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Ievadam

Grieķu rakstnieks Teofrasts, īstā vārdā

Tirtams, ir dzimis 384. g. pr. Kr. Lesbas

salā, Eresā. Pirmo skolas mācību viņš
baudīja savā dzimtajā pilsētā pie skolotāja
Alkipa. Pēc tam viņš devās uz Atēnām,
kur sākumā mācījās pie Platona, vēlāk

pie Aristoteļa. Pēdējais Tirtamu viņa lielo

runas dāvanu dēļ drīz vien izcēla pārējo
skolnieku starpā, nosaucot viņu sākumā

par Eufrastu, t. i. labu runātāju, vēlāk par

Teofrastu, t. i. dievišķu runātāja.

Kad Aristotelis, bēgdams no priesteru
vajāšanām, devās uz Chalkīdu, viņš iecēla

Teofrastu par savu pēcteci, savas bibliotē-

kas mantinieku un sava dēla aizbildni.

Teofrasta lekcijas bija ļoti iecienītas,

īsā laikā viņam saradās vairāk kā divi tūk-

stoši klausītāju. Viņa laipno raksturu mī-

lēja un viņa ģeniālitāti un runas dāvanas

apbrīnoja ne tikai Atēnās, bet arī tālu ār-

pus tām. Divi tā laika varenākie valdnie-

ki, Kasandrs Maķedonijā uu Ptolomejs
Ēģiptē, saņēma viņu ar vislielāko cienību.

Teofrastam tomēr netrūka arī naidnieku,
it sevišķi t. s. sofistu starpā. Kāds no

tiem, vārdā Hagnonīds, apvainoja viņu tie-

sā par valsts reliģijas nicināšanu. Sūdzī-

ba izrādījās par nedibinātu, un tiesa Teo-

frastu attaisnoja. Kāds cits vīrs, vārdā

Sofokls, mēģināja Teofrastam kaitēt netieši.

Viņš panāca, ka valsts izdeva likumu,
kas aizliedza filozofiem bez katreizējas
valsts iestāžu atļaujas noturēt priekšlasīju-
mus. Filozofiem, to starpā arī Teofrastam,
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Atēnas bija jāatstāj. Bet jau pēc gada mi-

nēto likumu atcēla. Teofrasts atgriezās
Atēnās un sāka atkal turēt savus iecienī-

tos priekšlasījumus. Ar pieaugošu slavu

viņš to darīja līdz pašai savai nāvei. Viņš
mira lielā vecumā, un pēc viņa sēroja vi-

sas Atēnas.

Teofrasts atstāja ļoti daudz dažāda raks-

tura rakstus. Līdz mūsu laikam tomēr ir

saglabājusies tikai neliela šo rakstu daļa.
Ir saglabājušies: Stādu vēsture (desmit

grāmatās), Stādu cēloņi (astoņās grāma-
tās), Mineraloģija, Par uguni (divās grā-
matās) un Raksturi.

Pēdējais, t. i. Raksturi, ir vispopu-
lārākais Teofrasta darbs, tulkots ļoti dau-

dzās valodās. Šinī darbā Teofrasts sniedz

30 negātīvu raksturu tēlojumus. Viņa gal-
venais nolūks, kā var spriest, ir bijis rādīt,
kādiem cilvēkiem nevajadzētu būt, lai tā-

dējādi vestu tos pie lielākas tikumiskas

pilnības. Ar visu šo didaktisko mērķi,
Teofrasta Raksturi ir tomēr dzīvi un inte-

resanti, asprātību un humora pilni. Taisni

ar to izskaidrojama Raksturu lielā popula-
ritāte visos laikmetos, ari tas, ka daudzi

seno laiku lugu rakstnieki, piemēram,

Menandrs, Pļauts, Terencijs v. c. ir izman-

tojuši tos savām lugām. Raksturi satur

arī daudz norādījumu par tā laika dzīvi,
sniedz beidzot bagātīgu psīcholoģisku ma-

teriālu, tā ka ir tiešām dibināts kāda

zinātnieka spriedums, ka Teofrasta Rak-

sturi ir .grāmatiņa, ko ar zeltu nevar sa-

maksāt. -
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Priekšvārdi

Teofrasts Poliklam.

Jau agrāk, biežāk pārdomājot, es esmu

brīnījies un laikam nekad nepārstāšu brī-

nīties, kā tas notiek, ka ar visu to, ka

Grieķija atrodas vienā un tai pašā klima-

tiskā apgabalā un ka visiem grieķiem ir

lidziga audzināšana, viņu tikumu daba nav

tā pati. Pēc tam kad es, mans Polikl, cil-

vēku dabu tik ilgi novērodams, deviņ-
desmit deviņus gadus pasaulē nodzīvojis, ar

daudziem un dažādiem raksturiem esmu

saticies un labos un sliktos cilvēkus rūpīgi

salīdzinājis, tad es uzskatīju par savu uz-

devumu attēlot kā vienu, tā otru iztūrēša-

nās savādības. Es gribu tāpēc tev vispārī-

gi parādīt, cik daudz raksturu veidu viņu
starpā atrodams un kādā kārtā viņi tos pa-

rastā satiksmē atklāj. Es proti, Polikl, do-

māju, ka tas veicinātu mūsu dēlu pakriet-
ninājumu, ja viņiem paliktu tādi piemi-

nekļi, kuru norādījumam sekojot, viņi iz-

vēlētos sev par pastāvīgu sabiedrību tikai

likumiskākos, ar nolūku nepalikt tiem pa-

pakaļ.

Tomēr es tūlīt piegriežos pašai lietai;

1 a v 3 uzdevums ir man sekot un no-

skaidrot, vai tas, ko es saku, ir pareizi.
Pirmo priekšnesumu es gribu veltīt Blēdim,
un proti bez ievada un neielaižoties šī te-

mata plašos aplūkojumos. Vispirms es
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sniegšu blēdības definējumu, pēc tam izse-

košu visam blēža raksturam un darbībai

un pēc tam — saskaņā ar savu plānu —

meģiuāšu skaidri attēlot pārējos rakstura

trūkumus pēc to veidiem.
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I

Blēdis

Blediba ir īsi apzīmējama kā ļaunprātī-

ga izlikšanās darbos un vārdos.

Blēdim ir paņēmiens, ka viņš, ja satie-

kas ar naidnieku, uzrunā to, neizrādot ne

mazākās dusmas; viņš izliekas labs pret

cilvēkiem, kuriem slepeni liek cilpas, un

apliecina tiem savu līdzjūtību, ja tiem

atgadās kāda nelaime. Viņš atvaino tos,
kas par viņu sliktu runā, un ir vienaldzīgs

pret to, ko par viņu runā. Ja kāds ir

ass pret viņu par tam nodarīto sarūgtinā-
jumu, tad viņš izturas pavisam lēnprātīgi.
Ja kāds grib ar viņu runāt steidzīgā lietā,
tad viņš tam liek nākt citu reizi: viņš esot

tikai nupat atgriezies mājās; esot jau vēls,
un viņš nejūtoties vesels. Ko viņš ari da-

rītu, viņš nekad par to atklāti neizteiksies,
bet vienmēr sacīs, ka viņš pārdomāšot.
Ja pie viņa iet lūgt aizdevumu vai naudas

pabalstu, tad viņš paskaidro, ka nevarot

pārdot preces, un kad tas tiešām tā ir, tad

viņš saka, ka ar veikalu ejot labi. Ja viņš
ir kaut ko dzirdējis, kaut ko redzējis, tad

viņš izliekas, ka viņš nav dzirdējis, nav

redzējis; doto solījumu viņš sakās neatce-

ramies. Zināmos gadījumos viņš saka:

viņš gribot padomāt, citos: viņam neesot

zināms; atkal citi (gadījumi) viņam sagādā

pārsteigumu, un beidzot: viņam pašam ari

esot bijušas tādas pašas domas. Vispāri

viņš bieži lieto šādus izteicienus: ,Es ne-

varu tam ticēt!" — ,Tas man ir nesapro-
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taras!" — .Es esmu pārsteigts!" — „Es

nezinu, ko domāt" — «Patiesām, ko līdzīgu

viņš nav par mani teicis!* — „Tā ir savāda

rīcība!" —.Stāsti to citam!"— .Es esmu taisni

nesaprašanā; es tev nevaru neticēt un to-

mēr es nevaru apšaubīt ari tā (otra) godī-
gumu."

Piesargies, ka tu pārāk ātri neuzticies

šādam daudznozīmīgam runāšanas veidam!

Nekas sliktāks nevar būt. No šādiem ne-

godīgiem un ļaunprātīgiem raksturiem jā-

sargās vairāk kā no čūskām.
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II

Lišķis

Lišķibu varētu izskaidrot kā zemisku,

paša labumam aprēķinātu izturēšanos.

