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PRIEKŠVĀRDS.

J. Raiņa literāriskā darbība atklātībā iesākās ar hu-

moristiskiem sacerējumiem: ar «Mazajiem dunduriem

(1888) un Apdziedāšanās dziesmām III vispārīgiem latvju
dziesmu svētkiem» (1889). Humors nereti cauri audies arī

viņa vēlākā laika darbiem: lugām (piem. «Pūt, vējiņi!»
«Zelta zirgs», «Mušu ķēniņš» u.c.) un lirikai (sevišķi bērnu

dzejām).

Garākā dziedājumā «Septiņi malēnieši» J. Rainis bija

nodomājis atgriezties pie plašāka stila humoristikas. Bija
nodomāts, ka septiņi malēnieši dosies ceļojumā uz III
dziesmu svētkiem, par kuriem viņš tautas dziesmu garā bija

jau humoristiski dziedājis 1889 gadā.

Par joku stāstu, galveno personu dzejnieks bija iz-

raudzījis latgalieti Odumu, jo Latgale, kā viņš mēdza teikt,
ir bagāta joku nostāstiem un anekdotēm. Ari vispār par

anekdotēm (un P. Birkerta krājumu) J. Rainis nav mazumu

interesējies, un «Mazajos dunduros» viņš pats ir uzrakstījis
vairākas tautā dzirdētās anekdotes. Anekdotiskā un bēr-

niem viegli saprotamā garā bija iesākts garais dziedājums

par septiņiem malēniešiem.

Bet no nodomātā darba, kas strādāts pastarpām,
dzejnieks bija paveicis tikai pašu sākumu: Odums nedabū

nē apprecēties, nedz arī tiek Rīgā dzirdēt, kur dziesmu

svētkos dzied «latvju dvēs'le . . .

Bet arī uzrakstītā daļa loģiski noslēdzas ar Oduma

precībām kā patstāvīgs joku stāsts». Dzejnieks nepaguva
parādīt visus septiņus malēniešus ceļojumā uz dziesmu

svētkiem, bet vai tad uzrakstītajā stāsta daļā Odums ir

vienīgais malēnietis, kas var izpelnīties veselīgus lasītāja
smieklus? \ isa lielā Vueān-sēta ii' vientiesīgu malēniešu

pilna, un tur tādus mēs varam saskaitīt pat vairāk
par sep-

tiņiem! Tāpēc autora dotais virsraksts noder arī nepabeig-
tajai darba daļai.

«Kā Odums patīk mazajiem lasītājiem? dzejnieks
mēdza apvaicāties, kad «Septiņi malēnieši» pa nodabu sāka

parādīties Jaunajā Cīrulītī». Un kad lasītāji Odumu ar



patiku daudzināja, tad dzejnieks teica: «Ņu labi. tad es

tādā pat garā turpināšu tālāk».

Turpināja, bet nepabeidza . . .

Nāve pārtrauca šos

bērniem mīļos joku stāstus, tāpat kā lielo dramatisko darbu

varoņrindu.

Atstātajos Raiņa papīros īpašā sainītī atradās sakār-

totas «Septiņu malēniešu» iespiestās daļas līdz ar garākām

piezīmēm, kuras tagad grāmatiņas beigās ievietojam kā

«pēcvārdu». Šīs piezīmes, acīmredzot, uzrakstītas, kār-

tojot materiālus kopoto rakstu papildu sējumiem. No šīm

piezīmēm arī redzam, ka dzejnieks uz laiku atmetis domas

par «Septiņu malēniešu» turpināšanu, neatsakoties no tāda

nodoma vispār: «Septiņi malēnieši še gan tiek doti tikai kā

fragments, bet man ir cerības, ka viņu nostāsti varēs tikt

turpināti».
Tā tad, tagad iespiežamie «Septiņi malēnieši- uzska-

tāmi kā autora paša noslēgts darba fragments. Tanī pat
dzejnieka pašrocīgi sakārtotā sainītī atradās viena lapiņa,
datēta ar 19 februāri 1926 g., kas. acīmredzot, jāpieņem

par fragmentu kādai neuzrakstītai nodaļai. Nevienā no

līdzšinējām nodaļām tas neiekļaujas, tāpēc pasniedzām to

šeit:

Saimnieks bija skops bez gala.
Zinām, zinām.> «Veca lieta.

«\"ai tad saimnieks būs kad devīgs?
Reiz pa gadu deva gaļu.

- Tikai tad, kad kāva cfikas.

Saēdās priekš visa gada.
Mums kauj cūkas divreiz gada.

Klus', kaus trešo reizi tevi.

«Galdā nu reiz gaļas zupa.

«Katram vēlēts maziņš kumoss,

«Bet man trakot gaļas gribas.
\ pēstu vai visu bļodu.»

- Gudroja, kā tiktu klātu:

«Ače.» sauca, «kas tad tas tāds?

ir prūšu gaļa!
«Visiem paliek slikta dūša.»

\ isi prom; un manīm vienam

Paliek visa gaļas bļoda.



Tanī pat sainītī atradās arī piecas sadzeltējušas la-

piņas, aprakstītas jaunības dienu rokrakstā. Tā ir latga-
liešu izloksnē rakstīta anekdote par «Septiņu malēniešu»

Odumu: «K ū p6rst6 s te ja Jēlais Odums par

biļeti». Šo anekdoti tad arī pasniedzam līdzās «Septiņu
malēniešu» joku stāstiem kā viņu ļoti senu pavedienu.
J. Raiņa pieminētie zīmējumi un citi uzmetumi (sk. pēc-

vārdā), kas varētu piederēt pie «Septiņu malēniešu» joku
stāstiem, līdz šim atstātajos papīros nav atrasti.

Interesants vēl dzejnieka norādījums, ka vecais Yu-

cāns viņam sens paziņa no «Mazo dunduru» laikiem un ka

«Mazajos dunduros» publicēta Vucāna vēstule Brencim

(«B renei mei ļ ai s!» 49 —50 lpp.). Av joku stāstiem par

Odumu tai gan nav nekāda sakara.
Ar to būtu savākts tas, kas pieder pie «Septiņu ma-

lēniešu» joku stāstiem, un tas bija nepieciešams, laižot ta-

gad klajā «Septiņus malēniešus» atsevišķā izdevumā. Ar

šādu sakārtojumu, šķiet, būs pakalpots nevien lasītāju in-

teresei, bet arī bibliogrāfiskai noteiktībai.

«Septiņi malēnieši» sāka parādīties «Jaunajā Cīrulītī»

1926 gadā. sākot ar jūlija (Nr. 7) burtnīcu. 1926 gada gā-

jumā iespiesta pirmā daļa. Otrās daļas 4 pirmās nodal.as

iespiestas 1927 gada gājumā, bet pēdējā nodaļa 1928 g.

decembra burtnīcā. Turpmākās daļas «Jaunā Cīrnlīša» la-

sītāji vairs nesagaidīja.
Uzskatīdama J. Raiņa «Septiņus malēniešus», kaut ne-

pabeigtā veidā, par visai interesantu un vērtīgu darbu

mūsu trūcīgajā bērnu literātūrā. Latvijas Bērnu Draugu
Biedrība tagad dara to pieejamu mazajiem lasītājiem at-

sevišķā grāmatiņā.
Kā mazais Žaniņš (t.i. dzejnieks bērnībā) klausījies

ar patiku krusttēva Apsāna joku stāstus, tā lai taga*d mazie

lasītāji klausās ar tādu pat patiku krusttēva Raiņa stāstu

par septiņiem malēniešiem . . .

