozdams izsaucies: vē! No tam esot tautā vārds «vē»

gadījies». Uzrakstījis J. K—ģis, Valgai ē.

5600. Kapec plikpaurus nelaiž debesīs.

Kad kāds plikpauris klauvē pie debesu vārtiem, lūg-
dams, lai ielaiž. Pēteris, viņa pliko pakausi ieraugot, notur
to par pliku pakaļu un atgrūž atpakaļ, uzsaukdams: «Kur
tu lien, nelieti, vai tad tu zemes virsū nevarēji diezgan iztra-
koties, kad tev vēl debesīs jālien ar otru galu pa priekšu!» —

Uzrakstījusi S. R„ Rīgā.

Teic. J. Lī—de, no Rīgas.

b. KĀ SIEVIEŠU UN VĪRIEŠU DZIMUMORGĀNI RADUŠIES.

5601.

Kad! Dievs bijis radījis sievietes dzimuma orgānus, tas

pakāris tos šķūnī vadžos, lai katra iet un paņem, kādu grib.
Lielās gājušas un noņēmušas kārtīgi, bet mazās palēcoties
norāvušas un ieplēsušas. Tādēļ mazām esot lielākasi

Uzrakstījis Kārlis B—ms. Rīgā.

LFK 25. 2449.
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5602. Ka Dievs cilvēkiem vēderus šuvis.

Kad Dievs Ādamu un levu izdzinis no paradīzes dārza
tad noteicis, ka viņiem no zemes būs uzturēties un vaigā svie-

dros savu maizi ēst. Bet tā kā darbs viņiem izrādījies par

g£ūtu un neierastu, tad viņi negribējuši vis strādāt. Viņiem
vēders vēl bijis no radīšanas tā ierīkots — sametams ādas

pogāim kā kādi svārki, kur varējuši ielikt dažādas barības

vielas, itāi ka, varējuši iztikt daudz dienas un mazāk vajadzē-
jis strādāt. Bet Dievs redzējis, ka tā paliks zeme neizman-

tota un nestrādāta, un slinkums ir visa ļaunuma perēklis.
Tad viņš ņēmies izdarīt mazu pārgrozījumu pie cilvēka

Viņš sadabūjis divas stipras siksnas. Tad ņēmies papriekšu
Ādamam šūt vēderu cieti. Kad aizšuvis, tad vēl no siksnas

gals palicis pāri, kuru vis nenogriezis. Bet levai laikam ga-

dījusies īsāka siksna, tai vēl drusciņ pietrūcis. Un jaunu
ņemt viņš vairs negribējis.

Pēc tam cilvēki nav vis vairs tā varējuši dzīvot ar tik-

vien darba. Bijisi jāsāk vairāk strādāt un zemi kopt. lai sa-

gādātu vajadzīgo uzturu. Bet Dievs vēl atstājis viņiem ka-

tram kā atmiņu uz vēdera pa ādas pogai, kas pārgājusi uz

visu cilvēci, lai atgādinātu ik katram reiz bijušo un atkal

pārstrādāto radījumu.
Uzrakstījis Fr. K—liņš, Vecgulbenē.

LFK 142, 2000.

5603. (va,r.)

Vecos laikos starp vīrieti un sievieti nebijusi nekāda iz-

šķirība. Visi staigājuši ar pušu vēderiem. Tad Dievs iežē-

lojies un iedevis katram cilvēkam pa naudas gabalam, lai

nopērkot diegu un vēderus aizšujot. Viena daļa cilvēku arī

tā izdarījusi, un dzija palikusi vēl pāri, to viņi piešuvusi arī

tāpat kamolā klāt. Bet otra daļa dziju nopirkusi tikai par

pusnaudu. Neticis nemaz līdz galam ko aizšūt. Ta radušies

vīrieši un sievietes.

Uzrakstījusi S. R.

Teicējs S. F.. Rīgā.

5604. (var.)

Pasaules sākumā, kad tikko bijis radīts cilvēks, visi bi-

juši vaļējiem vēderiem, tomēr 'tas1nepaticis radītajam, kāpēc

tas iedevis cilvēkam diegu lai aizšuj vēderu cieti. Sieviete

nezin kur izlietojusi daļu diega un pie aizšušanas tai pietrū-

cis, kāpēc arī sievietei vēdergalā palikusi neaizšūta maza
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šķirba; turpretim vīrietis aizšuvis visu, uzmetis vēl divus

mezglusi gala, un vēl gals palicis pāri.
Uzrakstījis T. Abeltiņš.

Teicējs A. Ču—rs>, Maz-Salace.

c. GRĒCINIEKS UN IEVA.

5605.

Kāds liels izvirtulis pēc nāves nokļuvis pie debesu vār-

tiem. Pēteris viņu tomēr debesu valstībā ielaidis ar notei-

kumu, ka ja viņš starp visām tur esošām sievietēm iezīmēšot

pirmo ievu, tad debesu valstībā varēšot palikt, pretējā gadī-
jumā tam jāejot ellē. Grēcinieks, pēc ilgas meklēšanas, levu

tomēr atradis. Jautājums), kā gan viņš starp tikdaudz sievie-

tēm varēja uzzīmēt lievu? Lieta, lūk, tāda, ka visām levas

meitām ir nabas, bet levai tādas nav. jo leva nav radīta, bet

taisīta.

Uzrakstījis N. Ļ—ks.

Teicēja H. Ļ—ka, Jēkabpils-Krustpils apk.

d. KĀ BĀRZDAS GADĪJUŠĀS.

5606.

Kad Dievs bijis radījis Ādamu, levu un dabu, kas viņa.
tad tas teicis: «Adam un leva, ejat mazgāties! Kuru ķer-

meņa daļu jūs vispirms apslapēsiet ar ūdeni, tur tad jums

mūžīgi augs kupli mati kā greznums!» Ādams vispirms ap-

slapinājis galvas virsu, vaigu un zodu. leva arī gribējusi tā-

pat darīt kā Ādams un apslapējusi galvas virsu, bet pie zoda

un vaigu apslapināšanas netikusi, pēkšņi kajstarpī iekodusi

blusa! leva tūliņ ar slapju roku ķērusi šukumāi
...

Un no

tās reizes sievietei ir jo kupli mati. uz galvas un .. . kāj-

starpi.
v

Uzrakstījis R. K.

Teicējs M. Z—vaids, 62 g. v., Taurkalnes p.

560?.—5608. Kā Dievs Ādamam bardu taisījis.