Lišķis ir cilvēks, kas, kad viņš iet kopā
ar savu labvēli, šim saka: .Vai tu ievēro,
kā ļaudis uz tevi skatās? Tas nenotiek ne

ar vienu visā pilsētā, izņemot tevi. Vakar

tevi slavēja bilžu galerijā: tur sēdēja kopā
vairāk kā trīsdesmit personas, un kad ga-

dījās runāt par to, kas gan ir labākais

virs, tad visi iesāka ar tevi; visiem viņiem
ienāca prātā tavs vārds." Un kamēr viņš
to un līdzīgu runā, viņš noņem labvēlim

no drēbēm katru diedziņu, un ja vējš tam

matos iepūš salmiņu, tad viņš to izņem
un saka smaidīdams: ~Vai redzi, kā divu

dienu laikā, kopš es neesmu bijis pie te-

vis, tava bārda ir kļuvusi pilna ar pelē-
kiem matiem? Tomēr tev, vairāk kā jeb-
kuram citam tavā vecumā, ir skaisti, melni

mati." Kad labvēlis runā, tad lišķis ci-

tiem liek klusēt un slavē to tā, lai tas

dzirdētu, un ja tas pārstāj runāt, viņš tam

uzsauc: .Lieliski!" Ja tas par kādu sāji

pajokojas, tad viņš atzinīgi smaida, bāž

mutē arī apģērba stūri, it kā viņš nevarētu

atturēties no smiekliem. Cilvēkiem, kas

viņiem nāk pretim, viņš liek apstāties, ka-

mēr labvēlis ir garām. Labvēļa bērniem

viņš nes lidz ābolus un bumbierus, kurus

viņš ir nopircis, dod viņiem tos tēva acu

priekšā un glāsta tos, sacīdams: .Jūs vis-

krietnākā tēva bērniņi!" Kad viņš to pa-
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vada uz apavu tirgu, tad viņš ir tais do-

mās, ka tā kāja ir daudz samērīgāka par

kurpi. Ja labvēlis grib apmeklēt kādu no

saviem draugiem, tad viņš skrien pa

priekšu un pieteic apmeklējumu, tad at-

griezās atpakaļ un paziņo: .Es tavu ap-

meklējumu pieteicu." Beidzot viņš ir pat

spējīgs no tirgus atnest, ko vajag, un pie
tam skrien bez elpas. Ja sēž pie galda,
tad viņš ir pirmais, kas slavē vīnu un, kā

dadzis pie saimnieka pielīpdams, viņš
saka: .Cik izmeklēts ir tavs galds!" Ja

viņš ņem kaut ko no galda, tad tas notiek

ar piebildumu: .Patiešām, brīnišķīgs gar-

dums!" Tad viņš jautā labvēlim, vai tam

neesot auksti un vai tas negribot ar kaut ko

apsegties, un vēl kamēr viņš runā, viņš

apgādā to ar apsegu. Dažreiz viņš pie-
liecas pie tā un čukst tam ausī, un kamēr

viņš runā ar citiem, viņš nenovērš no tā

acis. Teātrī viņš atņem kalpam spilvenu
un pats liek to kungam zem galvas. Viņš
slavē labvēļa mājas skaisto stilu; tā muiža

viņam šķiet teicami iekārtota, ģimetne ne-

ticami līdzīga.
Kopsumā pie ļišķa var redzēt, ka viņš

visu runā un dara, ar ko viņš domā ie-

mantot labvēlību.
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III

Tērzētajs

Tērzēšana ir nodošanās garai un nepār-
domātai runāšanai.

Tērzētājs ir spējīgs piesēsties tuvu klāt

nepazīstamam cilvēkam un vispirms teikt

runu par paša sievu; pēc
tam viņš attēlo sapni, kuru viņš redzējis

pagājušo nakti; tālāk viņš pastāsta par
ēdieniem, kas bijuši uz viņa galda. Ja vi-

sam tam viņš ir atradis dzirdīgas ausis,

viņš novirza runu uz to, ka cilvēki tagad
esot daudz sliktāki nekā agrākos laikos, ka

labība tirgū esot kļuvusi dārgāka, ka dau-

dzi svešnieki uzturoties pilsētā, ka lidz ar

Dionisa svētkiem atjaunošoties kuģošana
un, ja Zevs sūtīšot lietu, tas nākšot par la-

bu lauku augļiem. Nākošo gadu viņš esot

nodomājis apstrādāt paša lauku; esot grūti
dzīvot šais laikos; Dasnips mistērijās esot

nesis vislielāko lāpu: viņš ari noskaita, cik

stabu ir Odeonam. «Vakar, — saka viņš,
—es ieņēmu vemšanas līdzekli!" .Kāda
šodien diena?" .Mistērijas iekrīt septembri,

apatūrijas oktobri un decembri lauku dio-

nisijas". Kas ar viņu reiz ielaidies, to

viņš vairs neatlaiž.

No šādas sugas cilvēkiem ir jātaisās
projām pa kaklu pa galvu, ja jūs negribat
dabūt drudzi; jo nav nekāds nieks tikt ga-
li ar tādiem, kuriem vienalga, vai jums ir

laiks klausīties viņu tērzēšanā jeb ne.
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IV

Nepieklājīgais

Nepieklājīga uzvešanās ir, kā liekas, no-

jautas trūkums par to, kas pieklājas, kas

nē.

Šāda rakstura cilvēks ir spējīgs, pēc tam

kad ir dzēris dzērienu, kam piejaukts ti-

miāns, iet uz tautas sapulci un apgalvot,
ka timiāns smaržo tikpat labi kā pomāde.
Viņš valkā kurpes, kas viņa kājai daudz

par lielu, un runā stiprā balsī. Saviem

draugiem un radiem viņš nedāvā nekādu

uzticību; saviem kalpiem turpretim viņš
pastāsta pašas svarīgākās lietas, un saviem

dienas algādžiem uz lauka viņš izstāsta vi-

su, kas runāts tautas sapulcē. Viņš sēd,
atsedzis apģērbu pāri pār ceļiem, tā ka ir

redzamas kailas miesas daļas. Uz ielas

parasti nekas nesaista viņa uzmanību vai

apbrīnošanu; bet ja viņš ierauga vērsi vai

ēzeli, vai āzi, tad viņš apstājas un to aplū-
ko. Ja viņš pieliekamā kambarī atrod kā-

du kumosu, viņš to rijīgi apēd un piedzer
klāt tīru vīnu; visā klusībā viņš taisās klāt

saimniecei un palīdz viņai samalt pašam
un saimei vajadzīgo labības daudzumu.

Kamēr viņš pats ēd brokastis, tai pašā lai-

kā viņš ieber lopiem barību. Ja kāds pie-
klauvē pie durvīm, tad viņš pats iet turp
noklausīties; tad viņš piesauc suni, satver

to aiz purna un saka: „Šis te sarga māju
un pagalmu un visu, kas tajā dzīvo". Ja

viņam no kāda jāsaņem nauda, tad viņš
atstumj kā pārāk vieglu te vienu, te otru
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naudas gabalu un pats tver pēc citiem. Ja

viņš ir aizdevis arklu, mēra trauku, izkapti
vai maisu, tad viņš pieprasa šos priekšme-
tus vēl nakti atpaka), ja viņam, kamēr viņš
nevar aizmigt, tas taisni ienāk prātā. Ja viņš
iet uz pilsētu, tad viņš jautā kuram katram

pretimnācējam, cik maksā ādas un sālita

gaļa un vai lidz ar jauna mēneša iestāša-

nos nenotiks svētku izrādes: ja tas tā bū-

tu, tad viņš tūlit pēc atnākšanas gribot skūt

bārdu. Peldētavā viņš dzied. Kurpes

viņš liek apsist ar naglām. Ja ceļš viņam
iet garām, tad viņš pašrocīgi pie Archija

paņem gaļas preces.
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V

Glaimotājs

Glaimošana ir apzīmējama kā tieksme

— bez labākā nodoma — būt patīkamam
satiksmē ar citiem.

Glaimotājam ir paradums, ka viņš uzru-

nā kādu jau no tālienes, sauc to par kriet-

nāko viru, visiem redzot, apliecina tam sa-

vu cienīšanu, ar abām rokām tur to ciet

un nelaiž vairs vaļā. Viņš pavada to vēl

gabaliņu, jautā, kad viņš to atkal dabūs

redzēt, un atvadās ar visādiem slavināša-

nas vārdiem. Ja viņu lūdz izšķirt kādu

strīdu, tad viņš grib izpatikt ne tikai sa-

va i partijai, bet ari pretiniekam, lai viņš
šķistu par abu draugu. Ja viņš ir kopā ar

svešniekiem, tad viņš tiem apgalvo, ka

tiem ir pareizāks spriedums nekā viņa
zemes pilsoņiem. Ja viņu aicina uz viesībām,
tad viņš lūdz viesību rīkotāju pasaukt bēr-

nus un, kad tie ierodas, tad viņš izsakās,
ka tie esot līdzīgi tēvam kā ola olai. Viņš

pielabina tos sev klāt, glāsta tos un ļauj
tiem apsēsties sev līdzās; ar vienu viņš ro-

taļājas: .Ai, kas par šļūteni! Ai, kas par

cirvīti!" Citiem viņš ļauj iemigt savā

klēpī, cik ari viņam tas būtu nepatīkami.



15

VI

Bezgodis

Par bezgodibu es saucu to, kad vārdos

un darbos izturas pilnīgi vienaldzīgi pret
visu, kas apkaunojošs.