K. Dziļleja.
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SEPTIŅI MALĒNIEŠI

IEVADS

Daudzi gadi pagājuši
Vai tik nebūs jau pussimta?

Tomēr atceros kā šodien,

Kāds bij vecais krusttēvs Apsāns.

Lielās dienās, Lieldienās

Atbrauc ciemā mīļais krusttēvs,

Saskrien bērni: ! krusttēvs \"

„Stāsti, stāsti! Nu būs joki!"

Krusttēvam ne atpūst neļauj;

Viņš ij tūdaļ iesāk stāstīt:

„Zinat, kā tam Andžam gāja,

„Kas tur muižā izālējās?"

Reti atbrauc mūsu krusttēvs

Tālu bij no viņa mājām
Bet kad atbrauc, tad gan stāstiem

Caurām dienām nava gala.

Mājenieki, lieli, mazi,

Bērni, bet visvairāk žaniņš,*)
Sēd un smejas locīdamies,

Reizēm raud, ja iegrib krusttēvs.

*) T.i. dzejnieks Rainis pats bernibā. K. Dz.
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Ko viņš visu nezināja:
Gan par kungiem, mācītājiem,

Muļķiem, dzērājiem un slinkiem,

čigāniem un dienaszagļiem.

Tā kā mana māmuliņa
Simtiem zināj' tautasdziesmu,
Tā mans krusttēvs aitkal zināj'
Simtiem tautas joku stāstu.

Daudz bij tādu māmuliņu,
Daudz bij tādu jautru tēvu,
Nu tie visi aizgājuši,

Līdzi nesot jautrās mantas.
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Tautu dziesmas mēs jau krājām

Septiņ' - milzu dailes pūros,

Ļaujat mazu puspūrīti

Vienkāršajiem tautas jokiem.

Ko mums stāstij' krusttēvs, Apsāns,
Ko no ļaudīm saklausījām,
Ko mums Birkerts salasījis

Mazu daļu lietā liksim.

Mūsu septiņ' malēnieši

Pārstāstīs, ko piedzīvoja,

Savās dēkās izdzīvojat
Lieku reizi tautas jokus.

Kaut vēl būtu krusttēvs Apsāns,
Tas gan skaistāk izstāstītu,

Tagad ņemiet šo par labu,
Tālu atbalsi no smiekliem.



Pirmā daļa

Odums iet pasaulē mācīties

I.

Pašā sākumā bij Ādams, Odums iet pasaulē mācīties.
Pirmie piedzīvojumi. Cīrul's- Vīrul's. Kungs un darbs

un viegla peļņa.

Pašā sākumā bij Ādams,
Ne tas mūsu žīdu ciltstēvs

Latgalietis bij šis Ādams,

Odums saukts, no Vucān-sētas.

„Odum", teica vecais Vucāns

„Dēls, tu manim muļķis esi,

Ej tu mācies meklēt darbu,

Skaties, kāda pasaul's dzīve!"

Odums aiziet Preiļu miestā,
Kulē mātes dotais grasis,
Odums katram pieiet, prasa:

„Kungs, vai nav jums kāda darba?"

Noskatās šo brango puisi

Cīrul's-Vīrul's jūs jau ziniet:

Pasaul's klenderis no Rīgas,

Viņš no lielās žvinguļ-saimes.
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„Odum, kurš tā meklē darbu?

„Nāc, es tevi pamācīšu:

„Pretī kungs nāk, resnvēderis,

„Šito uzrunā pēc darba!"

Kungam nevajaga darba,

Bet viņš pajokot grib bauri.

„Darbs man būtu," saka kungs,

„Tik priekš tevis tas par gudru.
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„Aizej pirms pie bārdas skuvja,

„Lai tev apcērp drusku ausis!

„Tās priekš cilvēka par garām."
Odums nezin, ko teikt pretī.

Cīrurs-Vīrul's aši atbild:

„Tiešām, miestā atrast darbu,

„Tas mums, prastiem bauriem grūti,

„Tas jums tiesa, cienīgs lielkungs.

„Jums turpretīm būtu viegli

„Atrast darbu ij uz laukiem —

:

„Jāpastiepj tik jūsu ausis,

„Tās par īsu ir priekš vērša."

Kungs sāk lamāties no dusmām,
Cīrul's-Vīrurs apsauc kungu:

„Kungs, par padomu jums jādod,

„
Katram mums pa vienam rublim.

„Citādi mēs pastāstīsim

„
Visiem krogā, kas jūs esat!"

Kungs vēl reizi izlamājās
Un tad deva katram rubli.
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II.

Cīrul's- Vīrul's un tālās Rīgas slava. Cīrul's-Vīrul's un

Odums grib tikt par krietniem vīriem. Ceļš uz Daugavpili.

„Lūk nu \" saka Cīrul's-Virui'-s,

„Tā tev vaj'gā; naudu pelnīt,

„Tādu darbu vaj'ga meklēt,

„Tad tu tiksi Rīgā dzīvē."

Odumam pārlabu patīk,
Ka tik.viegli pelna rubli:

~Cīrui'-Vīrur, tu tik malac's,

„Nu tik māci mani tālāk!"

Cīrurs-Vīrui's māca tālāk:

„lesim nu uz citu vietu!"

„Vai uz Rīgu?" jautā Odums.

„Rīga tāļu," atbild Cīrul's.

„Tam, kas cenšas sasniegt Rīgu,

zemes jāizstaigā:

„Augš- un Lej- un Lat- un Zem-

„
Visas latvju zemes-gales.

„Rīga tālāka par visu,

„
Visām mācībām tur sākums,

„Visām mācībām tur beigums,

„Rīgā visa latvju dzīve!"

„Šogad Rīgā latvju dzīve

„
Vairosies vēl desmitkārtu:

„šogad latvju dziesmu svētkos

„Rīgā dziedās latvju dvēs'le."
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„Kas tie tādi dziesmu svētki?"

Odums prasa izbrīnējies.

„To tev vārdos nevar pateikt,

r/
To tik izdzied skaistās dziesmās."

tikt par vīriem,

„
Varbūt reiz mēs sniegsim-Rīgu,

„Varbūt dzirdēsim reiz latvju,

„
Saldu lakstīgalu dziesmu.

„lesim pirms uz Daugavpili,

„Naujeni un Dinaburgu."
Odums priecīgs: „To, es zinu!

„Baranki ir Dinaburķī."
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Abi iet uz Daugavpili.

Cīrul's-Vīrul's saka puisim:

garo ceļu,
„Pastāsti, kur ir ko smieties!"

Odums teic: „Kad es ko stāstu,

„Tad man šķiet, tur nav ko smieties.

„Bet tie citi visi smejas,

„Tad man šķiet, ka tie ir muļķi."

„Stāsti," saka CīruTs-Vīrurs,

„Es jau nesmiešos kā muļķis.
ko parunāsim,

„Ko tev mācīja tēvs-māte?"

III.

Oduma audzināšana. Tēva mācības. Mātes mācības.

Odums par gudru priekš skolas.

Odums stāsta: „Tēvs man prasa:

„Kad tu augsi liels, kas būsi?"

„Zaldāts būšu." Saka tētis:

tad nošaus tevi."

Tad es pretī saku: „Tad es

„Palikšu par ienaidnieku."

„Visi smej, bet vai nav tiesa?"

„Tiesa, tiesa!" smej ij Clrul's.

z,Nu, ko mācīja tev tētis?"

„Tētis mācīja: plēs lūkus

„Muižas mežā, kad grib ķīlāt,
„Saki: „Zēn, nāc ko tev teikšu!"
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„Tad tu atbild kungam šitā:

„Bernām nebūs visu zināt,

„Ko teic pieaugušie ļaudis,
„Tad jau drīz var palikt veci."

