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MAZIE DUNDURI

IPUNDURS





Slavē, mīlē un dzied manas dziesmiņas,

kur tik ir latvji,
Rokās tās tura ikviens, kabatā nes tās

ikviens.

Edz, kur dažs sarkst un dažs bālst, un

cits trūkstas un bīstas, un nīstas!

To tik es gribu, redz, tā, tagad man

dziesmiņa tīk.

(Marciāla.)
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PRIEKŠVĀRDS PIRMAJAM IZDEVUMAM

Katram liela patikšana

Un ar krietna mācīšana,

Ja tas stāstus, jokus ar

Lasīt vai ar dzirdēt var.

Tā, par piemēr', stāstiņi,

Ko sniedz Mazie Dunduri.

(Vilhelms Bušs. Filucius.)

Mēs, Mazie Dunduri... redaktori, līdzstrādnieki, zeceri,
korektori un visi, nešaubāmies, ka minētie jautrā Buša

vārdi ir bezgalīgi dzija patiesība, un ceram, ka arī cien.

lasītāji būs tanī pat pārliecībā, un tur viņiem būs taisnība,
kā arvienu. Mēs, visi Mazie Dunduri, strādājam svīzdami,

pūzdami šinī saltā ziemas laikā, lai tik mīļiem tautiešiem

gatavotu vairāk «krietnas mācīšanas un ar lielas patik-
šanas». Šinī ziņā mēs varam skaitīties pie tiem «vīriem,

kuriem tie nopelni» ira. Mēs esam sagādājuši stāstus un

jokus no visām pasaules malām, mēs esam arī paši oriģi-
nāldunduriski mēļojuši un zobojuši. .. Priekš katra te ir

savs kumoss, vai viņš vīrs, sieva, bērns, kungs, kalps,
tēvs, māte, cilvēks. — Lai tik katrs lasa. kas lasa, tas

atrod.

Dunduri bij drusciņ likušies nosnausties un aizsnaudu-

šies pie 10 gadiem ...

Jo ilgāk Dunduri snauda, jo naigāk viņi tagad pie darba

ķersies. Viņi grib sākt biežāk tautās staigāt, un, ja tik

mīļie latvieši Dundurus tāpat mīļos kā Dunduri viņus, tad

solāmies sērstu nākt latvju sētās, cik bieži spējams, līdz

ar katru jaunu mēnesi, — ja dievs dod, — pat līdz ar

katram jaunam raušam, kurus māju māte mēdz cept sest-

dienās. Laiki grūti, ļaudis raizēs sarūgst un top par

«briesmīgi nopietnām kanaļām» (kā Slēgels saka), un tad

viņus nevar vairs glābt nedz nauda, nedz dižkundzība, —

bet vienīgi gara pajautrinošie un sirdis uztaisošie — sli-

mos dziedinošie — Dunduri. Un Dunduri nebūs vieni. Mēs

salūgsim talkā visus priecīgus, badošus kukaiņus: spin-
dzeles, kamenes, lapsenes, odus, kodus, knišus, kniešus,

masalas un vajadzības brīdī pat sirseņa tēvu — un tā kā

siseņu bars metīsamies virsū tam negantīgam Nopietnības

pūķim, tā ka viņš pārsprāgs pušu savā vidū aiz smiekliem



vai smieklu aizturēšanas. Un mūsu beidzamais un lielā-

kais trumpa dūzis vēl tikai nāks — mēs lūgsim talkā arī

mūsu jaunos dailoņus, kas saviem zīmējumiem jauki

pušķos Dunduru lapiņas*. Lai mūsu, Dunduru, ceļus šķir

žēlīgi visi labi gari!

Pēteros,

Ziemas mēn. 20. d. 1887. g.

*
Domāta bija līdzdarbība no Pēterpils jaunajiem māksliniekiem,

gleznotājiem un grafiķiem, kuri vēlāk salasijas «RUķos». Humoristiska

un satīriska dzisla bija sevišķi nelaiķim draugam Arturam Bau-

manim. R.
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OVĪDIJA MĪLESTĪBAS DZIESMAS

Amores, 11, 7

1 Vienmēr man vainīgam jābūt visjaunos negantos
darbos!

Kaut man ar taisnība tiek, apnīk šis mūžīgais karš.

Ja es kur ballē vai viesos kaut drusciņ apskatos apkārt,

Tūliņ tev iemeslis klāt — sirdīties, raudāt un bārt.

5 Ja mani uzskata reiz kāda skaistule klusu un rāmi,

Tūliņ tu domā: vai, rau — slepenas zīmes tie dod.

Ja kādu meitiņu lielu, tu tūliņ man, nabagam, matos;
Ja sāku smādēt, tu teic: tev gan ir jāslēpj kāds grēks.
Ja nu es izskatos spirgts, tad es vienaldzīgs esot pret

tevi,

10 Ja atkal vaigs ira bāls: rau, kā aiz citas viņš kalst.

Tiešām, es vēlētos pats kādreiz vainīgs būt uzkrautā

grēko,
Pelnītu sodu ikkurš mierīgi, lēnīgi nes.

Tagad tu mani jau atkal bez apdomās veltīgi vaino, —

Ja tevis neklausos vairs, kas tur cits vainīgs kā tu?

15 Palūk, vai nava tāpat, kad nabaga mocītais zirdziņš,

Mūžīgi dauzīts un pērts, velkas vēl lēnāk kā pirms.
Lūk tik, jau atkal jauns grēks, ko tu paspēji atrast

priekš manis:

Nu lai es mīlējot pat — kas nu to iedomāt var —

Milējot — kalponi, to — kas mēdz tevi aptērpt un

pušķot,
20 Kas tavas kājiņas aun, — dieviņ, tāds negantīgs grēks!

Ja es būt' noziegties gribēj's un paļāvis kaislībai vaļu,

Vai manim vajadzēja gan nievātu meitiņu ņemt?
Ko pati dieviete mīl, vai tas izvēlēs verdzenes gultu,
Rētainas miesiņas glaust, tulznotas rociņas spiest?

25 Viņa tik čakla un mundra, tik manīga visādos darbos,

Izdarīts viss, ko tu liec, zelta šī meitene vērts.

Viņa tev klausa uz mata, un es būtu uzbildis viņu?
Es būtu nelaimīgs vīrs, atraidīts, pierādīts — beigts.
Zvēru pie dieviem un gariem, pie uzticības un mīlas:

30 Nevainīgs esmu kā bērns, velti man uzkrauts tāds

grēks.



12

Amores, 11, 15

i Zeltīto gredzentiņ manu, tu skaistules pirkstiņa

greznums,
Katram tu liecību dod: devējiņš sirsnīgi mīl.

Ej nu tu, gredzentiņ manu, pie mīļās kā tīkama balva,

Lai viņa priecīgi spiež tevi uz pirkstiņa sev.

5 Iztiec tu viņai pa prātam, ka mēs arī līdzi viens otram,

Pieglaudies mīļi jo mīļ' meitiņas pirkstiņam klāt.

Laimīgo gredzentiņ manu, tu mīļākās pirkstiņā būsi,

Man, pašam devējam, vēl vajadzēs dāvanu skaust.

Ai, ja es varētu pēkšņi par sūtīto balviņu palikt,
10 Ja manim nebūtu liegts burvības noslēptais spēks.

Pirms gan vēl pieglaustos liegi pie meitiņas valganām

lūpām,
Lai manim vieglāki būt' vēstulēm zīmogu spiest.
Ja mani gribētu noslēpt kaut kādā tīnītes tumsā,

15 Pirkstiņā turētos ciet', nelaistos vilkt sevi nost,

Negodu, dzīvībiņ manu, nemūžam es necelšu tevim,

Nedz tavā pirkstiņā būs pagrūta nasta, ko nest.

Uzmauc uz pirkstiņa mani, kad vēsajā valgumā niries,

Skaudīgie apvalki krīt, locekļi saulītē mirdz.

20 Ja tevi lūkošu, meitiņ, tik nesegti skaistu, man rādās,

Locekļos aizdegsies guns, gredzentiņš atkal tiks vīrs.

Diezgan, kam veltīgi cerēt! Tad ej nu tu, balviņa mazā,

Skaistajai meitiņai teic: viņš tevi tikuši mīl.
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MARCIĀLA

Ja tev, lasītāj mīļo, kaut kas šinīs lapiņās netīk,

Saturā kodola trūkst, valoda neskaidra šķiet,

Atvaino, neesmu vainīgs, lai grāmatas apgādnieks atbild;

Kam viņam vajdzēja steigt lapiņas pasaulē laist?

Ja nu tu tomēr vēl tiepsies, ka noziedznieks es un ne

bodnieks,

Jān'die, tad jādomā man, akmins tev krūtīs, ne sirds.

«Tomēr tur iekšā tik nieki?» Vai citu ko solu es tevim?

Tiešām, tur nieki vien ir, tomēr tev labāku nav.

MARCIĀLA, I, 58

Kādu meitiņu gribu un kādu negribu, prasi?
To, ko ne viegli par daudz, ne ar par grūti man ņemt.

Tā, kas vidū ira un starpā šām abām, man patīk:

Negribu badiņu ciest, negribu pārēdies būt.

STRATONA

Tevi ja raudināj's esmu vai kaitināj's, mutītes dodams,

Atrieb man, atrieb tu drīz, skūpsti tu mani tāpat.
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KATULLA. LESBIJAI

Carmen V

Dzīvot, Lesbija mīļā, vajg un mīlēt,
Veco sirmgalvju niknās, ļaunās runas

Plika vērdiņa vērtas neturēsim.

Noiet saulīte, atkal gaisma atnāk
5 Mums — līdz dieniņa baltā reizi beidzas,

Viena mūžīga nakts ir noguļama.
Dod man mutīšu tukstots, pēc tam simtu,

Atkal tūkstošu otru, otru simtu,

Tālāk tūkstošu jaunu, atkal simtu,

10 Tad, kad tūkstošu daudzi sasnieguši,
Ātri jāsajauc skaits, lai nezinātu

Vai arī nekrietnis skauģis nenoskaustu.

KATULLA. ODA XXVII

Pildi, puisīt, manā kausā

Falerniešu ģirto guni!
Postumia pavēlēja,
Jautro dzīru karaliene.

Projām, vājais upes valgums!
Dzirdini tu gavētājus:
Mums ir Bakhus mijams dievs.
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SAPFO, Nr. 2*

Dzevam līdzīgs šķiet man tas laimes dēliņš,
Kuram liktens lēmis tev pretim sēdēt,

Saldo balsi dzirdēt un lūkot tevi

Kairīgi smejam.

S Manās krūtīs nabaga sirds tā laužas,

Visi prāti itin kā sajukuši,
Tikko tevi ieraugu, — neviens vārdiņš
Nenāk pār lūpām.
Mēle mutē tīri kā sastingusi,

io Smalkas uguns dzirksteles miesās spridzin,
Acis apklāj tumsība, ausīs dunē

Drūmīga dima.

Sviedri lāsēs izsitas, mani visu

Grābtin sagrābj drebuļi, bālin bālstu,
15 Nāve lido manim ap acīm, galva

Ārprātā griežas.

SAPFO, Nr. 52

Mēnestiņš sen jau

Nogrimis jūrā,
Sietiņš jau gabalā,
Pusnakts jau klāt;

Stunda pēc stundas

Velkas un velkas,

Es vis vēl vientule —

Vientule guļu.

* Piez.: Ja kam šās skaistās un šķistās sapfiskās dzejas neiz-

liekas diezgan skaistas, tad vaina nav meklējama pie Sapfo.

Otrais redaktors.
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SAPFO, Nr. 90

Ratiņš vairs nerit,

Spolīte netek,

Ratiņš man atriebies

Līdz dzīvam galam.

5 Māmiņu mīļo,

Māmiņu saldo,
Es to nemūžam

Neizciešu.

Sirsniņu pārmācis
W Mīļums un ilgums,

Aiz skaista puisīša
Viss manim riebjas

IZ ANAKREONTA. ODA LVII

Ko! mans kauss ir atkal tukšs?

Ašāk, puisīt, pielej pilnu;
Tik jau ģirtai vīna sulai

Biedro svaigo ūdentiņu.

Mēs ne skiti; nemīlam,

Draugi, vitot nevaldāmi.

Nē! es dzerot jautri dziedu,

Nevainīgi patērzēju.



NO GĒTES «ROMAS ELĒĢIJĀM»

V

i Priecīgi cilātu garu es jūtos šeit, klasiskā zemē,

Pagātne, tagadne bild skaņāk un mīlīgāk man.

Darīdams, kā manim mācīts, es senējos dzejniekus

šķirstu,
Šķirstu jo naski kas dien, baudu no jauna kas dien.

5 Klusās naktīs turpret man Amors šķir savādu darbu;

Zinātnes maz dod šis darbs, laimības bezgala daudz.

Tad tik es protu, kas marmors, kad dzīvu daiļumu
manu:

Redzošas acis tad jūt, jūtošas rokas tad redz.

Ja arī mīļākā laupa man dažas stundiņas diena,
!ū Viņa man gandara drīz, vietā man naksniņu dod.

Mēs arī prātīgi triecam, kad piekūstam, mutītes dodot,

Ja viņu pārjēmis miegs, guļu un domāju daudz.

Skaistākās dzejas man riet, viņas mīkstajās rociņās

guļot,
Heksametera mērs rit, manu pirkstiņu sists,

15 Liegi pār baltajiem pleciem. Bet meitiņa mīlīgā miegā

Elpo un kvēlina man krūtis un sirsniņu līdz.

GĒTES «ROMAS ELĒĢIJAS»

XIV

lededz man, puisīti, guni. — Vēl gaišs, un jūs tagadiņ
sveci

Veltīgi tērēsiet vien. Nedarāt slēģus vēl ciet.

Saulīte aizlaidās tikai aiz namiem, vēl spīd viņpus
kalna.

Droši pusstundiņas vēl, kamēr uz mieru sauks zvans.

Kļaus' jel tu, nelaimes bērns, un ej ašāk — es meitiņu

gaidu!

Guntiņa, mierini tu, agrāk dod naksniņu just.

17



18

R. BĒRNSS

Vai tas ir domājams,
Vai tas ir spējams,
Lai jauna meitiņa
Dzīvo ar veci?

5 Velns lai to Induli,

Kas manus vecos

Apmāj, naudas dēļ

Meitiņu aizdod.

Mūžīgi rūpēties,
10 Agri un vēlu,

Elsot un tekalēt

Augošu dienu.

Ak, cik viss muļķiski,

īdzīgi, salti,
15 Un, kad nak naksniņa,

Dieviņ, to moku!

Zurzē un smādē,

Sirgalē, kāselē,

Neviena lietiņa
20 Nava pa prātam.

Viņš visus puisīšus
Gribēt' net aprīt,
Velns lai to dieniņu,

Kur viņu tiku!

25 Ak, neviens cilvēciņš
Nežēlo manis,

Vienīgi viņmāte,

Tā manim saka:

Ciet viņu, meitiņa,
3o Kamēr viņš nomirs,

Par viņa naudiņu
Jaunekli pirksi.



R. BĒRNSS

Ja viņš tik prasītu.
Ja viņš tik prasītu,
Ja manis gribētu,

Vajdzētu prasīti

5 Ja viņš man palūgtos,
Vai tad es «nē» teiktu?

Ja manis gribētu.
Vajdzētu sacīt!

Ja mani skūpstītu,
10 Vai tad es sūdzētos?

Ja manis gribētu,

Vajdzētu prasīt!

Ja tik viņš prasītu.
Ja tik viņš prasītu,

15 Ja manis gribētu,
Vajdzētu prasīt

19
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R. BĒRNSS

Meitiņu ar naudiņu,
Jauku naudas meitiņu,

Viņu mīļu, tādu mīļu
Naudas meitiņu.

5 Manim tīk meitiņa

Turīga, naudīga,
Manim tīk tīrumiņš,

Apaļi lopiņi.

Muļķis, kas laimiņu
10 Meklē tik mīlībā,

Kas tikai lūkojas
Jaukumā, daiļumā.

Dzeltenais medutiņš,

Mīļamais gardumiņš,
15 Drīzi vien apnicis,

Mutīti sūrina.

Dzeltenais rubulīts

Nava vis tādējāds,
Jo ilgāk turēsi,

20 Jo vairāk tiksies.



KOĻCOVA

Es viņu mīlu

Karstāk par uguni,
Kā citi nemīl

Ne visā mūžā.

5 Tikai caur viņu

Pasaulē dzīvoju,
Viņam es atdevu

Mūžu un dvēsli.

Mirdzin mirdz naksniņa,
10 Kad viņu sagaidu

Bāla kā mironis,

Auksta un trīcoša.

Dziedot viņš tuvojas?
Kur mana drostiņa?

15 Lūk, viņš ķer rociņu,

Lūk, viņš dod mutītes.

Mīļais mans, dzesini

Mutīšu ugunis,
Bez viņām krūtiņās

20 Asinis kvēlo.

Bez viņām vaidziņi

Degtin deg sartē,

Krūtiņas viļņo,
Actiņas spiguļo,

25 Actiņas spiguļo
Itin kā zvaigznītes.

21
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IZ ZĀLAMANA AUGSTĀS DZIESMAS

Pēc Puškina

Man asinīs iegribas ugunis deg,
Tu dzēlusi dvēseli, dvēseli manim,

Nu skūpsti jel mani, tavs skūpstījiens man

Daudz saldāks par mirru, par vīnu.

Pie manis tu lipnīgo galviņu liec,

Lai atdusu mierīgā dusā,

Līdz rīta vēsmiņas celsies

Un naktsmigla projām bēgs.

PILSĒTĀ

Heines

Nelaiks, negaiss, asi vēji,
Lietus līst, un sniegi snieg;
Es pie loga klusi sēdu,

Veros bargā tumsībā.

5 Redzu ārā: uguntiņa
Bāli, vientulīgi mirdz;

Vecmāmiņa lēni velkas,

Rokā lukturīti nes.

Vecmāmiņa, liekas, pārnes
10 Miltus, olas, saldumus,

Raušus viņa steidzas cept
Savai daiļai meitiņai.

Tā guļ mājās atzveltnē,

Lasa vācu romānu,
15 Zelta sprogas cēli viļņo

Aplīk saldiem vaidziņiem.
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LEIŠU DAIŅAS

1.

Kā lai nu nedzer,

Cirtu prātu nedzied?

Solās mans saimnieks,

Solās mans kundzinš,
5 Trīs dālderus došots.

Nodzeršu vienu.

Otru nodzīvošu,

Bet šito trešo

Noslēpšu kulē:
10 Tas būs pa&iripām.

2.

Mans tētinis

Saimnieciņls;

Es — krodziņa

Azoripis.

15 let meitiņa

Elsodama,

Sav' vīriņu
Meklēdama.

Uz galdiņa
20 Atsasēdu,

Liku uznest

Alu, medu.

Mājās šķelmi,
Tu vīriņu,

25 Ej uz plašu
Tīrumiņu.

Apzels arklis

Meiranīšiem,

Apzels kumeļš
30 Dābolīšiem.
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ĶEZA

Jā, paties', no manis daudz kas

Būt' ar laiku iznācis,

Ja tik manim naidīgs liktens

Ceļu nebūt' aizstājis.

5 Augstu slavu spēju iegūt,
Darbs tik aiziet kareivjos;
Bet es nebiju tāds muļķis,
Lodēm pretim nestājos.

Tikt par dzejas luteklīti

10 Man bij mazāk pretīgi;
Mācīts vīrs es būtu ticis,

Ja vien pratis ābeci.

Man būt' laimējies pie dāmām

Vienmēr brangi — saprotams —,

15 Bet tās mani nežēlīgi

Pārsmej, dar' ko darīdams.

Dzimis bagātnieks — es būtu

Šinī kārtā iestājies,
Nebūt' tik no pašas reizes

20 Naudas trūkums piesities.
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DZĪVES RIŅĶOŠANA

(Bezgalīgi mūžīga dziesma, kura ntkad nebeidzas,

bet iet vis tālāk uti., utt.)

Kaju, kalu, ko es kaļu,
Rīmes kalu, rīmes kaju.

Kas tur no tām rīmēm būs?

No tām rīmēm peršas būs.

5 Kas tur no tam peršām būs?

No tām peršām dziesmas būs.

Kas tur no tām dziesmām būs?

No tām dziesmām naudabūs.

Kas tur no tās naudas būs?

10 No tās naudas alus būs.

Kas tur no tā alus bus?

No tā alus dzērums būs.

Kas tur no tā dzērum' būs?

No tā dzērum' rīmes kļūs.

15 Kaju, kaju, ko es kalu?

Rīmes kaju, rīmes kalu.

Kas tur no tām rīmēm būs..

utt., utt., utt. cum gratia m infinitum, t. i., tik tālu, kamēr

dziesma beidzas, — un viņa nekad nebeidzas, ja dziedā-

tāju nenosit. Bet, ja tas ar nosists, dzied cits tālāk.
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DZEJNIEKS

Atdariet maciņus,

Saņemiet dūšu,

Tūliņ es laidīšu

Dziesmiņas laukā.

5 Sen jau es domāju,
Ko gan būs darīt:

Naudas ir mazumiņš,

Vajdzību daudzums.

Visādi pūlējos
10 Daudz ilgus gadus;

Raudzīju visādus

Amata darbus.

Kalps biju, skroderis,

Skolmeisters, skrīveris,
15 Sulainis, krodzenieks,

Apikats, burvis.

Nebija naudiņas,

Zvaigznes un laimes,

Līdz kamēr sapnī
20 Gudrību smēlos.

Dzejas iz medspoda
Dažs sakās laizīj's,
Es ņemšu podiņu,
Pārdošu tirgū,

25 Metlspodu pašu
Pārdošu tirgū,
Jeb, prasti runājot,
Rakstīšu peršas.

Manim ir atskaņu
30 3 duči ķešā,

Domām un atjautām

Tagad nav cenas.
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RĪMU SMĒDE

Kas tur dimd, kas tur stinkš

Viņa meža galiņā?
Vai tur kari karojas,
Vai kalvītis kalvējas?

5 Ne tur kari karojas,
Tur kalvīts kalvējas.
Tas nebija prasts kalvīts,

Tas bij rīmu kalējiņš.

Sāds kalvītis, tāds kalvītis

10 Kal no cēla, jauna dzelža,

Sis kalvītis, tas izkal

No veciem lūznīšiem.

Svešus lūžņus virināja,
Jaunas dziesmas darināja.

15 Tas dimdēja, tas stinkšēja

Viņa meža galiņā.
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ŠUR UN TUR, IT NEKUR

Pēc Marka Tvena

Vai lasītājs nebūtu tik laipns paskatīties sekošos pan-

tiņos un pielūkot, vai viņš tur var atrast ko bīstamu:

Sur un tur, kur nekur.

Nezinu ne šā, ne tā.

Gāju, gāju es pa lauku,

Redzēj' mēnestiņu jauku,
Tas man radij' šā un tā

Kur nekur, it nekuri

Koris:

Sur un tur, It nekur,

Kā nekā, it nekāl

Es nesen kādā laikrakstā atdūros pret šo rīmju bimbekli

un izlasīju viņu pāris reizes cauri. Viņš tūdaļ sagrāba
mani visos savos nagos. Cauru brokasti viņš man valstījās

pa smadzenēm, un, kad es galu galā salveti salocīju, es

nezināju, vai es ko ēdis vai neēdis. Dienu iepriekš es jau
uz mata biju sakārtojis dienas darbus: — sirdssadrebinošu

traģēdiju romānā, kuru patlaban rakstu. Es gāju pie
rakstāmā galda uzsākt savu asinsdarbu. Es sagrābu

spalvu, bet vienīgais, ko iz viņas spēju izspiest, bija: «Šur

un tur, kur nekur!» Cauru stundu es cīkstējos grūtā cīņā,

bet veltīgi. Mana galva dunēja joprojām: «Kā nekā, it

nekā, nezinu ne šā, ne tā, it nekā, kā nekā» utt., utt. bez

miera, bez atpūtas. No darba nebij ko domāt — tik daudz

bij skaidri noprotams. Es darbu metu pie malas un klen-

derēju pa pilsētu, un atradu tūdaliņ, ka manas kājas cilā-

jas pēc viņa nežēlīgā bimbekļa rituma. Kad to ilgāk ne-

spēju ciest, es mainīju soļus. Bet nekā nelīdzēja; pantiņi

piemērojās jaunajam solim un mocīja mani uz mata kā
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agrāk. Es gāju atkal mājās un kamājos cauru priekšpus-
dienu; kamājos kā mašīna, bez prieka ēzdams; kamājos
un kunkstēju, un bimbināju visu mīļu vakaru; gāju gulēt
un valstījos, spārdījos un bimbinājos vienā valstīšanā,

vienā bimbināšanā; uzcēlos ap pusnakti pusārprātā un

mēģināju lasīt; bet zibošā lapas pusē nebija nekas cits

redzams, kā vien: «Sur... tur... tur... kur... šā un

tā... nekā!» Dienai austot, es biju traks, un katrs bija
izbrīnējies un noskumis par manu mulķisko gala pantu:
«Sur, tur; šur un tur, kur nekur!»

Divi dienas pēc tam, sestdienas rītā, es piecēlos kā grī-
ļojoša ģiltene un gāju, kā bija norunāts, uz miju draugu,

cienīgu tēvu Z. kungu, ar viņu kopā pastaigāties līdz

tuvējiem Zasulaukiem. Viņš manī stīvi noskatījās, bet

nekā neprasīja. Mēs laidāmies ceļā. Cienīgais stāstīja un

stāstīja, un stāstīja, kā jau pa savai parašai. Ne es ko

prasīju, ne es ko dzirdēju. Pēc vienas versts cien. tēvs

sacīja:
«Mark, vai tu nevesels? Tu jau izskaties tāds izdēdējis,

nokāmējis un sajucis. Runā, lūdzams, kaut ko!»

Sērīgi, bez aizgrābtības es sacīju: «Sur un tur, kur ne-

kur, nezinu ne šā, ne tā!»

Mans draugs uzskatīja mani pārsteigti un teica: «Tais-

nību sakot, Mark, es tavu nodomu nenoprotu. Tas, ko tu

tur teici, neliekas diez cik svarīgs, visādā ziņā ne bēdīgs;
un tomēr — es nekad neesmu dzirdējis tik aizgrābīgus
vārdus. Kas tad —»

Bet es vairs nekā nedzirdēju. Es jau biju tāju prom ar

savu nepielūdzamo, sirdi sagrauzošo: «Gāju, gāju es pa

lauku, redzēj' mēnestiņu jauku, tas man rādīj' šā un tā-

šur un tur, it nekur!» Kas pārējo ceļu notikās, es nezinu.

Piepeši Z. kgs uzlika roku uz mana pleca un sauca:

«Ak, mosties jele, mosties, mosties! Neguli taču visu

dienu! Te mēs esam Zasos, cilvēka bērns! Es esu norunā-

jies kurls un mēms, un aklis un neesu dabūjis atbildes.

Paveries uz šiem diženiem laukiem! Raugi! Raugi! Met

savu aci uz viņiem! Tu esi ceļojis, tu esi visur redzējis
slavenus izskatus. Nāci nu un dodi godīgu spriedumu. Ko

tu par šo saki?»

Es vāji nopūtos un murmināju: «Redzēj' mēnestiņu

jauku, tas man rādīj' šā un tā: šur un tur, it nekur.»

Cienīgais tēvs stāvēja dziļi nopietns, acīm redzot pilns

līdzjūtības, un ilgi mani uzskatīja, tad viņš teica: «Mark,
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šeitan ir kas, ko mans prāts neizprot. Šie ir gandrīz tie

paši vardi, kurus tu iepriekš teici; vini liekas nekā neno-

zīmējot, un tomēr man aiz viņiem, tiklīdz tu viņus saki,

sirds vai net pušu plīst. «Šur un tur —,» kā tak tas bija?»
Es sāku no paša iesākuma un atkārtoju visus pantiņus.

Mana drauga vaigs atspīdēja no uzmanības. Viņš runāja:
«Raug, kas par skaistu dzindzeklil Tā jau tīrā mūzika. Un

tik smuki tek. Es tos pantiņus gandrīz jau zinu. Pasaki

viņus tik vēlreiz, tad viņi man droši cieti.»

Es viņus pateicu. Tad Z. kungs viņus atskaitīja. Viņam
drusku kjūdījās, es pārlaboju. Nākošu un vēl reizi viņš

atskaitīja pareizi. Te nu bija, it kā kad smaga nasta no-

veltos no maniem pleciem. Nejēdzīgais bimbeklis atstāja
manas smadzenes, un salds miers un klusums nolaidās

pār mani. Man sirds bij tik viegla, ka es būtu varējis vai

dziedāt; un es dziedāju ar, kad gājām atpakaļ, vienā

balstā pusstundu. Tad mana atsvabinātā mēle atkal atda-

būja svētīto valodu, un dažu garu stundu sakrātā valoda

sāka ritēt un tecēt. Viņa tecēja un tecēja, priecīgi, gavi-

lējoši, kamēr avots bija tukšs un izsicis. Kad savam drau-

gam pie šķiršanās spiedu roku, es teicu:

«Vai šodien nebija brīnum jauki? Bet es te atgādājos,
tu jau divas stundas ne vārda neesi runājis. Teic kādu

vārdiņu, šauj vaļā!»

Cienīgstēvs pagrieza uz mani nespulganās acis, grūti no-

pūtās un sacīja bez mundrības, it kā bez samaņas: «Šur

un tur, it nekur, nezinu ne šā, ne tā.»

Tas man bija kā ar nazi sirdī, un es klusu pie sevis

teicu: «Nabags puika! nabags puika! Nu tas viņam
kaklā»

Divi, trīs dienas neredzēju Z. kungu. Tad otrdienas va-

karā tas iestreipuļoja pie manis un satriekts noļima uz

krēsla. Viņš bija bāls, nokāmējis, gatavs ģiltens. Viņš
pacēla savas izdzisušās acis uz mani un teica:

«Ak, Mark, šie negantie pantiņi mani postā gāzuši;
viņi kā lietuvēns gulēja uz manis caurām dienām, caurām

naktīm, stundu stundā, līdz šim pašam acumirkļam. No

mūsu pēdējās satikšanās es esu izcietis pazudināto elles

mokas. Sestdien es piepeši pa telegrāfu tiku aicināts un

braucu tūlīt ar vakara vilcienu uz Jelgavu. lemesls bij
kāda mīla veca drauga nāve, kas bij vēlējies, lai es turot

viņam kapa runu. Bet es netiku pāri par ievadu, jo vil-

ciens sāka iet, riteņi sāka savu «klak-klak — klak-klak-
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klak. Klak-klak — klak-klak-klak», un tūlīt sasodītie pa:i-

tini piemērojas šai pavadīšanai. Visu stundu es sēdējo
un liku uz katra sevišķa riteņu klaudzējiena pa vienai

zilbei no viņiem pantiņiem. Tad biju tik noguris, it kā

visu dienu būtu malku skaldījis. Mans smadzeņu kauss

sāpēja, ka vai plīst gribētu. Es domāju, man būtu trakam

jātiek, ja vēl ilgāk tā sēdētu; es noģērbos un atlikos gu-

lēt. Es izstiepos uz sava sola un — nu iznākumu tu pats
vari iedomāties. Viss gāja mierīgi uz priekšu uz mata

tāpat kā agrāk: «Klak-klak-klak — nezinu ne šā, ne tā,
klak-klak-klak — gāju es pa lauku — klak-klak-klak —

redzēj' mēnestiņu jauku — klak-klak-klak — tas rādīj' šā

un tā — utt., utt., utt. — kā nekā, it nekā!» Gulēt? Ne

acs neaizmiedzu! Es biju gandrīz gaisis, kad nonācu Jel-

gavā. Neprasi mani par bērēm. Es darīju, cik spēju, bet

katrs svinīgs teikums bij no āras un iekšas apvīts, appīts
un aptīts ar «šur un tur, it nekur, kā neka, it nekā». Un,

kas tas žēlākais, mana runa ietika viņu klaudzošo pan-

tiņu viļņojošā ritumā, un es pats savām acīm redzēju, kā

duli ļaudis ar savām teļu galvām klanījās taktī. Un, Mark,

vai tic, vai netic, iekam beidzu, visa pasaule svinīgā vien-

prātībā rami locīja galvas, bērinieki, kaprači un visi.

Tikko beidzis, es bēgu uz jērkambari, tuvu ārprātam. Zi-

nāms, ka mana laime gribēja, ka es tur atradu noskumušu

vecu jaunavu, nelaiķa tanti, kas no Bauskas par vēlu bij
atnākusi uz baznīcu. Viņa sāka šņukstēt un sacīja: «Vai

dieviņ! Vai dieviņ! Viņš pagalam, viņš ir pagalam, un es

viņu netiku redzējusi priekš nāves.»

«Jā, es teicu, viņš ir pagalam, viņš ir pagalam — vai

manu dieviņ, vai tad šās ciešanas nekad nebeigsies!»
«Tātad jūs viņu mīlējāt! Ak, jūs arī viņu mīlējāt!»