1. Kad Ādams ar savu sievu levu bija dzīvojuši kādu

laiku, tad leva sāka palikt pret Ādamu skarba un pretīga.
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teikdamat kamdēļ tad viņai vien šis esot jāklausa un jādara
pēc viņa prāta, lai arī šis viņai klausot, jo abi esot radīti vie-

nādi. Šis, to dzirdēdams, aizgājis pie Dieva izstāstīt, kāda
tā lieta ir. Bet sieva līduši slepen no pakaļas, lai noklausī-

tos, ko tur runās. Aizstājusies aiz kāda krūma un visu no-

klausījusies. Dievs teicis Ādamam, lai iet uz avotiņu dārza

stūrī un itur lai nomazgā sev muti, tad viņam izaugšot bārda

un tad viņam būšot citāds izskats nekā sievai, jo viņai bārdas

nebūšot. Bet sieva, to noklausījusies, sāk tūdaļ steigties jau
pirmā uz zināmo avotiņu. Nosteigusies pie avotiņa, tūdaļ
pieliekusies, piesmeļ pilnu plaukstu ūdens, grib likt pie zo-

da, samazgāt, bet plikai esot, gadās dunduram kost pie otra

gala, sāpes nevar turēt, jāmet tur pa priekšu. Tūdaļ gadās
uir bārda. Bet nu liks pie žoda arī — nekas vairs negadās.

2. Pa tam jau pienācis Ādams. Šis uzreiz kā ņem ūdeni,

.Samazgā zodu. Tā bārda gadās kuplu kuplā
L

Tad leva sāks

lielīties, ka viņai tur esot, bet šim ne. Tad Ādams licies otr-

reiz pēc ūdens un mazgā jis arī otrā galā, un, kā brīnu-

mu, gadās viņam arī tur, bet sievai, lai mazgā cik grib, pie
žoda netiek.

Tamdēļ sievietēm pat musu laikos bārdas vel neaug, bet

visas sievietes mīl slepeni noklausīties vēl tagad.
Uzrakstījis Fr. X—lins. Vecgulbenē.

LFK 142. 1999.

c. DEBESU PĒTERIS UN MEITAS.

5609.

Nomirušas trīs jaunavas: šuvēja, friziere un «nakts tau-

riņš». Kad viņas nonākušas pie Pētera, tas ņēmis viņas no-

pratināt, kias viņas virs zemes bijušas un ar ko nodarboju-
šās. Pirmā viņa priekšā stājusies friziere. «Ak, tu esi ta,

kas sievietēm matus nogrieza, krāsoja viņām lūpas! Tūliņ

prom uz mazo elli!» Šuvējai viņš uzkliedzis: «Tu esi ta, kas

sievietēm nogrieza svārkus un atsedza kājas līdz gužam un

muguras līdz jostas vietai! Kas viņlas trakas pataisīja! Tū-

liņ "prom uz lielo elli!» Kā pēdējā Pētera priekša nostājies

«nakts tauriņš» un pavisam nokaunējies sācis stāstīt par sa-

vām zemes gaitām. «Aizej aiz tā rozā_ mākonīša, es tūliņ

nākšu! Man pašlaik nav laika!» skanējusi Pētera atbilde.

Uzrakstījusi LI., Jūrmala.

Var. P. B. uzrakst. Stāstījis A. J—ns, no Ērgļiem.
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5610.

Nomirst kāda sieva. Viņa aiziet pie debesu valstības

durvīm un lūdz Pēteri, lai laižot šo iekšā. Pēteris prasa,
ko labu šī pasaulē darījusi? Sieva atbild: «Ar godu esmu

savu kronīti nesusi, neesmu ne pret vienu grēkojusi!» Pē-

teris viņu iekšā nelaidis. Sieva apsēdusies ceļmalā un sāku-
si raudāt. Garām gājis kāds ģenerālis un prasījis, kāpēc
šī raudot? Sieva stsātījusi, ka esot ar godu savu kroni ne-

susi, bet Pēteris nelaižot šo iekšā. Ģenerālis uzcēlis sievu

sev aiz muguras uz zirga un piejājis pie vārtiem, licis Pē-

terim tos atdarīt. Pēteris vārtus labprāt atdarījis, bet ie-

raugot ģenerālim aiz muguras sievu, prasījis, kas tā tāda?

Ģenerālis atbildējis: «Tā ir pulka meita.» Nu Pēteris abus

ar lielu godu ielaidis iekšā.

Uzrakstījusi Mirdza B—ņa.

No tautas mutes.

Var. no Rīgas, no Mālupes. PBK.

f. DIVI VĪRIEŠU LIETAS.

5611.

Reiz pipele sarunājas ar zābaku. Zābaks saka: Man

vienmēr grūti!» Pa dienu šo sabradājot pa dubļiem un vta>

karā ieliekot spīlēs. Pipele atbild: —
«Tas nu nekas, bet

man gan ir grūti. Pa dienu sadauza zilu, melnu ap gurniem,

bet naktī atkal bāž tādā melnā cauruma, tur grūsta uz

priekšu un atpakaļ, kamēr es saku vemt, un tad tikai laiž

ārā!» —

Uzrakstījis Br. R—tiņs. Rīga.

Teicējs Andrējs S—ģis, 55 g. v., Cesvaines pag., Madonas apr.

Var. no Liezeres, LFK 72. 13886.

g. PAPAGAILIS.

5612.

Kādam kungam ir papagailis. Pie kunga nak biezi vien

ciemoties tā draugs, kuram ir paradums uzsist uz pleca un

teikt: «Nu, ko tu saki, Meijer, par šito joku?» (Kungam bi-

jis uzvārds Meijers.) Reiz pie kunga atnāk jaunkundze.



606

Papagailis ir noklausījies teikumu: «Nu, ko tu saki, Meijer,
par šito joku!» un tagad kliedz to vienā kliegšanā. Kungs
sadusmojās un iesloga papagaili, vistu kūtī. No rīta .taisi iet

laist šo atkal lauka un ierauga savu papagaili vistai mugurā.
Papagailis skatās uz Meijeru un sauc: «Nu, ko tu saki, Mei-

jer, par šito joku?»
Uzrakstījusi S. R

Noklausīta Rīira

5613.

Papagailis kungam visu atstāstījis, ko tik meitas savā

starpā runājušas: tā, tā, tā! Meitas par to saskaitušās un

aizšuvušas papagailim sūdāju. Papagailis aizskrējis j>ie
kunga žēloties un uztraukts stāstījis: «Šuj, šuj, aizšuj! Suj,
šuj, aizšuj! » Bet nevarējis izteikt: «sūdāju». Kungs neva-

rējis saprast, kas papagailim ir un ko viņš grib. Tomēr

beigu beigās uzgājis, ko meitas izdarījušas. Tā papagailis
ticis no mokām vaļā. Bet kungs meitas tūliņ aizdzinis.

Uzrakstījis Pēteris Miķis, Rīgā.

Teicējs Valdis Peizums, 55 g. v., Vec-Drustu pag.

LFK 156, 280.

5614. (var.)

Papagailis izstāstījis kalpones nedlairbus kunrl'zei. Gribē-

dama papagailim atriebties, kalpone tam aizšuvu-i pakaļu.
Papagailis žēlojies kundzei: «Prau, prau. sūds aizšuts!» Bet

kundze to nav lāgā sapratusi, un papagailisi nobeidzies.

Uzrakstījis A. Jfi

Teicej9 P. Jūgs, Valka.

5615.