Bezgodis ir cilvēks, kas katru bridi zvē-

re, tāpēc ka viņš var viegli panest ap-
smieklu un kaunu. Pēc savas būtības viņš
ir pasaules gājējs, izlaidīgs puisis un spē-
jīgs uz katru nedarbu; jā, viņam tas nav

nekas skaidrā prātā, bez maskas dejot kor-

daksa deju komēdijas kori. Ja uzstājas
kāda acu apmānītāju banda, viņš skraida

apkārt un ievāc no skatītājiem ieejas mak-

su un strīdas ar tiem, kas uzrāda brīvkarti

un grib skatīties par velti. Viņš ir ari tū-

līt gatavs turēt krogu jeb publisko namu

jeb būt par muitnieku; nav tādas negoda
nodarbošanās, kas viņam būtu par sliktu; viņš
ir publisks ziņotājs, kroga pavārs, spēļu iestā-

des turētājs. Savai mātei viņš ļauj dzīvot

trūkumā, zādzības dēļ viņš tiek notiesāts

un pavada vairāk laika cietumā nekā savā

dzīvoklī. — Viņš ir ari viens no tiem, kas

sapulcina tautu kopā ap sevi, to uzmusina,

ķērcošā balsi tukši izrunājas un lamājas.
Pa to laiku daži nāk klāt, citi iet projām,
nemaz to labi neuzklausījuši; vieni dabū

dzirdēt runas sākumu, citi atsevišķus, no-

rautus teikumus, citi atkal kādu daļu; ne-

kur viņam nav lielāks prieks parādīt savu

muļķību, kā kad ir sapulcējies liels tautas

pūlis. Ari tiesas procesu vešanā viņš ir iz-

veicīgs gan kā apvainotais, gan kā apvai-
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notājs; vienreiz viņš attaisnojas par neie-

rašanos tiesā apzvērēdams, ka neierašanās

bijusi likumīga; citu reizi viņš ierodas ar

aktu vīstokli krūšu kabatā un ar veseliem

rakstu saiņiem abās rokās. Viņš neatsakās

ari nostāties krāmu pārdevēju priekšgalā,

labprāt aizdod viņiem naudu un prasa par
vienu drachmu pusotra obola procentus
dienā. Pēc tam viņš apmeklē brīvvirtuves,

zivju un sālītas gaļas tirgu un par ieņem-
to procentu naudu piebāž sev pilnus vai-

gus.
Ta ir nepanesama cilvēku suga, kurai

mute ir vienmēr atklāta, lai lamātos, un

kas saceļ tik skaļu kliegšanu, ka tā atskan

visā tirgū un darbnīcās.



17

VII

Pļāpa

Pļāpāšanu varētu apzīmēt ka mēra pār-

kāpšanu runāšanā.

Ja šāds pļāpa kādu satiek un uzsāk ar

to sarunu par kaut ko, kas ari tas būtu,
tad viņš tam paskaidro: „Tu par to nekā

nezini. Es gan par visu esmu ieguvis zi-

ņas, un ja vien tu gribi mani uzklausīt,
tad tu dabūsi par šo lietu zināt." Ja pa

to starpu viņam iebilst kaut ko pretim, tad

viņš teicēju pārtrauc ar vārdiem: .Neaiz-

mirsti, ko tu gribēji teikt!*, tad atkal:

.Labi, ka tu man to atgādini!" .To es

nemaz nebiju domājis!" .Tu šo lietu esi

tūlīt aptvēris." .Es jau sen vēroju, vai

tu nenāksi uz tām pašām domām kā es!"

Un tā viņš izlieto vēl visādus citus gadī-

jumus, tā ka, kas krit viņa rokās, tas vairs

netiek pie elpas. Ja viņš tā vienu un

otru ir padarījis ar savu pļāpāšanu gluži

kurlu, tad viņš ir spējīgs skriet tur, kur

vairāki stāv vienā pulciņā un padzīt tos

viņu veikalu sarunu pašā vidū. Viņš ap-

meklē arī skolas un vingrošanas laukumus,

traucē zēnus mācībās un tērzē ar vingro-
šanas un citiem skolotājiem. Ja kāds tai-

sās aiziet, tad viņš to pavada bez kāda

uzaicinājuma līdz pašām tā mājām. Ja

viņš ir izzinājis kaut ko par tautas sapulces

sasaukšanu, tad viņš to visiem paziņo: pie
tam viņš, izlietojot gadījumu, zobojas par
Aristofana laikā notikušo oratoru kauju

(un laķedemoniešu kauju Lizandra laikā).
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kā ari par runām, kuras viņš ar labiem

panākumiem esot teicis tautai. Un kamēr

viņš tā dižojas, pa starpām viņš griežas
pie lielā pūļa ar sūdzībām, kamēr klausī-

tāji pa daļai vairs nezina, ko viņš runā,

pa daļai nokar galvas, pa daļai šurp turp

staigā un projām taisās. Ja viņš ar citiem

sēž tiesā, tad viņš nelaiž tos pie vārda;
izrādes laikā viņš citiem traucē redzēt, pie
galda traucē ēst un pats saka, ka dažiem

pļāpām klusēšana esot ļoti grūta; viņa
mēle esot vienmēr lunkana, un ja viņu ari

turētu pļāpīgāku par bezdelīgu, tad viņš
tomēr neklusētu. Ari izjokošanu viņš var

paciest, pat no paša bērniem, kas, kad

viņi grib iet gulēt, uzrunā viņu ar vār-

diem: .Papu, pastāsti mums kaut ko, lai

mēs iemigtu."
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VIII

Tenkotājs

Tenkošana pastāv nepatiesu ziņu un

notikumu savirknēšanā tā, kā tas tam, kas

1o dara, ienāk prātā.

Tenkotājam piemit tā ipašiba, ka viņš,
satiekot kādu pazīstamu, ar smaidu jautā:

„No kurienes nākdams?" „Ko tu saki par
to?" „Kā?" „Vai tu zini kaut ko jaunu
par šo gadījumu?", un tad iemet starpā

jautādams: „Nekā jauna?" „Nu jā, labas

ziņas?" Un, nenogaidījis atbildi, viņš tur-

pina: w
Ko tu saki?" „Tu nekā neesi dzir-

dējis?" „Es gan tev varētu pastāstīt ko

jaunu." Pie viņa esot atnācis tieši no

kaujas vai nu kāds kareivis vai oboista

Astija zēns vai starpnieks Likons, no kura

viņš esot to dzirdējis. Gluži dabīgi, ka vi-

ņa ziņu pienesēji ir tādi cilvēki, ku-

riem nevar pieķerties. Tādā kārtā, pama-

tojoties uz saņemtiem ziņojumiem, viņš

stāsta, ka Polisperchons un ķēniņš esot

kaujā uzvarējuši un Kasandrs esot dzīvs

sagūstīts. Ja kāds viņam iebilst: „Vai tu

tiešām tam tici?", tad viņš atbild, ka tas

jau esot zināms visā pilsētā, zina ejot ar-

vien tālāk, un visi apstākļi sakrītot; visur

par šo kauju stāstot to pašu; tas esot bijis
sīvs kautiņš; to viņš esot ari nolasījis no

valsts vīru sejām, kurās esot nomanāma

nozīmīga pārmaiņa. Viņš esot arī — viņš

piemetina — slepenībā dzirdējis, ka viņu

mājās jau kopš piecām dienām esot kāds

paslēpts, kas pats visu to esot redzējis.



Un tai laikā, kad viņš vēl reiz to visu at-

kārto un jautā: „Ko jūs tagad domājat?",
gluži vaļsirdīgi viņš vaimanā: „Ak nelai-

mīgais Kasandr! Kāds posts tevi piemeklējis!
Vai tu nu sajūti, cik mainīga ir laime?

Bet viņš taču bija ļoti krietns vīrs. Lai viss

tas, starp citu, paliek mūsu starpā." Tomēr

viņš jau pilsētā ir visus apskraidījis un

visiem to pastāstījis.
Tā man ir mikla, kāds nodoms šādiem

cilvēkiem ir viņu tenkošanā, jo nav tikai

tas, ka viņi melo, bet viņi pie tara

cieš zaudējumus. Jo bieži vien, kad

viņi peldētavās sapulcina ap sevi cil-

vēku pulku, viņiem ir pazuduši mēteļi, vai

arī viņiem, kamēr viņi ar muti gūst bilžu

galerijā sauszemes un jūras kaujas uzvaru,

jāmaksā sods par palaisto tiesas termiņu:
ir ari gadījies, ka viņi, kamēr it kā

varoņi, ar muti iekaro pilsētas, ir palai-
duši garām ēdamo reizi. Gluži nožēlojama
ir viņu nodarbošanās: jo kur ir kāda zāle,
kur kāda amatnieka darbnīca, kur kāda

vietiņa tirgū, kur šie dienas zagļi nevazā-

tos apkārt un nepadarītu ar savu tenko-

šanu klausītājus kurlus un pilnīgi slimus?

20
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IX

Nekauņa

Nekaunība ir, lai to tvertu definīcijā, la-

bas slavas neievērošana apkaunojošu iegu-
vumu nolūkā.

Nekaunīgais ir cilvēks, kas, pēc tam kad

viņš tikko kādu ir piekrāpis, iet pie tā, lai

aizņemtos naudu. Ja viņš ir upurējis die-

viem, tad viņš atliek gāju atpakaj, iesāla

to un ēd pie cita; tur viņš piesauc savu ap-

kalpotāju, ņem nost no galda gaļu un

maizi un dod to tam sacīdams, visiem

dzirdot: „Ed vesels, Tibij!" Kad viņš

iepērkas virtuves vajadzībām, tad viņš at-

gādina gaļas tirgotājam par labumiem, ku-

rus viņš jau tam sagādājis, nostājas blakus

svariem un uzmet uz svaru Šķīvja — vis-

mīļāk gaļu, bet ja negadās — kādu

kaulu. Ja viņš to dabū projām: labi; ja
ne, tad viņš paķer n0 galda vismaz zarnu

gabaliņu un smiedamies aiziet. Kad viņš
citiem pērk vietas teātrī, tad viņš noskatās

izrādi, par savu daļu nesamaksājot, un sūta

nākošā dienā teātrī vēl savus dēlus kopā
ar viņu audzinātāju. Ja kāds ir kaut ko

lēti nopircis, tad viņš pieprasa, lai arī vi-

ņam no tā dod. Viņš arī iet svešā mājā,

aizņemas miežus vai pelus un pieprasa
vēl, lai aizdevējs tos viņam aiznes mājā.
Viņš ir pat spējīgs ieiet pirtī pie katla,

neraugoties uz katla uzrauga kliegšanu, ar

krūzi iesmelt ūdeni, ar to sevi apliet, un pro-
jām ejot, teikt, ka viņš esot mazgājies, un vēl

piemetināt: „Es pat nepateicos tev par to".
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X

Sīkstulis

Sīkstulība ir nelaikā ietUTela taupība sa-

vai kārtai piedienīgos izdevumos.