«Viņu mīlējis? Ko mīlējis?»
«Ak, manu nabaga Juri! Manu nabaga brāļa dēlu!»

«Ak tā! — Jā — jā gan, jā. Zināms — zināms. Šur un

tur, kur nekur — ak, šās mokas mani nokaus!»

«Dievs lai jūs svētī! Dievs lai jūs svētī, mīļais kungs,

par šiem draudzīgiem vārdiem! Arī es ciešu par šo grūto

zaudējumu. Vai jūs bijāt klāt viņa beidzamos acumir-

kļos?»
«Jā gan! Es — kā beidzamos acumirkļos?»

«Viņa — dārgā nelaiķa.»

«Kā tad! Ak jā — jā — jā! es domāju gan, es ticu

gan, es nezinu! Jā, zināms, — ka biju tur — es biju tur!»
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«Ak, kāda laime! Ak tavu laimi, tavu laimi! Un viņa

beidzamie vārdi — ak, sakiet, sakiet jūs man viņa bei-

dzamos vārdus! Ko viņš teica?»

«Viņš teica — viņš teica — ak, mana galva, mana

galva, mana galva! Viņš teica, viņš pavisam nekā neteica

vairāk, kā tik «šur, tur, šur un tur, it nekur, — nezinu ne

šā, ne tā!» — Ak, atstājiet mani vienu, cienījamā, pie
visa, kas jums svēts un dārgs, atstājiet mani manā tra-

kumā, manās mokās, manā izsamišanā! — Gāju, gāju es

pa lauku, redzēj' mēnestiņu jauku — vairāk cilvēks ne-

var panest! —
Sur un tur, it nekur!»

Mana drauga acis bez cerības mūžu garu minūti rau-

dzījās manējās, tad viņš sacīja ar sevišķu nopietnību:
«Mark, tu jau nekā nesaki. Tu man nedodi cerības. Bet

labi jau, ir tā labi — ir tā labi. Tu man nevari palīdzēt.
Tas laiks jau sen garām, kad vārdi mani varēja ieprie-
cināt. lekšķīga balss man saka, ka mana mēle nolādēta

mūžīgi kustēties pēc šī bezjūtīgā bimbekla lēkalēšanas.

Te — te jau tas atkal nāk pār mani: «Gāju, gāju es pa

lauku, redzēj' mēnestiņu jauku —»

Arvien vājāk un vājāk čukstēdams, mans draugs no-

grima klusā dvēseles aizgrābtībā un aizmirsa savas cieša-

nas svētā mierā.

Kā es viņu beigās izglābu no trako nama? Es viņu aiz-

vedu uz T. universitāti un liku viņam nokraut savu

mocošo pantiņu nastu nabagu, nekā Jauna nedomājošo
studentu kārīgās ausīs. Kā viņiem tagad klājas? Iznā-

kums neizsakāmi bēdīgs.
Priekš kā es rakstīju šo gabalu? Cienīgam, jā, pat cēlam

mērķim. Tas notikās, lai lasītāju brīdinātu; ja tev gadās
atdurties pret šiem neģēlīgiem pantiņiem, bēdz no vi-

ņiem — bēdz no viņiem kā no mēra!

STĀSTS PAR L. PAGASTA VECI,

KAS DIEVA PRIEKŠA PAZEMOJĀS

Kāda tagad tā pasaule palikusi kārīga pēc tā goda cil-

vēku priekšā un tad uz tās lepnības, uz tās lepnības, tu

mans dievs un tēs! Tagad katrs mužiks grib par kungu
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būt! Kur ta nu vecie, labie laiki! Toreiz pat vecais Pump-
vēdera tēs, mūsu vecais staršiņa, pazemojās un nemeklēja
liela goda. Atnāca pie viņa tas Kazlēnu Ješkis, tas pa»
kuru pēc vēl izsvieda iz mājām, viņš vienmēr vēl skaitī-

jās liels rads esots zvaniķam, Ķīsēlu Marčam. Atnācis

prasa, kā jau tāds vēja grābeklis, nemācīts mužiks: «Cie-

nīgs Pumpvēdera tēt, dodiet man lūgtu no magazīnas mai-

zes...» Zināms, staršiņa jam uzbļauj: «Vai tu, ļurba, du-

raks, nezini, kas es tāds esu.» Nu šis apsaķeras, ka nelabi

izrunājis, sasabīst: «Ak, cienīgs, žēlīgs staršiņa kungs, jūs

jau mūsu kungs, mūsu dieviņš!» A staršiņa viņam pretī
bez dusmām un ar pazemību: «Biškiņ zemāks, bišķiņ ze-

māks!»

BOARNS NŪTVEICIS

Oj, Roaceņ tāt, Roaceņ tāt, tu nazin vus, koda mun

čibele nūsatika, boarns nūtveika šimā soltā zīmā! Sola,

sola boarniņš paprīkš, a muna Anužaka ta jāme sagt,

jāme sagt, sasadze trimūs pologūs; gon as klīgt, gon

bļaut, bet ņiko, jej gudroka. Pēčok atsadz pologus, edz še,

boarns pavusam moziņš sasarovīs, nūslopis. nūtveicis.

KURŠ MĀK LABĀK MELOT?

Bija viens zemnieks un viens kungs. Tie abi saderēja,
kurš labāk mācēs melot, un lika pa simts dālderu. Kungs
zemniekam saka: baur, tu sāc melot. Zemnieks saka:

kungi vienmēr pirmie sāk, tiem ij melot pirmiem jāsāk.
Nu kungs ņems melot un saka: mans tēvs turēja vērsi,

tam bija tādi ragi, ka gandrim visu gadu vajadzēja skriet,

kamēr no viena raga varēja noskriet uz otru. Zemnieks

saka: tas viss var būt. Kungs saka: bauri, tagad melo tu.

Nu baurs sāka melot: mans tēvs turēja cūku, tā no viena

gala aptecējās, ar otru atnesās. Kungs saka: tas viss var

būt. Bet baurs tālāk meloja un saka: mans tēvs pupas

sēja, tās līdz debesīm uzauga. Baurs uzkāpa pa vienu

pupu debesīs; bet tad viņam apakšā pupas nocirta un
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viņš nevarēja zemē nokāpt. Tad viņš, augšā būdams,

atrada pelavas un olu čaumalas, tās viņam bija, ko virvi

vīt, bet ir tā virve bija par strupu; tad viņš augšā no-

grieza un apakšā piesēja, tā viņš nolaidās uz baznīcas.

Bet no baznīcas viņam bija jānolec, un viņš taisni pa-
tika uz lielu akmeni, un viņa kājas līdz ceļiem akmenī

ielīda; tad viņš, kājas pametis, skrēja cirvi atnest, savas

kājas izcirst. Kad viņš atnāca, redz viņš suni viņa kājas

graužot, un, kā viņš suni ar cirvi cirtis, suns pametis
cedeli. Kungs prasa: kas tanī cedelī bija? Baurs saka: ka

tavs tēvs pie mana tēva cūkas ganīja. Tad kungs saka:

tā nav tiesa, tu melo. Baurs saka: kad tu saki, ka es me-

loju, tad es vinnēju. Es labāk māku melot nekā tu. Sitā

zemnieks toreiz 100 dālderus vinnēja.

MŪSU ŠĀGADA LITERATŪRAS APSKATS*

Tohu-va-bohu!*"*

Mums, otram redaktoram, zināms, atkal uzdeva grūtāko
un nepatīkamāko darbu, kur paši... un pie visa tā mums

vēl nedod vajadzīgo brīvību, kā to, dievam žēl, pierā-
dījuši senāki bēdīgi fakti. Lai nu mēs rakstot apskatu
par šāgada latv. literatūru, — par kuru neviens cits nekā

nezina teikt, — nopietni, pamatīgi (t.i., garlaicīgi?) un,

no dieva puses, tik lai netaisot atkal kāda mulķiska štuka

un lai dikti maz lādoties, labāk lai palielot, jo dzej-
nieki, rakstnieki un citādi tādi nieki esot, kā zināms,

smalkjūtīgi un vārīgi kukaiņi, kā jau daždien knisli, un,

kas vienu no šiem mazajiem aizskarot, tam visi suņi

virsū, un viņu skaits leģions! Ja I redaktors būtu II re-

daktors, viņš manā vietā būtu aizbēdzis projām, pat

sirma un kalošu nepaņemdams. Es no iesākuma biju
arīdzan, taisnību sakot, tik sašutis, ka gribēju likt drošī-

* Šo darbu mēs uzdevām otram redaktoram, lai viņš vairāk iema-

nītos poēzijā; cik, viņš līdz šim no tādām lietām jēdz, tag ir Joti bē-

dīgi. I Red.

** Pa latviski: neiztaisīts un tukšs.
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bas dēļ iepotēties Pastēra baktērijas. Tad es sāku lietu

tuvāk pārdomāt — nu jau pat 3 dienas... es atradu, ka

man tiešām bija tiesība bijusi pirmām redaktoram teikt

kādu rupjību, ne diez cik rupju rupjību, bet tā vienkārša

malkas gabala rupjību — toreiz, kad viņš man uzdeva

apcerēt šāgada latv. literatūru. Lūgtu bezpartejiskus lasī-

tājus pašiem pārliecināties par manām tiesībām: 1) lai

mēs, otrais redaktors, rakstām bez muļķiskiem (?) štu-

kiem, nopietni; ja mēs to darām, tad lai mans vārds nav

Dundurs. 2) Lai negānoties (jān'die, tā viņš man teica),
bet lai labāk lielot — lielīt Dundurs nav mācījies; bez

tam arī šinī gānīšanās laukā latviešu literatūrā viskriet-

nākie un visspožākie panākumi un 3) pie joda, par ko

lai mēs īsti rakstām? Kas tad viņa ir, tā latviešu litera-

tūra, un, ja viņa kas ir, kur tad viņa ir, un vai viņu
kāds redzējis? — Dodiet man viņu šurp, es viņu apstrā-
dāšu, bet, kur nekā nav, par to Dundurs nevar lādēties.

Schreckliches Schweigen dringt an mein Ohr, kā Drai-

dens saka, — tohu-va-bohu, t. i., tukšs un tukšs. Lūžņu

čupa iz vārdiem, frāzēm, muļķībām, punktīm un koma-

tam, nelietīgi valkātām taut. dziesmām, izvilkumiem iz

vispārīgās lamāšanas vārdnīcas, kur nav iekša ne prātīgu

tapinātu, nodrāztu domu, kur nu vēl jaunu, patstāvīgu
tautisku ideju — tā nav literatūra, un lai man neviens

pretī nerunā, jo man ir nopelni, kā klubists teica, kad

viņš maku aizdarīja. Tautas dziesmu pantiņi vien litera-

tūru netaisa par tautisku, bet tas gars, kas ianīs panti-
ņos, un akurāt tā gara nav. Vēl viņiem viens trumpa
dūzis — tas mūžīgi jaukais pants par to zelta graudu:
«Ja ikviens tik zemē sētu — ...» Mēs varam droši

izsolīt prēmiju tam, kas pierādīs, ka nav lietojis šo

pantiņu, un mums nebūs nekad prēmija jāizmaksā.*
Jāsaka nu ar, mums šai gadā ievērojami — «levēro-

jami vīri» un jaunā «dienas gaisma», mums ir spoža

zvaigzne Austrumiņš un avīzes.** Bet lai paliek avī-

•
Mēs, I redaktors, nevaram tādam aplamām netautiskam domām

piekrist, kur tad lai citur parādās tā tautība, ja ne tautas dziesmās

un zelta graudos, un bez tam šie abi līdzekli jau tik ilgi lietoti un

par labiem atrasti? Vai tik tās Pastēra baktērijas nav vainīgas?

**«levērojami vīri», Ād. Alunāna grāmata; «dienas gaisma» —

«Dienas Lapa», «Austrums». R.
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zes!* Man bail, ka viņas maldamas mani līdzi nesamai. Jūs

tak ziniet viņsētas Vanagu māti, kas vira sev putru: ne

4 zirgiem viena putraima nepanāksi. Jūdz droši 8 zirgus,

un tu tikpat mūsu sājā literatūras skābputrā nepanāksi ne-

viena tuntula. Ak, kaut jele panāktu kādu tuntulīti, kaut

jele gadītos kāds joks, lai arī muļķīgs, ārprātīgs, kad

tik smieklīgs, es viņu aiz mīlestības apēstu kā tuntuli, es

upurētu par viņu visu savu II redaktora algu. Nav! Nav

neviena bez viena vien, un tas pats nav joks, bet nožēlo-

jami, neizsakāmi bēdīgs notikums, kas gadījās jaunajam
ferzeļsonam. Kam viņš, nelaimīgais, izsamisās, kam viņš

pārsteidzās, kam neprasīja padoma? Kas gan viņam nebūtu

palīga roku sniedzis? Es pats pirmais būtu viņam ve-

selu tūti arsēnikas aizsūtījis, būt viņš tik prasījis, būt

es tik zinājis. Nē, bet viņš iet turp un noraksta — vese-

lus trīs pantus no — Lapas, no Mārtiņa, tā sev briesmīgu

galu ņemdams. Itin kā kāds nepielūdzams liktenis viņu

taisni pazušanā grūdis. Ak, Zirģel, Zirģel, Zirģelson —

sirds asinīm aptekas! Mēs saprotam, tev bij dzīvot ap-

nicis, bet kādēļ pie briesmīgākā līdzekļa ķerties? Kad

mēs pārdomājām pie sevis: 3 rīmu pantus no Lapas —

Mārtiņa izlasīt, nē — norakstīt, savām dzīvām rokām

norakstīt un vēl šo mocekļa darbu izpaust pasaulē!!

Inkvizīcijas lielmeisters nevarētu briesmīgāku moku izdo-

māt! Ak, Erzelovič, par ko ne labāk ģipti, tas ir tik omu-

līgi, tā sacīt, familiāri, patīkami. Ak, ak ... Tas bij tas

viens joks (ak manu dieniņ!), un tas otrais arī nav labāks.

Cilvēks ir izdevis grāmatu: «Māksla, kā naudu taisīt».

Tāda literatūra nevienai tautai godu nedara, ja mūsu

literatūra šai ceļā grib attīstīties, tad var gadīties, ka

mūsu tautas sēdeklis tiek pārcelts uz Sibīrijas tālākiem

* Mēs, I redaktors, jau atkal nevaram piekrist autora vienpusī-

gai smādēšanai. Viņš savā jaunības karstumā nav pat visus kalen-

derus izlasījis, kur nu vēl visus romānus, stāstus, garīgus un laicīgus,

un pretvelnu rakstus un tautas asins bibliotēkas... To visu viņš

neesot pamatīgi izpētījis, kā viņš mums dzēiumā atzinās. Un cik tur

zelta graudu varēja būt iekšā, varbūt tur ari bija kādā kaktiņā tā

latv. literatūra, kuru viņš nevarēja atrast. Diezgan ērmotu liecību dod

ari tas fakts, ka viņš no avīzēm bīstas, un avīzēs tak ir tik daudz

jauku rakstu. Viņš arī nav pamanījis jauna virziena mūsu romānu

literatūrā. Mēs, kā rādās, esam piekrāpušies, viņu pieņemdami par

kritiķi. I redaktors.
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vidiem. Nav smuki, ko teiks kaimiņi? Te vajadzigs ener-

ģiski pretī strādāt.

Ap šo jautājumu darbodamies, mēs nejauši atradām

vecās, diemžēl sapelējušās aktīs kādu likumu, kas vēl

nav atcelts un gauži lieti derētu pret visādiem grēci-
niekiem dzejās un rakstos. Šis likums ir no 22. sept. m. d.

1671. g. un atrodams Budenbrokā (Sammlung der Gesch.):
«Nevien*, kas ar būdams, lai neuzdrošinās taisīt kādas

dzejas (einige Carmina) peļņas un baudas dēļ (um Ge-

winns und Geniepes), daudz mazāk vēl ar albumiem

(Stammbūchern) un citiem tādiem übagu rakstiem ap-
kārt bokstīties (herumzulaufen), bet top piedraudēts ar

nenoteiktu sodu (Arbitrār-POn), ka lai no tā katrs sar-

gās.» Līdzeklis, kā redzams, labs gan, un, ja viņu tik

lietotu visā likuma bardzībā, tad panākumi būtu jo ievē-

rojami un pirmajam laikam pilnīgi apmierinoši.

Lasītāji varbūt jutīsies sabaidēti no manas kritiskas

bardzības un negribēs vairs nekad dzejot. Bet par velti.

Dzejošanu es pats atzīstu par iten tautisku lietu, ja tik

viņa izdodas, un, ja viņa neizdodas, tad jau ir atkal

jauns materiāls Dunduriem. Par uzmudināšanu citiem

mēs paši gribam drusciņ pamēģināt to veco kleperi Pe-

gazu jāt. Tā, lūk, nu mēs šausmīgi noskumām par to, ka

mums neviena štuka neiekrīt prātā, un tādās bēdās mūsu

dziļas dzejas jūtas un domu bagātības dīgļi saspurināja
zelta strūklu, kura izšļāca uz āru, kā pērkona sasperta,
jo es nevarēju tās krūts dziļumu bagātības izspiest pa

latviski, kamēr uzlēcu kā īsts dzejnieks no gultas, sa-

grauzts un pacilināts briesmīgā vīzē... (ko tas viss no-

zīmē, mēs nezinām, bet šādos gadījumos vajaga šitā

teikt, mazākais Jansonu Emīls uz to vīzi izspiedās, und

Emil ist ein ehrenwerter Mann — mēs no viņa kādus

jaukākos vārdus patapinājām). Galu galā — tik daudz

es zinu — iznāca šāda dzeja, ar kuru es savu apskatu
domāju godam nobeigt:

Nu — šis mielasts bij man rūgts,

Kas iz dzejas dārza plūkts;

Tumšu zupu sniedz, lai baudu.

Bet — kūdi — es pretī šķaudu!*

*

Piezīme. Skati «Latvietī» 1887. g., salīdzini «Dundurus», afēru

Zirģelson. Cien. lasītājus ielūdzam uz II redaktora bērēm. Cits II re-

daktors jau pieņemts. Red
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Dzeja mums rādās iznākusi nekas. Es domāju, ka šo-

reiz literatūras būs diezgan.

APSKATS PAR MŪSU MĀKSLĀM UN ZINĪBĀM

Bet nu es gribu saņemties un būt labiņš un rātns, ja
izdosies, ari palielīšu, un vispirms pūlēšos rakstīt tanī

sasod— augstā, nopietnā stilā bez jebkādiem štukiem, kā

jau I redaktors «par gvalti» grib; citādi jau zūd omu-

līgā sadzīve ar viņu.
Mums ir daudz mākslu, bet, lai viņas visas plaukst,

konkurencei jābūt, pēcāk redzēs, kura tā labākā. Mir-

dzoša kā rīta zvaigzne ceļas mūsu mūzika, viņa svin savu

goda dienu 111 dziedāšanas svētkos (Dunduri, cik jau tā3
viņu balss, arī maktīgi līdzi rūks), mūsu daili kuplina
mūsu Jurjāns*, bet ar to nebūt nav teikts, ka viņa

dziesmas būtu jāiegādājas katram godīgam tautiešam;

Šepskis, mūsu lielais Sepskis un Purats, un Apiņš utt.,

utt. — tos mēs pērkam un cienām, lai sev Jurjāna sa-

skaņas diezcik skaistas, bet Sepskisl
Un mums ir vēl viena cita daile, tēlojošā, kuras repre-

zentants debešķīgais dailons Legzdiņš, tas pats, kas «Rotā»

taisīja tos mazos vīriņus ar tām lielajām galvām un sa-

cīja, ka tie esot tie īstie vecie latvieši. Mēs viņu nā-

košos izdevumos uzaicinājām par līdzstrādnieku kariķistu.
Daudz dedzīgu mākslinieku tautiešu, kurus mēs še, Pē-

teros, zinām, mūsu daili godā cels.**

Un mums ir vēl cita daile — izrādošā — kuras īstais

pirmais reprezentants no augstākās puses atzīts par ne-

derīgu un padzīts pēc viņas augstāka, gudrāka padoma,
kurš ir pārāks par visa lielā laužu pūla sīko pratinu un

neatkarīgs no tautas paģērējumiem.*** Mums ir arī šogad

* Domāts Andrejs Jurjāns. R.

**
Zīmējas uz «rūķiem» un jaunajiem gleznotājiem, ar kuriem

Pēterpilī bijām draugos: Arturs Baumanis, Ādams Alksnis, Borherts,

Zīverts, laikam ari jau Rozentāls, Tilbergs, Zariņš v. c Par augšā

minēto Legzdiņu nezinu tagad nekā teikt. R.

*** Domāts Ādolfs Alunāns, kurš no Rīgas Latv. biedrības tika pa-

dzīts no teātra vadības. R.
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teātra literatūra un pat viens oriģināls no Makšu Ro-

landa, tik jau žēl, ka šis brangais gabals nav paštaisīts.
Mums ir ar citi smuki tautiski gabali, tik jau tā lokali-

zēšana nav visai izdevusies. Kā tak tur bija — īsti ar

tiem mūsu Vidzemes tētiņiem, kuri Rīgā bij atbraukuši

ar leijerkastēm naudu pelnīt?*
Un mums ir vēl cita daile jeb, labāk, māksla — tā ir

visas sirdis un makus aizgrābjošā trumpu sišana, kura

pie mums vienmēr atradusi siltu mājas vietu, tikusi lolota

v. t. j. pr., kamēr izaugusi par — daiļu, spēcīgu, diženu,

staltu, baltu, žirgtu, spirgtu, lepnu, košu (mēs nezinām,

kurš vārds te vislabāk lietojams būtu) zeltenīti, tautas

meitu. Vislielākā pateicība par mūsu tautas lepnuma mīlu

kopšanu pienākas bez pretestības dižbajāru klubam.**

Viņš šinī laukā ir visaugstākā autoritāte (citos laukos

arīdzan), un, ja kur gadās kāds neskaidrs jautājums, tad

visdrošāk pēc izskaidrošanas griezties pie mūsu kluba,

«kam tie nopelni ira».

Un mums vēl ir citas dailes jeb mākslas... bet dažas

necieš klaju pārrunāšanu lielā laužu pūla priekšā, viņas

zel klusumā un visu savu diženu aizgrābšanas spēku iz-

rāda tālu no atklātības trokšņa. Mēs runājam par spoku
un tumsības valsts skunstēm, tā, p. p., svešu lietu nozudi-

nāšanu. Mums ir vēl citas tā saucamās dailes jeb māk-

slas, bet 1) par tām nav vērts nospļauties, jo vispirms
ne katru reiz gribas spļaut un 2) slieku žēl, 3) saim-

niece pēc baras, ka grīda vienmēr piespļaudīta, kad es

kritikas rakstot — un ja, bet — jān'die, tās citas māk-

slas nav vērts. Nu kas tā, p.p., par «skunsti» saraut

šņukuri prasta baura priekšā un teikt viņam: es esu

dižkungs, kam ir tie nopelni, — bauris jau to tā kā tā

netic, un katrs kurpnieks, kas labi pelna, to var tikpat
labi izdarīt.

Un mums ir vēl daudz mākslu:

Ar to zābak' pucēšanu

Namiķis par skunsti sauc
...,

bet tur nav joka.

*
Rode-Ebeliņa lokalizētās tiroliešu lugas. R.

**
Rīgas Latv. biedrība, kura jau toreiz noslēdzās kā klubs un ne-

uzņēma progresīvākus biedrus. R.
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Labāk es ar cien. lasītājiem parunāšu par ziniskiem

jautājumiem. Par piemēru: vai jūs ziniet, kas ir hu-

mors — nē. Nu palasiet šo īsti zinisko izskaidrojumu no

viena iz labākiem aistētiķiem (daiļumu pētītājiem! ai,

ai!) prof. Ruge, tad jūs ar nezināsiet:

«Humors savā sajēgumā ir uzskatība. Bet humoristīgā
uzskatība, humora par sevi būtība ir jau priekš sevis

būtība, t. i., humoristīgā apziņa, kurā galīgais gars ir

ideels. Tā par un priekš sevis būtība ir tas moments, kas

ir visums; ši uzskatība ir humors. Bet, lai būtu ar īsts

humors, uzskatībai jāparādās, gara galībai jātop uzrā-

dītai, kā ideeli pieņemtai, sajēguma par un priekš sevis

būtībai jāiemiesojas ārībā. Humora īstenība ir humoris-

tīgas uzskatības ietēlošana savā priekšmetībā, parādī-
šanas. Tātad īsts humors tik kā parādīšanās, un viņa tā-

lāka pastāvēšana tik šās parādīšanās, kas ir pats humors,

tālāk iemiesošanās.» (Ruge. Vorschule d. Aesthetik, 1. p.

190.)

Tātad jūs Rugi nesapratāt. Varbūt vairāk pa zobam

būs Šekspīra izskaidrojums: «Humors ir īstā laikā zagt.»

LUKIANA MIROŅU SARUNAS

Nr. 22

Harons, Menips, Herms un daži miroņi brauc pa

Stigas upi uz pekli.*
Harons. Atdod par pārcelšanu, tu sasodītaisl

Menips. Kliedz, kliedz, Haron, cik patīkas.
Harons. Dod šurp savu diķi**, vai domā, ka es tevi

par velti cēlis?

• Stigas upe šķir zemi no pekles. Se katram miroņam jābrauc

pāri uz pekli, bet viņam jāpaņem līdz 1 diķis, kas jāaizmaksā Haro-

nam, vienigam pārcēlājam pār šo upi. Herms pavada miroņus un tos

nodod pekles valdei. Menips — grieķu prātvēders iz tā saukto kiniķu

jeb suņu prātnieku skolas. Sevišķi pazīstams ar to, ka ar savu skolo-

tāju Diogēnu vienīgie bijuši, kas smiedamies braukuši uz pekli.
** Diķis — mazs naudas gabals; grieķiski —- obols.
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Men. Nu, kam pašam nekā nav, no ta tu jau nu gan
laikam ar nekā nedabūsi.

H ar. Vai te nu nav jāsaka, kuram cilvēkam tad nav

ij viena diķa?

Men. Kuram vēl nav, es nezinu; man nav.

Ha r. Ka tevi jods, es tevi, nolādētu, nožņaugšu, ja tu

man tūliņ nesamaksāsi.

Men. Un es tev ar spieķi galvu salāpīšu.
Ha r. Tad tu lai tādu gabalu būtu par velti braucis?

Men. Herms mani tev nodeva, lai viņš maksā.

Herms. Jānudie, tā tik būtu pelņa, ja man priekš

miroņiem jāmaksā ar vēl.

H ar. Es no tevis neatstāšos.

Men. Labi, labil Uzvelc celtuvi uz krasta un gaidi; bet

kā tu no manis to gribi ņemt, kā man nemaz nav.

Har. Vai tad tu nezināji, kas tev līdzi jāpaņem?
Men. Kā tad nu nezināju, zināju gan, bet man nebija.

Un vai tad man tādēļ bija nemirušam palikt?
Har. Un tad tu vienīgais lielīsies, ka par velti brau-

cis?

Men. Nemaz par velti ne, mans mīļais. Vai es nepa-

līdzēju ūdeni smelt un airēt un vai nebiju vienīgais brau-

cējs, kas neņerkšēja?
Har. Tam visam gar celšanas naudu nav nekādas

daļas: tev jāaizmaksā tavs diķis, tur nelīdz ne zāle, ne

plāksters.

Men. Nu tad ved mani atpakaļ uz dzīvību.

Har. Ta ta būtu smuki! Lai es vēl galu galā no Aiaka*

pērienu dabūju!
Men. Tad atkāpies no manis.

Har. Rād' šur, kas tur tavā somā.

Men. Cūku pupas un Hekates** maltīte.

Har. Kur ellē tu, Herm, ņēmi šo suni? Visu braukša-

nas laiku viņš pļāpāja vien, izsmiedams un izzobodams

citus braucējus, un dziedāja, kamēr citi gaudoja.
Herms. Tad tu nezini, Haron, kādu lielu vīru tu pār-

vedis? Viņš ir īsti brīvs cilvēks un nebēdā ne par ko, ar

vārdu sakot, tas ir Menips.

*
Aiaks — pekles tiesas piesēdētājs.

*
Hekate — apslēpto dabas spēku dieve.
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Har. Bet, pag, kad es tevi kādreiz ķeršu.
Men. Jā, ķersi gan, mīļais! Bet vai noķersi?

LEITIS UN KAFIJA

Linu leitis, dzirdējis par kādu dzērienu nedzērienu,

kafiju saucamu, ieiet krogā un pastellē sev arī no tās

jaunās putras par veselu rubli. Nostrēbis šķidrumu, leitis

ēd raudādams biezumus, kamēr sāk āžus dīrāt, bet, no dzi-

muma gudris būdams, nelaiž vis bieznu iz mutes laukā,

tura abām rokām muti un degunu cieti: «Nelaisiu, brungi

kaštoja.» (Nelaidīšu ārā, dārgi maksā.)

KUNGS LABS, JA TIK ĻAUDIS BŪTU LABI

Nez kurā muižā bijis cieši niknis kungs, Jaudis viņ i

varen necietuši un bēgtin bēguši. Pie niknā kunga bijis
manīgs staJla puisis Jānis, tas ar gribējis laist pekas vajā.
Puisis reiz, stallī zirgu tīrot un kungu tuvumā juzdams,
tā runājot it kā pie sevis: «Lai saka Jaudis ko sacīdami,

kungs labs, kad tik paši labi. Saka, kungs nelaižot baz-

nīcā, kad tik palūgšos vien, laidīs — kungs labs, lai tik

paši ir labi; kungs laidīs baznīcā un dos pat svārkus, ja
tik prasīšu; kungs labs, nav ne ruņas, ja tik paši labi

būtu. Es zinu, kungs arī dotu savus zābakus un bikses,

ja palūgtos, kungs labs, lai tik paši ir labi. Ko nu par

to, — kungs dotu pat šo zirgu, ko svētdien nojāt baz-

nīcā, ja tik labi palūgtos, kungs dotu pat pulksteni ar

ķēdi, ko paštatēties. Kungs labs, ja tik paši labi,

lai tur ļaudis melš ko melsdami. Kungs labs, tik Jaudis
paši nelieši.» Kungam ruņa bijusi, kā mēdz teikt, pa
zobiem. Pēc ienācis pie Jāņa, prasot, kā nu labi ejmot,
Jānīt, kā pie šā patīkoties. «Paldies, kungs,» saka Jānis,

«labi iet, cienīgs lielskungs, laba dzīve, cienīgs lielskungs
labs visiem, ja tik paši labi būtu.» «Jā, Jānīt,» saka liels-
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kungs, «tu man labs kalps, ja visi tādi būtu, tad būta
labi.»

Svētdien kungs pats piesola Jāņam, lai iet uz

dod ar svārkus un zābakus, bikses un pulksteni, un savu

zirgu, ko nojāt. — Jānis aizjāj ar labā kunga mantu, bef

atpakaļ vairs nejāj. — Kungs labs, kad tik ļaudis būtu

labi.

EPIGRAMMA

Goda trūkumu nest daudz grūtāki ļaudīm par badu!

Gudri vīri tā spriež, paši tik naudu sev rauš.

Nabadziņš domā pie sevis: kam goda, kam naudas man

vajag,

Laimīgs, ja ir tik ko ēst, priecīgs, ja nekamē bads.

MEDICĪNISKA NODAĻA*

Mūsu laika slimības

(Apcerējums no mag. Glāboņu/

Mani veči vienmēr mēdz prasīt, kur gan viss tas kaš-

ķis palicis, ko senāk žīdi nēsājuši? Toreiz žīdu ir tuvumā

nedrīkstēja laist, ne tik vēl ļaužu pirtī; tagad kaut taisni

ej un bučojies ar viņiem. Kur tie dziedzeru strautiņi aiz-

tecējuši, kas senāk no katra bērniņa galvas plūduši kā

no kalna? Nu tie jaunie ļaudis visi tiepjoties, ka šiem

* Piezīme. Cenzdamies cien. lasītājiem pasniegt vienmēr veselus

graudus un ne sēnalas, šis nodaļas vadišanu uzticējām savam cienītam

līdzstrādniekam maģistram Glābopa kungam, kurš, Dr. nebūdams, ne-

vīžo ari ļaudis viļinat ar nelikumīgi piesavinātu tituli, kā to medz da-

rit daži ārstēji, kuriem citādi nebūtu nekādas prakses. Lasitāji netiks

apgrūtināti ar tādiem rakstiem, kas ieteic pret zobu sāpēm apvārdošanu

un par difteriju raksta kā par caureju.
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švaktis tās «normas», bet kā tad vecļaudis pavisam iz-

tika bez tādām «normām». Sūdzoties vēl par rematišu

jeb ģikti, dipturiņu un auzcērmi vai cērmausi*, un šā-

dām tādām ligām, kurām vēl ērmotāki vārdi, kādus godīgs
cilvēks izsaukdams varot mēli samežģīt. Un veciem ļaudīm
ir taisnība, kā dažu labu reizi. Ir ievērots, ka līdz ar

tautas tālāku attīstību dažas senas slimības zūd un viņu
vietā rodas jaunas, līdz tam nepazītas.