Kādam bagātam fabrikas direktoram bija labi apmācīts

papagailis. Kalpone, nevarēdama samierināties ar papagaiļa
apkopšanu, to visādi ķircināja, starp citu, pacēlusi svār-

kus, tā ka visa pavēdere redzama, gājusi papagailim klat

Šādus paņēmienus allaž izdarīdama, tā bija papagaili galīgi

pārkaitinājusi. Kādu dienu direktors, atgriezdamies uo

darba, apmeklējis savu mīluli. leraudzījis savu audzin

ju„ papagailis nežēlīgā balsī ieķērcās: «Liels ģīmis, izpuvuši

mute, spica, melna bārdiņa! Liels izpuvuši mute.

spica. melna bārdiņa!» Direktors nodomājis, ka, papagailis
būs novērojis kādu mājas draugu, kas. viņam promesot,
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apmeklē viņa laulāto draudzeni. Greizsirdības mocīts, tas

sacījis kalponei, ka par sāncenša uzrādīšanu izmaksāšot tai
100 latu atlīdzības, bet tikai tādā gadījumā, ja tas saskanē-
šot air papagaiļa novērojumiem. Kalpone ilgi nedomājusi,
apņēmusies kungu pārliecināt, saņemdama no tā izsolīto at-

līdzību, pacēlusi svārkus un gājusi klāt. Papagailis tagad
saucis: «Tas ir, tas ir, tas ir.»

Uzrakstījis Dobelnieks. Dobelē.

5616. Kungs grib tā, papagailis citādi.

Kādam mācītājam bijis papagailis. Mācītājs papagaili
iemācījis dziedāt korāļa «Jēzus, pavadi, ceļā žēlīgi» pirmos
divus pantiņus. Mācītāja māja bijusi pašā Daugavas krastā,
kur vasara braukuši strudzinieki, plostnieki, ar saviem plo-
stiem garām. Strūdzinieki bieži uz plosta s&kliegušies savā

starpā. Visbiežāk bijis dzirdams: «Velc!» Bet otrs atbildē-

jis: «Jobtvaju maķ, velc pats!» Papagailis arī pēdējo iz-

saucienu iemācījies, par ko mācītājs, protams, neko nezi-

nājis.
Reiz mācītājs pie sevis viesos saaicinājis savus amata

brāļus un prāvestu. Visiem tas rādījis savu papagaili, slavē-

jis, cik tas esot gudrs un ka mākot pat dziedāt.

Visi nu aipsttājušies ap papagaili, bet mācītājs teicis: «Nu,

Mikiņ, uzvelc nu dziesmiņu!»
Pūlis papagaili bija samulsinājis, un tas, visiem par lie-

lu kaunu un nepatikšanām, uzsaucis: «Jobtvaju maķ, velc

pats!»
Uzrakstījis P—dis.

Stāstījis K. L—ņš, 48 g. v., Rīga.

h. DAŽĀDI DZĪVNIEKI.

5617.

Gailis senāk neprātis dziedāt, bet savu dziesmu iemācī-

jies sekosi: kādā svētdienā saimnieks izgājis laukus apska-
tīt un rudzu malā apsrtājies izmīsties. Bet gailis bijis rudzos

un, pirmo reiz mūžā ieraugot tādu lietu, ka, saimniekam ro-

kā, izbrīnījies iesaucies: Kakāli redzēju!» Ta viņš dzied

i' šodien.
„. ,

Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag., Valkas apr.
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Tirgu nonākušas divas vistas. Viena no viņām dējusi lie-
las olas, otra mazākas. Lielās olas pārdotas par 10 rubļiem
gabala, mazākās par 9 rubļiem. To redzēdama, lielo olu

dējēja sākusi lielīties, ka par viņas dētām olām maksājot
vairāk. Uz to mazāko olu dējēja atbildējusi: «Es jau viena

rubļa dēļ neiešu pušu plēst savu p v.»

Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teic. S. A., Rīgā.

5619.

Gar ganībām staigājusi ļoti izsalkusi lapsa. Te tā ierau-

dzījusi, ka bullim staklē karājas gaļas gabals (kule), kas

likusies tik tikko vēl turas klāt un katru acumirkli vair no-

krist. Lapsa nu vairs bulli no acīm neizlaidusi, bet nostai-

gājusi tam pakaļ visu cēlienu, bet gabals kā nekritis, tā

nekritis. Vakarā lopi jau dzīti mājās, bet bullim vēl vien-

mēr kā karājies, tā karājies. Lapsa vēl tam nostaigājusi pa-

kaļ līdz pat laidara vārtiem, bet, kad tad vēl nekritis, tad

nospļāvusies un teikusi: «Tas acu mērs ir viens sūda mērs!»

Uzrakstījis K. K—pe, Valkā.

Teicējs Roberts Š—nka, Valka.

2. DIBINGALA MUZIKANTI.

5620.—5621.

1. Kāds mācītājs bijis ļoti kārs uz dāvanām, tāpēc ļau-
dis uz viņu bijuši dusmīgi. Kādreiz pie mācītāja aizgājis
kāds zemnieks un sācis stāstīt, ka viņam bieži nākot pirdiens.
tāpēc viņš nevarot iet baznīcā. Šis nu esot mācītājam atve-

dis dāvanai zaķi (zaķis iepriekš bijis piebāzts ar pakulām)-
bet par to lai mācītājs izstāstot viņam, kā varot atsvabinā-

ties no piršanas. Mācītājs nu teicis, ka šis tur nekā nevarot

darīt, un ja zemnieks arī tīri nevarot saturēt, tad jau lai

laižot vien droši vaļā, jo viņš neko nesacīšot, tāpēc ka arī

pašam dažu labu reizi neejot labāk.

Pēc kāda laika ķēkša gribējusi atnesto zaķi izcept, bet

izrādījies, ka no zaiķa tur ir tikai āda
,

cits viss pakulas.
Mācītājs par to gribējis zemnieku ļoti nosodīt.

608
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2. Reiz gadījies, ka kādās bērēs bijis mācītājs uz izva-

dīšanu, bet zemnieks bēriniekos. Mācītājs to ieraudzījis un

sācis zoboti Tas rādījis ar pirkstu uz zemnieku- un sacī-

jis: «Redz, ka pakulu zaķis arī atnācis uz bērēm!» Zem-

nieks savukārt atkliedzis: — «Redz, kur kanceles pirdels at-

nācis līķus izvadīt!» — Tā mācītājs zemniekam neko neva-

rējis izdarīt. Uzrakstījis Br. R—tiņš. Rīgā.

Teicējs Andrējs Sausiņš, 70 g. v., Cesvaines p. nesp. m., Madonas apr.

LFK 72. 1320.

5622.

Kādās mājās klusām iegājuši burlaki. Klausās, kur guļ
mājinieki. Viens gulētājs bezd. Burlakiem liekas, ka saka:

«Svešs!» Otrs perd. Tie jau satrūkstas, jo liekas, ka sa-

ka: «Kur doucs?» Te trešais vēl skaļāk: «Uz beņķa!» Nu

burlaki pa galvu, pa kaklu laukā un projām, jo nodomājuši,
ka iegājuši pie vēl lielākiem burlakiem.

Uzrakstījis O. T—ans, Alsviķu pag.

LFK 4t. 456.

5623.