„Labais mācības!" smej Cīrul's.

„Un ko mācīja tev māte?"

„Māte teic: Velc vecas bikses,

„Kad ej zagties ābeļdārzā."

„Labas mācības," smej CīruPs,

„Tev bij tikt par mācītāju."

„Es būt' ticis," saka Odums,

«Netiku dēļ viena vārda."

„Kas par vārdu?" prasa Cī'rul's.

„Nu," teic Odums: „vaj'dzēj' sacīt:

„Nū mužeibas uz mūžeibu

„Kā i jau beija, tai ij beus.

„Tikai man jau pasašķiebās
„Nū mūžeibas uz mūžeibu

„Kai jau beja, tai jau beja.

„Dēļ to vārdu dzina projām."

„Skolā atkal manim prasa:

„Kas tās zvaigznes tādas ir?"

„Saku taisni: debessgrīdā
— šie tik smejas."

„Nu, tad mani tēvs un māte

„Izņēma no skolas ārā

„Ko lai zēns tai skolā dara,

„Kad jau tā viņš visu zina."
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„Brīnās skolotājs: „Cik gudris

„Jūsu dēls? Es studēts tomēr

„Vis'u nezinu." Teic māte:

„Nu, kā kuram ir tā galva!"

Starpā tādām gudrām runām

Cīrul's-Vīruss dzied par Rīgu:

,/Rīga, Rīga, tā dažs saukā,

„Kur tie lepnie kungi braukā."
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IV.

Ēstgriba ir, naudas nav. Divi ēdēji un četras karotes, kam

noder kažoka kreisā puse.

Glrurs-Vlrid's, Odums Vucāns,
Drīz tā nonāk Daugavpilī.

Ēstgriba ir abiem diviem,

Tikai naudas nav nevienam.

Odums raud: „Pie mātes iešu,

„Mātes klētī gaļa, maize.

„Tad, kad mani ceļā laida,
visu apēst."

Cīrul's-Vīruil's mierin' viņu:
„Šodien rādīšu tev brīnus, .

„Ko tu mūžam neredzējis."
Odums raud tik: „ēsiti gribu."

Cīrul's-Vīrurs mierin' viņu,

„šodien vēl es ēst tev došu,

„Ko tu mūžam nebaudījis.

„
Vēderu tik platu dari."

Cīrurs-Vīru»rs liek nu atnest

Kāpostus ar kartupeļiem,
Grūbu putru, cūku speķi,
Četras karotes un maizi.

Jautā Odumis: „Cīrur-Vīrul',

„Šodien teicies dot man ēsti,

„Ko es mūžam nebaudījis.

ar spaiņiem ēdu."
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„Apēd veco, tad būs jaunais!"

„Bet kam karotes liec četras ?"

„Mācies ēst ar abām rokām,

„Tā kā visi Rīgas kungi."

„Kā tad tā jau?" jautā Odums,

/r
Vai tu neesi ieskatījies,

„Cik ir resni lielie kungi ?

„Tāpēc, ka ēd abām rokām."

Atnes ēst, sēd klātu Odums,

„Pagaid," saka Cīrurs-Vīrul's,
„Kažokam velc kreiso pusi,

„Tad tu vairāk ieēdīsi!"

Labi. Odums kažoķelim,
Sviež uz āru spalvas pusi,

Apvelk to un ņemas ēsti,
Abām rokām putru strēbdams.
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Cīirul's-Vīrul's sasauc ļaudis,
Lai pa durvju šķirbu skatās,

Kā ēd viņa mācīts lācis,
Abām rokām putru strēbdams.

„Klusu stāvat, lācis dusmīgs!

„Bet par skatīšanu maksa

„Desmit kapeikas no vīra!"

Tā tiem nauda tiek, ko paēst.

V.

Cīrul's-Vīrul's rāda brīnumus. Dārgs, neredzēts ēdiens.

Nu vēl ceļam vaj'ga naudas,

Kut to ņemt uz ātru roku?

Cīrurs-VīTuiTs uzaicina

Viesus iet uz biļjard-spēli.

„Odum, skaties, nu būs brīnums,

„Ko tu mūžam neredzējis!

Cīrurs-Vīrul's spēlē, vinnē,

Odums lūrē vaļā muti.

„Brīnu,ms, brīnums!" saka Odums,

„Tāda lieta neredzēta!"

„Bet nu kur tas jaunais ēdiens,

„Ko es mūžam nebaudījis?"

„Labi." Cīrurs-Vīrul's saka:

„
Nauda ira, pasūtīsim,

„Sulain', kafiju mums, lūdzu,

„Abiem diviem, katram tasi."
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„Cik tas maksā?'' jautā Odums,

„Desmit kapeikas par tasi."

„Tas nekas ! Kad pirmā reize,

„Tad par rubli!" saka Odums.

„Vai tu pienu arī gribi?"

„Kam man piena? To es zinu!"

Atnes sulain's lielu kannu,

Pilnu kafijas līdz maJām.

Odums strebj nu strēbdams šķidro.
„Vai tad biezuma te nebūs?"

„Biezums lejā," atbild Cīrul's.

Odums taisās nu pie biežņas.

Negaršīga! bet ir jāēd,

Ko vēl mūžam nebaudījis;
Kad jau kungiem tāda garšo,

Tad ij Odumam būs garšot.

Odums raudādams ēd bieznu,

Beigās nelaba tiek dūša,:

Biezna atpakaļ grib atnākt,
Odums bieznu nelaiž ārā.

Odums degunu un muti

Tur' sev cieti abām rokām,

Neskaidri tik izmurmina:

— dārgi maksā!"
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VI.

Kā Odums izmācījās un māca jau citus. Ko Odums pirmo
darīja, mājās pārnācis.

Odums aši skrien uz mājām,

Atstāj savu ceļa biedri:

„Nu es zinu, nu es māku!

„Nu ir citiem jāparāda."

Par trim dienām mājās Odums;
Nedzēris un nepaēdis,
Cauriem svārkiem, caurām biksēm,

Kājās noplīsušas vīzes.

„Kā tu tāds kā nokaunējies?"
Bažīdamās saka māte.

„Kur tad ir tavs brangais kažoks?"

Dusmodamies saka tētis.

„Lai tas kažoks, kur tas kažoks!

„Māte, dod man drusku paēst!"
Odums teic un grauž jau maizi,

„Man jums ir kas jāparāda!"

„Kā tad tevim nu ir gājis ?"

Jautā viņam Mūru Rūze.

Odums tikai ēzdams izdveš:

„Saucat kopā visus ļaudis!"

Saskrien kopā visi ļaudis , 1
Vucān-tēva istabiņā:
„Kas te ira? Kas te ira?

„Vai te deg? vai rēdnieks nācis?"*)

*) Rēdnieks —policijas kārtībnieks krievu laikos. K. Dz.
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„Kas man uguns! Kas man rēdnieks?

„Es jums citu parādīšu."

Lepni Odumus tikai atbild:

„Nezinat jūs. Un es zinu."

„Jūsu ļaud's ko redzējuši?

„Laidaru un cūku kūti.

„A, vot esi, ka biju Rīga."

Odums šļakstina ar mēli.

„Vai tad tu jau Rīgā biji?"

Ļaudis prasa brīnīdamies.

„Ak tad nē?" tā atbild Odums.

„Jūs jau aizkrāsnē tik sēdat."

„Kā tad tu par sešām dienām

„Turp un atpakaļ no Rīgas ?

„Kur tad tev tik garas kājas?