Sīkstulis ir pazīstams no sekojošā: vēl

tā paša mēneša laikā viņš no sava parād-
nieka personīgi iekasē īri līdz pēdējam
obolam. Pie kopēja dziru galda viņš skai-

ta kausus, ko katrs iztukšojis, un starp
viesiem viņš ir tas, kas Artemidai kā upu-

ri velti vismazāko porciju. Ja kāds ir vi-

ņam ko nezcik lēti nopircis, tad pie sarē-

ķināšanās viņš tomēr uzskata visu par pā-
rāk dārgu. Ja kāds no viņa kalpotājiem
saplēš podu jeb bļodu, tad viņš iegūst at-

pakaļ tas vērtību ar to, ka samazina die-

nišķo uzturu Ja viņa sievai ir nokritis

kāds sīknaudas gabals, tad viņš ir spējīgs
aizbīdīt visu mājas iekārtu, gultas un lā-

des, un izkrata arī visas grīdsegas. Ja

viņš kaut ko pārdod, tad viņš to dara par

tādu cenu, ka pircējam no tā nav nekāda

labuma. Viņš arī neļauj nevienam šavā

dārzā apēst kādu vīģi vai arī staigāt pa
savām druvām un arī pacelt zemē nokritu-

šu ollvi vai dateli. Katru dienu viņš ap-
skata savus robežu stabus, vai tie vēl stāv

vecā vietā. Viņš ir arī spējīgs par noteik-

tā dienā neizdarītu maksājumu ņemt pro-
centu procentus. Ja viņš savas fratrijas
biedriem rīko mielastu, tad viņš gaļu pa-
sniedz smalki sagrieztos gabaliņos. Ja

viņš grib iepirkt ēdamlietas, tad viņš at-

kal atgriežas mājās neko nenopircis. Sa-
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vai sievai viņš aizliedz aizdot sāli, daktes,

ķimenes, garšas vielas, miežu putraimus,

vainagus vai upurējamos cepumus. „Jo,—

viņš saka, — šie sīkumi gada laikā jau iz-

taisa kaut ko ievērojamu." Kopsumā: sīk-

stuļu zelta lādes ir appelējušas; to atslē-

gas ir sarūsējušas; mētelīšus viņš nes īsā-

kus par īsiem, ieziežas no sīkām pudelī-

tēm, liek matus griezt līdz pašai ādai, ve-

selu pus dienu staigā bez kurpēm un

liek vēlējam pie sirds uzlikt mētelim labi

daudz krīta, lai tas tik drīzi nepaliktu ne-

tīrs.
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XI

Bezkauņa

Nav grūti noteikt bezkaunības jēdzienu:
tā ir neveikla un apkaunojoša jokošana.

Bezkauņa ir spējīgs, kad viņš satiek go-

dājamas sievietes, pacelt apģērbu un rādīt

savas kaunuma daļas. Teātrī viņš turpina

aplaudēt, kad citi pārstāj, un izsvilpj ak-

tierus, uz kuriem pārējā publika skatās ar

patiku. Ja viss teātrī ir kluss, tad viņš
paceļ augšā galvu un atraugājas, lai tikai

skatītāji piegrieztu viņam uzmanību. Ja

tirgus ir cilvēku pilns, tad viņš skrien pie
riekstiem, āboliem un kastaņiem, piestājas
tur klāt un, tērzējot ar pārdevēju, kāru-

mojas. No garāmgājējiem viņš sauc vārdā

cilvēkus, ar kuriem viņam nav nekādu tu-

vāku attiecību, un ja viņš redz kādu kaut

kur steidzamies, tad viņš sauc, lai pagaida.
Ja kāds ir zaudējis svarīgu tiesas procesu
un tikko nāk no tiesas, tad viņš pieskrien

pie tā un vēl laimes. Ja viņš ir iepircis
tikai savām vajadzībām vien pārtiku un

sarunājis fleites spēlētājas, tad viņš rāda

pirkumu katram, kas viņam nāk pretim,
un ielūdz to pie sevis. Tad viņš nostājas
frizētavas vai smaržu tirgotavas priekšā un

stāsta ļaudīm, ka viņš gribot šodien pie-
dzerties. — Kad viņa māte iet pie pareģo-
tāja, tad viņš runā vārdus, kas nes nelai-

mi. Lūgšanas un dzēriena upurēšanas lai-

kā viņš ļauj krist upurtraukam un pie tam

smejas par to, ka viņš ir izdarījis kaut ko,
kam slikta iepriekšēja nozīme. Ja, viņam
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klāt esot, spēlē fleiti, tad viņš ir vienīgais,
kas ar rokām sit takti, trallina līdzi melo-

diju un lamā fleites spēlētāju, ja tā tūlīt

nepārstāj. Ja viņš grib spļaut, tad viņš

spļauj pāri galdam un skar dzērienu de-

vēju.
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XII

Tas, kam trūkst takta

Takta trūkums ir izturēšanās, ar kuru

citiem kļūst par nastu.

Tam, kam trūkst takta, piemit sekojošas

raksturīgas ipašibas. Viņš iet viesos pie

cilvēka, kam pilnas rokas darba, un attur

to no darīšanām, viņš iet dzīrot pie savas

mīļākās, kad tā guļ slima ar drudzi, viņš
iet lūgt galvojumu no cilvēka, kas tikko

kāda galvojuma dēļ ir cietis zaudējumus,

un ierodas tiesā, kad viņam jānodod liecī-

ba, tikai tad, kad lieta jau ir izlemta. Kad

viņš ir ielūgts laulībās, viņš zākājas par

sieviešu dzimumu, un cilvēkus, kas tikko

atgriezušies no gara ceļa, viņš uzaicina pa-

staigāties. Viņš ir ari tas, kas, kad priekš-
mets jau ir pārdots, atved pircēju, kas grib
dot vairāk. Kad kaut kas jau ir gari un

plaši pārrunāts, viņš pieceļas, lai iesāktu

pārrunas no jauna. Viņš ļoti labprāt grib
izdarīt pakalpojumus, kurus nemaz nevē-

las saņemt, bet kurus ari nevar noraidīt.

Ja ir notikusi upurēšana un jau sēd pie
galda, tad viņš ierodas un grib iekasēt

procentus. Ja viņš nejauši ir klāt, kad

tiek pārmācīts vergs, tad viņš pastāsta, ka

ari viens no viņa kalpiem esot tā pērts un

pēc tam esot pakāries. Ja viņš ir klāt pie
kādas tieslietas izšķiršanas, tad viņš abas

puses, kad tās grib samierināties, atkal sa-

rīda vienu pret otru. Ja viņš grib dejot,
tad viņš ņem ciet arī to, kas vēl nav ie-

reibis.
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XIII

Pārspīlēti pakalpīgais

Pārspīlēts pakalpigums man šķiet — īsi

sakot — ir tikai afektēta labvēlība runā un

darbībā.

Šāds cilvēks piesakās un uzņemas to,

ko nespēj pildīt; lietā, kuras likumīgu-
mu katrs atzīst, viņš paliek stāvot pie at-

sevišķa punkta un tad tiek pieveikts sa-

vas kļūdīšanās dēļ. Viņš liek saviem kal-

piem ieliet (dzēriena) vairāk, nekā viesi

spēj izdzert. Viņš cenšas izšķirt saķildo-
jušos, kaut arī viņš tos nepazīst. Viņš ņe-

mas vest kādu pa taku un pats nespēj pēc
tam atrast pareizo virzienu. Viņš iet pie
karavadoņa un jautā viņam, lidz kuram

laikam viņš liks karaspēkam iziet cīņā un

kādu dienas pavēli viņš dos parīt. Viņš iet

pie tēva un paziņo, ka māte jau esot gu-

ļamistabā. Kad ārsts aizliedz slimniekam

dot vīnu, tad viņš saka, viņš tomēr gribot
mēģināt: varbūt tas slimnieku stiprināšot.
Ja ir kādam mirusi sieva, viņš tūlīt pasūta

pieminekli ar iekaltiem viņas vīra, viņas tēva,

viņas mātes, pašas mirušās un viņas dzimte-

nes vārdiem un liek vēl pielikt:
w

Visi bija

godīgi ļaudis". Ja viņam tiesas priekšā

jāzvēr, tad viņš saka apkārt stāvošiem: „Es
esmu agrāk jau bieži zvērējis".
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XIV

Izklaidīgais

Izklaidība ir definējama kā gara trulums

runā un darbībā.