Kādas no šādām jaunlaiku slimībām gribam te aplūkot.
I. Mēs sākam ar to lipīgo sērgu, kas beidzamā laikā

jo nikni plosās un draud tāli izplatīties, ja neatradīs

kādu līdzekli, kas viņu spētu apturēt un galīgi iznīcināt.

Sī sērga, latīniski «furor», no vienkāršiem ļaudīm diez-

gan apzinīgi nosaukta par astukratīšanu**, pieder pie
psihiskām, garīgām kaitēm, tā saucamām argalībām. Sa-

sirgušais iedomājas, ka viņam aste vai bize pieaugusi
vai puns piemeties un ka viņš caur šo piekaramo ticis

tik augsti pārāks par «lielo ļaužu pūli», ka ar roku sar-

gās, lai. nenodauzītos griestos, nesveicina zemas kārtas

pazīstamus, bet tik tādus, kas ieņem augstu stāvokli —

skursteņskrāpjus, augstus torņa vaktniekus v. c. Cita sli-

mības savādība tā, ka viņi iedomājas aiz savas astes lielo

laužu pūli vadīt. Nelaimīgie sasirgušie nepazīst pat sa-

vus brāļus un tuvākos radus. Pretlīdzeklis ir nolaist ne-

labās zilganās asinis; ieteicami dēles un dundur-

kodumi.

2. Cērmausis, uzcērme, uzcērmīga — delama kaite, ļoti

izplatīta, parādās vairākos veidos. Tā sauktais «trucumus

naudatus» tik lipīgs, ka pielīp pat nedzīvām lietām, p.

piem., makiem; pret šo trūkumu nelīdz vis trūkuma jos-
tas, kā varbūt cien. lasītāji būs domājuši; iestāšanās tau-

tiskā akciju biedrībā, sevišķi priekšniecībā, jau daudz

vairāk ieteicama. Tādēļ vienīgais padoms: mīļi brāļi, di-

žani tautieši, nenopūlējiet par daudz savu ir tā jau vājo

garu, taupiet viņu līdz izdevīgam laikam. Jūs dzīvojiet
ne vienai dieniņai, bet visam savam mūžam, ne sev vien,

bet visai tautai! Kam jūs pūlaties, kad bez tā var iztikt?

*
«Normas» — nervi, «rematiša» — reimatisms, «dipturioš» —* dif-

terits, «auscērme, cērmausis»
— Auszehrung — dilonis. R.

** «Astukratīšana» — aristokrātija; bize Ir bizmanības, vecmulžnio-

rības zīme; puns — vācu «von» zilbe muitnieku titula apzīmēšanai;
zilas asinis — dižciltības rīme. R.
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3. Gauži nejauka un lipīga slimība ir lāstu sērga. Viņa
radus ar velna apsēstību; slimie mūžīgi lādas un sirdās,
slimība gauži nikna un apgrūtinoša lielā mērā citiem cil-

vēkiem. Ceļas viņa no tā, ka slimie tura konkurentus, ēd

daudz piparu un domājas daudz gudrāki un labāki esot

par citiem. Liga pastāvīgi piemīt dažās kārtās, kā, p. p.,
avīžniekos, v. t. j. pr. Pret sērgu lietderīgs tik viens, t. i.,

elektriska noņurcināšana, bet tā pati ne ik reizes izdodas.

4. Veca, bet mūžam jauna, beidzamā laikā stipri iz-

platījusies ir kāda psihiska kaite. Rīmu kaite pirmajā
acumirklī izliekas nevainīga, pat jocīga, un dažs labs

papriekšu ir garšīgi pasmējies par šiem slimajiem, kas

pēcāk bija gatavs par viņa likteni raudāt karstas asaras.

Rīmīgais nes garus, nesukātus, izplūkātus (vārda vis-

bēdīgā nozīmē) matus, skatās vienmēr debesīs, pārgriež
acis, sašķiebj rauti un pacilātā balsī brēc nesaprotamus
vārdus bez sakara, bet ar aizgrābtību; ķer katru pieļā-
vīgu cilvēku un spiež viņu klausīties līdz nāvei vai mie-

gam. Slimais pazīst visās redakcijās visus krēslus, sten-

deres un trepes, kuras viņš samaitājis pa to laiku, kamēr

ticis laukā sviests. Šo nelaimīgo visi cilvēki bēg un nīst,

tik viens vienīgs cilvēks viņu nebēg un nebīstas, tas ir

papīra un tintes pārdevējs, un tas pats viņu nevar iere-

dzēt ne acu galā un lād viņu, jo rīmīgais pie viņa ņem

uz parādu un maksā dziesmās, reti naudā, jo nauda esot

iznīcīga un nicināma un kur lai viņu ņemot. Mēs prasām
cien. lasītājus, vai viņi ir savā mūžā jau redzējuši labu,

godīgu cilvēku, kas būtu dzejnieks. Nē!... Nu neredzē-

siet ar! Izdziedēt šīs ligas ir grūti. Pret šo slimību sastā-

dījusies sevišķa biedrība.

Acu kaites pūcēm, draugiem un citiem tādiem tē-

viņiem aiz jaunlaika gaismas.
Caureja, citādi nav pamanīta kā epidēmiska slimība,

tik pie lasītājiem tā vispāri izplatījusies no lasāmām put-

rām grāmatās un avīzēs.

Vēl interesants ievērojums, ka mati iziet bizuļiem* tik

lielā mērā, ka nodibinājusies kāda tautiska firma, kas

šos matus uzpērk priekš tautisku matraču piebāšanas.

*
Bizu|i — tie paši bizmaoi, vecmuižnieki. R.
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PĒC 2 ZAĶIEM DZENAS, NEVIENU NENOĶER*

Pazīstama lieta, ka odi loti moka zaķus. Reizi nu Rudzu

Jānīts salasījis visus odus vienā maisā un nesis slīcināt.

To saticis kāds un prasījis, ko viņš tur maisā nesot?

«Odus!» Neesot tiesa.

Zaķis tūlīt attaisījis maisu parādīt. Te izsprucis viens

no gūstītiem. Zaķis tam naski pakal un atstāj pārējo
maisu vaļā, tā ka aizbēg visi vaņģinieki.

PUŠKINA EPIGRAMMA

«Vai tu slims? tāds vājš un saskābs?»

«Ak man dieniņ! Grūti, draudziņ!
Jau trīs naktis negulēju.»
«Zinu, zinu — trumpas siti.»

ADVOKĀTS

Hauga eplgiamma

«Tev ir tiesa, viņš ir nelabs,

Viņš grib tavu nelabumu;

Es, es gribu tavu labu!»

Un viņš jērna viņa labu.

• Nevarēdami šam gabalam cita virsraksta uziet, uzlikām ļauko pa-

runu par tiem 2 zaķiem, jo piederīgu caur to, ka te ar par zaķiem

runa. II re.l.
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EPIGRAMMA

Kas to teica, tas meloja,
Miķēls, brāls*, mūs mīlējot,
Nevarēja apēst mūs,

Lai nu, saka, paliek ar.

STĀSTS IZ VECIEM LAIKIEM**

Ai manu dieniņ, sūru, grūtu dieniņ,
Bērtulis mani gauži rūdināja!

Rītiņā agri bij man bodi slaucīt,

Ar zoses spārnu nojemt puteklīšus.

5 Augošu dienu spalvu tecināti:

Tulkot romāņus šausmīgi negantīgus,

«Vadošā vietā» spriest par svešām lietam,

Lokālas ziņas savest garā virknē,

Kritikas klekset, lielīt Āboliņu,
lū Turklāt vel paspēt vienmēr but pie rokas,

Aģitēt šeņķos, lādēt pretiniekus.
Beigās vēl jāblandās man pa malu malām,

Kaušanas, raušanas smalki jāizošņā.
Kur vēl priekš sevis ziņģes, gaudas sakalt,

15 Krējumu pārdot līdz ar pirtes slotam.

Viss vienā reizē nabadziņam darīt!

Ai manu dieniņ, suru, grūtu dieniņ.
Bērtulis mani gauži rūdināja.

*
Brālis Miķēls — Bruder Michel — vācu tautas palama. R.

**
Zīmējas uz Lapas Mārtiuu, pazīstamo dzejnieku un avižnieku,

kurš no Bērtula, t. i., Borisa Dīriķa, «Balt. Vēstneša» redaktora, tika

izlietots visādiem darbiem. — Āboliņš lr Rode-Ebellņš. R.
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"HERKUĻA GARAM»

Tiešām, tu īstenais Herkuls, kā garā, ta arīdzan miesās:

Vājiņš bij Herkuļa gars, miesas spēks vareni liels.*

ZARIŅIETE

Krogā ienāk Zariņiete. «Labdien, labdien, krog' papus,
vai še bī mans vīrs Zariņš?» — «Bī gan.» — «Ko viņš še

dari?» — «Par vērdiņu brandvīnu dzēra.» — «Ak tu,

zēvels tavā rīklē, bērniem mājās nav maizes, ko ēst, viņš
dzer par vērdiņu brandvīna. Nu, kad viņš par vērdiņu,
Ci par mārku.»

LEIŠU TAUTAS DZIESMA

Dzer, manu brālīt,

Es arī dzeršu,

Kad vajdzēs maksāt,

Iziesim laukā.

LABAM DRAUGAM

Par man' tu sliktu stāsti katru dien',
Un es par tevi labu vien;

Ne mani tic, ne tevi.

Foss.

•
Kāds tā laika pazīstams rakstnieks. R.
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PARUNAS PAR NEDARĪŠANU

Nedari pats, ko cits tavā vietā tikpat labi var padarīt.
Nedari rītā, ko parītdien tikpat labi var nedarītu at-

stāt, teic Benjamiņš Franklins.

NO GALĒJĀS MALIENAS

•Dienas Lapas» pielikuma orlģinālkortspondenciļa

Mīļo redakcijl No visām Latvijas maļam Tev ir sa-

rakstītas grāmatas un teļagramatas (telegrammas? Red.),
tātad es Tev gribu aridzanās par mūsu pusi ko pastāstit.
Vādaranu mājās tika nokauti 7 cilvēki un viens žīds,
3 nosisti itin vienkārši (??). N. muižā nodega cūku stal-

lis; bija gan žēlīgi noklausīties, kā tie nabaga bāreņi,
šķiņķa lopiņi, kvieca savā nelaimē pēc paliga, kas viņus

būtu papriekšu nokāvis un tad svilinājis... Skāde vēl

nav notaksiereta, bet, cik paredzams, būs smagi liela...

Un, ja ar škādi atmaksās, kas gan atlīdzinās tās asaru

straumes, kas plūdušas? (??!)... Vīrs noņurcījis par vienu

pusdienu sievu un sīku bērnu pusdēķi*; bet tad bijis ari

piekusis paradačna (aj, ai!?)... Zirgu zagļu mašelnieku**

(? Red.) amatam nesviežas vairs tik labi kā senākus lai-

kus; vienu (amatu? Red.) jau nočiepa, bet te aridzanās

jasak līdz ar tautas dziesmu***):

Ja ikviens tik nočiept spētu

Vienu zagli veselu,

Kas ta i izskaitit gan spētu

Zelta zag)u daudzumu.

Krogu pie mums ir gan nekas, bet priekš jautras un

dūšīgas sadzīves vajadzības jeb notēs (?) par maz (klau-

•
Dēķens — desmits. R.

**
Mašelnieks — MomeHHHK. R.

Taut. dziesma?? Tā — ā? Vai jūs, rakar, neliksiet miera nabagam
J. Alunānaml Jūs, visus tārtus korespondentes, vajalzētu caur strojāro

dzīt par tādu jauku dziesmu nelietīgu valkāšanu.
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sat! Red.); dēļ tam vienu skolu pārstrojejam (šis ir mu-

kabrodu vārds «pārtaisījām». R.) par krogu, bet tas ir tik

piliens jūrā... Lielākas saiešanas uz kaušanos tiek iz-

rīkotas tikai gadstirgos, t. i., jarmarkās jeb jamarkās,
un tātad garajos ziemas vakaros mūsu centigio jaunekļi

nezina, kur izvingrinaties veiklībā, atjautibā un miesas

spēkā, un eipašigi (! Red.) caur tam daudz metas uz svešu

zirgu jādelešanu (vai tā tik nav, vienkārši runājot, zirgu
zagšana? Red.)... Jāsaka aridzan tas, ka kaušanās ir labs

tēvu tēvu ieradums un man pret pašu lietu nekas nav

pretim, bet kaušanās kā vienigais izglītības līdzeklis man

liekas par nepietiekošu un drusciņ par stipru un kā vie-

sigas sadzīves veicinātajā par vienmuļigu, jo daudz tāļak

par nosišanu nevar ņurcities un nosistie ari retam pēc
tam ņem dalibu pie priekiem... Kaušanās ari mazāk iz-

glīto garu, un caur tam mums vajadzētu domāt aridzan

uz citiem sadzīves un izglītošanas (!) līdzekļiem. Dašs nu

mušiņ* (?) ieteiktu zaļumu balles, bet mēs jau ne du-

raki (?!) — ta ir ta paša kulakošanās, tikai ar ragu mui-

zaks, dziedāšanas un krūmu savadišanu... Biedrību

dzīve attīstavajas (!) pie mums vairāk slepeni, p. piem.,
mežos; klaji mēs nodomājuši dibināt priekš sevis lopu
aizstāvēšanas biedrību, jo nekārtibas te izraidāmas tiešam

šaušaligas; kam nu, par piem., nav vairāk lāgam sirds ar

ašņiem** (!!) apsatecejusies, kad viņš redzēja, kā dažs

romaltiski jeb, tā sakot, neitrāli (kas šo gvelžu «tā sakot»

saprot, dabon pimberi. Red.) grimis puika nabaga sunišam

ar akmeni svieda jeb pat kaķiti aiz pašas astes karsti11

(tādas, tā sakot, «vitrioriskas» negantības var gan tiešām

tik tādā galējās Malienas kaktā atgadīties! Red.). Bez tam

tāda lopu biedrība ari priekš mums pašiem būtu ļoti svē-

tiga, viņa legulieretu (sic!) visu mūsu dzīvi un nebūt ne-

nāktu par agru priekš mūsu izvīstišanās stāvokļa, kā daži

nelabvēletaji rauga izbļaut; mēs skaidri zinām, ka lopu-
biedru nebūs trūkums (mēs arī; interesanti būtu tik zināt,

pie kādiem lopiem skaitās pats korespondents; es aprunā-
tos ar veterināru par tām zālēm, kuras viņš vismazāk

panes. Red.). — Bet vienas pašas lopu biedrības, lai viņa

būtu ari cik liela, nepietiek priekš rzglītašanas un sadzī-

ves veicināšanas, pēc mana prāta vajadzētu atrast cita

*
«Mušiņ» — mo>kct 6wn. — varbūt. R.

** Ašņi — «asins». R.
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stiprāka un tautiski organistigaka (kas tas? Red.)
līdzekļa... No dažām pusēm izsacita par to vēlēšanās še,

Malienā, celt staltu tijateri un varbūt kādu zinamigu-rite-
radisku (kur viņš, nelaimīgais, šo vārdu sadzirdējis? Red.)

biedrību*, ta uz reizes visas čibeles un klapatas būtu pra-

palušas (saprot nu! Red.) un atvīstiba un izaglītiniba būtu

dukam gatavas**. Vēlam daudz sekmes Maieniešiem uz

tijateri!*** Mīļā vasariņa no mums jau ...
Šonedēļ ap Ilūk-

sti it niviena vieniga cilvēka nenosita, tikai 3 židus sa-

maidzija (vai tas nav tik kāds vieglāks nosišanas veids?

Red.) un vienam poļakam visas kājas lupatās salauzīja...
Lielais laužu pūlis pie mums gan runā cieš netīru (1) va-

lodu, bet mēs jau eipašigi šķīri (ue cmcmch, ropox ne

AVHiiie 6060b, nesmejies par cūku, ja pats esi sivēns.

Red. II) caur tam, ka mums daudz tās izglītinašanas...
Iran paraugs, cik mums to grāmatu vien iraida! Tās

dziesmu un pātaru grāmatas pavisam līdz nerēķinajot,
mums irai 13 «nelaba» kalenderes, 7 eles-siseni, 3 spē-

rieni, 15 (!!) Stevenāguļi**** un vēl liela čupa citu grā-
matu, p. piem., 9 pusābeces un no trijām vēl vāki un

2 lapas. (Tā jau vesela bibliotēka! Laimīgā Subate!!) No

Lavizites ar vēl dikti daudz ekselu pāru (??)... Ar smiek-

liem zem asarām (?!) mums janosarkstas, kā tie tumšie

puņķuleitiši (vai te nav drusciņ poēzijas iekšā? Red.) vēl

dzīvo kā tīrie lopiņi, bez lopu biedribas — utt., utt.

Jūsu cierjijams (teļa taukums! Red.)

Jēcis Naba.

Redakcijas piezīme. Kad mēs §0 «grāmatu» saņēmām, mēs

gribējām nogalināties ar mūsu visasāko nazi, bet to redakcijas puika

* Domāta zinātniski literāriska biedrība. R.

•*
Prapala — nponaAn — pnzuda; dukam — avxom — asi. R.

**• «Iren paraugās (nez kā šis korespondents nocieties no 41 viņu

mīlā vārdiņa! Red.) vai traks?»!! Tā tik vēl trūka, jūsu šaubīgā kaktā

teātri celt?! Lai sabrauktos zirgus varētu nozagt un ļaudis sadedzināti

Zinām šo stiķi, ne jūs pirmie izdomājuši! Cietuma jums vajaga laba,

liela un cieta un elementārskolas, un daudz, daudz drošibas sargu. Uz

to jums redakcija vēlē daudz sekmes!!l ■

••••
Vecmodīgi kalendāri un grāmatas; Stevenāguls ir pazīstamā ap-

gāde: Stefenhāgens, Jelgavā, tām līdzīgu grāmatu izdevējs. Ekselu

pāri — eksemplāri. R.
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bija akurāt aizstiepis projām, un, otrkārt, pirmais redaktors — mēs

esam tas otrais — nopietniem vārdiem mums noliedza to darit (mēs

ar viņu negribam sanīsties, jo viņš mums vajadzīgs), Jo mums tikai

pēc redakcijas slēgšanas esot tiesība nogalināties un tad arī ne ar

tedakcijas nazi (tavu skopulil). Tātad mēs atradām par labāko tik

pasmieties un nospriedām tūliņ «organistigo» (t. i., tik daudz kā ori-

ģinālo) korespondenciju nodrukāt ar visām valodas negantībām un

|aut mī|iem lasītājiem arī izvēlēties starp tuteņu un smiekliem. Ai, ai,

tie malēnieši, ne par velti viņi dibina lopu biedrībul Viņu morāle,

viņu «izglītišana», viņu iedomas!! Bet nu mums ar to lopu biedri

Nabu kāds vārdiņš jāparunā. Vispirms sakiet, vai jūs ārprātīgs vai

dzejnieks, vai zirgu zaglis, vai korespondents, vai vēl kas? Viss lai-

kam reizē. Nu labi, klausiet! Sargajties mums vēl jebkādu reizi kaut

ko rakstīt un, ja cits kāds maleniets grib rakstīt un jūs to sadzir-

diet, — sakiet viņam, lai viņš mauc ātri pirmo dzirnavakmeni kaklā

un skrien uz Malienas ezera dziļāko vietu. Jums pašiem «par sirds

uztaisīšanu» aizsūtām no šejienes labākā apticķa visīstāko strihnīnu.

Lūdzu par saņemšanu kvitēt. Na, vai nu jums būs diezgan sadots?

Cienījamie, godīgie lasītāji, kurus mēs tik Joti mīlam, zināms, būs no-

pratuši, ko tie daudzie punkti nozīmē. Viņi pie mums nav likti efek-

tīga stila labad, kā to dara dažs reportieris, arī ne vairāk rindiņu

dēj, — mēs bijām piespiesti viņus likt tur, kur korespondenta niņas

zelta strūkla draudēja pārplūst par garu laiku lasītājiem.

Fed. n.

PATRIOTS

Brencīts, cik ar draugiem plītē,

Augstu laimi tautai sauc;

Citādi jau nemanītu,

Ka viņš ar ir patriots.*

• Brencīts — Boriss — «B. V.» redaktors. R«
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«VVas sich liebt, neckt sich!»

Ko jūs, ļaudis, rājaties,
Ka es ātri apsviedies?

Draugs ar draugu paplēšas,

Draugs ar draugu bučojas.
Tā ar saka sveši Jaudis —

Savā gudrā parunā.

BRENCI, MEIĻAIS

As da tevim skreiveju itu munu groamotu m man gri-
bīs, kab tu da manim tai poš skreivātu, kab ās zinotum,

kai svlžos munam vācam draugam i rodu gobolam. Aiz

tū, ka mās tīšai rodus esim i miūsu tāvu tāvi cīš smagi

rodovās, a tagaten jav jiūsu bārņi, tis pots Zvinguļs, miūs

prostu laužu, Majenīšu, i zinot nagrib. A mās vel, sokūt

tū ļaužu, rodi na nū boltos čēves trešo auguma. A otkiņ

mās tivi kaimiņi, kodž ar mās cita guberņeja voi, kai pī
Jiūsu soka, gubarnameņteja; i seņok daudz gošķūs vīns

da ūtram braukavojam, i Reigo sazatikavamīs, l Pīter-

boarga oveizes aba gāzētas ap miūsu stoasteja; da tur

skreivēja vel da tevim groamotu miūsu poznaks prijaceļs
Rāpis. AJi itū ta šaļti ap čeistū latvīšu molu aba Maļīņi
ņikoa nadrukavoaja gazetoas Zvīdru zāma*; m miūs por
čiūļim i broaļeišim nūlomova, i por pūleišim saukdava,
atis ta jav nu gon mužeņiem var biut naskaiški, draugīm
lomovātīs m naškeistus voardus pajemt sovā mutē; aiz tū,

ka kožns cilvāks tura itū zinošonu, ka mās nāāsim broa-

ļeiši, aba čiūļi, a ka eīstan taisņeiba, jī poši čiūļi. Otkon

seņoķen tis pots Ļeivanu tāvs aba Ļeivantāls**, pa jiūsu
nastširai volūdai paraksteja groamoteņu ap Spriča apsasī-
vušanūs skaiškīm čeistīm latvīšu voardeņīm, a taņ mās

nāziņīm, kas ar Sprici toaļaķen beja i kur jis tura dzeīvū-

šonu. Tūlaik, kad beja Rāps pī miūsu gošķūs, jis mums

•
Zviedru zeme — Baltija. R.

Anss Līventāls, vecais rakstnieks, bija klajā laidis ari rakstiņu

malienas izloksnē. R.
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palaseja areidzon tū lusteigu stoasteņu ap viņsātas Kve-

deri, ka jam pīcpacmit pa ūkstu paplikškeņoaja; mās visi

.smājamīs, ažna vādarus turadamīs. Crita tai ij nanutureja.

Tagan jav mās jiūsu groamotas skaiteit navarim, taic

miūsu narods navuicīts. Mās, prosti ļauži, varim skaiteit

kožns sovā poataru groamoteņā, a, kas jira kaids pavui-
ceitaks, tis skaita jir divos groamotās.

Tavs drags Vucans.

Red. piezīme. SI vēstule piesūtīta laipni no mūsu drauga

Brenča tēva. Mēs sirsnīgi pateicamies par niijo apsveicinājumu un uz-

mundrinājumu no vispār cienīta veclaužu reprezentanta. Mēs visiem

spēkiem centīsimies savu augsto un grūto pienākumu godam Izpildīt.

DIENAS LAPAI

Ik dieniņas lapas bira,

Birtin bira, mirt nemira,

Zaļš kociņš, zaļas lapas
Mūsu tautas druviņā.

IECAVNIEKU IZLOKSNĒ

lecavnieks zienV ienāk krogā, sasalis kaulā, kramā, ragā,
sūdzas par pārlieku salu: «Tāds ādīts kāmzoals un zils

mantels, nieks nikaiš aukstum, aber viejš ņemm caur.»

DUNDURU PASTA TAŠA

P.UNU BIZMAŅA KGAM. Nebīstaties nekā! Šoreiz

jums nebūs jābizina. Dunduri pārliecinājušies, ka jūsu
asins pagalam samaitājušās, viņi zina jaunu liellopu sugu

ar gardākām asinīm. Pietiks. Sapienti sat.
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VAIRĀKIEM M. B.ļ L. N Sūtiet vien labi daudz.

Ziema salta, malka dārga. Manuskriptus atpakaļ nesūtām.

KAUT KĀDAM KĀDAM... Jūs prasiet, vai sūtīt līdz.

ar manuskriptu markas priekš atbildes? Sūtiet vislabāk

markas vien.

KR * ANCIM. Ko jūs ziniet no tādām lietām? Bchk

cßepnoK, 3Han cboh mecTOK — «katram suņam savs ku-

buliņš».
A. B. — M. Pateicamies. Jūs pierādāt, ka latviešiem ari

ilggadīgā sājā un skābā barība nav spējusi zobu galus

izmaitāt. Uzpurināsim gan mūsu melnos miega maisiņus.

PLIKA DIDAM. Mūs, Dundurus, neviens nepirkšot?? Nu,

lika drusku pagaidīti Jūs gan nepirksiet, jo jums vajaga
kapeiku, ar ko savu sarkano degunu zilu nokrāsot. Ne-

vajag ar jūsu pirkšanas! Mūsu grāmata pērkama godīgiem
laužiem.

P... XL.. R. Nudien, tur trakam jāpaliek! Nu beigās
jūs vēl lienat virsū ar savām «slavenām» dzejām. Vai zi-

nāt ko? Tam postiljonam, kas jūsu vēstuli atnesa, gadījās
otrā nāvē nomirt un mums vajadzēja par paglabāšanu
'izmaksāt. Un jūs vēl prasāt honorāru par tādu darbu! —

Aizmaksājiet papriekš par postiljona paglabāšanu un

atlīdzinājiet mums par tām nepatikšanām, kas mums pie
tam bija.

Sās vēstules izlasījuši, jūs sapratīsiet, kādēļ mēs pārējās
sametām krāsnī. Jūs tak neprasīsiet, lai mēs aiz tīras laip-
nības pret korespondentiem no dusmām plīstu. Ja tiešām

korespondentiem bija kas svarīgs, ko teikt, laipni lūdzam

vēlreiz atrakstīt.

Godājamie lasītāji atvainos, ja kāds asāks vārdiņš iz-

sprucis, bet tas nācis no sirds. Un tad lūgtu mums nepār-
mest — ka mēs tāpat lādoties kā avīzes. «Quod licet Jovi,

non licet bovi», t. i., vienkārši pa latviski: «Kas pieklājas
Dunduriem, tas neklājas vis Vēršiem.»**

•
Krancim; pēc tautas miklas: mācītājs ar balto krāgu, tāpat pēc

tautas miklas kubuliņa atminējums. R.

**
Baltiem Vēršiem — «Balt. Vēstnesis». R.
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NEAPMIERINĀTA LASĪTĀJA VAJADZĪGI TĒRZĒJUMI

Jā, ja, tā iet šinī grēku pasaulē!
Man tas vienumēr izlicies diezgan ērmoti, ka tie avīžu

rakstītāji visi runā, t. i., raksta, par bezpartejību, par to

zināmo otro pusi, kuru vajagot klausīties arīdzan, un par
tām domām, kuras katrs varot brīvi izteikt un kuras vis-

labākās esot tobrīd, kad viņas no visām pusēm izsakot, —

un tomēr man nekad nav gadījies redzēt, ka arī kāds la-

sītājs būtu pielaists pie avīzes rakstīšanas un būtu runājis
par to zināmo otro pusi un tām domām, kuras katram brīv

izteikt, t. i., izrunāties par savām vajadzībām, un tā. Sad

un tad parādās gan arī avīzē kāds laucinieks; daži no

viņiem saucas pat par «godīgiem», bet, kas nu lai zina,

vai tie arī nāk no laukiem, var but, ka viņi kādi Rīgas

puikas ar viksētiem zābakiem, kāds man, piem., izlikās

Vēstneša laucinieks, kuru Alunāns vasaru caur zobiem

vilka, un tiem lauciniekiem, kuri paši sevi saucas par go-

dīgiem, «Balss» vēl izgājušu nedēlu brangi sadeva, ka ar

viņiem esot akurāt otrādi, nekā paši sakot. Tos Rīg;is
«iesūtītos» nevar līdzi skaitīt, viņiem rūp vairāk pašu
nekā lasītāju labums, lai viņus, piem., ielas puikas ne-

ķircinātu vai sētā pa nakti uguns būtu, vai piedzērušie
nepakristu gar zemi.

Paši avīžu rakstītāji gan lielās ar to, ka viņi reprezen-

tējot lasītājus, izsakot savu lasītāju domas un pārliecinā-
jumus, bet es esmu dzirdējis no veciem vīriem, ka tas tā

pavisam neesot labi un ka sevišķi D. L. tas neklājoties.
Bet, lai nu viņi arī reprezentētu lasītāju uzskatus, tomēr

viņi nav īsti abonēti lasītāji, jo viņi tura tikai citas avīzes,

bet ne savu, un viens rakstītājs nekad nelasa, ko citi sa-

rakstījuši. Bet īstam abonētam lasītājam, tam jātura sava

avīze un jāizlasa viss, kas tik vien iekšā, no «galvas» un

«maksas bez piesūtīšanas» sākot, līdz pat masku ballēm,



57

Svitgaliem un tai mūžīgai jaunai meitai, kuru kāda skro-

deriene vēl meklē, gribēdama viņu mācīt (cik redzams iz

izgājušās nedēļas sludinājuma, tad viņa vēl nav dabūta

rokā). Izlaist nekā nevar, pat uzsauktie jālasa, vekseļu
kursus, no kuriem nekā nesaproti, un tos, kuru vārdi lite-

ratūrā tik caur to tikuši pazīstami, ka viņi pastam nav

bijuši pazīstami: tādas lietas gan mazāk interesantas, bet

naudu taču nevar par velti zemē sviest. Jau tagad dažs

nespēj avīzi līdz galam izlasīt un paliek jau pēc 5. pēr-

koņdimdošā urrā; kas būs, kad dienas avīzes būs vēl lie-

lākas? Kur lai korespondenti, redaktori un iesūtītie, kuri

varbūt pavisam nezina, ka avīzē ir uzsaukti ērmīgi uz-

vārdi un sludinājumi, kur lai viņi zina lasītāju vajadzības,

priekus un bēdas, būšanas un tā?

Un tomēr viņi paši raksta un mums neļauj, tā jau rom-

nieki gluži labi varēja pamest nesacījuši: gaudeamus et

altera pars. (Ai, ai, kas tā par valodu? Red.) Cik maz tiek

mūsu vajadzības un vēlējumi ievēroti, cik bieži mēs pie-

vilti savās vislabākās cerībās! Nāk, piem., viens jauks
stāstiņš kādu mēnesīti, mēs ar viņu jau apraduši, te uzreiz

viņš vienā pašā numurā atšķetinājas, kur viņš varēja vēl

nākt droši pāris mēnešu, un mums jāpierod pie cita stāsta,

tikpat gara un jauka. Nereti mēs tiekam vienkārši ap-

zagti, kāds koroborators* vai zeceris** vēl viņnedēļ bija

pirmās lapas feļetonu priekš sevis vien noņēmis. Tos īstos,

latviskos strīdus rakstus, no kuriem lasītāji tik brīnum

bēgot, varētu bez bailēm daudz vairāk sniegt, tikai to

vārdu «ķengāt» — lai viņš ar būtu kājiņās ieslēgts — va-

jadzētu zilām ugunīm sadedzināt, jo, viņu ieraugot vien,

jau sāk dūša griezties.
Ja pieņemtu vēl kādus padomus no manis, es viņus

dotu ar mīļu prātu. Mums, lasītājiem, diezgan nepatīkams
uzdevums visus sludinājumus izlasīt; vai tad redaktors,

kas viņus raksta, nevarētu tik tos ielikt, kuri tiešām va-

jadzīgi, ja, piem., kādam radam vai pazīstamam uzsauc

kāds «urrā» uz dzimumdienu vai kāzām; ja kādreiz pilsēta
iebrauc un vajaga pirkt dzelzi vai dzijas, tad pasacīt, kur

vislabāki; bet, kad katru dienu sludina «urrus» no svešiem

•
Korektors. R.