Reiz zaiglis gribējis iet vienās mājās zagt, bet dzirdējis,
ka iekšā runā: «Kur runga?» — «Apakš beņķ!» — «Padod

šurrp!» — «Paņem pats!» — Zaglis domājis, ka viņu jau

manījuši un aizbēdzis. Runātājs bijis — pirdiens . .
.

Uzrakstījusi Alma" M—ne, Rīgā.

Teicēja Anna St—te, Patkules pag.

LFK 450, 1214.

5624.

Reiz divi draugi, nākdami no kroga, sarunājušies. Viens

prasījis: «E, tu man tāds liels gudrinieks esi, pasaki, kādas

tautības ir pirdiens?» Draugs smiedamies noteici*: Bez

šaubām, šveiciešu, jo tirolieši vēl joprojām pieder pie Švei-

ces. Pamēģini tik tu pats ar': palaid kādreiz pirdienu van-

nā un tu tūliņ redzēsi, ka iznāks — tirrolle!»
Uzrakstījis Oļģerts, Rīga.

5625.

Agrāk Valkā dzīvojis kāds vīrs vārda Juris. Reiz tam

kāds prasījis, kā šo saucot. Viņš atbildējis: Paprasi ka-
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dam, kā mani sauc!» Vaicātājs panācis kādu gājēju, kuram

vaicātāji» uzprasījis: «Kā to vīru sauc?» Tas atbildējis:
Tas ir Juris, vai tu nedzirdēji, ka viņš taisīja «čošs>!»

. .
.»

(pirda). Uzrakstījis A. J—gs.

Teicējs J. J—gs, Valkā.

5626. Ka Sīkstulis gavējis.

Reiz kāds sīkstulis, gribēdams daudz naudas sakrāt, uz-

sācis gavēšanu. Nogavējisi jau divi nedēļas un domājis, ka

nu ilgāki vairs gavēt nevarot, tad nomiršot. No gultas ceļo-
ties, tasi appirdies. Viņš prātojis: «Ka jau vēl pirst var, tad

tas nozīmē, ka spēks vēl ir!» un licies atpakaļ gultā, un ga-

vējis, kamēr negaidot uzbrukusi nāve.

Uzrakstījis A. J—gs.

Teicējs V. K—ķis, Valka.

562?. Tonis par augstu.

Kādam krievu laika ģenerālim bijis deņčiks, kas mācē-

jis izpirst: «Dievs, sargi ķeizaru!» Reiz ģenerāli» sarīkojis
viesības. Sanākuši augsti viesi. Deņčiku Vaņku ģenerālis ie-

tupinājis lielā kastē un paziņojis viesiem, ka tikšot izpildī-
ta bimna uz gluži jaunizgudrota instrumenta. Pienācis svi-

nīgais brīdis. Vajadzējis atskanēt himnai, bet bijis klu-

sums. Ģenerālis uzsaucis: «Hei, Vaņka, gāz nu!» Klusums...

Ģenerālis saucis otrreiz. Nekā
. . .

Saucis trešo reiz. Nu

Vaņka ņurdēdams atsaucies: «Piedošanu, ģenerāļa kungs, es

uzņemot balsi uzņēmu toni pa augstu un — apdirsos!»
Uzrakstījis A. J—gs.

Teicējs R. K—vs, Rīga.

5628.

Bijuši divi draugi: Jēcis un Pēcis. Reiz naktī tie saru-

nājuši iet kaimiņu saimniekam gaļu zagt. Pēcis kāpis uz ista-

bas augšu sviest gaļu zemē, bet Jēcis (viņš šļupstus runājis)

palicis pie trepēm lejā un teicis: «Kad et tvilpķu. tad tu

tmauc!» Pēcis uzkāpis, bet gaļu nesot tam sākusi sēdvieta

neganti «kaukt un svilpt». To izdzirdis Jēcis un, domādams,

ka Pēcis jau pamanījis saimnieku, laidis ļekas vaļā. I rok ni

izdzirdis arī pats saimnieks un kāpis uz istabas augšu pie

Pēča, jo viņa sargs Jēcis jau bijis aizbēdzis.

Uzrakstījis R. K.

Teicējs M. V., Taurkalnes pag.
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5629.

Reiz dzīvojis liels pirdējs. Tas varējis simts pirdienus
no vietas izpirst. Reiz pirdējs aizgājis uz krogu. Tikko līdz

tas iegājis krogū, tā viens puisis piegājis pie šā un teicis:

«Tu nu gan, laikam, nevari neviena pirdiena izpirst!» Tas
atteicis, ka viņam simts esot tīrais nieks. Puisis neticējis.
Nu saderējuši. Derības noslēguši uz pudeli šņabja un pie-
ciem rubļiem naudas. Kad nu saderējuši, tad pirdējs sācis

pirst. Šis pirdis un pirdis, bet viens pirdiens pietrūcis. Nu

tais grūdis vienu meitu. Grūžot meitai izskrējis pirdiens, un

skaitītāji to nemaz neievērojuši, ka tas meitas. Tie domā-

juši, ka tas ir viņam vien. Nu pirdējs dabūjis pudeli šņabja
un piecus rubļus» naudas.

Uzrakstījis Pēteris B—zis, Kosas pag.

Teicējs Jānis L—ons, Jasmuižas pag., Daugavpils apr.

LFK 279, 4321.

5. JŪRMALĀ.

5630.

Kādreiz bagāts kungs iet jūrā peldēties. Kamēr šis

peldas, zagļi tam nozog visas drēbes, atstaļj vienīgi cepuri.

Kungu peldu stundas beidzas — un šis sprūk no jūras ārā,
bet drēbju nav. Te viņš redz sev tuvojamies sieviešu ba-

ru. Viņas nāk aizvien tuvāk. Kungs paķer cepuri un pie-
liek kaunumam priekšā. Bet sievieši nak arvienu tuvāk.

Kungs uztraukumā nez' kā atlaiž rokas no cepures un ta

visi nekrīt, bet paliek karājoties! —

Uzrakstījusi S. R.

Teicēja I. Z., Rīgā.

5631.

Kādreiz rudenī žīdte ar savu meiteni iet gar juras ma-

lu pastaigālties. Ejot viņš ierauga divas sievietes jura maz-

gājamies. Viņš sūta savu meiteni, lai iet un uzprasa, kā-

dēļ tām nav auksti. Meitene arī aizskrien un prasa. Pel-

dētājas atbild, ka tādēļ nav auksti, ka viņam krasus lī-

dzi. Meitene to pateic žīdam. Lai ietaupītu sērkociņus,

žīds iedod meitenei cigāru, lai aizskrien pie peldētajam

aizpīpēt. Meitene arī aiziet pie peldētajam un prasa ogli
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aizpīpēt. Peldētājas pateic, ka esot apdzisušas ogles, lai

iepūšot caurumā, t. i. pakaļā.
Uzrakstījis Kārlis B—ms, Rīga.

Teicēja Marija B—de. 62 g. v.. Vānes pag.
LFK 2>, 10045.

4. NEIZPROTAMI GADĪJUMI.

5632.