„Varbūt tikai gara mēle?"

„Zgrauž tev! melis!" atbild Odums.

„Brīnumu es pieredzēju:

„Ēdu, ko neviens nav ēdis,

„Redzēju, ko jūs nemūžam!

„Es tik daudz jau izmācījos,

„Ka vai jūs es varu mācīt:

„Kā var viegli naudu pelnīt,

„Kā var paēsties pa velti." s

Saka viņam Vucān-ļaudis:
tu nesēdēji,

„Bet varbūt gan Mūru pilī!"*)

„Ne bija tas" Nu tad būsi!"

*) Mūra pilī jeb mužā, t.i. cietumā. K. Dz.
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VII.

Odums stāsta par jauno spēli un par ābolu pa pieri.

Odums stāsta: „Vot, ka Rīgā

„Tādu spēli paredzēju

„Ne kā mīliņam te velkā,

„
Viens velk šurpu, viens velk turpu.

„Tā ne tāda prasta spēle

„Tur ar vārdiem kungi strādā

„Kā to sauc iz prāta iziet,

„Grūti izteikt stīva mēle."

Ļaudis teic: „
Varbūt tev mēle

brandavīnā V

„Zgrauž tev, melis," atbild Odums,

Nožēlodams nedzeršanu.
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„Jau tos dienas ij ne piles

„Nedagāja manai mēlei

„Ij ne tuvumā pa aci

„Vi, kā rīkle izkaltusi!"

„Kā to sauca biļi biļi

„Biļete, uz tādu modi

„
Velns lai parauj viņa vārdu

„Bet tad bija gan tā spēle!

„Eju, eju sev pa ielu,
„Kur es stāju, kur es veros,

„Baltā namā redzu logā,

„Brangi puiši, īsten-kungi.

„Pasatupu, bāžu galvu,

„Itin tuvu, visu redzu:

„Vidū galds tik zaļš kā varde,

„Zaļas kājas tā kā lāva.

„Spoži āboli uz galda,
„Tie gan no kā iztaisīti,

„Kungi apkārt iet ar vērdām,

„Sit pa āboliem ka nobrīkš.

„Cits ar vēderu guļ galdā,

„Cits ceļ kājas gaisā, šitā,

„Cits ar miltiem pirkstus kaisa,

„Lai var labāk durt ar vērdu.

„Malac's tas ar melnām ūsām,

„Bet mans Clral's visam pāri:

„Kā, lūk, durs, tā nošvīkš ābols,

„Kā tik grūdiens,, ābols kaktā.
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„Uzgulst galdam, atsper kājas.
„Un bradaukš! bradaukš ļ ar koku,
~Citi kungi apkārt staigā,

„
Degunus tik nokāruši.
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„Vot, viens kungs kā grūž pa dusmu,

„Tā tas ābols pār pa galdu,

„Prom pa durvīm, man pa pieri,

„Es no bailēm apsaveļos."

VIII.

Odums rāda jauno spēli, bet nepabeidz.

„Nu raug, pažaga man rokā!

„Nu ar vēderu uz galda

„Pažagu nu te uz pirksta.

„švīkš! Ak velns, nu skabargs pirkstā.

„Pušu kartupels! Kas vainas?

„
Skatāties, kas būs nu tālāk!

„Citu kartupeli galdā!

„
Jēkab, neķer man aiz kājas!

vaj'ga dadzīt

„Da tam kaktam, kur stāv Antons.

„Anton, stērbeli, lūk, turi!

„Švīkš! ir stērbelē! Es vinnu!

„Nu uz Pēteri es dzīšu,

„
Kājas atsliešu uz lāvas.

„Nost! jeb degunā būs pažags,

„švīkš! vai dieniņ, logā ieskrien!

„Rūts ir pušu aizbāst skaliem,

„Nu man vaj'ga dzīt da Jankam

„oi, oi, turat galdu, gāžas!

~Jēkab, neķer tu aiz kājām !
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„Kas tad tā par tādu spēli?

Ļaudis prasa ņirgādamies.

„Spēle labākā!" teic Odums,

„Lieli kungi vien tā spēlē."

„Kas tad vinnē?" ļaudis prasa.

„Tas, kam ābols tiek pa pieri?"

Odums dusmojas: „Kas vinnē?

„Muļķi jūs, jumis jāparāda!"

„Mārtiņ, stāv pie galda stūra,

„Pēter, Janka, katrā pusē,

~Anton, turi tu nu, diezgan,
tu ej vien projām.

„Bērni prom, pošol uz krāsni!

„Meitas, pasargaitiestāļāk.
„četri viri, uzmanaities,

„Svārku stērbeles nu ķerat.

„Padod pažagu tu, meita!

„Indiriķ, atnes kartupeļus!
„Ber uz galda. Jūs tur mierā!

„Negrūstaties! redzēs visi.

„Ti,k daudz vīru nenotura.

„Kā bez acu! Galds pa galvu!

„Sāns nu zils un deguns pušu.

"A, kad koltuns*) tavos matos!"

*) Koltuns ādas slimība. No nepareizas asinstrauku

darbības mati saaug kopā lielos punos uz galvas. «Lai kol-
tuns tavos matos!» bieži sastopama lādēšanās. K. Dz.
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Meita kliedz: „Ko troksni taisāt?"

„Nebij jūsu, nebij klaigu.

„Vad jūs neredzat, kā spēlē?

„Vīru spēle, kungu spēle!"

Bet te pažagu grābj māte,
Odumam pa sāniem velē,
Grūsta to kā kartupeli,

ledzen gultā stērbelē.

IX.

Odums ies atkal pats mācīties.

Odumam gan lielas dusmas:

Paliek spēle nepabeigta,
Toties tēvs gan beidz to mācīt,
Ne ar vārdiem, bet ar darbiem.

Bet ar to vēl nepietika:
Visi Odumu grib mācīt,
Kam tas mānījis bij viņus.

Katris māca savā veidā.

Meitas viņam matus plēsa,
Kam tas viņas sabaidījis,
Jēkabs viņu tiesā sauca,

Kam tas viņu kājām spēris.

Janka sūdz, šim svārku plēsis,

Indriķi šis izlamājis.

Beigās rēdnieks piesasējās:

„Vai tas tiešām Rīgā bijis?"
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„Ko šis ļaudis uzmusinot,

„Mācot viegli maizi pelnīt,

uz svešām zemēm,

„Rādot metot bumbas."

Rēdnieks viņu nu grib mācīt,
Un liek pārmācības namā.

Kukuļu nes tēvs un māte,
Rēdnieks patur tos un dēlu.

Rēdnieks zin, ka tēvs ir bagāts,

Grib no tā vēl vairāk izspiest

Odums sēd un bēdīgs domā.

„Vai reiz mācībām nav gala?"

Nē, vēl mācībām nav gaJa.

Māca viņu cietumbiedri.

Bet nu šoreiz Odums klausa

Mācības ar labpatiku.

„Kam tu atstāj Cīrul'-bieciri,

„Pats jau liecies pārāk gudris?

„Varbūt Cīrul's tevi pestīs?

„Aizlaidīsim viņam ziņu."

Odums gaužas: „Vai nu dienu,

„Es jau nezin', kurp viņš gāja!"

Viņu mierin' cietumbiedri:

„Lūk, mēs mākam uzzināt."

Viens zin pateikt:

Aizgāja uz dzimtu zemi,

Staigā viens un sēru pārņemts,
Kur bērns staigājis reiz priekā."
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Odums nožēlo nu gauži:

„Kam man jāmāca bij citi ?

„Nāc, mans biedri, Cīirul'-Vīrul',

gudrību man māci!"