'* Būtu reiz laiks «zecerus» īsti latviski nosaukt par sēdinātajiem

vai sēdoniem, p. p., sēdorjas kungs izklausās gauži skaisti, varbūt ka tik

nav diezgan pareizi pēc nenovēršamiem dabas likumiem.
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ļaudīm, kurus pavisam negribi pirkt, tad tas mūsu pienā-
kumus dara jo grūtus. Tāpat vajadzētu uzsaukt un pa-

glabāt tikai pazīstamus. Ja tie redaktori, tie jaunie cil-

vēki, nebūtu tik lepni, mēs virsiem varētu ar kādu vārdiņu
teikt par politiku: viņiem vajadzētu rakstīt tam mīļajam

Gladstoniņam, ko tas tagad tā nolaidies un ko tas dzel-

žains tāds negants. — Par tiem jauniem vārdiem vaja-
dzētu runāt (vai tiešām pareizs vārds «tiesībnieks», vai

nebūtu jaukāk «tiesīboņa»?), par sīkumiem un Rīgas noti-

kumiem jeb plūkšanām, kuru citiem tik daudz. Bet es ne-

gribu uzbāzties ar saviem padomiem, paldies, ka mani tā

vēl ielaida iekšā; zināms, pašai avīzei būtu par labu pie-
ņemt padomus.

Ja es no iesākuma izlikos drusciņ bargāks, tad tas ne-

kas; es tāds nemaz neesmu, bet vajaga tik ļaut izrunāties.

Es varbūt vēl šad un tad pienākšu redakcijā, ja būs kas

jāapspriež. Šoreiz man vēl viena lieta, par kuru gribēju

patriekties, t. i., par tiem zobgaļiem jeb humoristiem. Tie

ļautiņi mums gauži pie sirds pieauguši, bet nu viņi tik

reti parādās kā B. V. ievadraksti.

Mēs, lasītāji, it labi noprotam, kādas viņiem visādas

grūtības jānes, un vēlētumies, lai redakcijas viņiem visur

palīdzētu (un nesūtītu strihnīnu, kā viņu sestdien nabaga
Nabas Jēcim, kurš taču arī savā ziņā humorists). Viens

tagad jau gluži vecs vīrs un dzejnieks teica, ka grūti esot

nerakstīt zobgalības, un mans draugs Lazdiņš atkal saka,

ka grūti esot rakstīt zobgalības, un viņiem abiem, kā sla-

veniem dzejniekiem, jātic. Un tiešām, katram īstam zob-

galim šinīs laikos visur iekšas deg un visi zobi niez uz

mējošanu un zobošanu par visādiem ērmiem, pasaules
muļķībām un tumsībām, kas apklāj to zemi: bet, kad viņš

.savus sviedrus lējis humora arodā, ielicis savu aso zob-

gaļu rakstos, tad tik viņš mana, cik grūti nākas tam, kas

mušu «slīpētos» laikos tura «neslīpētus» zobus. (Neīsts
zobgals jau pie pašas svīšanas humora arodā dabon izciest

visas grūtības, bet par to atkal pēc iziet sveiks.) Tāds ne-

laimīgs zobgals ir tad kā Klivelends, kā saka B. V., jeb

pa latviski — kā kaķis; visi suņi recenzenti viņam virsū,

sevišķi tie «afenpinčeri»*. Šinīs dienās vēsture pierādīja,
ka arī Klivelends tikpat nav pilnīgs kaķis, jo viņš krita

•
Afenpinčer3—J. M.itera nosaukums B. Diriķim viga lielo uzaču

dēļ. R.
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ne uz kājām un bij pagalam, bet publika varēs pārliecinā-
ties, ka īsts zobgals pilnīgāki izpilda kaķa «uz kājām kri-

šanas» uzdevumu.

No tā laika, ka vērsim* vasarā karstums galvu aizķēra,
pavisam grūta dzīvošana jautriem smieklu mīļotājiem;
mazus jociņus rakstīt jau bailīga lieta — «tā esot arī ķen-

gāšana un nemiera prāts» — un vēl zobus trīt, tad jau labāk

zemes trīcēšanu pārciest, varbūt ka tikpat nevainīga ga-
dās kā kaimiņu «Grosmamma». Neviens cilvēks nezin

tagad, par ko var runāt un smieties un par ko ne; pat at-

gaiņāties nav brīv, par apvainojumu «pierādījumiem» ru-

nāt jau ne domāt, jā, arī pat klusu ciest — Jauni, kā tas

tika piedzīvots izgājušu nedēj. Es pats gribēju nākošu reiz

tērzēt par visnenoziedzīgāko lietu: par laiku, bet diezin,

ja teiks, še nelabs, grozīgs laiks, varbūt «balss un brālis»

atsauksies:** ahā, mēs jau savus uzskatus grozījuši, pag,
tu nemiernieks, ķengātājs. Vienkāršiem humoristiem ar

nav tagad nekādu darīšanu. «Konkurencei ir sacensības

spēks, un sacensībai ir konkurences nozīme» — tā nesen

«izlaidās» B. V., ar to no jauna pierādīdams, ka viņš vai-

rāk cienī neapgāžamu patiesību nekā viņam nepieklājīgu

asprātību. Tiešām, konkurence, kas pat «lielākai» avīzei

spēj «atņemt», kā vecais teicis, «beidzamo maizes kumo-

siņu», šī nezāle mūsu treknajā tautas ganībā, šī rūgtā in-

deve, sacensība, vēl jo vieglāk nomaitā mazos humoris-

tiņus. Ja es būtu «tas vislielākais un vislabākais» redak-

tors vai vismaz tāds «reptils», es pret viņiem brēktu tādu

lāstu, ka lapas čokurā sarautos, kukainīši no kokiem birtu

un labākie humoristi tiktu par līķu pavadītājiem. Lielākā

nelaime tā, ka nopietnas, pat «vislabākās» avīzes līdzi sa-

cenšas un dzenas pēc lētiem jokiem.
Tāda izturēšanās jāatzīst «lielā mērā jau nevietā», kā

B. V. teica. Dvīņu brālīts pat savos ievadrakstos (šinī
ceturksnī jau vairāki iznākuši) jokodamies stāsta, ka

avīžu uzdevums esot tikai valodu kopt, un pats, valod-

nieks nebūdams, apgalvo, ka vienīgi valodnieks varot būt

labs redaktors; dvīņu māsiņa, gara laika mocīta, sakopo-

jusi lielu pulku jaukāko, kaut arī ne jaunāko t. s. «sa-

kāmo vārdu»; par tanti un latvieti nav ir ko runāt, tie

jocīgas lietas vien tik raksta, kaut arī klaji nesaucas par

*
«Balt. Vēstneša» grosmamma «Rigasche Zeltung». R

«B. V.» un «Balss».



humoristigām lapām. Tante gan saka, ka šo jau tā katris

pazīšot pēc zināma gara, kuram tuvs sakars ar biksēm. Ja

vēl apskatām līdzekļus, ar kādiem viņi mēģina sacelt ga-

lerijas, ne publikas smieklus, tad jāsaka, ka katrs izglītots,

tiklīgs cilvēks viņus ar riebumu uzlūkos; jau 15 maziem

puisīšiem, Bauskas elementārskolēniem un Sakkokam, ku-

ram ar liekas būt saites ar šādu iestādi, liek laužu priekšā

kārpīties, kā apkārtklaidoņi žīdiņi «kunstmaheri» dara ar

saviem žīdulēniem, tad tas vismaz nav pieklājīgi; un, ja
otrs ar ābecīti ļaudis smīdina, kur taču vispār zināms,

ka ābece ir cilvēces labklājības pamats, tad — es vairs

nezinu, ko teikt, joks tas vairs nav.

Bezdarbis.
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PRIEKŠVĀRDS PIRMAJAM IZDEVUMAM

Krietnu viru nopelns bija, ka 111 vispārīgos' latvju
dziesmu svētkos tika «atdzīvināts sentēvu tikums» — ap-
dziedāšana resp. apdziedāšanās. Par šādu atdzīvināšanu

tauta šiem vīriem paldies teiks, un pats jaukais tikums,

reizi no jauna ievests, nenīks, bet plauks un attīstīsies, un

nesīs saldus augļus. Viss iesākums grūts; arī šoreiz dzied,

svētkos, man rādās, bija kļūdas «apdziedāšanas» ierīko-

šanā. Nebija pareizi darīts apdziedātājiem ļaut dziedāt

vienīgi tās dziesmas, kuras bija salasītas no tautas mutes

un iepriekš sastādītas šim gadījumam. Gan paši apdziedā-

tāji būtu zinājuši, ko un kā apdziedāt; pagasts būtu ap-

dziedājis pagastu un savas dziesmas izrādījis; asprātība
būtu modināta, un būtu radušās jaunas dziesmas šim pa-
šam gadījumam.

Apdziedamas dziesmas ir gadījuma dziesmas, kuras pie-
krīt tikai zināmam laikam, zināmiem gadījumiem un per-

sonām. Nav jābaidās, ka latvju tauta tagad nemaz vairs

nespētu sacerēt jaukas dziesmas; latvju tauta ne vien

bijusi dziedātāju tauta, bet ir arī vēl tagad. To pierāda

jau mūsu lielais dzejnieku bars un sevišķi tautas

dziesmas:

Gan ar man greznu dziesmu

Tai mazā galviņā;

Nav vēl viena izdziedāta —

Jau deviņas sacerētas.

Aronu M. T. D. 10.

Lielas meitas malti gāja,

Man', mazo, lidzi veda —

Ne tās mani malti veda,

Veda dziesmu darināt.

Aronu M. T. D. 101.



Latvju tauta arī tagad vēl var dziesmas darināt un

īpaši apdziedāšanas dziesmas; vajaga tik vaļu ļaut; latvju
tauta arī būtu ar mieru, ka laikraksti savas ķildas izdzie-

dātu dziesmās: tas būtu daudz jaukāki un tautiskāki nekā

līdzšinējais paradums, bet kas nu to dos?

Se esmu sakrājis dažas dziesmas, kādas apdziedātāji

gribēja dziedāt dziesmu svētkos; būtu vēlams, ka naskie

tautas dēli un meitas krātu arī šās tautas gara mantas. Sis

mans mazais krājumiņš lai viņus pamudina uz to. Dzies-

mas ir iedalītas tādās pat nodalās, kādas bija dziesmu

svētkos; tik apdziedamās dziesmas man rādījās labāki likt

pirmā vietā. Dažas dziesmas, kuras man vēstulēs piesūtī-
tas, ir sevišķi apzīmētas.

Krājējs.

Jasē no s

Veļu laika, ICH3. g.



MŪSU DIŽANO DZIESMU SVĒTKU

MĪĻAJIEM DZIEDĀTĀJIEM

UN DZIEDĀTAJĀM

šo grāmatiņu dāvina

Krājējs
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I. APDZIEDĀŠANĀS

Dziesmiņ' mana kā dziedāta,

Tā man kaimiņ' nedarīja;
Šāda tāda valodiņa,
Tā man dara lielu kaunu.1

5 Mūsu seni tēvs māmiņa

Dziesmu pūru pielocīja;
Sveši ļaudis izkaisīja,
Pašu bērni salasīja.

Svētkos dziesmas rādījām,
10 Sveši ļaudis brīnījās:

Kur tik dižs, kur tik daiļš

Latvju tautas dziesmu pūrs.

Pieci vīri, seši zirgi
Dziesmu pūru nepavilka;

15 To darīja vecmāmiņas,

To diženi tautas dēli.

Rīga, Rīga, skaista, skaista,

Kas to skaistu darināja?

Latvju tautas dziesmu svētki,

20 Tie to skaistu darināja.

Gana plaša dziesmu sēta, —

Pustrešas pūra vietas;2

Gana plaša, gana augsta,

Dziesmu skaņas neietilpa;

25 Dziesmu skaņas ārā plūda
Pāri visai Latvijai;
Pāri visai Latvijai

3
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Velti, velti, MiķēlhV
30 Pirmos svētkos lādējies,

Velti otros pukojies,
Velti trešos priecājies;

Tev par spīti pirmie, otrie,

Bez palīga trešaji;
35 Tev par spīti dziedājām

Latva6 dimd, Latva dimd,

Kas to Latvu dimdināja?
Latvai kala zelta kroni

40 Dēli, meitas dziedādami.

Ceļaties, miega latvji,
Trešu reizi gaili dzied;
Kurš šoreiz necēlās,

Mūžam putriets
7

palikās.

45 Kas tur spīd, kas tur viz

Svētku sētas dibenā?

Mūsu tautas koša rota —

Dziedātājas zeltenītes.

Gan pazinu to meitiņu,
50 Kura liela dziedātāja:

Sārti vaigi, zilas acis,

Šķiltin šķīla valodiņu.

Lūko, brāli, līgaviņu,
Lūko labu dziedātāju;

55 Lūko labu dziedātāju,
Tā tikusi darbiņos.8
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Plāties, Rīga, pleties, Rīga,
Saņem savu viesu barus;
Lieli ceļi, mazi celi,

6° Visi Rīgā satecēja.

Viesi, viesi še esam,

Ne jau paši saimenieki —

Dos dieviņš citu reizi,
Tad mēs būsim saimenieki.9

65 Kas mums, viesiem, mīļi dara

To mēs skaisti apdziedam;
Kas viesiem gauži dara,

Suni, kaķi lamājam.

Nākat, bērni, skatīties,
?o Kādi ērmi skatuvē;

Prūsis lēca šuplatiņu

Spožā alpu sārtumā. 10

Skaists puisītis, jauni svārki,

Tas māmiņas vedējiņš;
75 Ko viņš laba padarījis,

Ka māmiņas vedējiņš?
Kam jums vēl darbu prasīt —

Skaists puisītis, jauni svārki."

Raibie zēni 12
priecājās —

80 Būsim bara saimenieki;

Tad mēs savus līkos pirkstus

Ap ķērnīti ritināsim.
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Edviņam 13 deguns spīd,
Man tas deguns nepatīk:

85 Nevar ģīmī skatīties,

Tūlīt acis asaro.

Plūcaties, avīzītes,

Jums tas dara lielu prieku
Nabadziņi lasītāji

oo Gauži raud lasīdami. 14

Kam tu, jauna tautu meita

Sīvu dabu vien rādīji?

Kam neļāvi tētiņam
Miera mūžu nodzīvot. «V.»

05 Baltajam vecītim15

Triju vilnu kamzolīši;

Bij sunīša, bija vērsīša

Bij kaķīša lumstītāja

Sunīts rēja, vērsīts māva,
•oo Kaķīts glaudās ņaudēdams

Kaķīts glaudās ņaudēdams
Pie kaimiņa vecenītes.16

Veci ļaudis brīnījās:
Gāgulkarš, bābu karš?

»05 Baltais vecis karā gāja,
Trijās bābas līdzā veda:

Māsa brēca, Līze ķērca,

«Maina» muti plakšķināja.
17
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Lēni brauca baltais vecis,
1,0 Divi klibi kleperīši:

Šis Mārtiņš, tas Artiņš,

Abi gāja grīļodami.
18

«Dod man šķēres, tev ir divas,»

«Latviets» «vēzim» bargi sauca;

līs «Vēzīts» pretim atsaucās:

«Man pašam divu vajga.»
19

'<Latviets» žēli sūrojās,
Kas tanteiLīzei kait:

Visus viņas papīriņus
120 Skolas puikas pierakstīja;

«Latvietis», nabadziņš,
Pats bērniem vien rakstīja.

Jaunā meita sīvi graiza,
Kas tik ceļā gadījās;

125 Griez, meitiņa, kur griezdama,
Cietā kaulā vien negriez.

2o

Mūsu ļaužu vedējiņi
Kā mēreni muiženieki;

Citam bija vācu drēbes,
130 Citam vācu valodiņa;

Kam nebija vācu drēbes,

Tam bij vācu valodiņ'. 21

Padziedami mēs, ļautiņi,

Vai mēs kādi naidenieki?
i 35 Lai naidojas «tautas vēži»:

Tiem jādala ienākumi.
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Ko, pleiķīti, tu domāji,

Vēderiņu braucīdams?

Gribi ļaudis aplaimot,
140 Savu dzīvi rakstīdams? <■ V.»

«Vērsits» māva kārpīdams,
Ganu tētiņš knipi sita;

Savus bērnus izglītojis
Ar kaimiņa 22

pātadziņu. «V.»

145 Vai, māsiņa, balsainīte, 23

Kam tu sauci svešas tautas?

Vai nebija bālēniņu,
Kam svinēti goda dienu? «V.»

Vai, vagare, vagariti,
150 Tavu mazu kamaniņu:

Kur tu vari pats sēdēt,

Kur vēl melus vizināt? —

Mīļus vārdus mutē turi;

Liela meža garu stibu

155 Arā raidi pastalniekus,
Garzābaku pelēķīšus.

24 «V.»

Domājām, gādājām,
Ko tās dara, kumisijas?
Viena ēda, otra dzēra,

160 Trešā lēca lecamo;

Dziedamā kumisija
Citiem līdzi nedziedāja,
Savrup vien nosēdās,
Līksmi izsadziedājās.
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165 Ak, tie mūsu rīkulīši/5

Kumisiju loceklīši!

Svīstin svīda, pūstin pūta,
Praku Jipas lecināja;

Bantes skrēja, kurpes šļūca;
170 Pataisāt platu ceļu;

Pataisāt platu ceļu, —

Atrūc viena kumisija.

Visi ļaudis skaisti dzied,

Rīkulīši nedziedāja;
175 Kāda joda tiem dziedāt?

«Sēdēdami» nosvīduši.

Dila, dila, pampa, pampa.
Kas dila, kas pampa?
Dziedātājiem maki dila,

188 Rīkulīšiem pamptin pampa.

Lai bij labi, kam bij labi,

«Baravēžiem», tiem bij labi:

Tie varēja pabaudīt
No visām bļodiņām;

i°s Kamēr citi skaisti dzied,
«Baraveži» laizījās.

Ko jūs, bērni, lielāties

Ar tiem dižiem dziesmu svētkiem;

Māmuliņa izrīkoja,
190 Sevim naudu pelnīdama. 26
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Skaitījām, skaitījām,
Cik tās naudas ienākušas;
Nekā nevar saskaitīt —

Te bij daudz, te bij maz.

195 Derīgf priekšnieks, derīgs priekšu eks,27

Tas mums labi noderēja:
Visu tīru pataisīja,
Pats aizgāja tālu ceļu.

Skaisti mūsu raibi zēni,

200 Nav tik raibu cekuliņu;

Kad būt' raibi cekulini,

Būtu gaiļa skaistumiņu.

Raibie zēni bēdājās,
Nu mūs meitas nemīlēs;

205 Jāslēpj raibi cekulīši,

Triju auklu aizsainīši.

Raibi zēni, raibulīši,

Kas jūs raibus izraiboja?

Zaļas acis, zils deguns,
210 Vaigu gali izdzeltēj'ši;

Kaimiņ' puikas izraiboja,

Savā pulkā ganīdami.
28

Domājam, gādājām,
Kur ņemt salmus matračiem?

215 Zeņķīšiem raibas galvas,
Pilnas sausiem garkūjiem. <B.»



Ne tā, Mencīti, tava naudiņ',

Es pats redzēju, Madaļa
29

iedeva;
Madaļa iedeva grāmatas sapirkt,

220 Tu, suns, bezkauņa, iztērēji. «B.»

Pienāks ziema, pienāks ziema,
Ko vērsīti barosim?

Pērn devām skujas,
30

lapas,
30

Šogad dosim kalna30 silus. «B. V.»

225 Rau, kā gaiļi laktā lēkā,

Vistas, cāļus žēlodami;

Nu varēja laimes saukt

Pašam gaiļu lielajam. «B.»

Kas, māsiņa, 31 tev noticis,
230 Ka balsīte mīla, mīļa?

Aiz Daugavas zirgi zviedza, —

Sajās prūšu precinieki. «B.»

Guli, guli, māmulīte,

Tavi darbi padarīti;
235 Sulains tavu mantu valda,

Kaimiņš kopa kumēdiņus.
38 «B.fl

Domājām, gādājām,
Kas tas vecais galdgalā?
Pierītē uzacītos.

240 Tā kā vieni gari ragi.
Div' lopiņus zinājām,
Kam bij tādi gari ragi. 8*

75
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Kas tas tāds garais kociņš
Pār sētiņu pārtecēja?

245 Liela meža garais kociņš,

Rungas labad slavens ticis. 34

Kas vedēji, kas vedēji?

Spali vien, spaji vien,

Saverami adatā,
250 Sakarami ābelē.

Kad izlaidu vējiņā,
Kā spalīši izputēja.

Vedējiņi, vedējioi,
Vai gribiet kungos iet?

255 Mēs visi zinājām,
Kurā pirtī jūs dzimuši.89

Kam jūs, kungi, vainojat

Garzābakus, pelēķīšus? 39

Pelēķīšu sūrā vara —

260 Tā jūs dara lielus, resnus.

Kas kaitēja mūs' vēžiem

Spilvenos negulēt?
Diezgan bija visa laba

Līkpadušu nesumiņa.

265 Ak tu, manu klinklāviņ, 37

Tavu lielu netikumu!

Pērn tu tupies telēķī,
Šogad lēci galdiņā. «B V.»
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Ak tu, zelta raibs zēniņi,
270 Ķer tu mani, garzābaķi;

Ķer ķerdams, kur tev tika,

Aiz kakliņa vien neķer;
Kaklā jauna zīda šlipse,

Dārgu naudu aizmaksāta.

275 Gani, gani kārtotāji,
Nava rīkstes rociņā;
Kad būt' rīkste rociņā,

Ļaudis skrietu bizodami.

Kārtelhieki38
bēdājās,

280 Cits uz citu runājās:
Ko, bālipi, mums darīt, —1
Visi ļaudis rātni stāv?

Paliks rokas neķērušas,
Elkonītes negrūdušas;

285 Skrien ar sparu, grūd ar varu,

Gan tad rātni nestāvēs.

Kas tie tādi, kas saukāja?
Veķ no ce|a, links un rechts? —

Tie bij mūsu cerībiņa,
290 Mūsu ceļa rādītāji. «V. J.»

Kur tu līdi, dziedātāja,
Savu vietu nezināji?
Gan tev' ķers kārtelnieks

Aiz tās tavas aizmugures. «B »
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2(J5 Rīkulīši grūt' sacīja,
«Sēdēs sēdēt» vajadzēja;

Dziedātājiem, tiem bij grūti
Cauru dienu nostāvēt:

Starpas brīdī atpūtušies,
300 Padzēruši, paēduši,

Mazu brīdi nosnauduši,

Radus, draugus apciemoj'ši,
Visu Rīgu apskatīj'ši,
Vēl līdz smilšu kalniņam

305 Aizelsuši, atelsuši. 39

Dziedātāji gauži raud,

Visu dienu kājās stāv;
Kas vainīgs? Pats vainīgs,
Kam jums nav kokp kājas.

3io Dziedātāji bēdājās,
Kur dēties starpbrīžos;
Debess velve, plaša velve,

Zem tās visi desaties.

Dziedamie cilvēciņi
315 Nezināja, kur sēsties;

Sēst' viz dūres, atspied īkšķi,
Tur būs laba sēdēšana.

Veprēniņi gauži raud,

Kā šo ziemu dzīvosim?

320 Visus salmus komiteja

Dziedātājiem sapirkusi.

Neraudiet, veprēniņi,
Kā šo ziemu dzīvosiet:'

Svētkos vien, ne ik dienas,
325 Dziedātāji salmos guļ.
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Ak, cik mīlīgas ir mājas,
40

Ko tie kungi gādājuši!
Tā mēs dziedam rīt', vakaru,

Salmos tupot bēniņos.

330 Stieptin stiepa, vilktin vilka

Cisas piektā etažā;

Vai bij traki tie ļautiņi,
Tik augsti kūtis taisa?

Gulēt eimu, dziesmu dziedu"

335 §eit es, tārpiņš, nostiepjos;

Augšām rāpjos, atkal dziedu:'

Mīļie, rimstiet, ko jūs raudiet.41

Mūsu mīļais, vecais Juris42

Otros svētkos žēlojās;
340 Viss tas pats atkārtojas

Trešajos dziedamos.

Sēdati, Jautini,
Dziedamie ļautiņi,
Kā redzēdami,

345 Kā varēdami:

Estrādē, plāniņā,
Publikas klēpīl

Ko jūs, kungi, runas laižat,

Biķerīšus dauzīdami;
350 Visi bērni izsalkuši,

Gaida beigas — nesagaida.
43 «V.»



Dziedam mēs ar čaklu mēli,

Ko mēs sevim sadziedam?

Cietas cisas, tālus ceļus,
355 Ne solīša atsēsties.

Paldiesiņu, māmuliņa/4

Par šo svētku dziedājumu;
Ja nedosi paldiesiņu,
Citu reižu nedziedāsim.

360 Maksājiet, sveši ļaudis,
Manu skaistu dziedājumu;
Jums bij labi klausīties,
Kā es skaisti padziedāju.
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II. JĀŅA DZIESMAS

(Balles vakarā dziedātas)

Rīgas puika, Rīgas puika,
3G5 Kur ballei fraku jemsi?

Skribans45
visas izpumpējis, —

Lai pumpēja skursteņskrāpis.

Gauži raud līķuvedis:
Trūkst zirgam melnas segas;

370 Rīgas puikas nojēmuši,
Sašuvuši frakiņās.

Kas tie tādi kazlēniņi,
Lēca, ļipas mētādami?

Tie nebija kazlēniņi,
375 Tie bij Rīgas peini puikas;

Tie bij Rīgas peini puikas
Viksētiem zābakiem.

Kur tu augi, daiļa meitiņ,
Tavu peinu knikselīti!

380 Rīgā augu, pirtī dzimu,

Krikmeirītis 46 iedīdīja.

Kas tie tādi siena āži

Pa plāniņu šaudījās?

Kniksiņ, grīsiņ — manierītes

385 Tā kā Rīgas kundzejiem.

Modes lelles — Rīgas meitas

Seglotām aizmugurēm,
47
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Pirktas drebēs, zīdi, samti.
Pirkta tava aizmugure.

390 Lauku meitas, cielaviņas,

Pašaustām drēbītēm;

Sava pašas svārki austi,

Sava pašas muguriņa.

Skaistas Rīgas modes kleites,
395 Vēl jo skaistas lauku drēbes;

Rīgas — kankar kankarotas,

Lauku — gludas cielaviņas.

Rakstīts svārciņš, baltais krekliņš,

Zilu vaiņags galviņā;
400 Kas aizspēja latvju meitu

Tādā cēlā glītuma?

Ne tie zēni ripas kava,

Ne viesulis smiltis grieza;
Polka, valcis ļaudis rāva,

405 Lecināja, ripināja.

Visa sēta dūmu pilna,
Grīda sviedriem piemirkusi;
To darīja valča bērni,

Kājām plānu kulstīdami.

4io Smagi elsa valča bērni

Kā veci kleperīši;
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Jandāliņa dejējiņi
Cēli gāja smiedamies.

48

Dej, tautieti, tautas deju,
415 Jautri laiku kavēdamsl

Kam tev svešu «danču» jūgā
Savus kaulus gurdināt?

Diezgan savu jauku deju,

Diezgan jautru rotaliņu;
420 Muļķu polkā, muļķu valci

Lai griežas avēniņi.

Skatījām, lūkojām,
Kādi bija Rīgas Jaudis?
Kazu cimdi, Jipu svārki,

425 Kurpes tā kā īleņi;
Kurpes tā kā īleņi,
Mati pierē saskruzēti.

Skatījām, lūkojām,
Kādi bija lauku ļaudis?

430 Māsas austi brūni svārki,

Gludi mati piesukāti.

Rīgas dēli — ņipri zēni,

Gluda mēle, viegli vārdi;
Lauku dēli — lēni zēni,

435 Prāta vardi runājot.
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III. GALDA DZIESMAS

Atverat vara vārtus,

Tautas nāca sētiņā;

Tautas nāca sētiņā,
Kā jūs viņas mielosiet?

440 Vai aliņu, vai miestiņu,

Vai sieriņa gabaliņu?

Ne aliņu, ne miestiņu,
Ne sieriņa gabaliņu;

Ļausim vēl skatīties,
445 Kā ēda māju ļaudis.

Ēdamā kumisija
Apsa-gauži-bēdājās:
Kur būs jemt ūdentiņu,
Ko viesiem putras virt;

450 Es zināju, es pateicu:
Dziesmu telpā pietecēja. 49

Ko jus raudiet, dziedātāji,
Ko kungus vainojiet?

Kungi ēda elsodami,
455 Jūs lustīgi padziedat. 50

Diedātaji gauži raud:

Kur būs godā mieloties;

Kumisijas visas ēd,

Dziesmu svētkus svinēdamas;
460 Paši dziesmu dziedātāji

Siekaliņas tecināja.
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Ēdiet, kungi, cepetīšus,
Mums kauliņus atstājiet!
Mēs kauliņus salasīsim,

465 Paglabāsim piemiņai.

Gardi, gardi mājās ēst,

Vēl jo gardi mielastos'

Apkārt ļaudis sliekas rīsta,

Pats ēd, vēder' braucīdams;
470 Rupja maize arī garda,

Kad otram pelu nav.

Kas tie tādi, kas dziedāja
Bez launaga vakarā:

Tie ir visi bāru bērni

475 ; — dziedātāj'. 51

Dziedātāji, bārenīši,

Raud, rociņas sajēmuši;

Kungi ēda šņiku, šņaku,

Mums bij žēli laizīties;
480 Mums bij žēli laizīties,

Vēl kungiem uzdziedāt.

Domājām, gādājām,
Kur būs jemt galdautiņusT
Mūsu dienas avīzītes

485 Paladziņa lielumā;

Paladziņa lielumā —

Tur būs labi galdautiņi.
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Domājām, gādājām,
Kur būs jemt mutslaucītes: 52

490 ik nedēļas avīzītes

Kā mēreni lakatiņi;
Kā mēreni lakatiņi —■

Tur būs labas mutslaucītes.

Kumisi ja bēdājās,
495 Kur baram vēžus jemt;

Vienam ragi, otram šķēres,
Trešais rāpās atpakaļ; 53

Visi bija viena pulka,
Visi saucas ļaužu vēži.

500 Saukājām, klaigājām,
Kas mums dos biezu putru;

Ņipra balssS4 atsaucās, —

Tai pašai šķidra bija.

Kas kait tantes bērniņam
505 Zilu pienu strebināt;

Baltainiša55
teliņiem

Sūra, sīva sutras zupa.

Domājām, gādājām,
Kur tik daudziem pienu jemt:

510 Tantei Līzei diezgan būs, —

54

Tā ūdens nežēloja.

Saiminiece bēdājās,
Kur būs likt kapijiņu?
Visi biedri gauži lūdz,
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515 Lai kapijas nedodot;

Tautas biedris novēlies,

Skādīgās sadzēries.57

Domājām, gādājām,
Kur būs jemt sijķastītes:

520 Puikdīdīšu plauktiņā

Sijķu astu krājumiņš.
58

Ko, kundziņi, tu domāji,
Galvu dūrēm atspiedies?
Es domāju ruņu laist,

525 Nevar vārdu sagrābāt;
Nevar vārdu sagrābāt, *=»

Sūc šampieti, sper glāzīti,
Vārdi plūdīs aumaļām.

Saiminiece bažījās
530 Sālītiņas, pipartiņu"

Pirmā «zurte» Dobelniekam,
59

Otrā Maziem Dunduriem.

Derējām, ķildojām,
Kam vairāk alus plūst:

535 Vai Trimpum, vai Strickim? 60

Citi nespēj konkurēt.

Vai man dieniņ', baltu dieniņ',
Tavu pulku kāru zobu;

Vel vairāk sīrupiņa
540 Mūsu saldiem pantmanīšiem.

Jaunām kundzēm, vecām kundzēm,

«Kumpetīšu», «kumpetīšu»;
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Kam nest lielo pumpurturzi, —
61

Vieglāk zīst «kumpetītes».

545 Saiminiece bēdājās:
Nav idejas pavāriem.
Lasi klusā vīra rakstu: 62

Rakstniecības nākamību.

Komiteja nezināja,
550 Ko dot ēst, ko dot dzert?

Klusais vīriņš pasacīja,
Rakstniecību apspriezdams.

Es dzirdēju raibos zēnus63

Sapratīgi runājam:
555 Labāk krietni iedzeram,

Nekā blēņas runājam.

Es gribēju godā ēst,

Gaidu bļodu gaidīdams;
Te bij bļoda, te pazuda,

560 Vēl nav gana kūmiņām. «V.»

Alutiņi, rudacīti,

Turi sava nama godu:
Nelecini goda vīru

Galdā rādīt padomiņu.64 «V.»

565 Man gribējās godā ēst,

lekšā iet nedrīkstēju:
lekšā bija grazni ļaudis,

Samīs mani kājiņām.
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IV. ATVADĪŠANĀS

Ar dieviņu sanācām,
570 Ar dieviņu šķiramies;

Ar dieviņu lai paliek
Sl svētīta istabiņa.

Svētī, dieviņ, to vietiņu,
Kur mēs garu cilājām;

575 Audzē, dievs, dziedātājus,
Kas tautu godināja.

Paldies jums, dziedātāji,
Tautas godā celējiņi,
Ne pūliņa, ne naudiņas

580 Tautas labā netaupāt;
Ne tautai vaina bija,
Ka paldies nesacīja.

Augstu laimi, augstu laim!