No Daugavas izskalots nezināma cilvēka līķis. Tas no-

diots sekcijas nodaļā studentiem analizēšanai. Pēc laika nā-

cis profesors un jautājis, kas noslīkušais esot: vīrietis, vai

sieviete? Studenti atteikuši, ka nezinot. Nu profesors
brīnījies, vai tad viņi nezinot starpību starp vīrieti un sie-

vieti «Jā, bet, profesora kungs», aizbildinājušies studenti,

«vēži starpību apēduši ...»

Uzrakstījusi S. R.. Rīgā.

5655.

Kundze bar savu dienastmeitu, kas atrodas «stāvoklī»:

«Tā tad jūs pat nezināt vārdu nākošā bērna tēvam?»

Kalpone: — «Bet, kundze, vai katram, kas patīk, var

prasīt vārdu?»
Uzrakstījusi S. R., Rīgā.

Teic. F. A., Rīgā.

5. KĀRI UBAGI.

5634.

Kāda saimniece vasaras dienā namiņā vārījusi strād-

niekiem azaidu. Te ienācis kādls übadziņš pie viņas namiņa.

Tas licies kā nosalis, kā izsalcis, vai saslimis un trīcējis

vien. Saimniece prasījusi: «Nabadziņ, vai ēdīsi ziediņus

(sildīts piens ar sulām)?» Nabags atteicis: — «Neēdīšu vis.

mammiņ.» — «Nu, vai tad tu ēdīsi medus maizīti, man pir-

tiņā uz lāvas ir medus podiņš, es tev apsmērēšu maizīti.

Bet nabags atkal atteic: — «Nē, mammiņ. neēdīšu arī to.
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— «Nu, ko tad tev vajadzētu?» Uz to nabags atteic: «M mir-
ām vai tu man nevarētu kā nebūt no savas puses, mož
kauji biotu meikstoki (bijis latgalietis) ...» Saimniece tū-

daļ paķērusi uguns pagali un apstrādājusi nabadziņu, ka
dzirkstis vien nošķīdušas tam gar ausīm.

Uzrakstījis Fr. Krēsliņš, Vecgulbenē.
LFK 142, 2067.

5635.

Pie saimnieka ienācis viens nabags un lūdzis naktsmā-
jas. Saimnieki dod arī un pataisa maisiņu, kur gulēt. Bet

gadījies to gultu pietaisīt tuvāk pie meitas gultiņasi. Na-

bags iedomājies, ka būtu jāiet pa nakti gulēt pie meitas.
Gulēt iedams, nabags izņēmis lielu naudas maku un

palicis sev pagalvī. Bet meita to noskatījusies.
Kad visi aizmiguši, tad nabags paņēmis* naudas maku

un gājis uz meitu gulēti. Naudu palicis pagalvī. Nu abi

ar meitu sarunājušies. Uzreizi nabags prasījis, kā meitu

sauc pie vārda? Šī pasaka, ka saucot par Dirsta. Tā ru-

nājot, nabags aizmidzis. Meita lēni izņēmusi tam no galvas
apakšas naudas maku un aizgājusi projām. No rīta nabags
uzcēlies un nevarējis vairs meitu atrast. Nu viņš staigājis
un saucis: «Dirstu, ū-ū!» Saimnieki to dzirdējuši un do-

mājuši, ka nabags esot traks palicis. Izgrūdis to ārā un

nabags aizgājis prom.

Meita nu paliek priecīga mājās, ka nopelnījusi pa vie-

nu nakti tik daudz naudasi.

Uzrakstījis Kārlis M—vess, Birzgales pag.

Teicēja Lība Laukmoze, 73 g. v., Birzgales pag. nespējn. mājā.

LFK 665, 454.

6. APĶĒRĪBA.

5636.

imnieks nobraucis uz villkārsi un prasa mašīnmei-

starani: «Vai daudz vilnas ir priekšā?» Meistars atbild:
— Priekšā jau vairāk vilnas vienmēr kā pakaļā!» —

Uzrakstījis R. L—ks, Svitenes
pag.

LFK 754, 684.
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Reiz kādā mazā Kurzemes pilsētiņā, izrādot teātri, va-

jadzējis zvanīt arī baznīcas zvanam. Lai šādu zvanu imi-

tētu, ņēmuši lampas kupolu. Skaņa bijusi lieliska
.

Tā nu

bijis mēģinājumos, bet kad pienākusi izrāde, tad noticis

kas negaidīts. Laikam zvanītājs no uztraukuma stiprāk
piesitis, zvains neizturējis, sadrupis ļsmalkos gabalos un

nolidojis uz grīdas. Protams, uztraukums bijis sevišķi liels,
bet apķērīgais zvanītājs nezaudējis dūšu. Viņš paliecies
zem gultas, ieraudzījis nakts podu, paņēmis to un turpinā-

jis zvanīt. Tā laimīgi izdevies teātri nospēlēt, publikai ne-

maz nezinot par aktieru klizmu. Bet) paši savā starpā aktieri

pēc tam vēl ilgi (Apķērīgais aktieris bija Kārlis

Sk—.)
Uzrakstījis N. Ļ—ks.

Teicēja H. Ļ —ka, Jēkabpils-Krustpils apk.

5638.

Kāķis mākslinieks izbraucis zaļumos un apmeties vies-

nīcā. Krodzinieks un visi apmeklētāji viņu ļoti cienījusi.
Mākslinieks izlicies ļoti gudrs un par saviem rēķiniem ne-

ko nerūpējies. Tomēr manījis, ka krodzinieks viņu

«šmauc». Viņam bijis kauns krodziniekam to aizrādīt, bet

negribējis arī par muļķi izlikties, tādlēļ iztaisījis tādu jo-

ku. Kādu rītu izlicies pavisam saīdzis. Saimnieks prasī-

jis, kas viņam vainas. Uz to mākslinieks atbildējis: «Es

pagājušā naktī redzēju pavisam nelāgu sapni. Biju nomi-

ris un ceļoju uz debesīm. Nonāku pie vārtiem, Pēteris ie-

laiž iekšā. Tur nu gan bija jauki, visi ēd un dzer. Es ari

apsēžos un nu tik sāku ēst. Bet kad nu saēdos, man jāiet

sevis pēc, bet nav tādas vietas, kur varētu iet. Prasu Pē-

terim, Pēteris arī parāda». Bet kad vēlāk apskatos, kur

vi s tas paliek, ko domā, mīļais draugs, viss tev virsu. Es

aizskrienu pie Pētera un stāstu, bet šis mani mierina. Ne-

noskumsti, tam tā vajaga būt. Viņā pasaulē viņš tevi pie-
dirsa. bet te tu viņu apdirs .

.

.Es uzmodos.» Krodzinieks

sapni saprata un rēķinu vairs nepaaugstināja.
Uzrakstījusi Leonija M—cc.

Dzirdēta Dzirciema pag.

614
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7. SABIEDRĪBĀ.

5639. Labi domāts, slikti pateikts.

Kādās viesībās galdā pasniegti putni. Blakus sēdošais

kungs un dama paņēmuši: viņš vistas spārniņu, bet viņa,

kājiņas. Apēdis, kungs skatījies, kur kauliņu novietot. Tā

kā palieku šķīvis bijis dāmas tuvumā, kur tā jau paspējusi
nolikt kājiņu kaulus, tad kungs lūdzis dāmai: «Atļaujiet,

jaunkundz, ka es savu kauliņu nolieku starp jūsu kājiņām!»
Uzrakstījis P—dis.