Izklaidīgais ir spējīgs, kad viņš kaut ko

ir sarēķinājis un savelk sumu, blakus sē-

došam jautāt: «Cik iznāk?' Ja viņš ir ie-

sūdzēts un patlaban viņam jāstājas tiesne-

ša priekšā, tad viņš to atkal aizmirst un

aizbrauc uz laukiem. Teātri viņš iemieg
un paliek vēl sēdot, kad visi jau ir pro-

jām. Ja viņš ir pārēdies un nakti viņam

jāceļas un jāiet sevis pēc, tad viņu
sakož kaimiņa suns. Viņš ņem kādu lietu,

pats atkal to noliek, meklē to un ne-

var atrast. Ja viņam paziņo par kāda

drauga nāvi, lai viņš ierastos uz bērēm,
tad viņš sataisa bēdīgu seju un starp asa-

rām saka: „Es vēlu no sirds laimes". Viņš
ir cilvēks, kas, kad viņam kāds maksā pa-
rādu, sauc klāt lieciniekus un ziemu baras

ar kalpu, ka tas nav nopircis gurķus. Sa-

viem maigiem zēniem viņš liek cikstities

un skriet un tos pilnīgi nogurdina. Kad

viņš uz laukiem pats vāra savu lēcu viru-

mu, tad viņš piemet divreiz sāli un pada-
ra to nebaudāmu. Kad Zevs liek līt lie-

tum, viņš ir tais ieskatos, ka no zvaigznēm
nāk tīkams mirdzums, kamēr tomēr citi sa-

ka, ka ir tumšs kā piķis. Ja kāds viņam
jautā: .Cik liķu, tu domā, ir jau iznesti

caur nāves vārtiem?", tad viņš atbild: .Tik

daudz, cik es sev un tev novēlu".
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XV

Nelaipnais

Nelaipnība ir rupja izturēšanās satiksmē,
kas izpaužas galvenā kārtā runā.

Nelaipnajam ir nieka lieta uz jautājumu:

„Kur ir šis vai tas" atbildēt: «Liec mani

mierā", un, kad viņu sveicina, sveicie-

nu neatņemt. Ja viņam ir lieta, ko

pārdot, tad viņš nesaka pircējam, par kādu

cenu viņš šo lietu grib atdot, bet jautā
tam, cik augsti viņš to vērtē? Ja viņam

grib parādīt godu un nosūta kaut ko uz ģi-
menes svētkiem, tad viņš liek teikt: neko

dāvinātu viņš neņemot mutē. Viņš nav

samierināms, ja viņu kāds, kaut ari bez

nodoma, atspiež, vai pagrūž, vai uzkāpj vi-

ņam uz kājas. Ja viņu kāds draugs uzai-

cina piedalīties kādā labprātīgā ziedojumā,
tad viņš saka: viņš nekā nedošot; pēc tam

viņš tomēr nāk ar savu ziedojumu, bet

piemetina: viņš gribot arī šo naudu aiz-

sviest. Ja viņš uz ielas sagrūž kāju, tad

viņš ir spējīgs lamāties. Viņš neviena ilgi

negaida, ne pie viena viņš arī ilgi neiztur.

Sabiedrībā viņš ne dziedās, ne deklamēs,
ne dejos. Viņš uzdrošinās pat dieviem

liegt lūgšanu.
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XVI

Māņticīgais

Māņticība ir visumā apzīmējama kā

bailes dievības priekšā.

Māņticīgajam ir Šādas īpašības. Pēc tam

kad viņš ir tīri nomazgājis rokas un apsla-

cījis sevi ar svēto ūdeni, viņš ņem mutē

lauru lapu un tā staigā visu dienu. Ja vi-

ņam ceļu pārskrien zebiekste, tad viņš āt-

rāk neiet uz priekšu, iekams kāds cits ir

gājis vai arī pats ir pār ceļu metis trīs ak-

meņus. Ja viņš ierauga savā mājā čūsku,

tad viņš tai vietā tūlīt uzceļ kapellu. Kad

viņš iet krustceļos gar svētītiem akmeņiem,
tad viņš lej uz tiem no savas pudelītes

eļļu, krīt uz ceļiem, notur lūgšanu un tad

staigā tālāk. Ja viņam pele ir sagrauzusi
miltu maisu, tad viņš iet pie zīmju izskaid-

rotāja un jautā, ko lai dara. Ja tas nu

viņam pasaka, lai nes maisu pie maisu

taisītāja lāpīt, tad viņš to nedara, bet no-

griežas un upurē grēku izpirkšanas upuri.

Sevišķa nodarbošanās viņam ir bieža sa-

vas mājas tīrišana aiz tā iegansta, ka esot

pieburta Hekata. Ja viņš garāmejot dzird

pūci kliedzam, viņš sadrebas, sauc •Vare-
nā Atēnal" un tikai tad iet tālāk. Viņš
netuvojas ne kapam, ne mirušam, ne ne-

dēļniecei; tas taču esot viņa paša labums,

viņš domā, sevi nepadarīt nešķistu. Katru

ceturto un septīto dienu viņš liek saviem

ļaudīm vārīt vīnu; viņš pats dodas uz tirgu
un pērk mirru, vīraku un upurmaizītes;
kad viņš atgriežas, tad viņš cauru dienu
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pušķo herraafroditus*) ar vainagiem. Ja vi-

ņam ir bijis kāds sapnis, tad viņš skrien

pie sapņu izskaidrotājiem, zīlniekiem, put-
nu pareģiem, lai tiem jautātu, pie kāda

dieva vai dievietes viņam jāgriežas ar lūg-
šanu. Lai liktos iesvētīties, viņš apmeklē
ar sievu katru mēnesi orfiešu priesterus,
bet ja sievai nav laika, tad ar aukli un

bērniem. Viņš ir ari to starpā, kas sevi

rūpīgi apslaciua ar jūras ūdeni. Ja viņš
kādreiz redz kādu no tiem, kas ar ķiplo-
kiem pušķojušies staigā pa krustceļiem,
tad viņš mazgā galvu, sauc pie sevis prie-
sterienes un liek tām ar jūras sīpolu un

jaunu suni izdarīt ap viņu šķīstīšanas pro-

cedūru. Ja viņš ierauga kādu ārprātīgo
vai ar krītamo kaiti sirgstošo, tad viņu sa-

grābj drebuļi un viņš spļauj azotē.

*) Hermani lidzīgas statujas.
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XVII

Neapmierinātais

Neapmierinātība ir nepamatota žēlošanās

par to, ko mums laimīgs gadijums piešķir.

Neapmierinātajam var ienākt prātā, kad

kāds draugs viņam piesūta kaut ko no

maltītes, sacit atnesējam: „Tu neesi man

vēlējis zupu un malciņu vina, un tāpēc
mani neesi ielūdzis uz maltīti." Kad viņš
saņem no mīļākās skūpstu, tad viņš saka:

.Es brīnītos, ja tu to darītu no sirds".

Viņš nav apmierināts ar Zevu, ne tāpēc,
ka viņš liek līt lietum, bet tāpēc, ka viņš
to dara tik vēlu. Ja viņš atrod uz ielas

naudas maku, tad viņš saka: .Tomēr ap-

slēptu mantu es nekad vēl neesmu atradis."

Ja viņš pēc gara tirgus ir lēti nopircis ver-

gu, tad viņš saka: .Es brīnītos, ja es par

tik lētu naudu būtu nopircis ko derī-

gu." Tam. kas viņam paziņo prieka vēsti:

.Tev ir piedzimis dēls", viņš atbild: .Pie-
metini klāt: — Puse no tava īpašuma ir

projām, — tad tu runā pareizi". Ja viņš
ir laimējis kādu procesu, pie tam vienbal-

sīgi, tad viņš savam advokātam tomēr pār-
met, ka viņš daudzus likuma pantus atstā-

jis neievērotus. Ja viņa draugi ir sa-

vākuši viņa labā pabalsta sumu un viens

no tiem saka: „Priecājies nu!" tad viņa
atbilde ir: .Kāpēc tad? Man taču katram

jāatdod nauda atpakaļ un pie tam man

vēl jāpateicas, it kā man būtu izdarīta kā-

da labdarība".
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XVIII

Aizdomīgais

Aizdomiba ir vieukārši pieņēmums, ka
visi cilvēki ir negodīgi.

Aizdomīgajam ir dabā, kad viņš ir no-

sūtījis kalpu uz produktu tirgu, sūtīt pakaļ
otru kalpu, kam jāizzina, par kādu cenu

pirmais ir iepircies. Naudu viņš vienmēr

nēsā pie sevis, pēc katriem simts soļiem
viņš apsēžas un to pārskaita. Savai sievai

viņš jautā, kad jau ir apgūlies, vai vārtu

aizšautene ir aizšauta, un, kaut gan viņa
to apgalvo, viņš tomēr piece)as no savas

guļvietas; neapģērbies un bez kurpēm viņš
iededzina gaismu, skrien apkārt un visu

pārlūko un gandriz nevar tādā kārtā tikt

pie iemigšanas. No tiem, kas viņam pa-

rādā, viņš prasa procentu nomaksu lieci-

nieku klātbūtnē, lai viņi nevarētu noliegt
parādu. Viņš iet pat tik tālu, ka viņš ne-

dod savus svārkus tur, kur vislabāk strādā,
bet tur, kur vēlējs dod visdrošāko galvo-

jumu. Ja kāds nāk pie viņa, lai aizņem-
tos dzeramos traukus, tad parasti viņš to

dara tikai pēc tam, kad ir traukus apzīmē-

jis ar savu vārdu, tos nosvēris vai pat par

tiem ņēmis galvojumu. Kalpam, kas viņu
pavada, viņš liek iet nevis aiz muguras,

bet priekšā, lai viņu uzraudzītu, ka viņš

cejā neizbēg. Ja kāds pie viņa ir ko

iepircies un saka: .Pieraksti uz rēķina un

lai paliek pagaidām tepat; man nav laika sūtīt

pakaļ!", tad viņš atbild: .Nemaz nerūpējies;

ja tev nav laika, es gribu tūlīt iet tev līdzi."
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XIX