Mūsu koru diriģentieml
585 Lai strādā, lai gādā,

Lai kopj daiļu dziedāšanul

Augsta laime, vēl jo augsta
Mūsu svētku diriģentiem:
Diriģentu vecam tēvam;

590 Jaunajam vadonim;
Trešam mūsu muzikantam —

Pirmajam skaņotājam!

Paldies jums, komponisti,
Par tām jaukām saskaņāmi"

595 jūs darāt mūsu svētkus

Jo diženus, jo tautiskus.
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Četri brāli — Juri, Jāņi —i

Visi lieli pūtējiņi:
Dižais vilka jauku dziesmu,

600 Citi līdzi trīsināja.
65

Lieli puiši, mazi puiši,
Visi skaisti padziedāja;
Ernestiņis klausījās,

6®

Kamēr grazni līdz nevilka;
605 Kamēr grazni līdz nevilka,

Straujupīti dziedādams.

Es dziesmiņas salasīju,
Pa svētkiem staigādams;
Ja nav daiļas, ne man' vaina,

6-0 Kādas radu, tādas dziedu;

Būtu daiļāk darījuši,
Būtu daiļāk padziedājis.

Dziesmu dē|, vedējiņl,

lenaidiņu neturat;

615 Labāk manas jautras dziesmas

Nekā lapas sīvi vārdi.67

Visi kari kājas ava

Uz karoga nesējiņu;
Visas dziesmas apdziedāja

620 Mūsu laužu vedējiņus.

Saderam mēs, ļautiņi,

Saderam, saderam;

Lai turēja ienaidiņu,
Kam bij tāda vajadzība.
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625 Nevainīgu prieku dēļ
Es dziesmiņu nodziedēju;
īsa laika gribēdams,
Savu sirdi remdēdams.

Latvju tauta dziedātāja,
630 Dziedot mūžu nodzīvoja;

Dziedot smejas, dziedot raud<
Dziedot sūri žēlojas.

Tēvu tikums, jaukais tikums

Lai pie mums atdzīvo!
635 Lai dziedam, lai smejam,

Dziesmās dusmas remdējam.

Nebaidiet, vedējiņi,
Mūsu mīlos dziedātājus?
Atnāks reize, dziedāsim

640 Atkal jautra pulciņā.

Atvadīties gribēdami,

Skaitījām, skaitījām,
Kādas mums komisijas,
Kādas mums komitejas:

645 Vispirmā svētāmā;
Vēl otrā dziedamā,

Tā trešā apdziedama —-»

Apdziedajamiesamā;
Ēdamā, dzeramā;

650 Lecamā, dējamā;
Kur vēl citas senākās —*

Zināmā komisija,
Āboliņa 68 rādāmā,

Jeb ar tā saucamā

655 Kumēdiņu kumisija.

Guļat nu, kumisijas, —»

Diezgan sviedru izlējušas.
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I Tautas dziesma.

• 111 dziesmu svētku telpa leņēma 2V2 pūrvietas platību.
• Cenzūras strīpojums.
• Vācu mietpilsonis. Vācu avīzes izturējās tanī laikā naidīgi pret

dziesmu svētkiem.

• Cenzūras dēļ ielikts pants, kā vēl pāris līdzīgu tālāk, lai grāmatiņa

tiktu cauri laista; mērķis tika panākts.
• Sāda Latvijas vārda variācija «Latva» bija agrāk dzirdama dažās

vietās Latgalē. Stenders to arī min.

•
Putras vāciets — skalu vāciets.

• Šī un iepriekšējā tautas dziesmas.

• Dziesmu svētkus rīkoja ne paši dziedātāji, bet Rīgas Latviešu bied-

rība; pret to kā nedemokrātisku soli toreiz protestēja dziedātāji.

Protesta balsi pacēla «Dienas Lapa».
" Zīmējas uz vācieti Rode-Ebeliņu, Latviešu biedrības teātra direktoru,

kurš uzveda vācu «tautas lugas» ar tiroliešu Alpu dekorācijām.
II Toreiz Latv. biedrības priekšnieks bija kāds jauns advokāts bez

kādiem nopelniem tautas lietā.

w Korporāciju studenti.

M Pazīstams atklātības darbinieks tanīs laikos.

M Nākošās astoņas, kā arī vairākas citas dziesmas zimējas uz toreizē-

jām avīžu ķildām.
n Baltais vecis, baltais vērsis — «Baltijas Vēstnesis», toreizējo kon-

servatīvo aprindu un «labāko familiju» orgāns.
■ Kaimiņa vecenīte — «Rigasche Zeitung», ar kuru draudzējās «Balt.

Vēstnesis». Arī par «Mammu» dēvēta.

17 Māsa ir nedēļas avīze «Balss», «Balt. Vēstneša» līdzizdevums. Lize

Ir Lavīze, t. i., «Latviešu Avīzes», luterāņu mācītāju laikraksts, reak-

cionāra virziena.

18 Mārtiņš — Lapas Mārtiņš; Artiņš — Arturs Dīriķis. Abi drusku

kliboja.
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n Abas avīzes, «Latvietis» Liepājā un «Mājas Viesis» Rīga, toreiz

sniedza maz oriģinālrakstu, bet Izgrieza daudz no citiem laikrak-

stiem, t. 1., strādāja ar šķērēm.
10 «Dienas Lapa».
n Latviešu biedrības «vadošās» aprindas piekopa stipri vācu valodu

un dzīves kārtu. «Laužu vedēji», «tautas vēži», «bara vēži» — Latv.

biedrības valdes viri.

B Kaimiņi — vāci, «Vērsīts» — «Balt. Vēstnesis».
** «Balss».

14 Zinību komisijas sēdēs netika ielaisti prasti apģērbušies.
B Rīkotāji — komisiju viri.

**
«Māmuļa» Ir Rīgas Latv. biedrība, kura dziesmu svētku rīkošana

bija saņēmusi savās rokās, cerēdama peļņu.
17 Derigo grāmatu apgādāšanas nodaļas priekšnieks. Pantiņi dibinā-

jās uz faktu.

9
Latviešu studentu korporācija pieslējās vācu studentu parašām.

n Madaļa — D. gr. ap. [Derīgu grāmatu apgādāšanas] nodaļa.
•° «Balt. Vēstneša» līdzstrādnieki: Skujenieks, Lapas Mārtiņš, Kalniņā.
11 Māsiņa — «Balss» ar savu vācu draudzību.

w Rode-Ēbeliņš — vācietis.
M «Vērsis» un «Vēzis».

v Zīmējas uz uzbrukumu «Dienas Lapas» redaktoram Fr. Bergmanim.
*

Vedējos, tautas vadoņos, t. i., labākās famīlijās, bija tendence

dibināt latviešu aristokrātiju.
* Garzābaki, peleķīši — vienkāršie lauku Jaudis.
87 Pūriņu Klāvs.

88
Kārtelnieki, kārtotāji, gani — zīmējas uz svētku kārtībniekiem, kuri

pa lielākai daļai bija korporeļi studenti. Viņiem pārmeta vācis-

kumu un rupju apiešanos ar vienkāršiem lauciniekiem.

* Telpas dziedātājiem bija bieži ļoti neērtas un tālas. Svētku telpās

nebija ierīkota iespēja dziedātājiem apsēsties un uzkavēties pa

starpbrīžiem.
10

Pazīstama baznīcas dziesma.

41
Tāpat.

41
Māteru Juris bija žēlojies par II dziesmu svētku nekārtībām.

48 Zīmējas uz svētku mielastiem, kurus pasniedza gan rīkotājiem, bet

ne dziedātājiem.
44

Ri<jas Latv. biedrība.

45 Skribanovičs — toreiz pazīstams fraku īrētājs.
48

Toreiz pazīstams deju skolotājs.
47

Toreizējās modes — turniras.

48
Visas dziesmas iet pret toreizējām aristokrātisma tendencēm, kuras

vēlāk attīstījās vēl spējāk.



* Dibinājās uz faktu.

w Dziedātājus goda mielastā nepacienāja.
* Cenzūras strīpojums.
* Galda servjetes.
■ «Balt. Vēstnesis», «Mājas Viesis», «Latviešu Avīzes».

M «Balss», nedējas avīze.
*

«Balt. Vēstnesis».

* «Latv. Avīzes».

87 Laikraksts «Tautas Biedris» bija blamējies ar kādu rakstu par kafiju.
*

Pedagogs — puikdīdis. Vēl vecie Dunduri rakstīja, ka skolotāji

«silkes astes lupināja». Ari vēl 1888. g. skolotāju materiālais stā-

voklis nebija uzlabojies.
* Dobelnieks ir Ādolfs Alunāns.

* Stnckis — toreiz slavenais aldaris. Trimpus — alus dievs.

" Par Andreju Pumpuru vieglāk baudāmi «saldie pantmanīši», dzej-

nieki.

M
Miķelis Klusigš, pazistams rakstnieks, kurš rakstniecības attīstibu

veda sakarā ar tautiskiem ēdieniem.

* Korporeļi.
•* Dziru sajūsmā svētkos bija runas turētas, art uz galdiem kāpjot.
X Uzstājās visi četri brāļi Jurjānl, starp tiem Andrejs un Pāvuls.

■*
Vīgneru Ernests; toreiz bija populāra viņa «Strauja, strauja upe

tecej'».
m

«Dienas Lapa».
■ Rode-Ebelinš; teātru komiteja.



SEPTIŅI MALĒNIEŠI

CEĻOJUMA

UZ 111 DZIESMU SVĒTKIEM

JOKU STĀSTI
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Daudzi gadi pagājuši —

Vai tik nebūs jau pussimta?
Tomēr atceros kā šodien,

Kāds bij vecais krusttēvs Apsāns.

5 Lielas dienās, lieldienās,
Atbrauc ciemā mīļais krusttēvs,

Saskrien bērni: «Krusttēvs, krusttēvs!

Stāsti, stāsti! — Nu būs joki!»

Krusttēvam ne atpūst nejauj;
10 Viņš ij tūdaļ iesāk stāstīt:

«Zināt, ka tam Andžam gāja,
Kas tur muižā izālējās?» —

Reti atbrauc mūsu krusttēvs —

Tālu bij no viņa mājām —,

15 Bet, kad atbrauc, tad gan stāstiem

Caurām dienām nava gala.

Mājenieki, lieli, mazi,

Bērni, bet visvairāk 2anins,

Sēd un smejas locīdamies,
20 Reizēm raud, ja iegrib krusttēvs.

Ko viņš visu nezināja:
Gan par kungiem, mācītājiem,

Muļķiem, dzērājiem un sliņķiem,
Čigāniem un dienaszagļiem.



25 Tā kā mana māmuliņa
Simtiem zināj' tautas dziesmu,

Tā mans krusttēvs atkal zināj'
Simtiem tautas joku stāstu.

Daudz bij tādu māmuliņu,
30 Daudz bij tādu jautru tēvu, —i

Nu tie visi aizgājuši,
Līdzi nesot jautrās mantas.

Tautu dziesmas mēs jau krājām

Septiņ' milzu dailes pūros,
35 Ļaujat mazu pusstūrīti

Vienkāršajiem tautas jokiem.

Ko mums stastīj' krusttēvs Apsāns,
Ko no ļaudīm saklausījām,
Ko mums Birkerts salasījis —

40 Mazu daļu lietā liksim.

Mūsu septiņ' malēnieši

Pārstāstīs, ko piedzīvoja,
Savās dēkās izdzīvojot

Lieku reizi tautas jokus.

45 Kaut vēl būtu krusttēvs Apsāns,
Tas gan skaistāk izstāstītu, —

Tagad ņemiet šo par labu,

Tālu atbalsi no smiekliem.
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PIRMĀ DAĻA

ĀDAMS IET PASAULĒ MĀCĪTIES

I

Pašā sākumā bij Ādams, Ādams iet pasaulē mācīties.

Pirmie piedzīvojumi. Cīruls-Viruls.

Kungs un darbs, un viegla pelna.

Pašā sākumā bij Ādams,
50 Ne tas mūsu židu ciltstēvs —*.

Latgalietis bij šis Ādams,
Odums saukts, no Vucansētas.

«Odum,» teica vecais Vucans,

«Dēls, tu manim muļķis esi,

55 Ej tu mācies meklēt darbu,

Skaties, kāda pasauls dzīvei»

Odums aiziet Preiļu miestā,

Kulē mātes dotais grasis,
Odums katram pieiet, prasa:

co «Kungs, vai nav jums kāda darba?»

Noskatās šo brango puisi
Cīruls-Viruls — jūs jau ziniet!

Pasauls klenderis no Rīgas,

Viņš no lielās 2vingulsaimes.

65 «Odum, kurš tā meklē darbu?

Nāc, es tevi pamācīšu:
Pretī kungs nāk, resnvēderis,

Sito uzrunā pēc darba!»

Kungam nevajaga darba,
70 Bet viņš pajokot grib bauri.

«Darbs man būtu,» saka kungs,
«Tik prieks tevis tas par gudru.

Aizej pirms pie bārdas skuvja,
Lai tev apcērp drusku ausis!

75 Tās priekš cilvēka par garām.»
Odums nezin, ko teikt pretī.
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Cīruls-Vīruls aši atbild:

«Tiešām, miestā atrast darbu,

Tas mums, prastiem bauriem, grūti,
80 Tas jums tiesa, cienīgs lielkungs.

Jums turpretim butu viegli

Atrast darbu ij uz laukiem —■

Jāpastiepj tik jūsu ausis,

Tās par īsu ir priekš — vērša.»

85 Kungs sāk lamāties no dusmām,
Cīruls-Vīruls apsauc kungu:

«Kungs, par padomu jums jādod
Katram mums pa vienam rublim.

Citādi mēs pastāstīsim
90 Visiem krogā, kas jūs esat!»

Kungs vēl reizi izlamājās
Un tad deva katram rubli.

v

Cīruls-Vīruls un tālās Rīgas slava. Cīruls-Vīruls

un Odums grib tikt par krietniem vīriem. Ceļš

uz Daugavpili.

«Lūk nu!» saka Cīruls-Vīruls,

«Tā tev vajga naudu pelnīt,
95 Tādu darbu vajga meklēt,

Tad tu tiksi Rīga dzīvē.»

Odumam pārlabu patīk,
Ka tik viegli pelna rubli:'

«Cīrul-Vīrul, tu tik malacs,
100 Nu tik maci mani taļāk!»

Cīruls-Vīruls maca tālāk:

«lesim nu uz citu vietu!»

«Vai uz Rīgu?» jauta Odums.

«Rīga tālu,» atbild Cīruls.



101

105 «Tam, kas cenšas sasniegt Rīgu,
Daudzas zemes jāizstaigā:
Augš- un Lej-, un Lat-, un Zem-,
Visas latvju zemes, galēs.

Rīga tāļāka par visu,

110 Visām mācībām tur sākums,
Visam mācībām tur beigums,
Rīgā visa latvju dzīvei

Šogad Rīgā latvju dzīve

Vairosies vēl desmitkārtu:

115 Šogad latvju dziesmu svētkos

Rīgā dziedās latvju dvēsle.»

«Kas tie tādi dziesmu svētki?»

Odums prasa izbrīnējies.
«To tev vārdos nevar pateikt,

120 To tik izdzied skaistas dziesmas.

Centīsimies tikt par vīriem,

Varbūt reiz mēs sniegsim Rīgu,
Varbūt dzirdēsim reiz latvju
Saldu lakstīgalu dziesmu.

125 lesim pirms uz Daugavpili,

Naujeni un Dinaburgu.»
Odums priecīgs: «To es zinu!

Baranki ir Dinaburkī.»

Abi iet uz Daugavpili.
130 Cīruls-Vīruls saka puisim:

«īsināsim garo ceļu,

Pastāsti, kur ir ko smieties!»

Odums teic: «Kad es ko stāstu,

Tad man šķiet, tur nav ko smieties

135 Bet tie citi visi smejas,
Tad man šķiet, ka tie ir muļķi.»

«Stāsti,» saka Cīruls-Vīruls,

«Es jau nesmiešos kā muļķis.

Prātīgu ko parunāsim;
140 Ko tev mācīja tēvs, māte?»
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111

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:

— lenaidnieks tad nošaus tevi. —

,4 5 Tad es pretī sakuf — Tad es

Palikšu par ienaidnieku. —

Visi smej, — bet vai nav tiesa?»

— «Tiesa, tiesa!» smej ij Cīruls.

«Nu, ko mācīja tev tētis?»
150 «Tētis mācīja: plēs lūkus

Muižas meža. Kad grib ķīlāt,
Saka: — Zēn, nāc, ko tev teikšul —

Tad tu atbild' kungam šitā:

— Bērnam nebūs visu zināt,
155 Ko teic pieaugušie Jaudis,

Tad jau drīz var palikt veci.»

«Labas mācības!» smej Cīruls,

«Un ko mācīja tev māte?»

— «Māte teic: — Velc vecas bikses

160 Kad ej zagties ābeļdārzā. —»

«Labas mācības,» smej Cīruls,

«Tev bij tikt par mācītāju.»
«Es būt' ticis,» saka Odums,

«Netiku dēl viena vārda.»

165 «Kas par vārdu?» prasa Cīruls.

«Nu,» teic Odums, «vajdzēj' sacīt:

— Nū mūžeibas uz mūžeibu

Kai jau beja, tai ij beus. —I

Tikai man jau pasašķiebās:
170 — Nū mūžeibas uz mūžeibu

Kai jau beja, tai jau beja. —

Dēl to vārdu dzina projām.
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Skolā atkal manim prasa:
— Kas tās zvaigznes tādas ir? —

175 Saku taisni: — Debessgrīdā
Caurumiņi. — Šie tik smejas.

Nu, tad mani tēvs un māte

Izņēma no skolas ārā.

— Ko lai zēns tai skolā dara,

180 Kad jau tā viņš visu zina. —

Brīnās skolotājs: — Cik gudris
Jūsu dēls! Es studēts — tomēr

Visu nezinu. — Teic māte;

— Nu, kā kuram ir tā galva! —»

185 Starpā tādām gudrām runām

Cīruls-Vīruls dzied par Rīgu:
«Rīga, Rīga, tā dažs saukā,
Kur tie lepnie kungi braukā.»

IV

Ēstgriba ir, naudas nav. Divi ēdēji ud četras

karotes. Kam noder kažoka kreisā puse. Cīruls-

Vīruls rada brīnumus. Dārgs, neredzēts ēdiens.

Cīruls-Vīruls, Odums Vucans

190 Drīz tā nonāk Daugavpilī.
Ēstgriba ir abiem diviem,

Tikai naudas nav nevienam.

Odums raud: «Pie mātes iešu,

Mātes klētī gaļa, maize.
195 Tad, kad mani ceļā laida,

Nepaspēju visu apēst.»

Cīruls-Vīruls mierin' viņu?
«Šodien rādīšu tev brīnus,

Ko tu mūžam neredzējis.»
2°ū Odums raud tik: «Ēsti gribu.»
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Cīruls-Vīruls mierin' viņu:

«Šodien vēl es ēst tev došu,
Ko tu mūžam nebaudījis.
Vēderu tik platu dari.»

205 Cīruls-Vīruls liek nu atnest

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

Jautā Odums: «Cīrul-Vīrul,
210 Šodien teicies dot man ēsti,

Ko es mūžam nebaudījis.
Kāpostus ar spaiņiem ēdu.»

4— «Apēd veco, tad būs jaunais!»
«Bet kam karotes liec četras?»

215
— «Mācies ēst ar abām rokām,

Tā kā visi Rīgas kungi.»

«Kā tad tā jau?» jautā Odums.

— «Vai tu neesi ieskatījies,
Cik ir resni lielie kungi?

220 TādēJ, ka ēd abām rokām.»

Atnes ēst, sēd klātu Odums.

«Pagaid,» saka Cīruls-Vīruls,

«Kažokam velc kreiso pusi,
Tad tu vairāk ieēdīsi!»

225 Labi. Odums kažoķelim
Sviež uz āru spalvas pusi,
Apvelk to un ņemas ēsti,

Abām rokām putru strēbdams.

Cīruls-Vīruls sasauc ļaudis,
230 Lai pa durvju šķirbu skatās,

Kā ēd viņa mācīts lācis,

Abām rokām putru strēbdams.

«Klusu stāvat, lācis dusmīgs!
Bet par skatīšanu maksa

235 Desmit kapeiku no vīra!»

Tā tiem nauda tiek, ko paēst.
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V

Nu vēl ceļam vajga naudas,
Kur to ņemt uz ātru roku?

Cīruls-Vīruls uzaicina

240 Viesus iet uz bilardspeli.

«Odum, skaties, nu būs brīnums,
Ko tu mūžam neredzējis!»
Cīruls-Vīruls spēlē, vinnē,
Odums lūrē vajā muti.

245 «Brīnums, brīnums!» saka Odums,
«Tāda lieta neredzēta!

Bet nu kur tas jaunais ēdiens,

Ko es mūžam nebaudījis?»

Labi. Cīruls-Vīruls saka:
250 «Nauda ira, — pasūtīsim,

Sulain, kāliju mums, lūdzu,

Abiem diviem, katram tasi.»

«Cik tas maksā?» — jautā Odums.

«Desmit kapeikas par tasi.»

255 «Tas nekas! Kad pirmā reize,

Tad par rubli!» saka Odums.

«Vai tu pienu arī gribi?»
— «Kam man piena? To es zinu!»

Atnes sulains lielu kannu,
260 Pilnu kafijas līdz malām.

Odums strebj nu strēbdams šķidro.
«Vai tad biezuma te nebūs?»

«Biezums lejā,» atbild Cīruls.

Odums taisās nu pie biežņas.

265 Negaršīga! bet ir jāēd,
Ko vēl mūžam nebaudījis;

Kad jau kungiem tāda garšo,
Tad ij Odumam būs garšot.

Odums raudādams cd bieznu,

270 Beigās nelaba tiek dūša:
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Biezna atpakaļ grib atnākt,
Odums bieznu nelaiž ārā.

Odums degunu un muti

Tur sev cieti abām rokam,
875 Neskaidri tik izmurmina:

«Nelaidīšu, — dārgi maksā!»

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!

280 Nu ir citiem jāparada.»

Par trim dienām mājas Odums?

Nedzēris un nepaēdis,
Cauriem svārkiem, caurām biksēm

Kājās noplīsušas vīzes.

285 «Kā tu tāds nokaunējies?»
Bažīdamās saka māte.

«Kur tad ir tavs brangais kažoksl»

Dusmodamies saka tētis.

«Lai tas kažoks, kur tas kažoksl

290 Māte, dod man drusku paēst!»
Odums teic un grauž jau maizi,

«Man jums ir kas jāparāda!»

«Kā tad tevim nu ir gājis?»
Jautā Odum-mēru Ruze.

295 Odums tikai ēzdams izdveš:

«Saucat kopā visus ļaudis!»

Saskrien kopā visi ļaudis
Vucantēva istabiņā:
«Kas te jira? Kas te ira?

300 Vai te dag? vai rēdnieks nācis?»
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«Kas man uguns! Kas man rēdnieks?.

Es jums citu parādīšu.»

Lepni Odums tikai atbild:'

«Nazināt jūs. Un es zinu.

305 jūsu ļauds ko redzējuši?
Laidaru un cūku kūti.

A, vot es, ka biju Rīgā.»
Odums šļakstina ar mēli.

«Vai ta tu jau Rīgā biji?»
310 Ļaudis prasa brīnīdamies.

«A, ne jau ne?» atbild Odums.

«Jūs jau aizkrāsnē tik sēdat.»

«Kā tad tu par sešām dienām

Turp un atpakaļ no Rīgas?
315 Kur tad tev tik garas kājas?

Varbūt tikai gara mēle?»

«Zgrauž tev! melis!» atbild OdumSj
«Brīnumu es pieredzēju:
Edu, ko neviens nav ēdis,

320 Redzēju, ko jūs nemūžam!

Es tik daudz jau izmācījos,
Ka vai jūs es varu mācīt:

Kā var viegli naudu pelnīt,
Kā var paēsties par velti.»

325 Saka viņam Vucanļaudis:'
«Aizkrāsnē tu nesēdēji,
Bet varbūt gan mūru pilī!»

«Nebija tas.» — «Nu tad būsi!»

VII

Odums stāsta par jauno spēli

un par ābolu pa pieri.

Odums stāsta: «Vot, ka Rīgā
330 Tādu spēli paredzēju —i

Ne kā mīliņam te velka,

Viens velk šurpu, viens velk turpu.

Tā ne tāda prasta spēle —
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Tur ar vēzdiem kungi strādā,
335 Kā to sauc —iz prāta iziet,

Grūti izteikt — stīva mēle.»

Ļaudis teic: «Varbūt tev mēle

Samirkusi brandavīnā?»

«Zgrauž tev, melis,» atbild Odums,

Nožēlodams nedzeršanu.

«Jau trīs dienas ij ne piles

Nedagoja manai mēlei,

Ij ne tuvumā pa aci —

Vi, kā rīkle izkaltusi!

845 Kā to sauca — bili-biji-
Bileta, uz tādu modi —

Velns lai parauj vipa vārdu —

Bet tad bija gan tā spēlei
Eju, eju sev pa ielu,

350 Kur es stāju, kur es veros,

Baltā namā, redzu logā

Brangi puiši, īsten' kungi.

Pasatupu, bāžu galvu
Itin tuvu, visu redzu:

355 Vidū galds tik zaļš kā varde,

Zaļas kājas tā kā lāva.

Spoži āboli uz galda,
Tie gan no kā iztaisīti,

Kungi apkārt iet ar vēzdiem,
360 Sit pa āboliem, ka nobrikš.

Cits ar vēderu gul galdā,
Cits cel kājas gaisā, šitā,

Cits ar miltiem pirkstus kaisa,

Lai var labāk durt ar vēzdu.

365 Malacs tas ar melnām ūsām,

Bet mans Cīruls visam pāri:
Kā, lūk, durs, tā nosvīkš ābols,

Kā tik grūdiens, ābols kaktā.

Uzgulst galdam, atsper kājas.
370 Un bradaukš! bradaukš! ar koku.

Citi kungi apkārt staigā,

Degunus tik nokāruši.

Vot, viens kungs kā grūž pa dusmu,

Tā tas ābols pār pa galdu,
375 Prom pa durvīm, man pa pieri,

Es no bailēm apsavelos.»
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VIII

Odums rāda jauno spēli, bet nepabeidz.

«Kas tad tā par tādu spēli?»
Ļaudis prasa ņirgādamies.

«Spēle labākā!» teic Odums,
380 «Lieli kungi vien tā spēlē.»

«Kas tad vinnē?» ļaudis prasa,
«Tas, kam ābols tiek pa pieri?»
Odums dusmojas: «Kas vinnē?

Muļķi jūs, jums jāparāda!
385 Mārtiņ, stāv pie galda stūra,

Pēter, Janka, katrā pusē,
Anton, turi tu —

nu, diezgan,
Indriķi, tu ej vien projām.
Bērni, prom, pošol uz krāsni!

390 Meitas, pasargāties tāļāk.
Četri vīri, uzmanāties,

Svārku stērbeles nu ķerat.
Padod pažagu tu, meita!

Indriķ, atnes kartupeļus!
395 Ber uz galda. Jūs tur, mierā!

Negrūstaties! redzēs visi.

Nu raug, pažaga man rokā!

Nu ar vēderu uz galda,

Pažagu nu te uz pirksta.
400 švikš! Ak velns, nu skabargs pirkstā

Pušu kartupels! Kas vainas?

Skatāties, kas būs nu tālāki

Citu kartupeli galdā.
Jēkab, neķer man aiz kājas!

405 Kartupeli vajga dadzīt

Da tam kaktam, kur stāv Antons.

Anton, stērbeli, lūk, turi!

Švikš! ir stērbelē! Es vinnu!

Nu uz Pēteri es dzīšu,

4io Kājas atsliešu uz lāvas.

Nost! jeb degunā būs pažags.
Švikš! vai dieniņ, logā ieskrien!

Rūts ir pušu — aizbāzt skaliem, —

Nu man vajga dzīt da Jankam.

415 Oi, oi, turat galdu, gāžas!
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Jēkab, neķer tu aiz kājām!
Tik daudz viru — nenotura.

Kā bez acu! Galds pa galvu!
Sāns nu zils un deguns pušu.

420 A, kad kaltons tavos matos!»

Meita kliedz: «Ko troksni taisāt?

Nebij jūsu, nebij klaigu.»
«Vai jūs neredzat, ka spēlē?
Vīru spēle, kungu spēle!»

425 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?

430 Paliek spēle nepabeigta, —

Toties tēvs gan beidz to mācīt.

Ne ar vārdiem, bet ar darbiem.

Bet ar to vēl nepietika:
Visi Odumu grib mācīt,

435 Kam tas mācījis bij viņu9.

Katris māca savā veidā.

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

440 Kam tas viņu kājām spēris.

Janka sūdz, šim svārku plēsis,
Indriķi šis izlamājis.
Uradnieks piesasējās?
Vai tas tiešām Rigā bijis?

445 Ko šis ļaudis uzmusinot.

Mācot viegli maizi pelnīt,
Skubinot uz svešām zemēm,

Rādot spēles, metot bumbas.

Rēdnieks viņu nu grib mācīt

450 Un liek pārmācības namā.

Kukuļu nes tēvs un māte,

Rēdnieks patur tos un dēlu.
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Rēdnieks zin, ka tēvs ir bagāts,
Grib no tā vēl vairāk izspiest.

455 Odums sēd un bēdīgs domā:

«Vai reiz mācībām nav gala?»
Nē, vēl mācībām nav gala.
Māca viņu cietumbiedri.

Bet nu šoreiz Odums klausa

460 Mācības ar labpatiku.
«Kam tu atstāj Cīrulbiedri,

Pats jau liecies pārāk gudris?
Varbūt Cīruls tevi pestīs?
Aizlaidīsim viņam ziņu.»

465 Odums gaužas: «Vai nu dienu,

Es jau nezin, kurp viņš gājal»
Viņu mierin' cietumbiedri:

«Lūk, mēs nākam uzzināt.»

Viens zin pateikt: Cīruls-Vīruls

470 Aizgāja uz dzimtu zemi,

Staigā viens un sēru pārņemts,
Kur bērns staigājis reiz priekā.
Odums nožēlo nu gauži:
«Kara man jāmāca bij citi?

475 Nāc, mans biedri Cīrul-VTrul,

Pasauls gudrību man māci!»

X

Odumu nepazīst tēvs, māte. Odumam atveras

jauns darba lauks. Odumam pāršuj pogas.

Paiet vasara un rudens,

Pienāk biezās čībās ziema —■

Nabags Odums vēl arvienu

480 Sēd un sēd iekš mūra muižas.

Vai tad grēki bij tik lieli?

— Nē, jel nē! Bet cietumsargiem
Varen garšo siers un desas,

Ko nes dēlam tēvs un māte.

485 Tiklīdz Odums nosēdējis
Savu tiesas spriesto sodu,
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Tūdaļ viņu ievelk ķildās
Un no jauna liek tam sēdēt.

Te jau klātu ziemas svētki,
490 Nu tik Odums iznāk ārā, —■

«Bet, ak vai! ak vai!» es saku:

«Odums Vucans, kāds tu esi?!»

Miesīgs tēvs un māte paši

Nepazīst vairs savu dēlu:

495 Mati vienās garās pinkās,

Spalvām apaudzis viss ģīmis!

Bet par ko visvairāk brēca

Māte, dēlu taustīdama:

«Kur tavs vēders? Kur tavs vēders?

500 Tukši svārki! Tukšas biksas!»

«Dēls! tik daudz mēs devām desu,

Šķiņķu, raušu, piena, sviestai

Vai tad viss tev cauri biris,

Nepalikdams tavās iekšās?»

505 Dēlam atbildēt nav laika,

Badīgs metas virsū rausim,

Vistai, sivēnam un zosij,
Ko ir māte atnesusi.

Atveras nu Odumītim

510 Tagad jauns un svētīgs darblauks?

Uzbarot sev vēderiņu,
Pilnus pieēst svārkus, biksas!

Mājās Odumu bāž kublā,

Mazgā, ģērē, šķērē matus, —>.
515 Atdzimušo Vucandēlu

Nāk nu lūkot ciema ļaudis.

Katris padusē nes balvu:

Blašķi šņabja, šķēli speķa,
Medus podu, sīpolvirkni,

520 Teļa galvu, cūkas kāju.
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Mudināts un aplabināts
Odums gremo neapnicis, —

Līdz tam jāpāršuj ir pogas.

Līdz kā valnis ceļas vēders.

XI

Odums gatavojas cienīgi uz ziemas svētkiem.

Odums iztulko rīksti un gaili. Odums novēl

visiem priecīgus ziemas svētkus.

525 Ēzdams Odums gatavojas

Cienīgi uz ziemas svētkiem, —

Visas plašās Vucanmājas

Cepot, vārot kūp kā katls.