Stāstījis A. 0., Rīgā.

5640.

Reiz kungu sabiedrībā kāds no kungiem stāsta: «Jā,
patiešām sudrabs sēra tuvumā oksiiidlējas. Arī vecām olām

ir daudz sēra procentu klāt, un tālab arī viņu tuvumā no-

tiek sudraba oksidēšanās!» Te kāds no vecākiem kungiem

izņem savu sudraba cigarešu ieliekamo no bikšu kabatas un

pārvieto vestes kabatā. «Kāpēc tā?» brīnās viņa draugi.
— «Lai neoksidējas ...»

Uzrakstījusi S. R.

Teicēja A. š.. Rīgā.

5641.

Kādai veļas mazgātājai bijis neiztrūkstoši jāierodas

pilsētā masku ballē. Bet viņai nebijis līdzekļu, ko no-

pirkt vai noīrēt masku. Sestdienas vakara, atgriežoties no

darba, viņai pretī braukuši līķu rati ar šķirstu un daudz

vaiņagiem ar lentām. leraugot dlaudzos vaiņagus, viņai-

prātā iešāvusies laba doma. Vakarā viņa aizgājusi uz ka-

piem un no visiem vaiņagiem nogriezusi zīda lentas. At-

nākusi mājās un sākusi šūt sev masku kostīmu. Kad viņa

to uzģērbusi, tad bijuši lasāmi sekoši uzraksti: uz krūtīm:

«Dusi saldi!» divus sprīžus zemāku: «viss priekš tevis!»

un tieši pretī otrā pusē: «Par atmiņu no putēju orķestra!»
Uzrakstījis nezināms.

Noklausīta Rīgā.
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8. PIE MĀCĪTĀJA PIERAKSTOTIES.

5642.

Kāds puisi no B. mājām drīzi pēc Jurģiem aiziet pie

mācītāja Konrādija pierakstīt puišus un meitas pie diev-

galda. Bet vienas meitas vārdu tas piemirsisi. Ko darīt?...
Uz ātru roku tas sadomā, un gāž vaļā: «Dore Pišvilckiene.»

Konrādā js pieraksta ar.

Uzrakstījis P. B.

Stāstījis S—berģis, Jaun-Svirlaukā.

5643.

Kāda meita aiziet pie krievu mācītāja pierakstīties pie

dievgalda. Mācītājs to grib atzīmēt un uzkliedz otrā ista-

bā sēdošam psalmotājam: t
,fiHKeßm\ 3anHiun Jln3y Bacy;i!"

Meita, krieviski neprazdama, vārdu «zapišī» sapratusi ci-

tādi un bailīgā balsi izlūdzas: «Nē, nē, cienīgs mācītāja

kungs! Šodien gan nē! Rītā jāiet pie dievgalda! .
.

.»

Uzrakstījis P. B.

Stāstījis kā patiesu notikumu A. J—uss no Ērgļiem.

9. DEGOŠAS LIETAS.

5644.

Vislielākā bezkaunība ir, kad brālis čakarē savu masu.

Māsa saka: «Tu to lietu proti labāk, nekā tēvs.» Brālis at-

bild: «Māte arī to pašu saka!»
Uzrakstījis T. Abeltiņš.

Teicējs A. Ču—rs, Maz- Salacē.

5645. Laikam jau dega gan.

Čigāns ierodas pie mācītajā savas meitas bērnu pierak
stīt.

Kais tad tas tēvs?»
— prasa mācītājs.

—
«Es pats tas tēvs», — atbild čigāns.
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«Nē jau. tāsi meitas, — tā bērna tēvs!» —

— «Nu ta jau es tā bērna tēvs.» —

Mācītājam kā ugunis pielaistas.
«Vai tad) zeme tur nedega, kur tu tādu darbu darīji?» —

«Laikam jau dega gan», vientiesīgi atbild čigāns, «nā-

vīgi dirsu grozīja!»
Uzrakstījis A—dēls, Rīgā.

LFK 394, 40.

10. KAUTRĪBA UN SĀŅU CEĻI.

5646.

Kādās lauku mājās puiši plēšas ar meitām. Mazais Jā-
nītis stāv un skatās. Vecā! māte, liela joku mīļotāja, Jānī-
ti paskubina: «Jānīt, dēliņ, pieķer tu ar'!» Bet Jānītis

nobijies vecai mātei apprasās: «Mcm, kur tad ķeršu? . .
.»

Uzrakstījis P. B.

Stāstījusi vecā māte, 80 g. v., Jaun-Svirlaukas p.

5647.

Divas vecas meitas ieiet augļu tirgotava pirkt banānus.

Viņas prasa, cik maksājot divi banāni. Pārdevējs saka, ka

trīs par latu. Meitas brīdi padoma un tad «Nu, ne-

kas, dodiet arī visus trīs, to trešo tad mes apedīsim.»
Uzrakstījusi S. R., Rīga.

Teic. G. A., Rīgā.

11. AR BIEZO GALU.

5648.

Vislielākā veiklība ir izdirsties trešā stāvā, noskriet

apakšā un visu uzķert uz mēles.

Uzrakstījis T. A—ltiņš.
Teicējs A. ču—rs.
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5649.

Vislielāka cūcība ir izdirsties pie drauga durvīm, pie-
zvanīt un palūgt papīri priekš noslaucīšanās.

Uzrakstījis T. Ā—ltiņš.
Teicējs A. Ču—rs.

5650.

Kādreiz puisis ar meitu salielījušies, kurš augstāku
var uzmīst. Gājuši ārā pret sienu izmēģināt. Meita pro-

cesiju iesākusi, situsi sev ar kulaku pa pakaļu un tiešām

uzšķiedusi augstāku par puisi.
Uzrakstījis Kārlis B—ms, Rīgā.

Teic. no Valmieras apr.
LFK 23, 2450.

5651.

Ja vilku nejauši nobaidījuši, tad viņš sācis pļūtīt kā

pa stobru, kamēr uz vietas nobeidzies.

Tā viens vīrs nācis no meža un redzējis vilku, kas līdis

uz aitām, kuras krūmmalā ganījušās. Vīrs atkal sācis

vilkam pakaļ līst. Vilks, dzirdēdams, ka viņam kāds lien

pakaļ, nodomājis, ka otrs vilks vien lien. Vilks, līzdams,
aizvien ar asti pie zemes piesitis, lai pakaļ līdējs klusi

līstu. Kad vilks jau bijis tik tuvu pielīdis pie aitām, ka

tās jau var saķert, tad pakaļ līdējs arī jau bijis vilkam

pie astes. Tad viņš saķēris vilku aiz astes un saucis: «Rei-

zē, reizē!» Un noturējis vilku aiz astes cieti. Vilks sācis

pļūtīt un turpat, vīram aiz astes turot, nobeidzies.

Uzrakstījis Andrievs O—kalns. Suntažu p.
LFK 696, 395.

5652.