Netīrīgais

Netīrība ir miesas neapkopšana, kas citiem

rada pretīgas sajūtas.
Netīrīgajam ir nieka lieta ar ēdi un kaš-

ķi aplipušam un ar neapgrieztiem nagiem

staigāt apkārt un apgalvot, ka tā esot vi-

ņam ģimenes slimība, ari viņa tēvam un

vectēvam esot tā bijusi; tāpēc viņam ne-

esot viegli ar kādu saradoties. Viņam ir

pat augoņi uz stilbiem un pampumi uz

pirkstiem, un viņš tos nedziedē, bet ļauj
tiem nedziedināmi izplatīties tālāk. Zem

pleciem līdz pat gurniem viņš ir apaudzis
ar bieziem matiem; viņa zobi ir melni un

izēsti, tā ka viņš satiksmē ir pretīgs un

riebīgs v. t. t. Edct viņš šņauc degunu,

un, kad viņš iesāk runāt, viņš laiž no mu-

tes siekalas; dzerot viņš atraugājas. No

viņa pil sasmakuša eļļa, ko viņš lieto

mazgājoties Rupjos svārkos, apvalkātā un

notraipītā mētelī viņš iet uz taulas sapul-
ces vietu.
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XX

Neuzvedīgais

Neuzvedība ir, tieši definējot, izturēša-

nās, kas citiem ir apgrūtinoša, bez kā 1ā

pie tam kaitētu. Neuzvedigais ir spējigs
ieiet pie kāda istabā un to, kad tas tikko

ir iemidzis, atkal uzmodināt un ar to tēr-

zēt, ari kuģa braucējus, kas patlaban grib
celt augšā enkuru, aizkavēt ar to, ka nāk

un lūdz tik ilgi vēl uzgaidīt, kamēr

viņš būšot izgājis sevis pēc. Viņš atņem
auklei bērnu, sakožļā viņam ēdienu un vi-

ņu ēdina, šjupst kā bērus, lutina un sauc

par tēva iemiesotu ģimetni. Pie galda

viņš stāsta, ka viņš esot dzēris cūku zāles,
tās esot viņu iztīrījušas no augšas līdz

apakšai, un viņa izkārnijumos esot bijusi
žults, melnāka nekā šeit uzliktā mērce.

Viņš ir pat spējīgs mājinieku klātbūtnē

jautāt: .Saki man, mamma, kad tu mani

dzemdēji, kas tā tev bija par dienu?"

Odens esot viņam tik auksts tāpēc, ka tas

stāvot cisternā; viņa dārzs sagādājot viņam
daudz maigu sakņu augu. Viņa māja esot

viesnīca visai pasaulei. Viņš stāda priek-
šā viesiem arī savu jokdari un to rakstu-

ro. Kad viņš rīko banketu, viņš saka:

„Viss ir sagatavots klāt esošo priekam".
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XXI

Maziski godkārīgais

Maziska godkārība ir apzīmējama kā

dzīšanās pēc goda nenozīmīgās lietās.

Kad šāda rakstura cilvēks tiek ielūgts

viesībās, tad viņš visiem spēkiem pūlas
dabūt vietu pie galda blakus mājas kun-

gam. Lai nogrieztu savam dēlam matus,

viņš to ņem līdz uz Delfiem. Viņam ir

svarīgi, ka viņa kalps būtu moris. Ja vi-

ņam ir jāatmaksā sudraba mina, tad viņš
to dara ar gluži jaunām monētām. Ko-

vārnim, ko viņš tur mājās, viņš ir spējīgs

nopirkt redelītes un iztaisīt metāla vaina-

dziņu, ar kuru kovārnis nu lec pa redell-

tēm augšā lejā. Kad viņš ir upurējis vēr-

si, tad viņš pienaglo pieres ādu, ar lieliem

vainagiem apvītu, virs mājas ieejas, lai ie-

nācēji tūlīt redzētu, ka viņš ir upurējis
vērsi. Ja viņš kopā ar jātniekiem ir pie-

dalījies kādā svētku parādē, tad viņš liek

kalpam visu pārējo nest uz mājām, bet

pats jātnieka tērpā un piešos staigā pa
tirgu. Ja viņam ir nobeidzies sunītis, tad

viņš liek tam uzcelt pieminekli un uz tā

nelielu stabu ar uzrakstu: .Maltas atvase".

Ja viņš Asklepija templim ir veltijis riņķi,
tad viņš to nolieto ar pastāvīgu vainagu
uzkāršanu un ieziež katru dienu. Sapro-
tams, viņš jaucas pritanu darīšanās, lai

tautai sniegtu ziņojumu par izdarītiem upu-

rējumiem, un tad nu, vainagojies ar vaina-

gu un grezni tērpies, nostājas un runā:

„Atenieši, mēs, pritani, dievu mātei esam
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nesuši upuri, cienigu un labu vēstītāju

upuri; priecājaties tad nu jūs par šo labo

zirni". Pēc tam viņš iet mājās un pastās-
ta savai sievai, cik viņam šodien esot

ārkārtīgi laimīga diena.

Viņš cītīgi liek skūt sev bārdu, zobus

tur mirdzoši baltus, maina drēbes, kaut ari

tās vēl gluži labas un smaržo pēc labām

smaržām. Tirgū viņš vienmēr stāv pie
naudas mainītāju galdiem, ģimnāzijās tur,

kur jaunekļi vingro, teātra izrādē viņš ņem
sev vietu līdzās kara vadonim. Sev viņš
neko neiepērkas, bet vienmēr ārzemju

draugiem: dāvanas uz Bicanti, Spartas su-

ņus uz Kiciku, Himeta kalna medu uz

Rodu, un kad viņš to dara, viņš par to

stāsta visā pilsētā. Viņš tur ari pērtiķus
un Sicilijas baložus, pērk kazu ragu me-

tamos kauliņus, cilindriskas formas Tūras

ziežu pudelītes, liektus Spartas spieķus un

tapetes, kurās attēloti persieši. Viņš ari

rūpējas, lai viņam būtu neliels, smiltīm

apbērts pagalms, kas noder palestrai un

bumbas spēlei, skrien visapkārt un aicina

tajā uzstāties filozofus, sofistus, paukotājus
un mūziķus; viņš pats pie tam ierodas kā

pēdējais, lai skatītāji viens otram varētu

teikt: „Šis te ir tas, kam pieder palestra".
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XXII

Skopulis

Skopulība ir pilnīga goda sajūtas ap-

spiešana tur, kur lieta grozās ap izdevu-

miem.

Skopulis ir cilvēks, kas, kad viņš teātra

sacīkstēs ir uzvarējis, Dionisam velti ko-

ka kroni, kurā viņš iegriež savu vārdu. Ja

tautai pieprasa kādu ārkārtīgu nodevu, tad

viņš pieceļas un kluss kā pelīte izzogas
no sapulces. Kad viņš izprecina savu

meitu, tad viņš pārdod visu upurētā dzīv-

nieka gaļu, izņemot to, kas tieši upurēšanā

bija lietota, un par apkalpotājiem kāzu

mielastā viņš salīgst cilvēkus, kas nāk ar

paša uzturu. Ja viņš ir par pavēlnieku
kuģim, kuru pats izrīkojis, tad viņš uz

kuģa virsas novieto stūrmaņa gultas pie-
derumus, lai taupītu savējos. Viņš ir pat

spējīgs paturēt savus bērnus mājās, kad

tiek rikoti skolas svētki, lai tikai viņiem
nevajadzētu maksāt dalības maksu. Ja

viņš ir iepircies pārtikas tirgū, tad viņš
pats nes gaļu un saknes zem mēteļa mā-

jās; viņš paliek ari mājās, kad viņš savu

mēteli ir nodevis mazgāšanā. Ja kāds

draugs grib saņemt no viņa naudas ziedo-

jumu, par kuru viņam jau ir bijusi ar to

noruna, tad, ieraugot to no tālienes pie se-

vis nākam, viņš nogriežas no ielas un pa

apkārtceļu dodas uz mājām. Savai sievai,
kuru viņš ir apprecējis ar pūru, viņš ne-

pērk nevienu verdzeni, bet īrē tai meiteni,
kas to pavadītu izejot. Viņš valkā vairāk-
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kārt labotas kurpes un apgalvo, ka tās

esot tik stipras, it kā tās būtu no raga.

Kad viņš no ritiem piecejas, viņš apkopj

māju un spodrina mēbeles. Apsēžoties
viņš apgriež otru pusi novalkātajam mē-

telim, kuru viņš ir uzvilcis.
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XXIII

Lielībnieks

Lielīšanās vienkārši ir miglas laišana acis

par pārākumu, kura patiesībā nav.

Liellbnieku var pazīt no sekojošā: viņš
nostājas ostas ieejas piekšā un daudz un

plaši stāsta svešniekiem par kuģiem, kas

viņam esot uz jūras, sāk tad runāt par

naudas aizdošanas lietām, kā tās atmaksā-

jas un cik daudz viņš pats ar tām esot ie-

guvis un zaudējis; un kamēr viņš tā plā-
tās, viņš sūta kalpu uz naudas mainītavu,
kur viņam stāv nolikta viena vienīga
drachma. Ja viņam izdodas ceļojumā ie-

gūt ceļa biedru, tad viņš ir spējīgs tam ce-

ļojuma laikā stāstīt, kā viņš ar Aleksandru

gājis karā un cik daudz ar dārgakmeņiem
rotātu biķeru viņš esot ieguvis kā kara

laupījumu. Izlietojot šo gadījumu, viņš pēc
tam izsakās, ka aziātu mākslinieki esot pā-
rāki par Eiropas māksliniekiem, un lepo-
jas ar saviem apgalvojumiem, kaut gan

viņš nekad nav bijis tālāk par savu dzimto

pilsētu. Tad viņš ari stāsta: viņam esot

vēstules no Antipatera, kurās jau trešo

reizi viņš tiekot lūgts braukt uz Maķedo-
niju; viņam esot piešķirta atļauja izvest no

turienes koka materiālus bez muitas, bet

viņš esot to noraidījis, lai neviens nevarē-

tu viņam kaut kā pieķerties: maķedonie-
šiem vajadzējis domāt mazliet tālāk.