Kūp kā katli visi ciemi,
530 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,
535 Mati gludi pieglaudīti,

letriepti ar sviesta piku.

Odums tagad savā ciemā

Tiek jau turēts cienā, godā, —l
Gan vēl skaita to par muļķi,

540 Bet «kaut muļķis, tomēr mācīts».

«Ir jau bijis Daugavpilī,
Ir gandrīz jau bijis Rīgā,
Cietumā ir nosēdējis,
To vairs nevar ķert bez cimdiem.»

545 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 mate, ciema ļaudis

550 Lūko Odumu gan turēt:

«Ko spēj cilvēks vairāk sasniegt,

Kad jau cietumā ir bijis?»

Svētkos Odumu nu dzirda:

«Kur vēl ir tik stipris šņabis?»
555 Bet ij te jau Odums rāda,

Cik ir pārāks «mācīts cilvēks». —

Eglīti degt Odums māca,

Kā to teicis Cīruls-Vīruls:

Pirtī ienes lielu koku,
560 Pilnu piekar svecēm, desām.

Tur prieks paša Odumiua

Puiši iekar rīkstu saišķi,

Meitas iekar pēperkoku:'
Gailīti un vidū sirdi.

565 pu iši draud: «Kad iesi — pērsim!»
Meitas sola pēperkoku:
«Neej prom uz svešām zemēm,

Būsi te kā gailīts grozā!»

Odums citād' tulko balvas:

570 «Rīksti tam, kas ir man pretī!
Gailīts — zīme, ka jau projām
Sauc man gailis Rīgas tornī.

Pirms es iešu, uzmeklēšu

Savu Cīrul-Vīru 1 biedri,

575 Tad uz Rīgu projām iešu,

Jaunu dzīves posmu sākšu!»

Sekosim tad Odum' gaitām

Jaunā gadā, jauna laime,

Odums liek jums mīļi vēlēt

580 Priekā palaist ziemas svētkus!
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OTRĀ DAĻA

ODUMS VUCANS OTRREIZ

TAISĀS IET PASAULE MĀCĪTIES,

TĒVS, MĀTE ATTURA

I

Odumu māca palu sevi apzagt.

Jaukos svētkus, ziemas svētkus,

Nodzērusi, noēduši.

Lielo Vucanmāju laudis

Atkal iet pie sava darba.

565 Odums domā tik uz Rīgu,
Netīk viņam māju darbi.

Dēlu piesaistīt pie mājas,
Māte domā ielūgt viesus.

Ciema ļaudis apnikuši,
590 Citu draugu dēlam nava,

lelūgs māte kādus biedrus,

Kas bij līdzi mūra muižāl

Atnāk mūra muižas draugi,
Ed un dzīro trijās dienas;

595 Tēvam bail no mūrmuižniekiem:

«Diezgan dzērāt, ejta mājās!»

Labi. Aiziet mūrmuižnieki,

Gudro kādu labu joku,
Kā var atriebt Vecvucanam,

600 Izmuļķot vēl Odumdēlu.

Naktī atnāk, paņem cūku,

Treknāko no Vucankūtīm,

Nokrāso ar kvēpiem melnu,

Palaiž pagalmā to vaļā.

605 Vecais Vucans padzird troksni,

Iznāk lūkot: kas tur notiek?

Zagli tūliņ klāt un jautā:
Vai še esot melna cūka?
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«Melnas cūkas mums še nava,»

610 Atbild Vucans brīnīdamies, —

Visi zagli pārģērbušies,
Viens tik tāds, kā bijis ciemā.

Tas nu saka" «Vucantēti!

Es jau tava dēla biedris,

615 Se no viņciema man sābri

Meklē savu melno cūku.»

«Jā, mums cūka izbēgusi,»
Saka tie, «šo pašu ritu!

Vai nav šite ieskrējusi?
620 Ļauj mums meklēt tavā sētā!»

Meklē cūku. «Kā tad! skaties!

Tur jau vina stāv pie kaudzes!»

Nu tie pūlas saķert cūku,

Ragavās to dabūt iekšā.

625 Cūku pieveikt nav tik viegli,
Iznāk palīgā ij Odums;

Sasveicinājās ar biedri,

Palīdz cūku dabūt ragus.

Iznāk māte: «Nabadziņi,
630 Cik tas grūt', kad pasprūk cūka!»

Beigās cūka ragūs iekšā.

Aizbrauc zagli: «Mācies, Odum!»

Otru rītu tēvs iet kūtī:

«Kur tad mūsu lielā cūka?»

635 Redz, ka rokas visiem kvēpos:
Paši sevi apzaguši!

II

Vēl māca Odumu. Mācības par dārgu. Jāprecas,

lai māca sieva.

Spļaudās Odumtēvs un māte'

«Vēl tie apsmej — mācies, Odum!

Lūk, no mācībām kas iznākl

640 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!»

645 Tas neilgi, kādu dienu

Čigāns iebrauc kaimipmājās,
Lūdz pēc naktsmājas, — tur nelaiž,

Čigāns sakās: «Būs tev labi.»

Čigāns solās: «Pabarošu,
650 Došu galu, goves ādu!»

Labi. Kaimiņš solās pretī:
«Došu pusstop' brandavīna!»

Čigāns teic: «Ko baidies, papiņ?!
Es jau biedris Vucandēlam!

655 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!»

660 Čigāns teic: «Tas ir mans brālis.»

Labi. Paliek čigāns nakti;
Naktī nokauj kaimiņgovi,
Pārmij ādu, vāra zupu,
Rītu aicin' pamieloties.

665 Ēd un dzer, un čigāns skubin':

«Edi, papiņ, paša pelnīts!»
Odumam teic: «Brauc man līdzi!»

Māte nelaiž. Čigāns aizbrauc.

Rītu kaimiņš saceļ brēku:'
670 «Mūsu gotiņa ir zagta!

Odumdraugi, tie tie zagļi!
Būtu zaguši jel tavu!»

Kaimiņš grasās tiesā sūdzēt,

Vucantēvs to apmierina:
675 «Ada taču tevim tika!

Es tev telīti vēl došul»
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Odummāte nobēdājas:
«Odum' mācības par dārgām!
Lētāk būs, ja mācīs sieva,

680 Laiks ir dēlu apprecināt!»

111

«Laiks ir dēlu apprecināt!»
Saka Vucantēvs un māte:

«Kur mēs ņemsim dēlamsievu?

Se tik bagātu jau nava.»

685 «Bagātai gan sievai jābūt,
Jo mums pamuļķis ir Odums, —s

Aši iztērēs mums mantu,

Sieva lai to satur rokās!»

«Lai uz Rēzekni brauc Odums:
690 Trekna zeme, brangas mājas,

Kupli ļaudis, biezi maki,

Smagu pūru precēs Odums.»

Domāts, darīts. Aizbrauc Odums,

Labas mācības dod līdzi:

605 «Skaties pirms, vai nauda iral

Tad tik ņem un precē meitu!»

Odums brauc no mājas mājā,
Skatās pirms, vai ira nauda?

Sētā neredz guļam naudas,

700 Nu — viņš gudns: prasīs tieši.

Vienā brangā zemniekmājā
Viņam pretī iznāk saimnieks:

Odums jautā: «Ir še nauda?»

Saimnieks prasa: «Vai tu übags?»

705 «Nē!» teic Odums, «es ne übags,
Es jau nāku še kā precnieks.»
Saimnieks teic: «Nu, kad tu precnieks,
Vai tad nevajg tev ij meitas?»



119

«Vajga ari,» atbild Odums,
710 «Citād' jau tu nedod naudas.»

«Labi, labi,» saka saimnieks,
«Kad jau, tad jau! Nāc tik iekšā!»

Odums istabā nu gaida,
Saimnieks tikmēr iet uz kūti,

715 Kazai ragos uzsien maku,

Žvadzot istabā ved kazu.

Odums brīnās: «Kas par brūti!»

Kamēr brīnās, tamēr kaza

Dod ar ragiem Odumiņam
720 Pašā mīkstā vēderiņā.

«Nē!» teic Odums, «lai ar paliek!
Tāda sieva man par niknu!»

Saimnieks smej: «Bet nauda ira, —

Ko tad vairāk tevim vajga?»

725 «Vajga vairāk,» atrūc Odums?
«Māte grib, lai mana sieva

Mācot manī, — lētāk būšot;

Lētāk ir, bet sāp nu vēders.»

Saimnieks smej: «Lūk, kaza māca,

730 Precēsi, vēl stiprāk mācīs,
Cits jau tevi neiemācīs.»

Odums teic: «Nē! sāp man vēders.»

Precnieks Odums pārnāk mājās:

Sievas nav, bet caurums kuņģī.
735 Māte vēderu gan aizšuj,

Bet vēl sievas nav un nava.

Baras Vucantēvs uz māti:

«Ko tu laidi puiku vienu?!

Dosim viņam līdzi svātu* —*

740 Vīru, kurš ir piedzīvojis.»

•

Sv3ts — vectēv?, ratnieks, precnioki, kas palfdz saprecināt.
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Nu ar svātu aiziet Odums.

Odummāte nobažījas:
«Kad tik izietu nu labi!

Vajdzēs iepriekš pagavēties!»

745 Odummāte liek nu dēlam

Trijās dienas stingri gavēt,

Trijās dienas mazgāt muti,

Beigās aizdzen vēl uz pirti.

Odumam gan nepatika
750 Ne tā lielā gavēšanās,

Ne tā ūdens pluncīšanās, —'
«Lai tad velns rauj precēšanos!»

Beigās aizbrauc viņš ar svātu.

Brangā pusmuižiņā iebrauc.
755 Pretī iznāk resnis saimnieks,

Aicin' iekšā resna māte.

Galds ir piekrauts treknām mantām

Tauka gaļa, cepets mērcē,

Pil viss pilnībā un taukos, —i

760 Ak, kā Odums klupa klātu!

Izgavējies, izbadējies
Odums ēd par diviem, trijiem;
Svāts grūž gan tam duncku sānos,
Sim šķiet, ka tas ēst vēl skubin'.

765 Odums steidzas, kozdams, rīdams

Desai triepj vēl sviestu virsū,

Mērci dzeršus piedzer klātu,
Olas rij ar visu čaulu.

Saimnieks, saimniece tik brīnāsf
770 «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.

775 Odums paceļas no galda,
Teic: «Tad brangi pieslāģējos!»
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Odums pārbrauc tēva mājās.

Bēdīgs aizbrauc, priecīgs pārbrauc:
Tādas precības tam patīkl

780 Tikai tēvs to krietni piekauj.

V

Rikste, zirņi un grūta liela.

Jūs jau lasījāt, ka Odums

Precībās bij reizi braucis,

Līgavu gan nedabūja,
Toties kāvienu no tēva.

785 Odums saņem jautru prātu
Kāvienu no tēva rokas,

Saka: «Precībām nu beigas,
Nu es brīvs, uz Rīgu braukšu!»

«Velti!» atrūc tēvs ar rīksti,
790 «Precībām tu neizbēgsi;

Jāprecas bij manim arī,

Tā kā arī vecam tēvam.

Tāds mums paradums ir dzimtā,

Vai tu viens tam izbēgt gribi?
795 Nu, par tādu bezkaunību

Kaušu tevi otru reizi.»

To tad tēvs ar izdarīja;
Tikai māte sisto vietu

Dēlam mīļi apglaudīja,
800 Cūku taukiem iesmērēja.

Odums pošas atkal ceļā,

Pulka mācību dod līdzi,

Svātu dod, dod gardas ēsmas,

Lai tik nerij līgavmājās.

805 Krietnais pēriens, krietnais ēdiens —

Viens ar otru līdzināti:

«Bet nu pielūko, ka nerij!»
Labi. Odums brauc ar svātu*



Svāts teicī «Kas ir balts un apaļš,
R lū Nerij to ar visu mizul

Kad es minu tev uz kājas,
Tad tu zin', ka diezgan paēsts!»

Daudz vēl svāts to ceļā māca.

Nonāk. Uzjem meitu māte.

815 Galdā sakrauj labas mantas,

Pirmā bļoda — balti zirņi.

Odums runā pamācības:
«Kas kā olas balts un apajš,
Nerij vairs ar visu mizu!

820 Vai tur bļodā būtu olas?l

Vucanos gan olas lielas,

Varbūt citur tās ir mazas?»

Sāks nu Odums zirņus mizot,

Svātam kauns, bet šis tik mizo!

825 Svāts tam stipri min uz kāju.
Odums piepes' pārstāj ēdotl

«Lūdzu!» aicin' meitu māte,

Odums zin, ka diezgan paēsts.

Svāts nu ari aicin' viņa,
830 Labi! lekož Odums galu,

Te tam suns uz kāju uzmin, —i
Un nu ēšanai ir beigas!

Sākto kumosu viņš izspļauj.
Meitas māte slienas kājās:

835 «Ko, šis spļaus uz manu galdu?l
Lai tāds precnieks iet pie velna!»

Odums brauc nu lēni mājās,
Vēders sašļucis un dūša:

«Lai sev precas, cik tiem gribas,
840 Man tā lieta ir par grūtu.»
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GUDRAIS TĒVS

Iz latiņu valodas

Trīs dakteri, trīs juristi
Pēc daiļas meitas prec,

Trīs gruntnieki, piec' rentnieki

Ap viņu apkārt lec.

5 Un rakstnieku, un dzejnieku
Ir pagalms pilns kā sēts,

Bet laika garu noprot tēvs,

Kaut tas jau arī vecs.

Viņš meitu uzpircējam dod,
iū Kurš tagad vairāk pelņas rod.
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CĪŅĀ PAR

JAUNO LATVIEŠU VALODU

UN LITERATŪRAS FONDU

ATGAIŅĀŠANĀS EPIGRAMMAS

Padoms īstā laikā

Necel tos, kas snauž:

Pār tevi spieķi lauž;

Nestāvi augstāk par ikdienas baru:

Uz tevi sabrūk visi ar sparu!

Latviešu Homērs

Pats Homērs zākāt uzsāca.

Nu, tā tik mums vēl trūka!

Kad suns to cūku nerēja,
Tad suni rēja cūka. 1

Cien. valodnieks

Jā, dusmas tev, cien. valodniekam,

Ka mēs bez tevis tālāk tiekam:

Tu protot tikai ābeci,

Bet vajga prast ir Ulmani. 1

1
Latviešu Homērs Ir Homēra tulkotājs Milenbahs, kas uzsāka ciņu

pret «Fausta» tulkojumu. Tas pats: cien. valodnieks. Ulmanis — vārd-

nīca. R.
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Sacensība

Gan mujķa oda vēstule, 1

«Bez mēra un bez prāta», —1
Vēl mulķāka tā avīze,

Kur viņa nodrukāta.

Savstarpīga palīdzības biedrība

Estnesis ar uztrumu
2

Sametušies biedros:

Uz reklāmu un blamāžu, —

Strādā vienos sviedros.

Jauna rokas grāmata ceļotājiem

Pamāca vērsis 3
ar tēvišķu balsi:

«Ko lienat Ķīnā, ko Sveicijā?
īsts tautiets aug mucā un tēvijā,
Tam ceļa mērķis ir: Bauska un Talsi!»

Nemirstība

Nu dzejniekos tik vajga cirst

No gala, lielākie lai mirst:

Kad viņi izmiruši būs,

Par nemirstīgiem slavēs mūs.

1 Oda vēstule no Purinu Klāva humora. R.

1
«Balt. Vēstnesis» un «Austrums» kopējā cīņā pret «Fau>ia» tul-

kojumu. R.
8

«Vērsis» — «B. Vēstnesis» uzstājās pret Srzemju ceļojumu. R.
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K1 inklā v i ņ š 1

«Kas tur tā raksta: pil tinte un sviedri — ?»

«Skat! Nu vairs nepazīst nelaiķi 'Zviedri'?»

«Ko viņš tik 'smaidīgi' lamājas?»

«Piedega 'Lielkungu pusdienas.»

«Ko viņš ta brēkā: netaupa žokles?»

«'Plerkšēja stīgas', neskan tam 'kokles.»

«Kādēļ viņš 'labus cilvēkus' skauda?»

«Viņam jau pašam izkrita 'nauda.»

«Kādēļ viņš ķeras Rūdolfam krūtīs?»

«Pats Aleksandra augstumu 'ceļa jūtīs'.»

Beigas viņš nāk nu kā smaidonis — ods.

Kaut tikai odu neparauj jods!
2

1 Klinklāviņš — Pūriņu Klāvs, citigs karotājs pret «Fausta» tulko-

jumu. Tani laikā vēl daudzi zināja, ka «Zviedris», «Lielkungu pusdie-

nas», «Nauda» ir viņa lugas; «kokles, kuru stigas plarkšēja», ir viņa

dzejas, tāpat «Ce|a jutīs». P. Klāvs cītīgi apkaroja arī Ādolfu Alunānu

un tā lugu «Labi cilvēki»; tāpat bija liels pretinieks Rūdolfam Blau-

manim, kuru pat sūtīja uz «Aleksandra augstumiem», t. i., uz vājprā-

tīgo namu. — «Smaidonis» un «Ods» — Pūriņu Klāva pseidonīmi

humorā. R.

7 Ira jau parāvis. IT «vēstulē par šo un to», 117. numurā, parakstās

tikai «Dr. Smaidonis» viens bez «Oda». Burtlicis
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JĀŅA DZIESMA

. Jānīts nāca par gadskārtu
Savus bērnus apraudzīt;
Vai tie ēda, vai tie dzēra,
Vai Jānīti daudzināja?

5 Līgo! Līgo! Vai Jānīti daudzināja? Līgo!

Eda, dzēra šņiku, šņaku,

Kas bij alu darījuši;
Kas bij tādi mazi sušķi,
Nepaēda, nepadzēra.

10 Līgo! Līgo! Nepaēda, nepadzēra. Līgo!

Kas Jānīti daudzināja?
Zaļumnieki, pīlārnieki.
Mazi ļaudis ilgojās
Miķēlīša maizes rika.

15 Līgo! Līgo! Miķelīša maizes rika. Ligo!

Ej tu tavu līgošanu!
Vai mēs to nezinām?

Mītaviņā līgodami,'
lelīgojām bankrotē.

20 Līgo! Līgo! lelīgojam bankrotē. Līgo!

Ko darīja māmuliņa 2

Pērnu garu vasariņu?
Vai tā snauda vai sēdēja,
Vai tā rūņus izlasīja?

25 Līgo! Līgo! Vai tā rūņus izlasīja? Ligo!

1 Mitaviņās ligošana — zīmējas uz Jelgavas bankrotējušu veikal-

nieku — grāmatnieku. R.
2

Māmuliņa — Rīg. Latv. biedrība; toreiz bija atrasts kāds akmens,

uz kura bija it kā «rūnas» iekaltas; vēlāk tas uzskats neattaisnojās. —

«Jaunie kraukļi», studenti, tika aicināti knābt acis «māmuļas» pret-

niekiem. R,
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Ne tā snauda, ne lasīja:
Jaunus kraukļus audzināja,
Lai to aci izknābā,

Kura nicin' māmuliņu.
30 Līgo! Līgo! Kura nicin' māmuliņu. Līgo!

Vai godā, vai glabā
Manu rūņu akmenīti?

— «Ko, tas laužu mānītājs

Gul tumšā patrepē!?»
35 Līgo! Līgo! Guļ tumšā patrepē. Līgo!

Vai bij sveiks Pērkoņdēls,'

Redakcijas dūkulītis?

«Ka jau ira, tā jau ira:

Cukurkaite, vēdersāpe.»
40 Līgo! Līgo! Cukurkaite, vēdersāpe. Līgo!

Ko darīja Klinklāviņš
2

Pērnu garu vasariņu?

Vai jau ir uzdzēries

Dakterīša godiņā?
45 Līgo! Līgo! Dakterīša godiņā? Līgo!

Kur ta nu!? Kur ta nul?

Tādā īsā laiciņā!

Vēl jau nav uzrāpies
Ne līdz arķidakterim.3

50 Līgo! Līgo! Ne līdz arķidakterim. Ligo!

1 Pērkoņdčis — Dravnieks, viens no pirmiem «Fausta» tulkojuma

apkarotājiem. R.

* Purinu Klāvs nebija nobeidzis Politehnikā arhitektūras fakultāti,

kaut gan ilgi studēdams; bet viņš pārmeta Dr. phil. P. Zālitim, ka tam

Ūkai ārzemju «doktora» grāds. R.

• Mēs ceram, ka šo vārdu (arkitekta vietā) «ar miju prātu» apsveic

nepazīstamais pazīstamais «cien. valodnieks». Zobgali
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Sit, Jānīti, vara bungas,
Valodniekam reklāmiņu?
Re, kur māca ābecīti

Kodolīgi, pamatīgi!
55 Līgo! Līgo! Kodolīgi, pamatīgi. Līgo!

Jāņu māte sierus sēja,
Labi sāļus sasālīja:
Tas kāsēja, tas sprauslāja, —

Vairāk siera neprasīja.
60 Līgo! Līgo! Vairāk siera neprasīja. Līgo!

(IESŪTĪJUMS.) «Visi tik zina kliegt par grūtiem lai-

kiem, nabadzību, sliktiem zirgu zagļiem, tā arī pie mums

aizviņnedēļ nozaga... Bet, ko nu par to! Neviens neliekas

ievērojam gara nabadzību, kura pie mums izplatās pēdējā
laikā vēl lielākā mērā nekā tā naudas nebūšana. Zinības

komisijā gan par to tika runāts, bet pie nekāda gala jau
netika, jo Trimpus vakars un vispār tā... Mūsu literatūra

tukša, «smaidonis» saucas par humoristu, «cienīts valod-

nieks» nav pazīstams, bet rāj, kad valodu dara kuplāku
un bagātāku. Bet vistumšākā laika parādība, kad ēstneša

putriņa tiek ik dienas plānāka, bet viņu lietojot tomēr ar-

vien vairāk. Nepieciešami jāizpilda manāms robs un jādi-
bina jauna nodala — gara nabadzības nodala ar

vairākām «panodalām» (šis vārds saubagots iz ēst-

neša), kā valodas nabadzības panodaja ar

humora un satīras nabadzības panodalām,
kuras jau tagad ar tādām sekmēm jeb seklību pārzina
Klinklāviņš jeb nelaiķis ods — smaidonis. Klinklāviņara
algas nevajadzētu maksāt, jo viņam pašam jau ir

«Nauda».

Ceru, ka mans priekšlikums atradīs vispārīgu piekri-
šanu, jo «es» esmu jau gadiem vispār atzīts kā viens no

mušu nabadzības viskrietnākiem un dziļākiem pēt-
niekiem.

Jūsu cienījams kalps un pagasta nal»gs

Nopūtu Mārtiņš,

kandidāts uz nabagumāju un garīgu badanāvi.»
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«DZIĻĀKAJAM PĒTNIEKAM»

Ideja esot tev idejas galā;
Tomēr bez lamām tu netieci malā! 1

MŪSU «LITERĀRISKIEM

DARBINIEKIEM»

Kad tikai saule spīd, —

Lai ēna tev pakaļ slīd;

Kad jūs tik Mūza glauž, —j

Lai skauž.

«A PROPOS!»

«Tas Anss Lieventhals», tik gluži nomiris būdams, kā

viņš ir, «Dzejas pūrā» (Zvārguļu Edvarda sakārtots) laidis

vaļā tādu drusku nesmuku joku. Tur stāv (27. lapp.) melns

uz balta:

Klinklāviņam 2

Ej, brālīt, ej, sien savam vēršam

Uz ragiem «naudas» maciņu;

Dzen viņu, lai iet krustām, šķērsām,

Un daudz to apbrīnos: Ak, Klāvi ņ, tavu gudrību!
«Tādus jokus es pats vis netaisu. . .»

3

Z o b g a 1 s.

1 Zimējas uz Milenbahu. R.

1 Oriģinālā ir drukas kļūda: «Jānim»; protams, ka vienīgi pareizais

virsraksts ir «Klinklāviņam». Z o b g a 1 s.

3
Mēs, kā literatūras pazinēji un īstie ražotāji jeb «salicēji» (vien-

kāršā valodā: burtliči), turam par vajadzīgu aizrādīt, ka Z. kgs izdod

it kā par oriģinālu prozas ietērpumu ap pantiņu, kamēr viss taču Ir

Izgriezts iz «B. V-ša» num. 117, «nelaiķa oda II vēstules».

Burtliču Saša.
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«CIEN. LATVIEŠU VALODNIEKAM»

I

Latviešu valoda zalokšņā augā —

Ko tu to spied savas «ābeces» žņaugā?
Velti to stindzināt nopūlies: —

Pāri pār tevi tā tālāk ies. 1

II

Tu esot «cienīts», — var gan būt:

Pie «savējiem» cienā viegli kļūt;
Bet, ka tu vēl būtu «cienījams»

Pēc lamām, — tas izklausās neticams.

1
Pēri par Mīlenbahu. R.
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KĀDI RAKSTI IR PRAKTISKI?

KodoHga zinātnisku apcerējumu virkne 1

Šis jautājums nekad vēl na*j «pietiekami» ticis izskaid-

rots «rakstītājai un lasītājai publikai». Sakot «īstenības

izteiksmi», viņam «visliela» nozīme, jo nekad nav lieki

«celties pareizi rakstu praktikas apziņā». Pašā pēdējā
laikā šim jautājumam bija atkal liels «pievelkams spēks»,
kad tika rakstīti zinātniski raksti ar praktisku nolūku.

«Gribot nešķobāmu pamatu rakstu praktikai uzcirst», ne-

pastāvot uz savu uzskatu pareizību, bet cienot iegūtus
zinību grādus, mēs šī jautājuma izskaidrošanas dēļ grie-
žamies pie «cienītā praktiķa», «kurš jau gadiem vispār
atzīts kā viens no mūsu praktikas viskrietnākiem un dzi-

ļākiem pētniekiem». Mēs uz viņa nešķobāmo veikala pra-

šanu paļaujamies tik droši, ka mums nav jāslēpj viņa

vārds aiz kandidāta titula.

«Arī neminēts viņš ir viegli uzminams, — jo kas ne-

pazīs ērgli, vai, pareizāki, žīdu, pēc viņa nagiem — un

deguna?» Tas ir — «kungs Icigs Mozes», sīkas preces

kandidāts, kuram par «pakaļtečiem» ir daudz precības
kandidāti.

«Kungu Icigu Mozu» mēs uzaicinājām par izskaidro-

tāju, sevišķi ievērodami «B. V.» 136. num. rakstu par «grā-
matu izdošanu un izplatīšanu pie žīdiem», kur teikts, ka

«žīdi parādījušies par īsti praktiskiem veikalniekiem arī

rakstu ziņā».
Mēs bijām «smaidīgi» pārsteigti, kad uz mūsu uzaicinā-

jumu saņēmām no «kunga Iciga Mozes» — «apkārtstā-

1 Raksts zīmējas uz Milenbaha, Dravnieka v. c. cīņu pret «Fausta»

tulkojumu un vispār progresīvo virzienu latv. avīžniecībā, sevišķi «Mā-

jas Viesī» Dr. Zālīša vadībā. — Vārdi iekavās ir ņemti no Milenbaha

rakstiem. Daudzās nodaļas šinī dzejā kariķē nodalu bagātos Milenbaha

polemikas rakstus. R.
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voši» (umstehend), kā viņš saka, pareizāk? atgriezeniski <m

atbildi, kura bija tērpta pantiņos.
So rakstu nodrukājam nepārgrozītu un, kaut gan ne-

esam vēl izlasījuši, «aizrādām jau tagad uz to kā uz se-

višķi ievērojami, skaisti, kodolīgi, lietpratīgi sarakstītu»

un «krietni izsadevušos».

Z o b g a 1 s.

Piezīme. «PuspēdinSs» («-») ieliktos vārdus Zobgaļa kgs aiz

slinkuma nebija pats izrakstījis, bet izgriezis iz «Balt. V-ša» numu-

riem un ietilpinājis savā rokrakstā. Burtlicis.

CIENĪJAME ZOBGAL KUNGE!

Es jau sen to rakstam'runge, —

Wos dc ids sauc fēderštīles1, —

Nemērc vairs ieks tintesdzīles;

Oi, tā vecum? Man werd alt 2.
5 Nemāk' ābec vairs. Gewalt!

I

Bet jums, tādem laipnem kungem,

Nevar būt bez atbildēm:

Likse rakstīt utebungem,
Savem mazem Jankelem.

10 Tā ir viene gudre Bocher3!

Kā vin' ar to spalve stocher4
:

Skrīpe, skrāpē, cike, cake —

Un tā rakste skrien kā trake.

Tur būs liele dzejnieke
*5 No tā maze Jankele:

Lielāke par Pure Klāve,

Kas par seve pase blave.

1 Ko žīdi sauc par spalvaskātiem.
*

Top vecs.

* Puika.

*
Bada.
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II

Jūs man prase, kāde rakste,

Ko ar spalve kopē bakste —

20 Zinātniske, praktiske,
Kodolīge, derīge?

II

(Beigas)

Jūs gan, Zobgal kunge, gudre
Un ieks rakstīsane mudre,

Bet, kas īste praktiske,
25 To zin Moze Icige.

Tādēļ labe, ka jūs pase

Sūtet, lai pie mane prase.

111

Kukt a her! Pie rakstu seftes1

Man betor net lieles kreftes2
.

30 Tikai rebēm3
vajge būt;

Rakstīt praktiske nav grūt.

111

(Turpi/iā/ums^

Oi! es zin, kā taisīt rebes,

Pārdot gojem
4

veces drēbes,

Konservētes vārdnīces,

Vamzes, zeķes, bikses, brunces,

35 Veces rakstes, lupates!
Vidvudes un veces plunces

1 Skatāt še! — sefte — veikals.
8

Nevajaga lielas spējas.
■ Pelņa.
* Kristītiem.
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Sapērk es auf Okcion 1,
Pārdod muzej Komission:"

40 Katre zeķe — viene karbe2
,

—

Naudes pienāk pilne tarbe;

Divas karbes — koke ilkses3

,

Priekē brauk' es peises\ silkses,

Teic tik, prece senlaike,
45 Tad būs vise praktiske.

111

(Beigas)

Prastos lauku akmenkluces

Pārdod es kā sencepuces:
Sauc par dārgem rakstu-runem,

To kas nederēj' ne sunem.

50 Vajge tik to sefte prast:

Zinamkumisije rast.

Rune-rakste praktiske,
Jo tā ire tautiske.

IV

Uj! Tā Pēdiņ-Pēdinieke,
55 Tā pie sefte ar nav nieke,

Un tā vece Indrike5
,

Tā ir labe praktiķe!
Veces treifes6 konverzaces

Pārdod tā kā košres7 maces!

60 Pēdinieke silte drauge
Zinībkunge pieglaust rauge;

1 Otrupe.
■ Rublis.

• Salīdzini Zinīb. komis. priekšnieka kga runu 17. jūnijā.
4 2īdu matu sprogas; agrāk bija pazīstams tām vārds «silkses».

s
Indriķis Alunāns, toreiz pazīstams veikalnieks — grāmatrūpnieks

Jelgavā. Pēdiņ-Pēdinieks — Draviņ-Dravnieks. R.

*
Nelabas konverzaces — Dravnieka izdotā konversācijas vārdnīca.

f
Labas.
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«Silte drauge, labevēle»

Pierunā ar mīkste mēle:

Zinībkunge vārdnic nem,

65 Pērk par pēdjem artavem.

Tāda sette lieliske,

Tāde rakste praktiske.

V

Bet jūs prasīset nu mane?

Kā ar laikrakst rakstīsane?

70 Kāde rakste praktiske,
Zinātniske, tautiske,

Kodolige, derīge? —

V

(Turpinājums!

Sog ich\ tagad uzklīduse

Liele pulke tā kā muse

W Tādes laudes — konkurentes,
Kas mums citem noņem rentes;

Tāde laune lauze slake,

Kas mums rebes nem iz make.

A geswollen sollen se werdenl

*> Solln lieg'n drei Klatter m Erdenl*

Lai tos jupes zemē raujl
Lai tos visi ķer un kaujl
Ui! Ko man tie dare cores

3 !

Manes seftes iet kapores 4 !
85 Vīne mums ar gaismas svece

Vise sirde plēs un cccl

Vise baure gudre tike,
Rebenieke paliek plike!

Apgaismo bez mērc prāte:

••«ka
•IM *m pampst' 1T! trīs asis driļi gul zemēl

• RtpM.
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90 Neklaus' vairs ne kandidāte1 1

Ui, di sein mešuges, tulles:2

Grib lai ķer pie zinībkules,

Naude dod prieks pekelēm.
Ne prieks vecem zekeleml3

95 Kad tā rakstnieke ir labe,

Vine naude diezgan dabe, -=*

Jo, kas rakste praktiske,
Tam ir pulke kapeike.

