Mannen som skulle stelle heime
Det var eingong ein mann som var så sur og tverr, og aldri tykte han at kjerringa
gjorde nok i huset. Så kom han heim ein kveld i slåttonna og grein og banna så
det lyste om han.
“Kjære vene, ver ikkje så vond, far,” sa kjerringa; “i morgon skal vi byte arbeid;
eg skal gå med slåttekarane, så kan du stelle heime.”
Ja, det var mannen vel nøgd med, og det ville han gjerne.
Tidleg om morgonen tok kjerringa ljåen på nakken og gjekk i enga og skulle slå,
og mannen skulle då til å stelle huset. Fyrst ville han til å kjerne smør; men då
han hadde kjerna ei stund, vart han tørst og gjekk ned i kjellaren for å tappe øl.
Medan han heldt på å tappe i ølbollen, fekk han høyre at grisen var komen inn
i stova. Han la i veg med tappen i neven, opp igjennom kjellartrappa som aller
snarast og skulle sjå etter grisen så den ikkje velta kjerna, men då han fekk sjå
at grisen alt hadde slått over ende kjerna og stod og smatta på fløyten som rann
utover golvet, vart han så flygande sint at han reint gløymde øltønna, og sette
etter grisen det beste han vann. Han nådde han igjen i døra og gav han eit dyktig spark så han vart liggjande på flekken. No kom han i hug at han gjekk med
tappen i handa; men då han kom ned i kjellaren, var øltønna tom.
Han gjekk då på mjølkebua igjen og fann så mykje fløyte at han fekk kjerna
full, og så ga han seg til å kjerne; for smør ville han ha til middag. Då han hadde kjerna ei stund, kom han i hug, at heimkua stod inne enno og korkje hadde
fått vått eller tørt, enda det var langt på dag. Han tykte det var for langt å gå til
hagen med ho, han fekk sleppe ho opp på taket, tenkte han: det var torvtak på
huset, og der stod stort, gildt gras. Huset låg i ein bratt bakke, og når han la ein
planke bort på taket, så trudde han nok han skulle få opp kua. Men kjerna torde
han ikkje sleppe heller, for den vesle ungen hans fór og kravla og krabba på golvet; han kunne gjerne slå ho over ende.
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Så tok han kjerna på ryggen; men så skulle han gi kua vatn fyrst, før han slapp ho på
taket. Å ja, han tok ei bøtte og skulle ta vatn i brønnen med, men då han bøygde seg
over brønnkanten, rann fløyten ut av kjerna og ned i nakken på han.
Det leid snart til middag, og smør hadde han ikkje fått enno; så tenkte han at han
fekk koke graut, og hengde ei gryte med vatn på peisen. Då han det hadde gjort,
kom han i tankar om at kua kunne dette utfor taket og bryte beina eller nakken av
seg; så han gjekk så opp og skulle binde ho. Den eine enden av reipet batt han om
halsen på kua, slapp det ned igjennom pipa, og batt rephella om låret sitt, for vatnet
kokte alt i gryta, og han måtte til å stampe grauten. Medan han held på med det, fall
kua utfor taket likevel, og drog mannen opp gjennom pipa; der sat han fast, og kua
hang utanfor veggen og svevde mellom himmel og jord, og kunne korkje koma opp
eller ned.
Kona hadde venta i sju lange og sju breie på at mannen skulle koma og rope heim
til middag; men det varte og det rakk, og ikkje blei det til noko. Til sist tykte ho det
drygde vel lenge og gjekk heim. Då ho fekk sjå at kua hang så stygt til, gjekk ho bort
og hogg av reipet med ljåen; i det same fall mannen ned gjennom peispipa, og då
kjerringa kom inn, stod han på hovudet i grautgryta.
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