X.

Odumu nepazīst tēvs-māte. Odumam atveras jauns darba

lauks. Odumam pāršuj pogas.

Paiet vasara un rudens,
Pienāk bargā čibuk-ziema

Nabags Odums vēl arvienu

Sēd un sēd iekš Mūra muižas.

Vai tad grēki bij tik lieli?

Nē, jel nē! bet cietumsargam

Varen' garšo siers un desas,
Ko nes dēlam tēvs un māte.

Tiklīdz Odums nosēdējis

Savu tiesas spriesto sodu,

Tūdaļ viņu ievelk ķildās
Un no jauna liek tam sēdēt.

Te jau klātu. Ziemas svētki,
Nu tik Odums iznāk ārā.

„Bet, ak vai! ak vai!" es saku:

„Odums Vucāns, kāds tu esi?!"

Miesīgs tēvs un māte, paši

Nepazīst vairs savu dēlu:

Mati vienās garās pinkās,

Spalvām apaudzis viss ģīmis!
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Bet par ko visvairāk brēca

Māte, dēlu taustīdama:

„Kur tavs vēders? Kur tavs vēders?

„

r
Dukši svārki! Tukšas biksas!"

„Dēls! tik daudz mēs devām desu,

„šķiņķu, raušu, piena, sviesta!

„Vai tad viss tev cauri biris,
tavās iekšās?"

Dēlam atbildēt nav laika,

Badīgs metas virsū rausim,

Vistai, sivēnam uin zosij,

Ko ir māte atnesusi.

Atveras nu Odumiņam

Tagad jauns un svētīgs darblauks:

Uzbarot sev vēderiņu,
Pilnus pieēst svārkus, biksas!

Mājās Odumu bāž kublā,
Mazgā, ģērē, šķērē matus,
Atdzimušo Vucāndēlu

Nāk nu lūkot ciema ļaudis.

Katris padusē nes balvu:

Blašķi šņabja, šķēli speķa,
Medus podiu, sīpolvirkni,

Teļa galvu, cūkas kāju.

Mudināts un aplabināts

Odums gremo neapnicis,
Līdz tam jāpāršuj ir pogas,

Līdz kā valnis ceļas vēders.
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XI.

Odums gatavojas cienīgi uz Ziemas svētkiem. Odums iz-

tulko rīksti un gaili.

Ēzdams Odums gatavojas

Cienīg s
uz Ziemas svētkiem,

Visas plašās Vucānmājas

Cepot, vārot kūp kā katlā.

Kūp kā katli visi ciemi,

Pirtis kūp, kur ļaudis peras,

Galvas kūp, kur alus dzeras,

Kūp, kur sievas runās speras.

. Bet par visiem pāri Odums

Spīd kā taukots pilnais mēness,
Mati gludi saglaudīti,

letriepti ar sviesta piku.

Odums tagad savā ciemā

Tiek jau turēts cienā-godā,

Gan vēl skaita to pair muļķi,
Bet „kaut muļķis, tomēr mācīts."

„Ir jau bijis Daugavpilī,

„Ir gandrīz jau bijis Rīgā,
„Cietumā ir nosēdējis,

„To vairs nevar ķert bez cimdiem."

Pirmais cēliens Odum' dzīvē

Līdz ar cietumu ir nobeigts,
Bet nu gars tam iekustināts,

Rauj uz priekšu to un tālāk.
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Tēvs un māte, ciema ļaudis
Lūko Odumu gan tucrēt:

„Ko spēj cilvēks vairāk sasniegt,

„Kad jau cietumā ir bijis?"

Svētkos Odumu nu dzirda:

„Kur vēl ir tik stipris šņabis?"

Bet ij te jau Odums rāda,
Cik ir. pārāks „mācīts cilvēks."

„Eglīti degt," Odums māca,
Kā to teicis Cīrul's-Vlrurs:

Pirtī ienes lielu koku,
Pilnu piekar svecēm, desām.

Tur priekš paša Odumiņa
Puiši iekar rīkstu saišķi,
Meitas iekar pēperkoku:

Gailīti un vidū sirdi.

Puiši draud: kad iesi pērsim!
Meitas sola pēperkoku:
„Neej prom uz svešām zemēm,

„Būsi te kā gailīts grozā!"

Odums citād' tulko balvas:

„Rīksti tam, kas ir man pretī!

„Gailis zīme, ka jau projām

„Sauc man' gailis Rīgas tornī."

„Pirms es iešu, uzmeklēšu

„Savu Cīrur-Vīrur-biedri,
„Tad uz Rīgu projām iešu,

„Jaunu dzīves posmu sākšu !"
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Sekosim tad Odum gaitām

Jaunā gadā, jaunā laimē,

Odums liek jums mīļi vēlēt

Priekā palaist Ziemas svētkus!
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Otrā daļa

Odums otrreiz pasaulē

I.

Odumam māca pašam sevi apzagt.

Jaukos svētkus, Ziemas svētkus

Nodzēruši, noēduši,

Lielo Vucān-māju ļaudis
Atkal iet pie sava darba.

Odums domā tik uz Rīgu,
Netīk viņam māju darbi.

Dēlu piesaistīt pie mājas,
Māte domā ielūgt viesus.

Ciema ļaudis apnikuši,
Citu draugu dēlam nava,

lelūgs māte kādus biedrus,

Kas bij līdzi Mūra muižā!

Atnāk Mūra muižas draugi,

Ēd un dzīvo trijās dienas;

Tēvam bail no mūrmuižniekiem:

„Diezgan dzērāt, ejta mājās!"

Labi. Aiziet mūrmuižnieki,

Gudro kādu labu joku

Kā var atriebt Vec-Vucānam,
Izmuļķot vēl Odumdēlu,



39

Naktī atnāk, paņem cūku

Treknāko no Vucān-kūtīm.,
Nokrāso ar kvēpiem melnu,

Palaiž pagalmā to vaļā.

Vecais Vucāns padzird troksni,
Iznāk lūkot: kas tur notiek?

Zagļi tūliņ klāt un jautā:

„Vai še esot melna cūka?"

„Melnas cūkas mums še nava,"

Atbild Vucāns brīnīdamies,
Visi zagļi pārģērbušies,

Viens tik tāds, kā bijis ciemā.

Tas nu saka: „Vueān-tēti!

„Es jau tava dēla biedris,

„še no viņciema man sābri,

„
Meklē savu melno cūku,"
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„Jā, mums cūka izbēgusi/'

Saka tie: „šo pašu rūtu!

„Vai nav šite ieskrējusi?

„Ļauj mums meklēt tavā sētā!"

Meklē cūku „kā tad! skaties!

„Tur jau viņa stāv pie kaudzes \"

Nu tie pūlās saķert cūku,

Ragavās to dabūt iekšā.

Cūku pieveikt nav tik viegli,
Iznāk palīgā ij Odums;

Sasveicinājās ar biedri,
Palīdz cūku dabūt ragūs.

Iznāk māte: „Nabadziņi,
„Cik tas grūt', kad pasprūk cūka!"

Beigās cūka ragūs iekšā.

Aizbrauc zagļi: „Mācies, Odum V4

Otru rītu tēvs iet kūtī :

„Kur tad mūsu lielā cūka?"

Redz, ka rokas visiem kvēpos:
Paši sevi apzaguši!

II.

Vēl māca Odumu. Mācības par dārgu. Jāprecas, lai

māca sieva.

Spļaudās un māte:

„Vēl tie apsmej mācies, Odum!

„Lūk, no mācībām kas iznāk!