V

(Beigas)

Bet, kas rakste prieks mums slikte,
!00 Uz tiem «labe porec»

4 pikte.
Lai tie skaiste dzejnieke, —

Vine mums nav denge;
Lai tie rakste smukes luges —i

Vine ir un ir mešuges!
105 Tādem vajge virsū brukt,

Jo tie vise sein verruckt 5!

Vajge kost un bļaut ar lame,
Vises dedzināt ar flame6!

Tāde lame ziniske,
IW Tāde rakste praktiskel

VI

Tāde rakste kodolige,
Kure koz vai rāde fige7

;

Tāde rakste liete der,

1
Kandidāts daudzināts MUenbahs.

1
Tie ir ārprātīgi, traki!

8
Toreiz «M. V.» lika priekšā, lai zinību komisijas kapitālus izlieto

ari rakstnieku fonda pabalstiem; tam sīvi pretojās «B. V>, R.

4 Porec — kungs.
6 Ir traki.

•
Liesma.

7 Putniņu rādīt.
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Kas kā zirge maktīg sper;
H5 Bet tie rakste zinātniske,

Kas pie lamem bistes biske —

Rakste iste praktiske,
Kure lame lieliske.

VII

Tāde rakstnieke ar labe,
120 Kā tā cienīt dive dabe1

:

Pats to rakste — denn is git! 2

Cits to rakste — bļauj un sit!

Dod tik kopkes acht3 par rinde,

Tad vins rakste tev kā skindel

125 Pulke karbes rīklē grūdem —

Bet nu Heine4 ir bez klūdeml

Vēl mēs vairāk samaksājem,
Lai to Faušte min zem kājem.
Oi tu, Faušte! oi tu, Fauštel

130 Kā es tevim škauste laušte!

Bet tik nevar pietikt klāt, —

Tas man krenk' bez mēr' un prāt'l
Divdab rakste ziniske,

Kodolige praktiske.

135 Par so liele rakstīsane

Jūs ar aizmaksāset mane?

Astin kopkes katre rinde,

Dos for mir un meinem Kinde!5

Ja jums vēl kād' vēlēsan,
140 Es jums pakalpose gan!

Man visāde sīke prece,

1 Ari M. ar savu vārdu «divdabis». R.

■ Tad ir labi.

• Astoņas kapeikas.
• Pavasars. (M. bija atradis, ka latv. dzejnieks mācītājs Pava>an

•sot «Helne, bez Heines kļūdām». R.)
• Tas priekš manis un mana puikaj.



Es tā zinām andelvece.

Lēgerē man brūtganes,
Brūtes, treknes, bagātes;

I*s Man ir labe spīkere,
Kur var sakraut muzeje;
Man ir Indrik bikse poge:'
Ar nav sviezame pa loge; 1

Man ir izbijuse ode,
150 Kūres biski rāve jode;

Apskādētes redaktores,

Kurem eksame kapores
2

Vēl to brange brūkēt var,

Kaut ne liele svece ar..?

155 Seid gesind!
3

Jūs Icig Meiske,
Mane name ir ieks Beiske*

Sīkes preces kandidāte,

Lietpratēje aicināte.

1 Laikam būs neīsta, jo citādi būtu sen atradusi pircēju; pec viņas

jau rūpīgi meklēja.
1

Izputējis. (Protams, zīmējas uz Pūriņu Klāvu. R.)
• Esat veseli I
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JAUTĀJUMS

PAR RAKSTNIEKU FONDA DIBINĀŠANU

Kā saskan kopā dzejas vārds un nauda?

Vai dzejniekiem no naudas maz ir jauda?
Tik studentiņiem vajga naudu dot,

Tie prot to ļaudis laist un novitot.

Kads graudiņš iz pekeles.

CĪŅĀ PAR RAKSTNIEKU FONDU

Ak, «Māmuliņ», guli tik, gulil
Tev graudiņš apsargā kuli.

Kad grasās rakstnieki kulē ķert,

Viņš gatavs visus gar zemi spert.'

VECO CIENĪTĀJI 2

I

Pēc vecās dzejas tie sēro.

Vai tā tiem mīla? — Tās žēl!

1 Pret rakstnieku fondu, kurš būtu pabalstījis nabagākos rakstniekus,

sacēlās labi apdrošinātie, piem., «Tēvijas» redakcijas loceklis Graudiņš;

tāpat kā Pūriņu Klāvs no «Balt. Vēstneša»; viņam bija luga «Nauda»,

kaa Izkrita cauri. Pabalstus novēlēja labāk studentiem, kas naudu biezi

Mdzēra. R.

* Toreiz no «Balt. Vēstneša», Rig. Latv. biedrības un vispār pllsoou

pvmea tika vesta cīņa pret jauno literatuias reālismu, Zūdermani,

Hauptmani, un pie mums: pret R. Blaumani, Aspaziju, ari Ad. Alu-

ainu un katru progresīvāku pasākumu. R.
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Nē, jauno nomākt tie vēro

Un slavu tai nenovēl.

II

5 Kas miris, to teicam:

Ko kaitē vairs tāds?

Bet jaunos ar lamām sveicam:

Jo bailes māc.

111

Priekš veciem jūs cienibu prasāt
10 Un ceļat tos — atklāti;

Ko paši vismīļāk jūs lasāt?

— Jaunos, bet — slepeni!

PATS SAVAS NAUDAS KALĒJS

Brāļa naudu apdzēris —

Pats sev naudu sakalis;

Tik — šī «Nauda» nederīga,
To jau zina visa Riga.

SLUDINĀJUMI

Par ziņu radiem, draugiem un pazīstamiem

Es lieldzejnieks un arķidakteris,
Sen gadiem nedzeršanu atmetis;
Kas mani nedzērušu atradīs,

Sev rubli dzeramnaudas izpelnīs.

Latviešu labākais dzejnieks un smaidons.

Piezīme: Kam kritis auftšū teiktais rubulis,

Lai steidzas, kops to n'esmu nodzēris.

Tas pats.
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NO GARZOBA ORIĢINĀLTAUTAS

DZIESMU KAMOLA

Šodien notinam sekošas oriģināltautas
dziesmas:

Pērkonam pieci dēli,

Visi pieci amatnieki, —

Tam sestam Pērkoņdēlara

Deviņ' amat' — desmits bads.

(Si oriģināltautas dziesma ir lokalizēta.)

Rakstinieki, dziesminieki,

Ko jūs naudas kārojat?
Klāviņam, tam ir «Nauda»,

Tik tā pati nederīga.

TRĪS PUĶĪTES,

no Garzoba plūktas «tēvijas» ārēs

Par «Tēvijas» graudu saimniecību

Moto: Ja Ikviens tik zemē sētu ...

I

Ja tu, «tēvij», ari sētu

Kādreiz graudu veselu, —

Kas zin, — varbūt tu ar spētu
Atnest tautai labumu.

Gan līdz šim tev nebij graudu —;
Viens vien «graudiņš iekš pekeles».
Bet kas vienmēr gādā naudu:

Pelavas un anonses.
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II

Briesmas notiek pasaulē.;.!

A. stāsta: Reiz 'briesmu salas mironis'

'Pie velna purvā' bij aizticis...»

B: Tādi brīnumi notiek gan Āfrikā? —

A:" Nekā — mūsu mīlā «Tēvijā»!

111

Jauns izglītības avots «Tēvijā»

Se laikraksts sniedz praktisku zinību:

Viņš pilns ira «briesmu» un «miroņu».
Kas viņā izglītību smeļas,
Tam visi mati kājās ceļas. 1

BRĀLĪBAS DZIESMAS

jeb

KLĀVIŅŠ UN GRAUDEKLIS ROKU ROKĀ

Nebei gv ļ i

Viens nebeiguls ap sevi citus vāk,
Lai izdabūtu varbūt «dakteri»;

Bet, aklu kaut ar simts ir pulcēti,
Neviens no visiem redzīgs neiznāk.

Pret «fondu»!

Jūs rakstnieku fondu varat gan skaust,
Bet rakstniecība — eppur si muove;

2

1 Jelgavas laikraksta «Tēvijas» redakcijas loceklis Graudiņš apka-

roja jaunāko literatūru un pats sniedza lasītājiem briesmu romānus:

«Briesmu salas mironis», «Pie velna purva» v. t. I. Ari Graudiņš, tāpat

kā Pūriņu Klāvs, nebija beidzis augstskolu. R.

2
Eppur si muove — tomēr kustas — Galileja vārdi, ka zeme to-

mēr kustas preti tumsoņu noliegumiem. R.
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Tai pretī stājoties, ragus var lauzt —

Tā baltiņu vērsis, kā «Tēvijas» gove.

Dzīvo kā brāļi

Viens brālis Rīgā sauc?
«Nāc talkā lamāt, grauds!»
No Mītavas brālis to sveic,

Bet prasa: «Jā, kā tad lai teic?»

«Kliedz pakaļ tik to, ko es, —

Un: pekeles! pekeles!»

Abi labi, baz — pekelēl

Viens lielās, — nu ņemšot uz grauda,
Un otrs teic: «tad ta man nauda!»

Bet par to graudela graudu
Var maksāt tik X 1 ā v i ņ a «Naudu».

DABISKS IZSKAIDROJUMS

Brencis:

Tā lieta tiešām ir traka —

Estnesis simtreiz to pašu saka;

Un, ja tu vinu sukā,

Ij to viņš pakal drukā;

Ja «g r a v d i ņ š» tā sacīto vēlreiz mal,

Viņš drukā to arī atpakaļ...
Nu teic, vai tāds jel maz jēdz? —

Žvingulis:

Jā, —r liellops
1

jau atgremot mēdz.

1 Liellops — vērsis — «Balt. Vēstnesis». R.
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PAR TRAKU —

Tiesnesis:"

«Kāds tavs amats?»

Strādnieks:

«Kā lai saku:

Vasar' mūrnieks, ziemu zaglis.» —

Tie s ne s i s:

«Jā, bet tas jau ir par traku!» —

Strādnieks:

«Lūk, to pašu sen jau saku.»

ATSKAŅA JAU PATI SAKA

Vecsauliets:

«Mēs labi zinām, kas jūs tādi jauniel
Lūk, atskaņa jau pati saka: ļaunie!»

Jaunsauliets?

«Jā, jūs gan ļauni neesat, nedz jauni,
Uz jums tik atskan: veci auni.»

ARĪ STRĀDNIEKI

Vai mēs pie darba vāji būtu?

Tik roku darbs par rupju mums, par grūtu.
Mums taču augstāka ir spēja:
Mēs pjaujam tur, kur prastie ara, sēja.
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DZEJNIEKS AIZ LETES

Domas smadzenēs zibeņiem šaudās,

Sirds aiz laimibas spēcīgāk, pukst:
Mūza man varenu dzeju čukst

«Jaunskungs, ē, spičku, še kapeika naudas!»

ODU SPĒJA

Reiz odi, kniši, mušas, blaktis

Ar baru lāci apēst draudēja:
Gan miegu laupīja tam dažas naktis,

Bet — pārāk liels viņš — apēst nespēja.
Tik noteica,

Ka lāča gala neesot garšīga.
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BALTIEŠIEM

Ilgi jūs gulējāt, kungi, vai gadu simtens jau garām.
Domājāt: līdzi ar jums latvieši ari vēl gul.

Maldāties, — latvieši modās, kad brivā tos laida, pie

miera;

Brīvā tie negāja snaust, īsti tad sākās tiem darbs.

5 Vērīgi skatījās tie, kas notiek viņpusē žogam,
Pasteidzās Eiropai līdz dzimteni izkopt un post.

Zemi ar, namus tie ceļ, brauc jūrā, tirgo, krāj mantu,

Šlipses un frakas sāk nest, glezno un dzejo, un dej.

Jūs tikmēr snaudāt un snaudāt, un atgremu gremojāt
klusu,

10 Sešsimti gadu bij grābts, sarausts un sanests, un ēsts.

Reizēm tik trūkāties augšā, kad atrauts jums tika kāds

kumoss;

Zobus tik spējāt tad griezt, kabatā dūres tik kniebt.

Būtu jums bijis cik prāta, jūs varējāt redzēt, ka sētā

Izauga zaļoksnis zēns, darbā labs palīgs un balsts.

15 Jā, bet jūs mācējāt vien tikai apspiest un turēt to

tumsā,

Nu ir par vēlu i tas, pats jau viņš logus sev ver;

Pats viņš grib sēsties pie galda un paēst, un domāt par

sevi,

Līdzi ar citiem grib spriest, kopīgi mājas grib kopt.

Neveikli ienāk viņš iekšā un netīšām pagrūž jūs
sānis —

20 Ko nu tur: prasts jau vēl ir, strādnieks un zemnieks

tik vien.

Zābaki ož vēl pēc taukiem, kā lāpstas rokas, sēst

blakus:

«Te tad nu atnācām mēs! Tagad jūs uzklausāt mūs!»
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Nesakāt: «Ko šis var runāt, jo latviešiem trūkst jau
to vārdu.»

Lai arī vārdu tam trūkst, rokas viņš palīgā ņems;

25 Runā viņš tiešām vēl klusu, kā iesācējs bailīgi
stostās, —*

Kur gan to mācīties bij, pieteikts bij: muti tur ciet!

Totiesu dziedāt viņš prot, pat Seuberlich's netiek tam

līdzi,

Skaistākas dziesmas nekad Baltijā dziedātas nav.

Dziesmas, kā zināt, bez briesmas, viņš labsirdīgs cilvēks

un lēnīgs,
30 Tikai, kad takti viņš sit, uzmanāt: galdi var lēkt.

Ceļaties, kungi, nu augšā, jo gulēt jau nebūs jums
miera?

Saule jau gabalā stāv, apkārt no darba viss dimdi

MODERNU ĢĒNIJU LĪGOJUMS

Būt moderns ģēnijs, — ak, kāda laimei

Un nu mēs vesela ģēniju saime:

Es — ģēnijs, tu — ģēnijs, Anss, Pēters ar—•

Kas cūkas ganīs? — Lai velns to dar'l

5 Mēs neesam vairs ar aklību sisti,
Mums noslēpums atklāts: mēs simbolisti —

Kas simbolists, tūdaļ nāk ģēnijos — švupsl
Mums ir ar savs ģēnijus ražojošs klubs.

Vai latvjiem bij ģēnijs bez mūsu kluba?

K> Un tagad, lūk, ģēniju vesela guba.
Un recepts vienkāršs: tik orģija,
Tik sistemātiska dumjība.
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Šais gaišajos lielrūpniecības laikos

Mēs lielumā ražojam orģijas tvaikos-

im Viss ir jau reiz teikts, kas labs un cēls.

Atgremo tikai, tu ģēnija dēls!

Kam vajadzīgs kas oriģināls tavām dziesmām,

No citiem ņem pantus un gleznas bez briesmām;

Tik bezkaunības tev daudz vajga būt, —«

20 Pats nepūlies, citi priekš tevis lai sūt.

Kurš gan no mums lai vairs dziļumus raktu,

Kas zelta grib, lai meklē, kur zagtu;
Ne mazāk spīdošs ir zagtais zelts

Par to, kas no paša iz zemes celts.

25 Un svešo zeltu, ko mēs čiepjam,
Mēs izkaļam plānu, par bleķi stiepjam,
Jo bleķis jau taisni mums lieti der,

Tie zelta gabali pārak sver.

Jā, agrāk dzejniekiem lielas bij skumjas,
30 Vai ideja augsta, vai domas nav dumjas? —

Kam ideju, domu? — Tik dumjībā
Mēs jūtamies dzejiskā sajūsmā.

Kad orģija ieņēma idejas vietu,

Sajūsmu deva un dūšu kā mietu:

35 Cik lieli mēs tikām un laimīgi,
Cik brīvi — no darba, mēs ģēniji!
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Vai nu savas dzejas gan iesim vairs vīlēt

Vai pantos un atskaņās teicienus spīlēt?!

Krauj vārdus kā salmus, — ja nepietiek,
40 Saucamās zīmes un punktiņus liek.

Kam vajadzīgs mums vairs rituma rituls,

Kad tā jau mums piekrīt dzejnieka tituls?

Kam gramatika, kam loģika?
Kad orģija uzvar un dumjība!

45 Vēl vecajam Vāgnerim uznāca trīsa,

Ka māksla gara, bet dzīve tik īsa:

Mēs gudrāki: mākslas mums nav nemaz,

Jo vairāk mums laika priekš orģijas.

Kas dzejo, ka vārdos ne prāts nav, ne sakars,
50 Tas moderns ģēnijs, tas dzejas makars,

Un to, kas slavē šo virekli,

To saucam par titānu — kritiķi.

Kas raksta, ka saprot to lielais pūlis,
Tas ģēnijs nav, tas ir prasts kūlis, —i

55 Tad isti mēs orģiju titāni,
Kad buldurējam kā tītari.

Tā jūsmās mums mutes skan dienām cauri,

Skan ausis, skan dvēsles un tukšie pauri, ««•

Mēs skanoši zvārguļi, dimdošs varš,
60 Mēs skanam — lai ārā sev plosās vai karš.
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Lai dzejojam tad, nu lai dzeram tik, dzeram,

Pēc spirta grādiem dzejoļus sveram,

Mums šņaba mēriņš ir pantu mērs,

Zaļš dzēruma velniņš mums ģerboņa zvērs.

PĒRKONA CEĻOJUMS

fragments no komiska epa

.Jau krēsla sāka nolaisties.

Pusgulu uz galda uzkāries,

Starp kājām krēslu, starp rokām galvu,
Sēd dzejnieks un bēdīgs grauž savu spalvu.

5 Grauž spalvu, kā sili grauž kumeļi, —

Iz spalvas sūc spēku un dzejoli,
Ko sirdis aizgrābt, ko pacilāt prātus;
I ēstgribā reizēm grauž spalvas kātus.

Bet tas ir reti; jo pārtikas,
10 Kā siļķes un melnmaizes garozas,

Var nopelnīt allaž, — bet, zināms, kas šķērdē,
Ed trīsreiz dienā, — to vecums pēc mērdē.

Ir caura dzejnieka elkone,

Šai pēdā kurpe, tai — tupelei"
15 Šāds saskaņas trūkums tam maz dara bēdas,

Kad saskan un atskan tik pantmēra pēdas.

Gan pastaigāt jaunglītos apģērbos
Un smalki ēst, padzert tam patiktos,
Kā dzejniekiem pieder, — pats Poruks to saka. —*

Bet kurš nu to negrib itat tā pasaule traka.



Ne bagātnieks vien grib, kam liktens tā likts,
Pats prastākais kalps grib, ja nedod, ir pikts.
Pēc tā visi plēšas: kā taukāki ēstu,

Kā miesīgas slāpes vissaldāki dzēstu.

25 Ne katrs tiek klāt, — vai tādēļ jau gaust?
Bet dzejniekam mērķus būs augstāki spraust:
Par neēdušiem viņš skaisti var skundīt,

Tiem vēsti par nākotnes ēšanu jundīt.

Un ziemu: jo aukstāk sals, drebuļos,
30 Jo karstāk tas vasaru iztēlos;

Jo tukšāks vēders, jo plašākās rīmēs

Viņš pilnību dziedās, jo plastiskāk zīmēs.

II

Uzreiz no briesmīga trieciena

Kā palēcās visa maz-mājiņa,
35 Kā vecīte bailēs tā apmetās tupu;

Es pats ar visu galdu klupu.

Uz mani kas uzgrūdās neganti,
Es jutu ko aukstu gar apkakli,
Man nelabi tapa: Ak, debess spēki 1

40 Nu tiešām grābj cenzors! Vai, mani grēkil

Ak, bailīgs ir latviešu dziesminieks,
Cik pantu, tik grēku, kā kartavnieks,
Ko cenzors izlaiž, to uradnieks vajā,
Un kritiķis beigās, vai tas gan paijā?
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«VIRPULIS». 1907. G.

EPIGRAMMAS

IDEJAS UN GALVAS

Ak, varmākas nopļaut sataisās

Iz mūsu galvām tās idejas,
Kas šķiet tiem pārāk brīvas, plašas.

Nē, draugs, no tā nav jābaidās,
Tie zin, ka idejas mūžīgas,
Bet nopļaut grib tie mūsu galvas pašas.

MŪSU ZELTA VALŪTA

Runāt ir sudrabs, klusēt ir zelts.

Ne velti mums runas aizliegums celts —*

Tā mūsu īstā zelta valūta,

Viss cits ir no nedroša papīra.

JOKS UN SPOKS

Kapitālista joks

Teic veca paruna:

«Nav darbs par kaunu,»
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Bet kuponu griešana
Paties' nav par ļaunu.

Kapitālista spoks

Bet valsts rente krīt un krīt,

Diez vai ko vērts būs vēl rit?

Vai aizņēmumu dabūs maz jaunu?
Tev kuponu griešana būs gan par ļaunu.

ZIŅOJUMS NO LAUKIEM

Viens lielskungs nomiris:

Liels laužu labdaris. —

Ko labu viņš ir darījis?
Ko? Viņš ir — agri nomiris.

VISPIRMS AKCĪZE

Tu tabakas dūmus labprāt od, —

Pirms iesmēķē, draudziņ, akcīzi dodl

Tu kociņus lieto, ko pīpiti degt,
Pirms akcīzes nodokli būs tev segt.

Tu sievišķiem gribi liķieri sniegt,
Dod akcīzi — prieku tad nevar tev liegt

PRET SAULI

Aizvien rēja suņi pret mēnesi —

Tādi jau suņiem tie tikumi.

Nu dibina viņi laikrakstu
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Ne pret mēnesi vien, bet pret — sauli,
Tā! tā! — Dabūs saules dūrienu,
Un laukā balēs viņu kauli.

KLUSĒŠANA — GRŪTĀKĀMĀKSLA

Tie prasa vienmēr runas brīvību —

Vai proU-kur vajadzīgs, klusu ciešanu?

Reiz lāva runāt — un? ņēmās par visu triekt.

Ka tūdaļ vajadzēja runas liegt.

PIEMIŅAS

IZ VECĀS DZIESMU GRĀMATAS

I

Gans gaužas

par savu ganāmo pulku

Ciekkārt mēs kopā nākam

Un vārdus runāt sākam,

Sirds man jau drebin dreb:'

Jo viņa zob' un mēle

Ir pātag', īlens, dēle;

Viņš manu sird' kā grebin greb.

II

Tārpi uz kungiem

Kam tu, cilvēks, tad tā dauzies?

Pīslīt, kam tu pīšļus dar'?

It kā traks uz citiem lauzies,

Ka tev' vairs ne valdīt var?
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Tārpu barība tu es',

Glāze tavu ģīmi nes,

Gan tie tārpi tevi zemos,

Kad tie tavas miesas gremos.

TAUTAS AIZSTĀVIS GROSVALDS

Grosvalds, mūsu tautas aizstāvis,

Praulienas muižu ieguvis,

Algu pēc nopelna saņēmis?
Būs tautas aizstāvim sējumi tauki,

Jo tautas asinīm aplieti lauki.

TAUTAS AIZSTĀVIS OZOLIŅŠ

Par Ozoliņu ne čiku, ne grabu,
Nedzird ne ļaunu vārdu, ne labu?

Vai viņš par tautu stāvējis,

Vai tikai dūšīgi — sēdējis
Un galā bez pretrunas aizgājis —i

Mūsu aizstāvis?

TAUTAS AIZSTĀVIS ČAKSTE

Lai domē kādi jautājumi ir,

Vispirms ir svarīgākais jāizšķir:
Ja tauta grib, lai es to aizstāvu,

Lai dod man palabāku samaksu!

Par nieka desmit rubļiem katru dien'

Tur nevar runāt, var tik klusēt vien;
Ja dome tik vien maksāt mēdz,

Tad manis pēc lai to ar slēdz.
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PRIEKŠLIKUMS PAR DĀVANU

MŪSU TAUTAS AIZSTĀVJIEM*

Kad domniekus martā atkal uz sēdi sauks

Man šķiet, tiem līdzi jādod kas jauks:
Kā būtu — goda bikses no tērauda,

Lai lielu sēdēšanu iztura

Un nejūt, ka tos kajam paspārda?

REFORMA

Viens jautājums aizvien man licies grūts:
Par ko gan ordeņus mēdz kārt uz krūts?

Tos dabūt mēdz par ilgu dienestu,

Kas izsēdējis biksēs caurumu.

Tad taču praktiskāk un gudrāk šķietas,
Ja kārtu ordeņus uz izsēdētās vietas.

SARUNAS STARP MĀJU ĪPAŠNIEKU LIELBERĢI
UN ĪRNIEKU MAZCINĪTI

I

L i c 1b c r ģ i s. Es sak', es sak' —

M a z c i n ī t s. Jā, kungs, jums taisnība.

Lielberģis. Tur nu viņi brēc iekš sav' buntavniek'

avīzes, kuras neviens godīg' cilvēk' nelas', ka ķēķus
slēdz ciet iekš Krievij', kur ļaudīm bads, un grib, lai Rīgā
tais' ķēķus, kur strādniekiem nav darba.

Mazcinīts. Jā, vai tu redz! Kas tad no tādiem ķē-

ķiem būs, ne tur var paēst, ne ko.

*
lemaksas priekš nodomātās dāvanas mūsu tautas aizstāvjiem tiek

šepat ar pateicību pretī ņemtas.
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Llelberģis. Ak, ko nu jūs zināt, Mazcinīt, bet es

sak\ tur tik viņi sanāk kopā un musina uz dump' un

streiko; lai nu pabado, kad grib streiku.

Mazcinīts. Jā, kungs, jums taisnība, kad nav darba,

tad streiko un bado.

Lielberģis. Un es sak', vai tur ir cilvēk' prāts celt

brēk' iekš avīz' un darīt nepatikšan' mums, labdomātāj'

pilsoņiem —? bada ķēķus neslēgt cieti, bet taisīt vaļā!
— Jā, es prasu, vai bads ir bads vai nav bads? KaJ

bads, tad bads, un tad nav nekāda ēšana.

Mazcinīts. Jā, jā, kungs, to jau pie mums, nabagi
ļaudīm, sauc par badu, kad nav, ko ēst.

Lielberģis. Es sak', es sak', tās avīzes!

- , f. mnffiii

Lielberģis. Es sak', es sak'!

Mazcinīts. Jā, jā, kungs, jums taisnība.

Lielberģis. Tur atkal iekš manu lapu raksta, ka

viņi aplaupījuši vakar vienu monopolbūde —

Mazcinīts. Jā, kungs, uz tām jau viņi gan.

Lielberģis. Nu, aplaupījuš', aplaupījuš', tā jau viņu
nodarbošan' —

Mazcinīts. Kā tad, kungs, lai jau nu būtu, sak, kurš

tad savā mūžā nav to pašu darījis —

Lielberģis. Ak, ko nu jūs zināt, Mazcinīt, — het

es sak', te atkal parādās iekš diengaismas viņu neprā-
tība un trakums; te stāv iekš ceitung, ka viņi vis' butei'

sasituš' ar koku un izlējuš' to šnaps!
Mazcinīts. Ak tu dieviņ, to dārgo slapjumiņu!

Lielberģis. Un es sak', vai tā nav zīme no Degene-
ration? kā nejēdzīgs lops, cūka, pats negrib dzert un

citam nevēl, apgāž silīt' ar kāj'. Būtu paņēmis katrs sev

butelīt' un krietni piedzēruš'; būtu tad viņus varējuš'
ātrāk saķert, bet ko nu tā! Negribēj' paši dzert, būt' at-

stāj uš' gordovojīšiem vai zaldāteliņiem —

Mazcinīts. Jā, jā, kungs, te ir mēs, mazie brāļi, ne

paost nedabūjām.

Lielberģis. Un tā nu esot pie viņ' tā jaunā strāva,

ka šnab' izlēji
M a z c i n ī t s. Jā, jā, kungs.

Lielberģis. Es sak', es sak'l
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CENZŪRAS BRĪVĪBA

Noklausīta saruna

Lasītājs. Vai jums nav tagad garš laiks, cenzora

kungs?

Cenzors. Es jūs nesaprotu.
Lasītājs. Jūs tagad taču neesat vairs pirmais litera-

tūras lasītājs un krējuma nosmēlējs kopš 17. oktobrī pa-
sludinātās brīvības.

Cenzors. Es redzu, še ir liels pārpratums" jums ir

gluži aplams uzskats uz cenzūras brīvību; tā taču nevar

neko citu nozīmēt kā cenzora, t. i., manu brīvību strīpot,
ko es gribu, bez kādiem ierobežojumiem no priekšnie-
cības cirkulāru puses.

Lasītājs. Jā, bet 17. oktobris ?

Cenzors. 17. oktobris, kā juras jāzina, ir brīnumu

diena; brīnums tanī dienā ir noticis reiz nu atkal. Jus

jau priecājaties, ka nu pasludināta brīvība «noziedzīgiem
uzņēmumiem» un varēs brīvi satricināt pamatus, — bet

notika brīnums, jūs pievilti savās cerībās, jo brīvība ir

dota kārtības un pamatu uzturēšanai un noziedzīgu no-

lūku iznīdēšanai! levērojat to labi, ka burvju grāmatā
par laimīgām un nelaimīgām dienām — 17. oktobra diena

ir iezīmēta par to, kurā velns tika nosviests no debesim!

Un velns ir dumpis.

Lasītājs. Tā, tā — bet, kad nu velns nosviests no

debesīm, tad viņš laikam uzkritis uz zemi un staigā ap-

kārt kā rūkdams lauva, meklēdams, kuru ...
Cenzors (bailīgi apkārt skatīdamies). No dieva puses,

nerunājat tā —1

Lasītājs. Bet tie taču skaidri dieva vārdi iz bībeles!

Cenzors (steigdamies prom). Man brīv visu strīpot,
cenzūras brīvība — man jāsteidzas pie darba.

Lasītājs. Vēl vienu vārdu — kur tad jūs ņēmāt, ko

strīpot? Neviens jau vairs nedod jums cenzēt!

Cenzors. Lai nedod! Es pats nopērku pa avīžu numu-

ram un strīpoju, ka zils tiek priekš acīm.
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Lasītājs. Vai tad nestrīpojat vairs ar sarkanu?

Cenzors (atmet ar roku aizsteigdamies).

PAMĀCĪBA AR MĪLESTĪBU

Mīļie bērni, metat grēkus,
Nedzenaties pēc tā jauna!
Dzīties, domāt — sagrauž spēkus,
Kādēļ domāt? — tas no ļauna.

5 Teikts jums: grecnieki ir liesi,

Novārguši, panīkuši,
Bet, kas taisni, tie patiesi
Tauki miesās, pārtikuši.

Glīti ģērbies, smaidiem vaigā —*.

10 Tā iet taisnais dzīves taku,

Drūms un niknis grēcnieks staigā,
Skrandās nabadzības smaku.

Melnais cirkulārs. Gluži slepeni!

VISIEM KĀRTĪBAS NODIBINĀTĀJIEM

Visiem nodaļu priekšniekiem un viņu pakalniekiem,
visiem jaunākiem un vecākiem palīgiem un palīgu palī-

giem, visiem goda un negoda kārtībniekiem, visiem brīv-

prātīgiem un amata spiegiem un tiem — kas grib par

tādiem tikt, visiem vecākiem pagasta vecākiem, kas no-

sēdināti atkal amatā, visiem zelbstšuceriem un mūsu sir-

dij iemīļotai melnai sotņai, un komorrai līdz ar visiem

atpakaļrāpuļu laikrakstiem:

Par visām lietām gods debesīm un kungiem virs zemes,

kas tik raženi veicinājuši mūsu labo lietu pie nemier-

nieku apkaušanas, dedzināšanas, kapāšanas, kāršanas, mo-
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elšanas un visādas iznīdēšanas bez visas liekas žēlastī-

bas un nevīrišķas mīkstsirdības! Sitat un kaujat jopro-

jām visus atkritējus no dieva un priekšniecības, kam tā

vara dota.

Bet mēs esam ievērojuši, ka jūsu svētīgā darbā cēlu-

šies traucēkli un kavēkli, kas nāk visvairāk no kopīga

plāna trūkuma un nezināšanas, ko ieskatīt par nemier-

nieku un kaujamu un no kādām zīmēm pazīt augšmi-
nētos nemierniekus.

Tādi kavēkli parādījušies, vienkārt, iekš tā, ka tikuši

sakauti un iznīdēti arī tādi, kas pieder pie mūsējiem;
tomēr te jāatzīst, ka slavējama ir kāvēju centība un ka

neviens nedrīkst ņemt to Jaunā, ja viņš aiz pārskatīša-
nās dabūjis pērienu vai lodi, jo mērķis bijis cēls: tēvijas

glābšana.
Bet diemžēl jāsaka, ka kavēkli, otrkārt, parādījušies

arī iekš tā, ka daži, kas saucas par melno sotņu un tēvi-

jas glābējiem, aiz muļķības vai ļaunprātības palaiduši
dažus nemierniekus ar neievērojamu pērienu un locekļu

maitāšanu: tas ne vien kavē mūsu darbības robežu pie-
nācīgo izplatīšanos, bet var arī nest samaitāšanu mūsu

pašu rindās.