Divi lejasciemieši reiz saderējuši, kurš ātrāk bez pie-
spiešanas varēšot izdirsties. Abi notupušies: nenācis ne

vienam, ne otram ārā. Vienam ienācis padoms prātā; tas

smagi teicis: «Vai tev tēvs ar' irr?» Un tam tūlīt veicies.

Otrs ar' to punktu uzķēris, tāpat teicis: «Navv!» Un arī

tas līdzējis. Bet pirmais teicis tālāk: «Nu ta' jau tu esi

bāriņš!» (Arī: «Ak tu, nabadziņš, bez tēva! ) — un līdz

ar to izgrūdis beidzamo un derības vinnējis.
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(Otra šī nostāsta variācija: saderējuši nevis lejascie-
mietis ar lejasciemieti, bet gan lejasciemietis ar velnu. Sa-
runa visa tā pati, un velns bijis uzvarētais. Sakarā ar šo,
kad tikai diviem gadās kopā dirst, viens otram prasa: «Vai

tev tēvs ar' irr?»)
Uzrakstījis A. Rg., Sinoles pag., Valkas apr.

5653.

Kāds vientiesītis ieraudzījis krūmos sievieti, kas iegā-
jusi savās dabiskās vajadzībās, uzcēlusi brunčus pār galvu
un stāvus izdarās. Vientiesītis piegājis, apglaudis pakaļas
vaigus un teicis: «Ak, būtu ciris bijis! Kas tie skaisti ci-

bu koki būtu!»

Uzrakstījis Kārlis B—ms, Rīga.
LFK 23, 2465.

5654.

Zēns skrējis pie mātes, saukdams: «Māte, māt', Janc's

piedirs' skābum baļļiņ!» —
«Ak tu, zvērs!» — izsaukusies

māte, — «tad ņem ārā. tikai ar netīriem nagiem vien ne-

ņem, lai vēl var dzert!» —

Uzrakstījusi S. R., Rīgā.
Teic. S. E., Rīgā.

5655.

Zēns noskatījies, ka žīds patlaban cd, aizgājis un iz-

taisījis pie viņa loga darīšanas. Žīds zenu par to iesūdzē-

jis tiesā. Tiesnesis žīdlam jautājis: «Nu, kas jums tur par

lietu ir?» Žīds nu ņēmies stāstīt: «Vins dirs, un e< cd, vins

dirs un es ēd.»
— «Un kāpēc tu cd?» jautājis tiesnesis.

«Ui, man smekē», atteicis žīds.
Uzrakst. E. C—ra. Jelgava.

5656.

Mācītājmuižas graudnieka sievai ir divi puikas. Viens

vēl mazs, neprot pat iet, otrs jau ta ap 7 gadi. Kadu svēt-

dienas rītu sieva, iedama uz baznīcu, nosaka lielākam ze-
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nam, lai tas, ja brālītis pamostas, ienāk baznīcā un tai

to pasaka. Pašā sprediķa vidū atskan puikas skaļā balss:

«Māt', māt', Mārcīts gultu piedirsis, acis vien bolī, laikam
dirsīs vēl!»

Uzrakstījusi Alma Ķ—loks, Rīga.

Teicēja E. Ķ—loka, 60 g. v., Trikates pag.

LFK 334. os.

Varianti: no Berzones, Rīgas, Jelgavas, Vesekauskas, Vidrižiem.

PBK, no Gatartas, LFK 448, 322.

5657.

Kādam pārim bijušas kāzas. Pirms kāzām brūtgāns un

brūte saēdušies skābus kāpostus ar cūkas gaļu. Drīz vien

abiem sācis sāpēt vēders. Ceļā uz baznīcu viņi viens pēc
otra skrējuši mežā. Nonākot baznīcā, brūtgānam atkal ie-

vajadzējies iziet. Viņam atgriežoties izgājusi atkal brūte.

Tai atgriežoties, ienācis mācītājs un sākusies laulāšana. Bet

brūtgāns nevarējis atkal nociesties un gājis laukā. Te nu

mācītājs sadusmots iesaucies: «Kad d
.

.
. šana, tad d

. ..-

šana, un kad laulāšana, tad laulāšana!»

Uzrakstījusi Ērika K—zume, no Rīgas.

5658.

Agrāk, vergu laikos, kādam strādniekam vēders gājis
reiz briesmīgi cauri. Bijis pļaujas laiks, bet viņš pie pļau-
šanas gandrīz nemaz nevarējis tikt, dzīvojis tikai pa krū-

miem. Vagara to novērojis, uzgriezis tam pāris nūjas un

teicis, ka neesot brīv uz krūmiem iet, ko šis tur meklē-

jot? Strādnieks izstāstījis visu nelaimi, bet vagars nemaz

neklausījies, tikai stingri noteicis, ka vairāk uz mežu ne-

esot brīv iet. Strādnieks nevarējis saturēties, viņam tie-

šām vajadzējis iet uz mežu, bet tā kā vagars noliedzis, ka

nav brīv iet, viņš arī negājis. Novilcis tikai bikses zemē,

atsējis kreklu ar auklu uz augšu un tad laidis kā ar stobru

cirtieniem no pakaļas. Vagars nu redzējis, ka strādniekam

ir gan bijusi taisnība, bet viņš par to nelicies ne zinot. Citi

strādnieki nevarējuši to smaku panest un sākuši kurnēt pret
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vagaru. Vagaram pašam arī nebijis labi ap dūšu. Viņš
teicis strādniekam, lai nu šis ejot uz mežu. Strādnieks arī

aizgājis tūlīt uz mežu un darījies tur veselu dienu.

Uzrakstījis Br. R—tiņš, Rīgā.

Teicējs Andrējs A—tiņš, Vec-Gulbenes pag., Madonas apr.

Noklausīta Rīgas apr.

LFK 72, 8575.

5659. Slinkais puisis.

Pie viena saimnieka dzīvās puisis, un šis pagalam slinks.

Puisis kulstīš piedarbā linus un bīš tik slinks, ka nevīžās

iziet ārā izmīsties. Šisi nu izurbis sienā caurumu un kā mīst

gribējies, tā tik laidis pa caurumu ārā. Reiz saimnīca gāsi

gar piedarbu un uzskatīš, ka siemalī piesaluši liela ledus

kaudze. Šī nu brīnēsies un ērmosies, kur tas ledus te varēs

nāktL Šī nu sākusi vaktēt, kas ta' te īsti ir. Saimnīca vaktēsi,

vaktēsi, kamēr pēdīgi novaktēsi ar', ka puisis pa caurumu

miez laukā. Nu šī nodomāsi pati pie sevis: «Pag\ putnī. es tevi

mācīšu dīdīties!» Saimnīca ņēmusi un izkaltēsi līdakas

galvu ar visiem zobiem un tā gāsi atkal vaktēt, ka puisis pa

caurumu mīzīs laukā. Kā ta, drīz vie' puisis laidis šļūteri

pa caurumu laukā, Bet saimnīca jau priekšlaikus bisi pie-

bāzusi līdakas galvu pie cauruma, un ka puisis izbāzis

«verķi» laukā, tā šī saspiedusi līdakas kopa, un nu

puišam «verķis» bīš zobu starpā. Puisis no sakuma domas,

ka kaķis vie' šim saķēris aiz «verķa», un šis nu labinās

kaķi: «Pincīt, pincīr, laid! nu vajā!» Saimnīca aiz sienas

visu dzirdēsi, kā puisis labinās kaķi, tā šī vel ciešāki saspie-

dusi žokļus kopā. Nu puišam sācis stiprāki sapet, un šis

sācis kaķi lamāt: «Draņķi, vai laidīsi vaļa!» Nu, ka pui-

sis sācis lamāties, tā saimnīca vel ciešāki piekniebusi. Pui-

šam sācis neganti sāpēt, un šis vai sacisi raudat. Ta nu saim-

nīca devusies zināma, un puisis sācis šo lūgties, lai laižot

vaļā. Pēdīgi saimnīca palaidusi ar' vaļa. No tas, reizas

puisis bīš izmācīts un nekad vairs nemīzis pa caurumu

laukā.
Uzrakstījis Andris Z.