„Cūka beigta! Pietiek mācīt \"
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Odums smejas: „Brangs bij stiķis!
„Mācība jau naudu maksā!"

Tēvs raud: „Kaut jel izmācītos!

„Tiktu gudrāks par to cūku!"

Tas neilgi, kādu dienu,

čigāns iebrauc kaimiņmājās,
Lūdz pēc naktsmājas, tur nelaiž,

Čigāns sakās: „Būs tev labi."

Čigāns solās:

„Došu gaļu, goves ādu !"

Labi. Kaimiņš solās pretī:

„Došu pusstop-brandavīna!"

Čigāns teic: „Ko baidies, papiņ?!
„Es jau biedris Vucāndēlam!

„Reizē bijām Mūra muižā."

„
Velns rauj tādus!" norūc kaimiņš.

Odums nepazīst: „Svešs čigāns!"

čigāns teic: „Es draugs tavs, Bengals!"
Odums teic: ~Tur bij gan Badžis!"

čigāns teic: „Tas ir mans brālis."

Labi. Paliek čigāns nakti;

Naktī nokauj kaimiņgovi,,
Pārmij ādu, vāra zupu,

Rītu aicin' pamieloties.

Ēd un dzer, un čigāns skubin:

„Ēdi papiņ, paša pelnīts!"

Odumam teic: „Brauc man līdzi!"

Māte nelaiž, čigāns aizbrauc.
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Rītu kaimiņš sacel brēku:

„Mūsu gotiņa ir zagta!

„Oduni-draugi tie tie zagļi!
„Būtu zaguši jel tavu!"

Kaimiņš grasās tiesā sūdzēt,
Vucāntēvs to apmierina:

„Āda taču tevim tika!

„Es tev telīti vēl došu!"

Odum-māte nobēdājās:

„Odum-mācības par dārgām!

„
Lētāk būs, ja mācīs sieva,

„Laiks ir dēlu apprecināt!"
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III.

Odums precībās. Brūte ar naudas maku. Odumam

sāp vēders.*)

„Laiks ir dēlu apprecināt!"
Saka Vucān-tēvs un māte:

„Kur mēs ņemsim dēlam sievu?

„Še tik bagātu jau nava."

„Bagātai gan sievai jābūt,

„Jo mums pamuļķis ir Odums,

„Aši iztērēs mums mantu,

„Sieva lai to satur rokās \"

„Lai uz Rēzekni brauc Odums:

„Trekna zeme, brangas mājas,
„Kupli ļaudis, biezi maki,

„Smagu pūru precēs Odums."

Domāts, darīts. Aizbrauc Odums,
Labas mācības dod līdzi:

„Skaties pirms, vai nauda ira!

„Tad tik ņem un precē meitu \"

Odums brauc no mājas mājā,

Skatās pirms, vai ira nauda?

Sētā neredz guļam naudas,
Nu viņš gudris: prasīs tieši.

. Vienā brangā zemniekmājā

Viņam pretī iznāk saimnieks:

Odums jautā: „Ir še nauda?"

Saimnieks prasa: „Vai tu übags?"

*) Šai nodaļai, tāpat kā nākošai (IV), J. Raiņa tekstā

īpašu uzrakstu nebija. Pēc citu nodaļu parauga arī šīm di-

vām likti piemēroti virsraksti. K. Dz.
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z/Nē!" teic Odums, „es ne übags,

„Es jau nāku še kā precnieks."
Saimnieks teic: „Nu, kad tu precnieks,

„Vai tad nevaj'g tev ij meitas?"

„Vaj'ga arī," atbild Odums,

,/Citād' jau tu nedod naudas."

„Labi, labi," saka saimnieks,

„Kad jau, tad jau! nāc tik iekšā!"

Odums istabā nu gaida,

Samnieks tikmēr iet uz kūti,
Kazai ragos uzsien maku,

žvadzot istabā ved kazu.

Odums brīnās: „Kas par brūti!"

Kamēr brīnās, tamēr kaza,
Dod ar ragiem Odumiņam
Pašā mīkstā vēderiņā.
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„Nē!" teic Odums, „lai ar' paliek!

„Tāda sieva man par niknu!"

Saimnieks smej: „Bet nailda ira,

„Ko tad vairāk tevim vaj'ga?"

„Vaj'ga vairāk," atrūc Odums:

„Māte grib, lai mana sieva

„Mācot mani, lētāk būšot;

„Lētāk ir, bet sāp nu vēders^"

Saimnieks smej: „Lūk, kaza māca,

„Precēsi, vēl stiprāk mācīs,

„Cits jau tevi neiemācīs."

Odums teic: „Nē! sāp man vēders."

IV.

Odums gavē un peras pirtī. Desa ar sviestu. Precības

Odumam patīk, tēvam nē.

Precnieks Odums pārnāk mājās:

Sievas nav, bet caurums kuņģī.
Māte vēderu gan aizšuj,
Bet vēl sievas nav un nava.

Baras Vucāntēvs uz māti:

„Ko tu laidi puiku vienu?!

„Dosim viņam līdzi svātu*)

„Vīru, kurš ir piedzīvojis."

Nu ar svātu aiziet Odums.

Odummāte nobažījās:

„Kad tik izietu nu labi!"

,/Vaj'dzēs iepriekš pagavēties!"

*) J. Raiņa piezīme: Svāts vectēvs, radinieks, prec-

nieks, kas palīdz saprecināt.
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Odummāte liek nu dēlam

Trijās dienas stingri gavēt,

Trijās dienas mazgāt muti,

Beigās aizdzen vēl uz pirti.

Odumam gan nepatika
Ne tā lielā gavēšanās,
Ne tā ūdens plumcīšanās,

„Lai tad velns rauj precēšanos!"

Beigās aizbrauc viņš ar svātu.

Brangā pusmuižiņā iebrauc.

Pretī iznāk resnis saimnieks,
Aicin' iekšā resna māte.

Galds ir piekrauts treknām mantām:

Tauka gaļa,, cepets mērcē,
Pil viss pilnībā un taukos,

Ak, kā Odums klupa klātu!
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Izgavējies, izbadējies,

Odums ēd par diviem, trijiem;
Svāts grūž gan tam duncku sānos,

Šim šķiet, ka tas ēst vēl skubin.

Odums steidzas, kozdams, rīdams

Desai triepj vēl sviestu virsū,

Mērci dzeršus piedzer klātu,

Olas rij ar visu čaulu.

Saimnieks, saimniece tik brīnās:

„Kas tad tas par bada kāsi?

„Tas jau aprīs visu māju!
,

„Ej tu labāk, kur tu nācis!"

Svāts no kauna aizbēg projām,

Līgava nāk skatīt ērmu.

Odums paceļas no galda,
Teic: „Tad brangi pieslāģējos!"

Odums pārbrauc tēva mājās.

Bēdīgs aizbrauc, priecīgs pārbrauc:
Tādas precības tam patīk!

Tikai tēvs to krietni piekauj.

V.

Rīkste, zirņi un grūta lieta.

Jūs jau lasījāt, ka Odums

Precībās bij reizi braucis,
Līgavu gan nedabūja,
Toties kāvienu no tēva.
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Odums saņem jautru prātu
Kāvienu no tēva rokaSj

Saka: nu beigas,
„Nu es brīvs, uz Rīgu braukšu!"

„
Velti!" atrūc tēvs ar rīksti,

„Precībām tu neizbēgsi;

bij manim arī,

„Tā kā arī vecam tēvam.

„Tāds mums paradums ir dzimtā,
„Vai tu viens tam izbēgt gribi?