Pie pēdējās labības sadārdzināšanās viņš
esot izdevis trūcīgo pilsoņu pabalstam vai-

rāk kā piecus talantus, jo viņš nevienam
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nevarot atteikt; un ja taisni viņam blakus

sēd svešnieki, tad viņš liek tiem izrēķināt,
cik tas iznākot: seši simti personas, katrai

vienu minu; viņš nosauc pie tam vistica-

mākā kārtā katras personas vārdu,un tad

tas iztaisa — desmit talantus. To— viņš
saka — viņš esot izdevis tieši pilsoņu pa-

balstam, pie kam te neesot ierēķināti kuģi,
kurus viņš apgādājis ar visu nepieciešamo,
un citi pakalpojumi valsts labā. — Zirgu

tirgū viņš iet pie tiem, kam pārdodami su-

gas zirgi, un izliekas, it kā viņš gribētu
pirkt. — Viņš dodas uz apģērbu tirgota-

vām, izmeklē sev uzvalku līdz diviem ta-

lantiem dārgu un baras ar kalpu, ka tas

viņam nācis līdzi, nepaņemdams naudu.

Kaut gan viņš dzīvo kā īrnieks, tomēr viņš

apgalvo tam, kas nezina, ka tā ir viņa, no

tēva mantota māja, bet viņš gribot to pār-
dot, jo tā esot par mazu viņa viesu uzņem-

šanai.
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XXIV

Augstprātīgais

Augstprātība ir visu citu nicināšana, iz-

ņemot paša personu.

Augstprātīgais dara zināmu, piem., kā-

dam, kas grib ar viņu steidzīgi runāt, ka

tas varot viņu satikt pēc ēdamās reizes

pastaigāšanās laikā. Ja viņš ir kādam iz-

darījis pakalpojumu, tad viņš liek tam sa-

prast, ka šis pakalpojums vienmēr jāatce-
ras. Ja viņam ir jāizšķir kāds strīdus, tad

viņš liek stridus pusēm saņemt lēmumu uz

ielas vai ari citur, kur viņš tās satiek. Ja

viņš tiek ievēlēts kādā amatā, tad viņš ar

zvērestu apgalvo, ka viņam neesot šī ama-

ta pildīšanai laika. Viņš arī nevar izšķir-
ties pirmo reizi kādu apciemot, turpretim

cilvēkiem, kuriem ir kas, ko pārdot, jeb
kas pie viņa saistīti ar algu, viņš liek pie
sevis nākt jau ar rīta ausmu. Kad viņš
staigā pa ielām, tad viņš nesarunājas ne

ar vienu no tiem, kas nāk viņam

pretim; viņš vērš skatu — kā tas nu viņam
taisni ienāk prātā — sānis vai arī uz aug-

šu. Kad viņš ielūdz pie sevis draugus uz

mielastu, tad viņš pats neēd ar tiem kopā,
bet liek par tiem rūpēties saviem kalpotā-
jiem. Ari sūta viņš, kad viņš kaut kur ce-

ļo, pa priekšu cilvēku, kam jāpieteic viņa
ierašanās. Kamēr viņš ieziežas ar ziedi

jeb mazgājas, jeb sēd pie galda, viņš neat-

jauj nevienam pie sevis ienākt. Ja viņam
ar kādu jānorēķinās, tad viņš liek savam

kalpam to ātri izdarīt un gala sumu
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ierakstīt grāmatā. Savās vēstulēs viņš ne-

kad neraksta: ,Esi tik laipns!", bet: ,Es tā

gribu!" jeb .Sūtnim tas no tevis jāsaņem!"
jeb .Tā kā lai nenotiek citādi, un, proti,
bez kādas kavēšanās!"
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XXV

Bailīgais

Bailīgums ir laikam zināma baiļu pava-

dīta dvēseles nomāktība.

Kad bailigais atrodas uz jūras un ierau-

ga zemes ragu, tad var notikt, ka viņš to

notur par pirātu kuģi, un kad viļņi ceļas
drusku augstāk, tad viņš jautā, vai starp

līdzbraucējiem neesot kāds neiesvētītais.

Kad stūrmanis maina virzienu, tad viņš ap-

jautājas, vai tikai viņš turas atklātās jūras
virzienā un kādas viņam liekoties debesis.

Savam blakus sēdētājam viņš saka: viņam
esot bailes kāda redzētā sapņa dēļ; tad

viņš noģērbj apakšdrānas, nodod tās kal-

pam un lūdz, lai viņu tomēr izsēdinot ma-

lā. — Kad viņš izpilda karaklausību, tad

viņš sauc klāt savus biedrus, skatās vis-

pirms visapkārt un saka, ka esot grūti

izšķirt, kuri ir ienaidnieki. Ja viņš dzird

troksni un redz Šeit un tur kādu krītam,
tad viņš saka tiem, kas viņam apkārt: viņš
esot steigā aizmirsis paņemt līdzi savu Šķēpu,
skrien telti, sūta ārā savu kalpu un pavēl
tara apraudzlties, kur stāv ienaidnieki. Pa

tam viņš paglabā savu šķēpu zem spilvena
un izliekas, it kā viņš to meklētu. Ja viņš
tad ierauga, ka uz telti nes ievainotu drau-

gu, tad viņš skrien klāt, uzmundrina to,
palīdz viņu ienest, kopj, ar sūkni nomazgā
viņam no ievainojuma asinis, sēžas tara

blakus un dzen projām no viņa ievainojuma
mušas: īsi sakot, viņš labprāt dara visu, lai

tikai nevajadzētu iet cīņā. Kad taurētājs
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sāk taurēt uz kauju, tad viņš paliek telti

mierīgi sēžam un saka: .Ej pie velna! Vai

tu ar savu mūžīgo taurēšanu pavisam ne-

gribi jaut šim cilvēkam gulēt?" Notraipijies
ar svešām asinīm, viņš skrien pēc tam pre-
tim karavīriem, kas atgriežas no kaujas,
stāsta tiem, kā viņš ar dzīvības briesmām

glābis draugu, ved savus tautiešus pie
slimnieka gultas un pastāsta vēl katram

atsevišķi: viņš ar paša rokām esot to ie-

nesis telti.
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XXVI

Patvaldnieks

Patvaldniecibu varētu definēt kā stipru
tieksmi pēc stingri dibinātas varas.

Kad tauta grib archontam nozīmēt dažus

cilvēkus, kas viņam palīdzētu kādu svētku

sarīkošanā, tad patvaldnieks ir tas, kas uz-

stājas pret to: archoutiem esot vajadzīga
neierobežota vara; un kad citi liek priekšā
izvēlēt desmit, tad viņš saka: «Pie-
tiek ar vienu." No Homēra dziedā-

jumiem viņam palicis prātā tikai viens:

Labuma nava, jl daudzi grib valdīt,
tik viens lai ir valdnieks!

Par visu citu viņš nezina nekā. Vispāri vi-

ņa stiprums ir šādās runās: .Mums pa-
šiem jāsanāk kopā un jāapspriežas par
Šo lietu, mums jāturas tālāk no tautas un

tirgus un jānogriež plebejiem ceļš uz valsts

amatiem * Ja viņš pats no šis puses ir

piedzīvojis kādu nievājumu vai pat nola-

mājumu, tad viņš izsakās: .Vai nu viņiem
jeb mums jābūt pilsētas kungiem!" — Ap

pusdienas laiku viņš iziet laukā, glīti mē-

teli uz pleciem uzmetis, ar tonzuru galvas
vidū, rūpīgi apgrieztiem nagiem un jopro-
jām runā šāda veida runas: .Aizkārēju

dēļ nav vairs nekādas palikšanas šinī pil-
sētā!" un: .Tiesās mums briesmīgi jācieš
no tiesnešiem!" .Man tikai jābrīnās par cil-

vēkiem, kas vēl nododas sabiedriskiem

amatiem; ko viņi ar to grib panākt? Pūlis
ir nepateicīgs; tas vienmēr pieder tiem,
kas izdala un pabalsta." .Viņam esot
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kauns, kad tautas sapulcēs šāds nožēlojams
un netirs tēviņš sēžot viņam blakus". —

Tālāk viņš saka: «Kad mūs beidzot

atbrīvos no liturģijām un trierarchi-

jām*), kas mūs izposta!" .Kā es ienīstu šo

demagogu cilti!" Jau Tezejs, viņš apgalvo,
esot šīs pilsētas nelaimes vaininieks; šis

esot apvienojis divpadsmit draudzes un

sagrāvis ķēniņvalsti. Bet viņš arī par to

esot pats dabūjis ciest, jo viņš bijis pir-
mais, kuru šis divpadsmit draudzes nogā-
zušas." Tā un tamlīdzīgi viņš runā ar

draugiem, partijas biedriem un tiem pilso-

ņiem, kam lidzīgi uzskati.

*) Bagāto pilsoņu pienākums bija rīkot dievkalpoju-
mus (liturģijas) un apgādāt kuģus (tneras) ar visu

nepieciešamo.



48

XXVII

Vecais ģeķis

Ģeķība liekas pastāv nemitīgās pūlēs
nodarboties ar lietām, kas zināmam vecu-

mam vairs nepiederas.