Teicēja Liene Str., 58 g. v., Bilskas pag.

LFK 145, 1891.
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12. NOZIEDZNIEKU MASKAS.

5660.

Kads gribējis rāceņus zagt, bet sargs tos sargājis. Šis
doma, ka sargu nobiedēt. Nometis bikses un pagriezis pa-

kaļu pret sargātāja būdu. Sargs brīnās: tāda kā mēle, tāda
ka barda, kas tas var būt par zvēru! Nobijies un aizbēdzis.
Tikmēr zaglis rāceņiem virsū.

Uzrakstījis Jānis Bikše, Druvienas p.

Teicējs Antons S—kans, apm. 50 g. v., no Bolvu p., Jaunlatgales apr.

LFK 707, 165.

5661.

«Par sudu, par nieku jāiet uz Siberiju (uzsvars uz «c»),
par to, ka vecam tēvam nomirt palīdzēju!» —

Uzrakstījis O. T—ns, Alsviķu pag.

LFK 4i, 255.

13. JOKU MĪĻOTĀJI.

5662.

Kādam Kuldīgas semināristam māijā, uz laukiem, līga-
gava. Gatavodamies braukt uz svētkiem, tas aizraksta mī-

ļu, bet kautrīgu vēstuli, kuru nobeidz:

«Uz drīzu redzēšanos! Sagaidi mani.

Tavs N.N.»

Lauku pasta ierēdņi vēstuli «atsutinājuši»,, iķlasījuši
un aiz vārdiem «sagaidi mani» vēl pierakstlļjuak- «ar stīvu

pipeli», tad vēstuli aizlīmējuši un nosūtījuši Seminārista lī-

gavai. cSĒ*&**
.

" "

'
Kalvājs.

Dzirdēta Kuldīgas seminārā.

5665

B. mājās gadus 40 atpakaļ dlzīvo kāds zobgalīgs un ci-

tādi ālīgs puisis, ko apkārtnē visi sauca par Krišiņu. Kri-

šiņš parasti līgst pie saimniekiem tikai uz pusgadu, līdz

Mārtiņiem. Pēc tam viņš staigā apkārt pie saimniekiem,

linus kulstīdams un dūšīgi iedzerdams. Pabeidzis B. mājās
linus kulstīt un «ietaisījis drusku dūšu», tas iet prom uz ci-

tām mājām un dzied tā, ka visa apkārtne skan:
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«Es ar savu kulstīklu

Staigāju pa pasauli:
Visus linus nokul stu,
Visas meitas izpisu.»

Uzrakstījis Kalvajs.
Patiess notikums Jaun-Svirlaukas pag.

5664.

Klupmaņu baznīcas tuvumā ir mājas Kārlīši. Vecais
Kārlītis liels joku polis., liels savādnieks, kāpēc to apkārt-
ne saukuši par «trako Kārlīti».

Trakais Kārlītis dzīvojis asā naidā ar mācītāju. Lai

mācītajam atdarītu par kaut kādu pārestību, trakais Kārlī-

tis reiz aizjājis uz mācītāja muižu, iegājis dārzā pret mā-

cītajā istabas logiem un ņēmies izjādelēt gan puķu dobes,
gan citus dārza jaukumus. Mācītājs sasaucis visus savus

kalpus un pavēlējis, lai ķer nebēdnieku rokā. Bet Kārlītis
aulekšos turpina jādelēšanu, uz katra zirga lēciena atkār-
todams: «Pu-ūt dirsā! Pū-ūt dirsā! Pū-ūt dirsā.!

. .
.»

Ta «deklamēdams», tas izmūk saviem ķērājiem, izdrā-

žas arā pa dārza vārtiņiem un, jādams pa labību labībām

projām, atkārto savu: «Pū-ūt dirsā! Pū-ūt dirsā!» kamēr
vien tik mācītājs ar saviem ļaudīm var tb saredzēt un sa-

dzirdēt.

Uzrakstījis Kalvajs.
Dzirdēta Jaun-Svirlaukā.

5665.

Kāda kundze liek mūrniekam P. ietaisīt savā mājā ate-

jas vietu, bet tādu, kas nesmird. «Jā, kundze, to var», ap-
galvo mūrnieks. — «Bet vai jūs nevariet ietaisīt arī tā, ka
to troksni nedzird?»

«Ne, kundze, to gan es nevaru», atbild smiedamies mūr-

nieks, «tas nestāv manā varā.»

Uzrakstījis Kalvajs.
Stāstījis mūrnieks P—ce, Jelgavā.

14. ANEKDOTISKI TEICIENI.

5666.

«Caurums paliek caurums», teica velns caur skursteni
iekrizdams. Uzrakstījis P. B.

Dzirdēta vr.irakas Latvijas vietas.
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5667.

Grūtos un sarežģītos gadījumos medz sacīt: «Griezies
ka gribi, kā dirsa pakaļā tā pakaļā».

Uzrakstījis P. B.

Dzirdēta vairākas Latvijas vietas.

5668. Dvīnīšu karšu spēle.

Dvīnīši kuri vēl nav dzimuši, reiz spēlē kārtis. Uz reiz

viens piegrūž otram: «Beigsim nu, papus nāk!» Otrs at-

bild: «Neuztraucies, tas ir onkulis».
Uzrakstījusi R. Sk.

Teic. F. G., no Alūksnes un Cēsīm.

5669.

«Vai tu vari pateikti trīs reizes no vietas: es ar'?»

—
«Varu». —

«Nu, tad teic: es aizgāju uz mežu»

— «Es ar'». —

«Es piedirsu sili».

■— «Es ar.
—

«Naca kunga cūkas est».

?
_

Uzrakst. I. G—ste, Jelgava.

Teic. F. G., no Alūksnes un Cesim.

5670.

Pavisam cita lieta ka manai sievai.

Uzrakst. A. J., no Ērgļiem.

Dzirdēta no Rūdolfa Blaumaņa, Erglos

5671.

«Vai tev vaļa ir?»

— «Ir». —

«Nu, tad aiztaisLJjjķses». —

Uzrakst. I. G—ste, Jelgavā
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