„Nu, par tādu bezkaunību

„Kaušu tevi otru reizi."
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To tad tēvs ar' izdarīja;

Tikai māte sisto vietu

Dēlaml mīļi apglaudīja,

Cūku taukiem iesmērēja.

Odums pošas atkal ceļā.
Pulka mācību dod līdzi,

Svātu dod, dod gardas ēsmas,

Lai tik nerij līgavmājās.

Krietnais pēriens, krietnais ēdums

Viens ar otru līdzināti:

„Bet nu palūko, ka nerij V

Labi. Odums brauc ar svātu.

Svāts teic: „Kas ir balts un apaļš,
„Nerjj to ar visu mizu!

„Kad es minu tev uz kājas,

„Tad tu zin, ka diezgan paēsts!"

Daudz vēl svāts to ceļā māca.

Nonāk. Uzņem meitu māte.

Galdā sakrauj labas mantas,

Pirmā bļoda balti zirņi.

Odums runā pamācības:

„Kas kā olas balts un apaļš
„Nerij vairs ar visu mizu!

„Vai tur bļodā būtu olas?

„Vucānos gan olas labas,

„
Varbūt citur tās ir mazas?"

Sāks nu Odums zirņus mizot,

Svātam kauns, bet šis tik mizo!
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Svāts tam stipri min uz kāju

Odums piepēž' pārstāj ēdot!

„Lūdzu!" aicin' meitu māte,

Odums zin, ka diezgan paēsts,

Svāts nu arī aicin' viņu,
Labi! iekož Odums gaļu,
Te tam suns uz kāju uzmin,

Uin nu ēšanai ir beigas!

Sākto kumosu viņš izspļauj.
Meitas māte slienas kājās:

„Ko šis spļaus uz manu galdu ?

„Lai tad precnieks'iet pie velna!"

Odums brauc nu lēni mājās,
Vēders sašļucis un dūša:

„Lai sev precas, cik tiem gribas,

„Man tā lieta ir par grūtu/'
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Kū pȏrstȏsteja ļelais Odums par biļeti

Vot kū porstosteja ļelais Odums yz Vyšķonīšīm,
tys pats, kas par malkūnīm dabava pīcpadsmit vo-

losnajā.*)

„Naziņit jyus„ broleiši, kū as zynu," jis soka,

„kū jyusu ļauds redzājši ? A vo, ka as beju Reigo —"

„Oj ta tu Reigo beji?" šokam jam.

„A nā jau ņā? Aba as sadēju aiz krosns, kai

jyus, pastorīši?"

„Kai ta teu aiz krosus pastorīšūs sādet, ka tu

myura pilī izsādejis!"

tev, mels! Avot kū Reigo pīredzaju,
kaidu spaļi, to ta spaļa! Na tai, kai milanīm

vilktis
...

tu velc da seu, a jis da seu, a vairok

ņiko . .
.

Kas ta par spaļi, prosta. Aļe ka as re-

dzāju, ka braucu Reigo
. .

. Kai jū sauc? Iz prota

yzgoja . . . grvuši ar myusu māli izrunot, steiva

maļe, nasalīc ..."

/rAļe jau samierkusi brandīnā?"

Na pilejte treis dīnas ass tvvumā na-

dagoja māļei . . .

Tai biļi . . . biļi . . .
biļete, kai?

Xu, lai jū kvoroba
. . . Aju seu pa īlu

. . .

Kur

apsastoju, kur pasaveru. Ap vīnu styuri apgoju, ap

ūtru pasagrīžu da boltam ķīģeļu nomām i stovu.

Pasaveru īsoņš, da caur lūgīm radzrn: brangi puisi
nū eistanīm kungīm. A kotram vāzda rūķos. As

pīsatupu, a golvu pabozu tivok i visu radžu. Ustubas

vidā ļels zaļš golds ar kojom, vo kai lova. Uz golda

obuļi, speidīgi taidi, tīta mož iz ko iztaiseiti. Kungi

ar vāzdom pa tīm obuļīm brīkš, nū vīnas puses,

*) Volosnaja - pagastmāja.
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nū ūtras, a citi ar vadam izagulst vo šitai, a citi

kojas augšā vo šitai, a ar sonīm uz golda . .

.Da

pierkstus miļtīm pakaisa, kab ar vāzdu lēšok dursteit

pa oboļīm . . .

Nu i kai durs obuļi, a obuls —švlkš!

da ipa golda molu pyukš! Atsalac a jis otkin iza-

gulst, ar kojām atsašaun da sīnai, mērejas mēro-

jas, da kai gryuž, obuls koktā bradaukš! A kungi,
kas apļeik staigo, dagunus nūkoruši.

A malacs bei tys ar mainām yusom ...

Tā as

nū lūga atlāču da pī durvīm klot, da pī ūtrom durvīm,
da pī atslēdzeņas caurumeņa apsatupu, vems da klau-

sūs
...

A kaids ti goja, ar durvīm maņ taisni pa

pīri, a pots davai! laukā
...

As pīsaceļu stovu ot-

kin
. . .

durvis drusceit paveru i raugus ...

A

kungi skraida, klīdz, a'tī, kas īsonš, dzer kū iz bu-

tejļkīm ..."

„Kas ta te par spali?"

.
„A poša ščirokā

. . . Eistaņi kungi spālē, na tai

kai myusu ļauds, aļba skreivels oj rēdņiks . .

•

„A kas ta vin ?"

/r
Kas vin! Nu vo, as jyusim, broleiši, parodeišu.

Tu, Morteņ, stov pī golda stvura
...

0 tai
.. .

Pāter! šitā, tu, Janka, tā, tu, Untan, tā, Gona, na-

vajags vairok. Aj prūjam, Indrič! Pošol, bārni, uz

krosns!
. . .

Nu, tagaņ ķerit sveitas stārbeles rūko.,.

Tai, tai
. .

. Meit, dūd pažogu! Pag, naspīžatīs!...

Indrič, atnes tūs buļbus, kas pī krosus. Nu, ber uz

golda. Vo tai
. . . Nagrvustat, bratci, visi redzā-

sit
. . . Nu, raug: man jir pažoga. Taņ as kojas

itai, a vādaru itai
. . . taņ pažogu uz ito pierksta da

švīkš!
...

A vaina rupucs! skobargu īplāšu!...
Tī vāzdas glūdas, na taidas chalerijas!

Par tū nikas, ka bulbis saškeida
. . . Pasaverit,
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broleiši, kai byus toļok . . . Vo, as itū buļbu līku

iz golda
...

I otkin ar vādaru itai
. . . Načer,

Jakap, aiz kojas . . . Nu, vo . . . Tagaņ ar pažogu

mērejūs, znača itū buļbi dadzeit da tim pī kckta da

Untanam
. . .

Turi stārbeļi, Untan . . .
švīkš!

. . ,

A re!
. . . Stārbeļē? . . .

Vo, znača, as vinu
, , ,

Dūd šu!
. . . Tagaņ ar itu buļbi da pa itam, da

Pāteram, a kojas iz lovas saslīnu
. .

. Nūst, ato ar

pažogu pa dagunu papuls! .. . švīkš! o!
.. .

Vai, lūgo īskrāja . . . Ryuti izdauzeja? Nu lab .
. .

ar skoļīm aizbozsim
. . . Dūd šu buļbi, Janka

. . .

Tagaņ, iz kuru svīst? Iz Janku?
. . . Ryuz tivok,

Janka! Kojas tagaņ šič da lūgam. Nu, raz! Oj,

oj ! Turi, a vaina rupucs! Turi nū šanes
..

. Janka,

daturi nū sonīm, Vo i nūskrāja . . .

vui mun dīneņ...

ar sonim iz sils
...

otā jau goldu nanūturāt! Tik

daudz veirīši!
....

