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1 
Dārzs. 
Vīrs rok dobi, ar lāpstu trāpa pa apraktu naudas podu. 
Atskrien Sieva. 

SIEVA. Ūja, kas tad tas par troksni?! Vai ta nu debesis beidzot gāžas? 
VĪRS. Nē, debesis vēl negāžas. Bet šķiet, ka kāds te podu noracis. 

Vīrs izceļ no bedres podu. 
SIEVA. Va vells! Kas par atradumu! Tavu laimi, tāda nauda! Un zemē norakta! Man taču               
neviens neticēs! 

Sieva metas prom. 
VĪRS. Jods viņu rāvis! Ka tik tā muļķe visiem neizkladzina par to manu atradumu! 

Vīrs paķer podu un aizskrien pretējā virzienā. 
 

2 
Dārzs. 
Virs atgriežas un turpina rakt. 
Atskrien Sieva.. 

SIEVA. Tavu nelaimi, vīriņ! Es biju līdz muižai nogājusi. Ķēkšai par mūsu atradumu             
nolielīties. Bet muižas kungs manu stāstu sadzirdēja un nu to naudas podu prasa sev. 
VĪRS. Ka tevi deviņi vilki! Tavu pļāpīgu sievišķi - viss kas acīs, uzreiz uz mēles un svešās                 
ausīs iekšā! 
SIEVA. Piedod, vīriņ. Tikai gribēju palielīties, ka nu arī mūsu mājā lietas iet! Bet nu gan tas                 
pods jāatdod. 
VĪRS. Labi, atdosim podu. Tikai vispirms Gāganu karus pārdzīvosim. 
SIEVA. Kas? Gāganu kari? Vai dieviņ! 
VĪRS. Ko tur “vai dieviņ!” Slēpies labāk laikus zem ratiem! Apsegšu ar segu, tad paliksi               
dzīvotāja. 
SIEVA. Vai, vīriņ, kur tad tu paliksi? 
VĪRS. Par mani nebēdā, es kaušos līdz! 

Sieva palien pa pusei zem ratiem. 
Vīrs apsedz Sievu ar segu. Pats paņem rīksti, un, šņāgdams kā zoss, apstrādā Sievas              

pēcpusi. Sieva sten un pūš. Brīdi padarbojies, Vīrs paslēpj rīksti un norauj Sievai segu. 
VĪRS. Celies augšā! Gāganu kari beigušies. Kāp ratos, es aiziešu pēc naudas poda. 

Vīrs prom. 
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Sieva ieraušas ratos. 
 

3 
Rati, tajos sēž Sieva. 
Atgriežas Vīrs ar maisu. Nosēdina Sievu ratu priekšā, pats apsēžas aizmugurē. 

SIEVA. Nū, uz priekšu! Piedod, vīriņ, ka es kungam to tavu naudas podu nosūdzēju. 
Vīrs, Sievai neredzot, izvelk no maisa kliņģerus, un, pāri sievas galvai, iemet tos viņai              
klēpī. 

SIEVA. Kas te? 
VĪRS. Āre, trakā! Nu jau esam piedzīvojuši tos laikus, kad kliņģeri no debesīm krīt. Kad tu                
arī ko zinātu — viss mutē iebāžams. 

Dzirdama āža blēšana. 
SIEVA. Kas tur tik nelāgi brēc? 
VĪRS. Atkal jau nezini. Āre, muļķīgā! Tur jau velns dīda mūsu kungu pa vei, tur to šķūni. 
SIEVA. Kāpēc dīda? 
VĪRS. Tāds to kungu liktenis. Viņi mūs dīda, velns viņus. 
SIEVA. Nabadziņš! 
 

4 
Muižas pagalms. Ratos Sieva un Vīrs. 

SIEVA. Prrrrrrrr…. Esam klāt. 
Vīrs izlec no ratiem. Ierodas Muižkungs. 

MUIŽKUNGS. Kur tā nauda? 
VĪRS. Kāda nauda? 
MUIŽKUNGS. Vai vēl liegsies? Paša sieva teica, ka naudas podu esi atradis. 
VĪRS. Prasi tad sievai, ko es. 

Kungs māj ar pirkstu sievai. 
MUIŽKUNGS. Nāc nu šurp! 

Sieva izraušas no ratiem. 
MUIŽKUNGS. Saki tu man, kad tavs vīrs atrada to naudu? 
SIEVA. Ače, tas tā bija kā reiz iepriekš Gāganu kariem. 
MUIŽKUNGS. Kad tad tādi Gāganu kari te bijuši? 
SIEVA. Ače, tad, kad kliņģeri no debesīm krita. 
MUIŽKUNGS. Kas krita? 
SIEVA. Kliņģeri! 
MUIŽKUNGS. Kad tad kliņģeri pie mums no debesīm krituši? 
SIEVA. Ače, tad, kad tevi velns pa šķūni dīdīja. 
MUIŽKUNGS. Mani vells pa šķūni dīdījis? Ko tur izrunājies? 
SIEVA. Neko es neizrunājos! Un toreiz man tik žēl bija, kad tu tur brēci vairāk pēc kazlēna                 
nekā pēc cilvēka. 
MUIŽKUNGS. Ej, tu trakā, pati pie vella! Abi divi lasieties prom! Stāstīs man te pasakas par                
izdomātiem naudas podiem! 

Muižkungs prom. 
Vīrs iesēdina Sievu ratu aizmugurē, paņem grožus. 
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VĪRS. Nū, bērīt! Uz priekšu! Steigsim nu to naudas podu ātri notriekt, savādāk būs vēl kādi                
Gāganu kari jāpārdzīvo. 
 

PRIEKŠKARS. 
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