Šāds ģeķis sešdesmit gadu vecumā mā-

cās no galvas dzejas; bet kad viņš tās

grib dzirās deklamēt, tad atmiņa viņu pie-

vi). No sava dēla viņš mācās darboties ar

šķēpu un vairogu. Varoņu svētkos viņš,
ar lāpu rokā, ielaižas sacensības skrējienā
ar jauniem cilvēkiem. Kad viņu kādreiz

aicina uz Herakla templi, tad viņš nomet

mēteli un satver vērsi, lai tam varētu no-

griezt kaklu. Viņš apmeklē arī cīkstoņu
skolas, lai tur plosītos. Teātra priekšnesu-

mos viņš paliek sēdot trīs un četrus starp-
brīžus no vietas, lai iemācītos ārijas no

galvas. Pēc iesvētīšanas Sabacija mistērijās,

viņš tūlīt grib vispievilcīgākā veidā parādī-
ties priesterienes priekšā. Viņš pinas ar

publiskām meitām, laužas viņu durvīs, da-

bū sitienus no sāncenša un iesāk par to

procesu. Viņš jāj ar svešu zirgu uz lau-

kiem, izmēģinās visādos jāšanas paņēmie-
nos, krīt un iedauza sev galvā caurumu.

Bērna vārda dienā viņš ielūdz viesus ko-

pā ar fleites spēlētājām. Viņš izliekas

kalpa priekšā kā ārkārtīgi liela auguma

cilvēks, sacenšas ar savu bērnu audzinātā-

ju bultu šaušanā un šķēpa mešanā un

grib, lai tas no viņa mācās, it kā tas to

neprastu. Kad viņš no cīkstoņu skolas



49

iet peldēties, tad viņš izturas tā, lai Šķistu
īsts cīkstonis. Ja viņš atrodas sieviešu sa-

biedrībā, tad viņš mēģina dejot un pats
trallina mūziku.
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XXVIII

Ķengātājs

Ķengāšanās ir dvēseles ļauna tieksme, kas

izpaužas runā.

Kad ķengātājam jautā, kas par cilvēku

ir šis vai tas, tad viņš dara kā genealogi
un saka: .Man vispirms jāiesāk ar viņa
ģimeni; viņa dzimts lapa ir sekojoša. Viņa
tēvs saucās Sosijs; no tā kara klausībā iz-

nāca Sosistrats; pēc tam viņu pierakstīja
fratrijā. Viņa māte ir traķiete, dižas cilts,
šī labā dvēsele saucās Krinokoraka; šādām

personām viņu dzimtenē ir dižas cilts

titulis; viņš pats ir, kā tas pie šādās izcel-

šanās citādi nevar būt, rupjš puisis, nelie-

tis". Viņš var pat kādam teikt: ,Es labi

pazīstu šo sieviešu sugu, par kuru tu

mani gribi maldināt". Tad viņš runā tālākr

.Tās ir tādas sievietes, kas ķer uz ielas

garāmgājējus, un taisni š I ir tā, kas

tos prot; tiešām tas, ko runā, nav ne-

kādas tukšas pļāpas". Un kad citi runā

ko sliktu par trešo, ari viņš piemet savus

piparus: „So cilvēku es vismazāk varu ie-

redzēt; jau viņa sejai ir kaut kas atbaidošs;
viņa sliktumam nav nekā līdzīga; pierādī-

jums tam ir sekojošs: savai sievai, kas vi-

ņam taču pūrā atnesusi vienu talantu un

no kuras viņam ir bērns, viņš dod tikai

sīknaudu dienas pārtikai un piespiež to

Poseidona svētkos mazgāties aukstā ūdeni."

Sabiedrībā viņš ir spējīgs par katru, kas

tikko aizgājis, zākāties; viņš neatturas ru-

nāt sliktu ari par saviem draugiem un rad-
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niekiem un apkraut ar negodu pat miru-

šos. Viņš to sauc par bnvdomāšauu, de-

mokrātisku apziņu, brīvības jūtām, un tā

ir viņam patīkamākā nodarbošanās pa-

saulē.
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XXIX

Diedelnieku aizstāvis

Diedelnieku aizstāvēšana ir tieksme pec

tā, kas nekrietns.

Diedelnieku aizstāvim raksturīgs ir tas,
ka viņš uzmeklē cilvēkus, kas sabiedriskā

vai privātā lietā ir pazaudējuši procesu, jo

viņš domā, ka satiksmē ar tiem viņš gūs vairāk

piedzīvojumu un no viņa vairāk baidīsies.

Par goda viru viņš saka: .Tā tas ir; nav

neviena goda vira, visi ir līdzīgi". Pret īstu

goda viru viņš ir naidīgi noskaņots, bet

plukatu viņš sauc par brīvu viru. Ja kāds

šādam kaut ko pārmet, tad viņš pielaiž, ka

šis un tas šais pārmetumos ir dibināts, bet

daudz kas pilnīgi izdomāts; tam esot —

viņi apgalvo — lieliskas spējas, tas esot

uzticams draugs un tam esot vērīga galva,
un viņš varot droši apgalvot, ka viņš ne-

kad neesot saticis krietnāku viru. Tautas

sapulcē viņš vienmēr ir runātāju pusē,
tiesā viņš ir apsūdzētā pusē, sēžas pat lī-

dzās tam un saka: nevis cilvēku, bet dar-

bu vajagot tiesāt. Šis cilvēks — viņš pie-
metina — esot tautas modrais suns, jo viņš
sargājot to no tiem, kas gribot aizkārt

tis tiesības. .Mums drīz, — viņš turpina,
— nebūs neviena, kas rūpējas par kopējo
lietu, ja mēs šāda veida cilvēkus pametī-
sim likteņa varā". Viņš uzņemas ari ne-

cienīgu subjektu aizstāvēšanu, tiesas ap-
spriedē nostājas vainīgā pusē un kā apsū-
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dzētājs viņš katru pretinieka vārdu prot iz-

tulkot vissliktākā nozīmē.

Ar vārdu sakot: tieksme uz nekrietno ir

pašas nekrietnības māsa, un paruna saka

pilnīgi pareizi: „Tāds ar tādu saderas.*
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XXX

Mantrausis

Mantrausība ir pārspīlēta tieksme pēc

negodīga ieguvuma. Tā ir šāda mantrauša

paraša, kad viņš rīko mielastu, nelikt uz

galda pietiekoši daudz maizes, no viesa,

kas pie viņa iegriezies, aizņemties naudu

un, izdalot porcijas, teikt: „Dalītājam pie-
nākas divkāršai"; un to viņš tad ari tūlīt

pieliek sev klāt. Uz teātra izrādi viņš iet

tikai tad, kad uzņēmēji atļauj brīvu ieeju,
un viņš ņem pie tam lidz savus bērnus.

Ja viņam ir jāizdara kāds ceļojums sabied-

riskā lietā, tad viņš ceļa naudu, ko saņem
no valsts, atstāj mājās un aizņemas citu

no sava ceļa biedra. Kalpam, kas viņu ce-

ļā pavada, viņš uzliek lielāku nastu, nekā

tas spēj panest, un dod tam uzturam ma-

zāk kā citiem. No saņemtām goda balvām

viņš liek sev izsniegt viņa daļu un to pār-
dod.

Kad viņš peldoties grib ieziesties, tad

viņš saka kalpam: .Tu esi man nopircis
sasmakušu eļļu!", un ieziežas ar cita eļļu.
Ja viņa gājēji ir atraduši uz ielas sīknau-

du, tad viņš ir spējīgs prasīt savu daļu, jo
atrastais esot jādala. Kad viņš nodod sa-

vu apģērbu mazgāšanā, tad viņš aizņemas
citu no sava paziņas un valkā to vairā-

kas dienas, kamēr viņam to prasa atpakaļ,
un tamlīdzīgi. Ar sīkstuļa mēru, kura di-

bens ir ieliekts, viņš mēri saviem gājējiem

pārtiku un pie tam smalki nolīdzina virsu.

Viņš nopērk kaut ko par zemu cenu no
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drauga, kas viņam to lētāk atdevis, uo at-

kal ar peļņu pārdod. Ja viņam ir jāmaksā
četrdesmit minu liels parāds, tad viņš zi-

nāms maksā tris drachmas mazāk. Kad vi-

ņa bērni slimības dēļ netiek skolā, tad

viņš attiecīgi atvelk no mācības naudas,
viņš nesūta tos skolā ari visu februāra

mēnesi, ,jo tajā iekrīt tik daudz svētku

dienu", lai tikai nevajadzētu maksāt skolas

naudu. Saņemot no kalpa nomas naudu

un tāpat norēķinoties ar pārvaldnieku, viņš
vēl prasa par kapara naudu mainīšanas iz-

devumu tiesu. Kad viņam jārīko fratrijas
mielasts, tad viņš prasa daļu no kopējā
ēdiena ari saviem bērniem, un viņš sastā-

da sarakstu par rutku gabaliem, kas pali-
kuši pāri no mielasta, lai apkalpotāji tos

nedabūtu. Kad viņš ceļo kopā ai pazīsta-

miem, tad viņš izmanto to kalpus savām

vajadzībām, kamēr paša kalpus iznomā, ne-

nododot saņemto nomas naudu kopējā ce-

a izdevumu kasē. Kad pie viņa rīko sa-

biedrisku mielastu, tad viņš uzstāda seviš-

ķu rēķinu par malku, lēcām, etiķi, sāli un

ampu eļļu. Kad precas kāds no viņa
draugiem jeb kad tas izprecina meitu, tad

Īsu laiku pirms tam, viņš dodas ceļojumā,
lai nevajadzētu dot laulību dāvanu. No

pazīstamiem viņš aizņemas lietas, kuras

nemēdz prasīt atpakaļ, jeb, kad tās ari at-

dod, ne labprāt saņem atpakaļ.
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