Kai bez ocu!
. . , A Jākap vis

aiz kojis cer,.
. .

Kas te teu par žartīm
. . .

As ar

rūku šitai, a pažogu šitai, a golds pasaškība, a Jākaps
aiz kojis . . .

'Nu
...

A golds pa golvu, a sons

iz sils
...

Aka teu koltuns motūs!

Nu, klus, klus, boba!
. . . Ota aizaklīdza, šķeib-

nose taida!
. . . Ka tevis nabeja, nabeja i klīgšo-

nas ... Oj naredzi, ka mēs spaļajam
. .

. Kaida

spāļe? A teu kaida doļa? . . . Veirišķu spāļe . . .

nū eistanīm kungīm ...
A tava cāļa glova niko

najādz . .
.

Tik pažogu da buļbus . . .

Nu izkai-

sejom, i salaseisim
. . . Zgrauž teu

.

. •. I lugu

aizbozsim skoļīm! Jem, jem savu požogu . .
.

Nasa-

beist, Janka, jī tai tik lomovojos, da drusteņ ar soku-

mīm žakarejos . . . As, broleiši, pāčok, kai nabejs

parodejšu da golam . . .
Indričam ļels golds, a te

jau boba da gaiļēm golvu pībļaus
. . .
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A pačokeņ muš boba beja jam parodejsi da go-

lam da jū pošu grvustejuse nū kokta koktā, kai jis

tās buļbus, bo golva jam beja ūtru reit vīnīm punīm.

Ai tū saceit, pāč dasazinovām, ka nabeja jis na-

moz bejs Reigo, a porstosteja par biļeti, kū krīvans

kaids guberņo*) dzierdejs, kai paraksteits bejs gā-

zētos. A mās tyuļen jau skaitejom, ka viss samalsts.

*) Guberņas pilsētā.
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J. Raiņa pēcvārds

Septiņi malēnieši

bija domāts kā eposs, kuram ņemti par vielu tautas

daudzie nostāsti par dažādiem tautā bieži sastopamiem ti-

piem., visvairāk jocīgiem un uzkrītošiem ar izcilus savādī-

bām. Tauta"šīs savādības bija asi uztvērusi un attēlojusi
pa lielākai daļai anekdotu veidā, nevis aprakstot, bet liekot

darboties iezīmētiem tipiem.
Ko gan visu nestāstīja:
Gan par kungiem, mācītājiem,
Muļķiem, dzērājiem un sliņķiem.
Čigāniem un dienas zagļiem.

Par tādiem tautas anekdotu krājumiem biju jau mi-

nējis kopoto rakstu X sējumā, humora nodaļā (56 Ipp.)

un sevišķi aizrādījis uz Pēteri Birkertu, kā šī folklora veida

krājēju. P. Birkerts savā grāmatā «Latvju tautas anekdo-

tes» (izdotas no L. Neimaņa, Jelgavā, 1925 g. kā «Skolu

folklors») savācis trīssimts anekdotes un satura rādītājā
uzskaita vēl, ka tās nodarbojas ar jokiem par bērniem,

dažādām savādībām runā, fiziskiem un morāliskiem trūku-

miem: muļķību, uzpūtību, skopumu u. t. L, smejas par

precībām un precniekiem, neveikļiem no laukiem, kas ie-

braukuši Rīgā, par vāciem un skalu vāciem, krieviem, žī-

diem, un, protams, čigāniem, lielkungiem, vagariem un mā-

cītājiem. P. Birkertam krājumā esot ap 2000 anekdotu.

mūsu tauta plaši attēlojusi reālo dzīvi savas nerakstītās gara
mantas tanī laikā, kad vēl rakstītā literātūra bija nespē-

cīga un nevarēja uzņemties šo lielo uzdevumu.

Savā laikā tiku arī es krājis tautas anekdotes (vēl
tagad man ir burtnīca ar virsrakstu «Latviešu joki»),
bet ne tikai un ne tikdaudz ar nolūku izdot krāto grāmatā,

kā ņemt tautas doto bagātību par vielu un apstrādāt to

episkā tēlojumā.
Domas parkomisku eposu ir bijušas man vairākkārt.

Kop. rakstu X sējumā, 154 un 155 lapp. ir minēts projekts

par komisku eposu «Pērkoņa ceļojums»: tas attiecas uz ļoti
agriem laikiem, varbūt pat ģimnāzijas gadiem. Tanīs pat

gados bija arī citi plāni par komisku eposu —: komiska va-

roņa brauciens no Latgales, no- Daugavpils apkārtnes uz

Rīgas «dziedāmiem svētkiem» 1888 gadā. Laikam Lat-

J. Raiņa
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galēs ceļotajā projekts ir vecāks par Pērkoņā' ceļojumu .
kurš varētu būt pat ierosināts no pirmējā.

uz dziesmu svētkiem» ir uzmestā plānā;
kurš man vēl uzglabājies padaļai. Ir \ēl labs skaits at-

zīmju: uzrakstītā anekdotē: humoristiskie vārdi un tei-

kumi, kādi tad lietoti Daugavpils apkārtnē: ir pat paris
mazu zīmējumus kuri būtu iederējuši viņa «brauciena» ap-

rakstā; apraksts būtu bijis paša autora illūstrēts. Iz\rsiu

gatavu skatu «braucienam» vairs neatrodu v,ecos rokrak-

stos: ir tikai nedaudzi dzejoji, kas būtu tur ievietojami.

Tāgad, kad radās.plāns par tautas anekdotu izmanto-

šanu komiskā eposā kas uznirst no. abiem agrākiem eposa

projektiem, sevišķi no «latgaliešu brauciena»! Tautas

anekdotes arī viņā būtu tikušas izmantotas. Senie nodomi

pārgrozītā veidā, prasās jaunajā projektā. Un kur senāk

bija domājis ceļot uz dziesmu svētkiem viens klenderis-

latgalietis. tur tagad to pašu ceļojumu taisās uzņemties

«Septiņi malēnieši», starp tiem tomēr arī tas viens klenderis-:

latgalietis, izbijis latgalietis, kurš nu parādās kā inieialors-

ierosinātā js braucienam uz Rīgu un uz kopējiem latviešu
l/iesmu bli saistītu pie latviešu lietas ari citas

tautasbrāļus un cittautiešus līdziemītniekus. Mums vēl na\

vispār lietojama vārda šiem līdziemītniokiom. kuri kaut gan

narv latvieši, bet ir Latvijas pilsoni latvijiešL

\iena mv galvenam personām domātā komiskā eposā
būtu latgalietis, naivais Odums-Adams no Vucān-mājām.
Vecais Vucāņs ir jau man sens pazina no Mazo dun-

duru» laikiem un domāts kā stāstoša persona Līdzās ve-

cajam Brencim un Žvingulim. «Mazos dunduros bi ja publi-
cēta Vncāna vēstule Brencim. Vecā draudzība un radnie-

cībā būtu nodomātā komiskā eposā atjaunota. Odums. Vn-

cāna dēls, tiktu sūtīts uz Rīgu nostiprināt radniecības sai-

tes.

«Septiņi malēnieši» parādās bērnu žurnālā «Jaunais
Cīrulītis».

«Septiņi malēnieši še gan tiek doti tikai kā fragments,
bet man ir cerības, ka viņu nostāsti varēs tikt turpināti.

Kaut vēl būtu krusttēvs Apsāns.
Tas gan skaistāk izstāstītu.

Tagad ņemat šo par labu.

Tālu atbalsi no smiekliem.
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