Un ir dažās vietās, kā, piemēram, Talsos, šai ziņā iz-

strādāti ievērojami nosacījumi, bet diemžēl tie nākuši

mūsu pretinieku avīzes «Pēt. Atbalss» rokās, kur tikuši

izsmieti, un caur to nemiernieki ir brīdināti.

Dažās vietās atkal pat tik atklāti demonstratīvas ne-

miera zīmes kā — basas kājas, kuras jau pašas prasās
uz iepēršanu, netiek pienācīgi ievērotas, un tā tiek mul-

sināta mūsu melnās sotņas skaidrā apziņa.

Citur, it īpaši uz laukiem, melnā sotņa par mērauklu

ņēmusi «D. Z.»* un viņas latviskā izdevuma, t. i., «Rīgas

Avīzes», aizrādījumus; bet, cik nešaubāmi melna arī ir viņu

apziņa, tomēr tās ir vienpusīgi tautiskas un cenšas tikai

pēc latviešu izkaušanas, blakus ieteikdamas arī žīdu pie-
kaušanu laika kavēklim.

Mēs, netautiskā melnā sotņa, nevaram padoties tādai

tautiskai vienpusībai un sašaurināt mūsu darbību: mūsu

valstī ir 20 tautības un visas kaujamas vienlīdzīgi, ja
viņās parādās nemiera gars, atstājot priekšrocību val-

došai tautai tur, kur viņa nometināta.

*
«Dima Zeitunjj» — baronu avīze.
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Di.žās vietās ari uradņiki un citi zemāki ļaudis atsacī-

jušies no nemiernieku, kā sociālistu, kaušanas, aizbildinā-

damies ar nezināšanu, ko nozīmē sociālisti, bet aizmirs-

dami, ka ar likuma nezināšanu neviens nevar aizbildinā-

ties.

Lai visur šādus kavēkļus novērstu un ievestu vairāk

vienības mūsu darbībā, tad mēs sastādījām še pielikto
listi par nemiernieku, sociālistu un citu noziedznieku pa-

zīšanas zīmēm, līdz ar piekodinājumu kaut visus, pie kā

tādas zīmes tiks ievērotas.

Liste:

par nemiernieku, sociālistu v. c noziedznieku zīmēm

1) Sarkana krāsa visādos veidos un nokrāsās aiz-

rāda uz piederību pie nemierniekiem.

Sevišķa vērība sarkaniem krekliem, šlipsēm,
kaklautiņiem. bantītēm skolnieču bizēs, puķēm utt.

a) Piezīme pie piez, I.

Sarkani apakšsvārki ir līdzīgi noziedzīgi, un īsts tēvijas

mīlētājs un melnsotnieks nekautrēsies pārmeklēt ikkatru

sievieti pēc šīm noziedzības zīmēm.

b) P i ezī mc pie prez. I.

Līdz jaunu nolikumu izdošanai, pagaidām uz sevišķu

lūgumu par to, uzticamiem zemniekiem — gruntniekiem
no vietējās priekšniecības tiek atļauts turēt gaiļus ar sar-

kanām sekstēm, vajadzības gadījumā pat govis un zirgus
ar sarkanu spalvu. Kas nav izņēmis sevišķu atļaujas

zīmi, tam visi minētie kustoņi ar nozieguma zīmēm, lai

tie nesaceltu uztraukumu vietējos iedzīvotājos un neiz-

platītu kaitīgu garu, tiek atņemti un nodoti stražņikiem

un dragūņiem priekš iznicināšanas caur nokaušanu, svi-

lināšanu lēnā ugunL cepšanu un apēšanu.
2) Zila krāsa pati par sevi nav tik noziedzīga, bet

viņa top par tādu, kad parādās kreklos, tādēļ visi xil*

krekli kaujami.
Piezīme. Ja tiek pieķerta persona, kurai nobālējis zils

kreklis, tad tāda piekaujama jo vairāk par mēģinājumi

noslēpt un izdzēst nozieguma pēdas. Līdz ar šo bā-

lējušā krekla nēsātāju uzmeklējama un piekaujama ari

persona, kas bijusi piepalīdzīga pie krekla ziluma no-

dzīšanas caur mazgāšanu.
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3) Platmales ar platām malām kā noderīgas

noslēptuves noziedzīgiem skatieniem un nemierīgai sirds-

apziņai ir noziedzīgas, un viņu nēsātāji kaujami. Kur

tādas tiek pieķertas, tās noraujamas, vajadzības gadi-

jumā līdz ar iekšā tilpjošām galvām, bet, kur tas nebūtu

izdarāms, tur dodams nopietnis brīdinājums.
Piezīme. Dāmām atļauta cepuru nēsāšana, ķēkšām tur-

pretim tāda ālēšanās noliedzama.

4) Staigāšana basām kājām norāda vai nu uz

likumā noteiktu kāju apmundierošanās veida ļaunprā-

tīgu nicināšanu, vai uz noteiktas, pēc takses pienācīgas
zābaku naudas neievērošanu tēvijas rūpniecības pabalstī-
šanas labad, aizbildinoties ar maksātnespējību. Abi ap-

stākli ir noziedzīgi, un pēdējais ir pielīdzināms ļaunprā-
tīgam bankrotam, bet sodāms ar piekaušanu. (Salīdz,

noteikumus, pēc kuriem ar nabadzību nevar aizbildināt

noziegumus.)
5) Staigāšana ar saplīsušiem zābakiem

tāpat aizliedzama. Kas pie tā tiek pieķerts, no tā piedze-
nama caur kabatu tūlītēju izkratīšanu divkārtīga summči

priekš zābaku un pieklājīga apģērba iegādāšanas.
Piedzītā nauda nāk par labu pieķērējam un izmeklē-

tājam.

Piezīme. Ja noziedznieks ar šādu sodu nepaliktu mierā,

tad viņš piekaujams apelācijas (sic? red.) ceļā. (Šāda
apelācija mums izliekas nesaprotama? red.)

6) Pulksteņu nēsāšana pati par sevi ir miermī-

lības un labdomības zīme. bet, kur tā tiok lietota, lai no-

ziedznieka pazīšanu apgrūtinātu, tur noziedznieks smagi

piekaujams, un, ja pulkstenis ir no zelta, tad tas atņe-

mams priekš pārliecināšanās par zelta vērtību un provi;
kas no mazvērtīga metāla, tur tāda pulksteņa īpašnieks
kratītāja mānīšanas dēl piekaujams vēlreiz.

7) Gari mati piesavināti tai šķirai, kurai pēc likuma

īss padoms; kas, ļaunprātīgs un gudrs būdams, slēpjas

aiz īsa padoma zīmes, tas sodāms pēc mūsu likuma ar

matu izplēšanu un nodošanu tiesai.

8) Kas visādai priekšniecībai pēc iespējas neatdod

godu, tas sodāms.

9) Visi, kas izliekas aizdomīgi, tūdaļ sodāmi.

10) Lai neceltos pārpratumi, kas Jautu izvairīties no

soda noziedzniekiem, tad sods paātrinātā kārtā izpildāms
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iepriekš un tādā veidā, ka tiek atņemta lieka prāvoša-
nās un sūdzības kāre.

Tāpat jārīkojas šaubu gadījumos un — kad no līdz-

vainīgā tiek pienestas skaidras nevainības zīmes.

Piezīme. Nav pielaižama aizbildināšanās ar to, ka, pie-
turoties visā stingrībā pie šiem noteikumiem, būtu jā-

kauj visi vietējie iedzīvotāji bez izņēmuma, jo tāds

apstāklis norāda taisni uz vispārēja nemiera sagatavo-
šanu un uz nepieciešamu vajadzību spert neatlaidīgi

visstingrākos sojus.

ASINS VĀRDI

Mūsu tautas garamantu krājēji ir sakrājuši iz tautas

mutes pulka senu burvības vārdu, starp tiem tā sauk-

tos asins vārdus, kuri viņos tumšos māņticības laikos

tautai noderēja, kad vajadzēja apturēt asins tecēšanu.

Tagadējos gaišajos izglītības laikos tādi asins apturē-
šanas vārdi, protams, izrādījās par nevajadzīgiem, jo kas

tad caur tādu asins apturēšanu tiek panākts?

Vienīgi tas, ka apturētās, kaitīgās asinis saģiftē ar

nemieru visu miesu. Un miers mūsu izglītības laikos

atzīts par visaugstāko. Tas panākams tikai caur asins no-

laišanu.

Tādēļ še sakrāti moderni asins vārdi, tādi, kas neap-

tura, bet veicina kaitīgas asins notecēšanu; protams, ka

šādi vārdi nav krāti iz vienkāršās tautas mutes, bet iz

labākām aprindām. Šis krājums ir tikai mazs mēģinājums,
jo ir diezgan daudz grūtību, — vispirms jau tā, ka liela

dala asins laidēju daudz nevārdo, bet dara tik savu darbu,

un tad ari pašam krājējam var gadīties...

Tādi noklausītie asins vārdi būtu sekošie:

Kaut visiem romiešiem būtu viens kakls, ka es to va-

rētu nocirst ar vienu cirtienu. Cēzars Kaligula.

Neuztraucaties par brēkšanu, senatori, tur es lieku

tikai pārmācīt ar zobenu 5000 noziedzniekus.

Diktators Sulla Laimīgais.

Zīds jāsadedzina. Patriarhs (Natanā).
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Gaisā nešaut, patronas nežēlot!

Ģenerālis Trepovs.

Muižnieki, nešaujat zaķus! jums ir cēlāks medījums —

zemnieki! Kāda baronese.

Dur ribās, tur vairāk sāp! Barons Reke.

Kas tā par nemieru apspiešanu, kad kritusi tikai kāda

vecene un pāris bērnu?l Gubernators,

Es neapgrūtināšu valdību ar gūstekņu pievietošanas
pūlēm, — gūstekņu nebūs.

Kāds kara vadons Baltijā.

Nrr, ņrr, ņrrl Cerkesi un asins suņi.

ĢEOGRĀFISKI NOSAUKUMI

ar klat piekārtām atskaņām
labākas atmiņas dēļ

Pēterburga —1

Janvāra dienu asins urga.

Maskava —

Kur teic Dubasovs: par maz kava.

Varšava —

Kur karaspēks, cik var, šāva.

Odesa —

Tur dumpi ar asinīm nodzēsa.

Lodze —

Pirmā pacēlās nemiera odze.
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Kišiņeva —i

Pirmā pogroma piemēru deva.

Bjelostoka —

Zvēriskākā pogroma moka.

Valka —

Kur ļaudis cirsti ka malka.

Rauna —

Dievgalds übagiem bij no 1 a v n a*.

Cēsis —

Kur niedrājs ozolus plēsis.

Sodi —

Atnesa noziedzniekiem lodi.**

Jelgava —

Kara stāvokli dumpja dēļ gava.

Talsi —

Par tavu postu raudam ar balsi.

Piebalgas skola —

Varmākam mācību deva uz sola.

Tukums —

Pirmoreiz redzēts naidnieku raukums,

* Vasarā 1905. g.
•*

Revolūcija sodīja.



171

BENDE DEIBLERS UN VIŅA NĀKOTNES PLĀNI

Avīzes ziņo, ka 27. jūl. a. c. Parīzes tautas vietnieku

nama budžeta komisija izdzēsusi budžetā izdevumus par
bendi, gribēdama aizrādīt uz nāves soda atcelšanas nepie-
ciešamību. Caur to valsts ik gadus ietaupīs 27 000 franku.

Bende Deiblera kgs līdz ar saviem palīgiem būs drīz

spiests meklēt citur peļņu caur savu roku darbu.

Kā dzird, tad viņš nebūt neesot noskumis, ka nedabū-

šot vairs frančus priekš nobendēšanas: viņš nebūt neesot

šovinists — pārspīlēts franču patriots un labprāt noka-

pāšot galvas arī citu tautību locekļiem.
Daži avīžnieki — vācieši pat apgalvo, ka viņš savos

sirds dziļumos palicis vēl aizvien vāciets un kapājis lab-

prāt franču galvas, jo tās piederējušas vācu «Erbfeind»,
dzimtam ienaidniekam.

Laikam uz šo pēdējo pārliecību pamatojas arī baumas,

ka baltieši cerot slaveno bendi un tautieti iegūt savā die-

nestā, jo viņiem esot tāpat jāapkaro dzimts ienaidnieks

savā «Heimatschollē». —

Tomēr Deiblera kandidatūrai še neesot pārāk labas ce-

rības, jo pašu baltiešu aprindās pret to cēlusies zināma

kurnēšana; to uzskatot kā neuzticības zīmi pret vietējiem

spēkiem, kuri praktiķa jau labi iestrādājušies un no ku-

riem daži pāris gados varot uzrādīt vēl lielāku skaitu

praktisku operāciju nekā Deiblers pa visu savu mūžu.

Mākslas ziņā Deiblers varbūt esot pārāks, bet jāievēro-
jot, ka Baltijā esot darīšanas ar vienkāršiem, rupjiem
zemniekiem un tautas skolotājiem, kuri nebūt neprasot
lielas mākslas pie viņu apkalpošanas pēdējā ceļā; vis-

maz sūdzības no notiesātiem nekādas neesot dzirdētas.

No otras puses, atkal runā, ka pats Deiblers nebūt ne-

kārojot stāties baltiešu dienestā; baltieši negribot algu
izmaksāt skaidrā naudā, bet lai Deiblers pats to piedze-
not no notiesātiem.

Deiblers turpretim dabūjis piedāvājumus, kuri tiešām

karaliski, no citas puses. Tur viņam pat nebūšot jānes
savā ziņā nepatīkamais bendes vārds, bet viņš varēšot

saukties pēc patikšanas — par direktoru, apgabala pār-
valdnieku, ministri utt.
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PASKAIDROJUMS MEDĪBU DRAUGIEM

(Mednieku kalendra labākas saprašanas dēļ)

Kāds medību draugs raksta sekošas rindiņas, kuras

viņš esot iesūtījis baltiešu kārtības draugu avīzēm, bet

tās atstājušas viņas neievērotas, jo lieta esot pati par

sevi saprotama. Mums tomēr likās, ka dažām aprindām
tāds uzskats uz lietu, kāds izteikts paskaidrojumā, rādī-

sies svešāds, un tādēļ mēs to še nodrukājam:
Daudzi «augsto medību» mīļotāji, kuri nenododas ar

«nevainīgiem» zaķīšiem un irbītēm, bet ar plēsīgiem zvē-

riem, Jaujas sev laupīt mednieku prieku un veselīgu
kustēšanos caur medību likumu pārāk bailīgu un šaur-

sirdīgu iztulkošanu.

Medību likumi — tā Kurzemē, kā Vidzemē — zinā-

mos laikos gan aizliedz medības uz «zemiem radīju-
miem» — t. s. nevainīgiem lopiņiem (kaut gan patiesībi
viņi visi vainīgi), bet šāds aizliegums nebūt nav spēkfi

priekš plēsīgiem un «vainīgiem» kustoņiem, kā vilkiem,

lāčiem, lapsām, mežabrāļiem, revolucionāriem, izbēgu-
šiem skolotājiem un vispāri zemniekiem, kuri kārtīgi ne-

maksā savas nodošanas medības zīmju īpašniekiem jeb
baroniem.

Tos var šaut katrā laikā un vietā, kad tikai sastop.
Un visas grūtības še nepastāv likuma nosacījumos, kuri

ir dažādi, un papildinājumos, bet taisni šinī sastapšanā un

rokā dabūšanā. Jo visi šie plēsīgie kustoņi ir spītīgas da-

bas un turas pretī, jā, nereti pat paši uzbrūk.

Uz dažu sugu iznīcināšanu ir izsolītas godalgas, no da-

žām par pierādījumu jāpienes nogrieztas ausis vai ragi, —

mo pēdēji minētām sugām tas nav vajadzīgs, un prēmija
tiek izmaksāta, kad pienes tikai nošautā pasi vai citu per-

sonības apliecību.
Kas zīmējas uz medību ērtību, tad jāsaka, ka mežabrāli

vislabāk šaujami ziemā, kad tie nedabon paslēptuves un

barības un reizēm nāk paši no mežiem laukā un dodas

medniekiem rokās, tad viņi visvieglāk nošaujami. —

Vēl jāpiezīmē, ka šos mežabrāļus var šaut ne vien mežā

un uz laukiem, bet arī pilsētās; mierīgie iedzīvotāji tiek

tikai brīdināti nestāties mednieka lodēm ceļā. Kas dara

tam pretī, var tikt no lodēm ķerts, bet, ja paliek sveikā,

nāk visādā ziņā karatiesas priekšā, kura rīkojas pēc kara-

laika likumiem.
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Patriotisku nolūku labā: lai iztīrītu mūsu deutsche Hei-

matscholle, taisni vēlams, ka šimbrīžam saudzētu vilkus,

lāčus, lapsas utt. un piegrieztu vairāk vērības mežabrā-

ļiem, uz ko jau aizrādīja jūtīga sievietes sirds, baroniete,

kura «Dūna Zeitungā» to pašu ieteica kā pirmā jau priekš
gada. Lai man ļauts nobeigt savas piezīmes ar dzejnieka
vārdiem:

«Ja gribi zināt, kas der un pienākas, tad apprasies pie
cēlām sievietēm.»

P. S. Par godalgām uz mežabrāļu galvām tuvākas zinas

pasniedz guberņas avīzes.

Kas ar mežabrāļu medīšanu grib nodarboties amata pēc,
var iestāties «brīvprātīgos policistos», arī «selbstšuceros»;

pieteikšanos pieņem visi baltiešu orgāni.
Kas pats neprot šaut un mīl no traucējumiem un nepa-

tikšanām brīvu ģimenes dzīvi, var uzrādīt mežabrāļu un

citu viņam nepatīkamu personu uzturas vietas; tādas zi-

ņas meklē sevišķi «D. Z.» un viņas kalpone «Rigas

Avīze».

NEIEVED MŪS KĀRDINĀŠANĀ

Direktors (pusdienu ēdot). Kas tur par traucējumu?
Tu, cilvēks, nedabūne paēst!

Saimniece. Streikojošie strādnieki vēlas ar jums
parunāties.

Direktors. Viņi grib, lai tiem paīsina darba laiku,

un man nav laika ne paēst. — Laidiet vien iekšā, tik aiz-

nesat papriekš kaviāru un vīnu projām.

TĀDIEM NEKAD NAU DIEZGAN

Fabrikants uz strādniekiem? «Ko? Jūs gribat vēl

vairāk algas? Ar sešiem rubļiem par nedēļu jūs nevarat

dzīvot? Par sešiem rubļiem var taču dabūt jau labāko

ārzemes šampanieti —I Es pats dzeru pat vēl lētāku!»



174

MODERNA TIESA

A. Vai Zariņš arī tika notiesāts?

B. Jā, uz 500 kokiem.

A. Bet pret viņu taču, kā tika teikts, neesot bijuši ne-

kādi pierādījumi?
B. Pierādījumi gan ne, bet viņš tik spītīgi liedzās, ka

caur to tika aizdomīgs vislielākā mērā par ļaunprātīgu
domu virzienu.

BALSS IZ PUBLIKAS

Mums pienācis no laucinieku puses šāds pieprasījums?
«Vai ģenerāls Trepovs ar savu pavēli «Nežēlot pa-

tronus!» ir zīmējies arī uz mūsu baznīcu patro-
niem? Un vai uz šo pavēli var droši atsaukties kā uz

kompetentu un likumisku?»

Kas zin atbildēt?

RĒĶINU UZDEVUMS

Par Čikāgas miljonāra Māršala Fīlda ārstēšanu septiņas

dienas ilgi Ņujorkas ārsts Dr. Billings prasa 50 000 rubļu,
kā rakstīja visas avīzes.

Sakāt nu man: ja par viena cilvēka ārstēšanu jāizdod
50 000 rubļu, cik būtu jāizdod par 50000 cilvēku ārstē-

šanu?

— Nekā, jo nabagu ārsts ārstē par velti.

DIVĒJĀDI SVARI

Taisnība (kapitālistus svērdama). Jūs esiet svērti

un svērti un par viegliem atrasti.
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Strādnieki (viņus līdz ar naudas maisu uz svariem

uzlikdami). Jūs esiet svērti un svērti un par smagiem at-

rasti.

SARKANĀ KRĀSA

Brencene. Bet sakāt, mīļa Zvingulen, kā tad var

pazīt, kuri tie zicilisti?

Zvingulene. No sarkanās krāsas, Brencen, no sar-

kanās krāsas! Skatāties vien, kur kādam kas sarkans klāt,

vai šlipse, vai krekls, vai kas cits, tas droši vien ir zici-

lists.

Brencene. Vai dieviņ! Vai dieviņi tad jau mans vīrs

arī ir zicilists.

Zvingulene. Nu, kas tad viņam ir sarkans?

Brencene. Ak, viņam vienmēr ir — sarkans deguns!

DZIĻI GRIMUŠI!

Vīrs. Mana mīļā Luīza, mēs esam bankrotējuši! Ne-

viens cilvēks negrib man vairs naudas aizdot — man ne-

paliek nekas cits pāri kā godīgs darbs!

Kundze. Ak, kas to būtu domājis, ka mēs tik dziļi

grimsim?!

DIBINĀTAS BAILES

«Kādēļ jūs tāda uzbudināta, kundze?»

=— «Ak, es biju priekšlasījumā, un tur teica, ka saule

spīdēšot tikai vēl 56 miljonus gadus!»
— «Vai tad tas jūs var tā uzbudināt?»
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— «Jā, vai zināt, kad to dabūs dzirdēt mūsu" Bodnieks,

viņš tūdaļ pacels petrolejas cenul»

GRŪTS TICĪBAS JAUTĀJUMS

Zēns. Un vai misionārs no mežoņiem tiešām ticis ap-

ēsts?

Mācītājs. Jā.

Zēns. Un vai misionārs nāks debesis?

Mācītājs. Visādā ziņā.

Zēns. Vai mežonis arī?

Mācītājs. Tas ne.

Zēns. Bet kā tad misionārs var nākt debesīs, kad me-

žonis nenāk — viņš taču ir mežoņa vēderā?

Mācītājs. ?!

KO ŠIS GAN IEDOMĀJAS!

Virsnieks uz zaldāta, kurš iedzēries? «Tu jau atkal

iedzēries! Ko tu gan iedomājies, vai esi ģenerālis, ka vari

žūpot, cik gribi?»

LAULĪBAS PAMATS

Skolotājs. Kas ir iecēlis laulību?

Skolēns. Dievs.

Skolotājs. Labil un kur viņš to iecēlis?

Skolēns. Paradīzē.

Skolotājs. Ar kādiem vārdiem?

Skolēns. Es gribu ienaidu celt starp tevi un sievu.



177

KO NEVAR, TO NEVAR!

Skolotājs (uz skolēniem). Nu jau trešā reize, kopš

jums uzdevu «Pasaules radīšanu», un jums vēl ar to

neiet!

Ludis (drošākais no citiem). Jā, skolotāja kungs, mī-

ļajam dievinām jau ari priekš tā vajadzēja sešu dienu.

VIŅŠ ZIN LABĀK

Skolotājs bija runājis par alkohola dzeršanas ļaunām
sekām, ka tā sapostot miesu un garu un ka no tās se-

višķi jāsargājoties jaunos gados, lai nesabojātu sev visu

vēlāko dzīvi.

Pēc stundām saimnieka dēlēns pamāca kalpa dēlēnu:

«Ko nu tas skolotājs zin! pats prasts un citus par tādiem

grib mācīt. Kurš puika ģimnāzijā nepratīs iemest, tas ne-

tiks uzņemts klunkurnieku klubā, un, kas nav bijis klun-

kurniekos, tas netiks korporeļos. Bet tādiem jau ir sabo-

jāta visa vēlākā dzīve, jo virjš famīlijās neskaitīsies līdzi.»

NELAIMES PUTNS

lerēdnis? «Es tiešām esmu nelaimes putns! Šonedēļ

priekšnieks mani pieķēris pie visādiem darbiem, tikai ne

pie darba.»

SĀKUMS NO GALA

Dzērājs? «Tā! — —i Nu es iedzeršu vēl vienu glāzi,
un tad es sākšu žūpošanu.»
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KĀDĒĻ PĒTERIS ZVEJOJIS NAKTĪ

Skolotājs pārrunā ar bērniem Pētera zveju un lielo

lomu; beigās viņš ieprasās:
«Kādēļ mācekļi zvejojuši taisni nakti?»

Kad neviens nezina pareizas atbildes, mazais Anrīts

pieceļas un saka:

«Tādēļ, ka naktī gardavoji guļ!»

Par daudz slepeni!

PAGASTVECĀKĀ TĀRPINGA RAPORTS

Visucienīgam, žēlīgam barona oberlielkun-

gam un zelbstšmuca priekšniekam.

Vispadevīgākais raports no

vispazemīgākā Līdējmuižas

pagastvecākā Tārpinga. Vie-

nam visžēlīgam baronaober-

lielkungam.

Caur šo vispadevīgāk ziņoju par zemnieku nomierinā-

šanas darbību mūsu pagastā līdz ar lūgumu dot mums

tālākus priekšrakstus.
Trīs soda ekspedīcijas, kuras trīsreiz ar uguni, pulveri

un nagaikām iztīrīja mūsu pagastu uz Jūsu visžēlīgo pa-
vēli un ar sešu baronu lietpratīgu palīgu, nav vairs pāri

atstājušas nevienas dumpīgas mājas, kuru saimnieki kād-

reiz nebij sveicinājuši lielkungus un nebij spējuši tiem

laikā samaksāt renti. Visas vilku un lapsu alas, no kurām

nabaga lopiņus bija izdzinuši neģēlīgie mežabrāli, ir ta-

gad iztīrītas no šiem pēdējiem un atdotas viņu īstajiem

īpašniekiem: vilkiem un lapsām. Visur tagad valda miers

un klusums.

Pāris gāju putni un viens skroders, kas bija iedrīkstē-

juši pacelt savu balsi ar blēņu dziesmām, tika izķerti un

top še klāt pielikti.
No soda jātniekiem samīdītā labība un zāle arī gan

iedrīkstējās pacelt galvu dumpīgās mājās, bet viņa tika

tūdaļ nopļauta un konfiscēta.
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Pa ekspedīcijas laiku tika izdeldēti visi Ozoliņi un Kal-

niņi; bet, tā kā tādu nepietika priekš tik daudz ekspedī-

cijām, tad priekš trešās ekspedīcijas taisījām uz tādiem

klabarjaktis kaimiņpagastos un priekš otras noņēmām arī

citas kociņu sugas, kā Bērziņus, Klaviņus, Osīšus un t. t.,

atstādami viņu atraiknēm un mantiniekiem tiesību pierā-
dīt, ka tie bijuši nevainīgi.

Iztrūkstošo Kalniņu vietā ņēmām arī Aizkalniņus, Pa-

kalniņus, Lejiņus, Lauciņus utt.

Kad mēs pēc ekspedīcijām vēl brīvprātīgi pārsijājām

pagastu, tad atradām, ka ir ieviesušies dalidz Eihu, Eih-

baumu, Kleinberģu un visādu sugu Bergu.

Pazemīgi lūdzu dot priekšrakstu, ko ar tiem darīt, pie-
zīmēdams, ka mans znots un skrīveris arī ir Eihbaums un

man viņa pakāršanas gadījumā celtos nepatikšanas. —Vai

nevarētu viņus atzīt par vācu patriotiem vārda pēc?
Tad ienāca sūdzība no krodznieka Ozoliņa atraiknes, ka

viņas vīrs bijis uzcītīgākais spiegs un mežabrāļu ķērājs

un tādēļ to nevajadzējis pakārt; viņa prasa skādes atlī-

dzību un citu vīru.

Man jāsaka, ka nelaiķis bij tiešām mūsu lielākais spiegs
un savu uzticību pierādījis arī caur to, ka nepretojās kār-

šanai, jo likums paliekot likums.

Mēs tagad lūdzam pēc cita spiega, kurš varētu izpildīt
arī krodzinieces vīra vietu.

Tad cienījamais mācītāja kungs sūdzējās, ka priekš
viņa pakārti tikai seši Kalniņi; mēs gan piekārām klāt vēl

trīs brāļus Cinīšus, bet viņš atsaucās, ka Cinīši neesot

Kalni; un vairāk mums nav pie rokas, kā jau teikts.

Vai nevarētu tadēj izsūtīt kādus no citurienes?

Beigās turu par savu patīkamu pienākumu piemetināt,
ka pēc tādiem nomierināšanas panākumiem visiem aizbē-

gušiem baronu lielkungiem nebūs vairs nekādu šķēršļu

izrādīt savu pazīstamo drošsirdību un kvēlošo tēvzemes

mīlestību un atgriezties gaidīšanā pamirstošā muižā.

Vispazemīgākais pagastvecākais Tārping.

Redakcijas piezīme: Mums ziņo, ka «vispazemīgākais Tār-

ping k.» saņēmis gluži necerētu algu par saviem nopelniem.

Zelbstšuca priekšnieks ievērojis, ka viņš augšējā raportā uzrunāts

par «zelbstšmuci», ieskaitījis to par briesmīgu apsmieklu un pasu T*r-
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piqu saminis kājām, lai tas kā locījies un dievojies, ka visi taču tā

saucot brīvprātīgos policistus un viijš nezinājis nemaz cita nosaukuma.

GARĪGA IZPĀRDOŠANA

Par stipri pazeminātām cenām

Miera bazūne. — No kadetiem stipri no-

lietota 3 kap.
Debess manna. — Ļoti noderīga streiku

laikā 3
„

Cienīgstēvs. — Resns, ar visu grāmatu un

naudas maku, Leimaņu Jāņa izdevumā
. .

5
„

Dievs svētī tavu iziešanu. — leteicama

aizceļojošiem baroniem 30 „

Ceļš uz debesīm. — Maz pieprasīts, tādēļ —

mazturīgiem par velti 3
„

Pērļu rota. —Pa vecam pirkta no huligāniem 5
„

Ceļa spieķis. — Stipri aizlūzis, tādēļ par . 3
„

Gani manas avis! —Uzaicinājums no aiz-

bēguša mācītāja. Tiek izplatīts par velti . « 0
„

LĪDZCIETĪGS TĒVS

Moderna glezna •plein-air» gaismā

.. . Viņi stāvēja pie lielās mašīnas, iz kuras riteņiem

pašlaik bija izvilkti divu strādnieku līķi; nelaimīgie bija
tikuši nosisti tādēļ, ka nebija priekšrakstīto aizsargu ierī-

kojumu.
Vienam bija kājas atrautas, otram galvas kauss sadra-

gāts.
Bērni kliedza, sievas vaimanāja.

Mācītājs pienāca pie fabrikas īpašnieka miljonāra, kurš

bēdīgs un satriekts stāvēja nelaimes vietā.
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«Es priecājos, ka redzu jus tik aizgrābtus, mans mīļais

komercijas padomnieks. Es redzu, jūs esat darba devējs
pēc tā kunga prāta, līdzcietīgs tēvs saviem ļaudīm.»

«Jā, es jau nekā nesaku, ka tie ļaudis man tā vienmēr

samaitā mašīnasl Nu atkal ritens pagalam un mašinai jā-
stāv — kad jūs zinātu, cik tur zaudējumu jācieš!»

SAIMNIEKS KĀ TĒVS

Man ir zeme un lopi, un rīki,

Dabūsat maizi, tik nestāvat dīki.

Manā muižā darba ir daudz,
Lai tikai čakli strādā ļaud's.

5 Ja kuram kalpam tīk maizi grauzt,
Lai iet priekš manis akmeņus lauzt;

Ja kalpa cilvēks grib zābakus aut,

Lai iet priekš manis sienu pļaut.

Ja kura kalpone brunčus grib ģērbt,
10 Lai iet priekš manis dzijas vērpt.

Lai ļaudis tik manu darbu dara,
Man maizes diezgan priekš visa bara.

Bet, kam netīk manu darbu strādāt,

Vai priekš tāda lai eju ko gādāt?
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AMATS BEZ EKSĀMENA

Vācu ķeizars Vijums II bieži vien izteicis savu visaug-

stāko nepatikšanu par avīžniekiem, kuri nestāv viņa algā.
«Matin» atstāsta, ka Vilums kādam franču fabrikantam

sūdzējies, ka avīžniecība esot vienīgais amats, kura izpil-

dītājam neesot nekāds eksāmens jānoliek, nedz citādi kā

jāpierāda savas spējas priekš amata.

Uz to «Matin» piezīmē:
«Diemžēl avīžnieki nav vienīgie, no kuriem neprasa

eksāmena. Tādā pat stāvoklī atrodas valdnieki.»

NEKRONĒTAIS KARALS

Džons Rokfellers, amerikāņu petrolejas kārais, kurš

sver savus 650 miljonus dolāru, atbrauca uz Eiropu. Kāds

moderns valdnieks lika viņam teikt: viņš loti cienot ka-

raliskus tirgoņus un labprāt pieņemšot viņu pie sevis

audiencē.

«Yes!» atteica nekronētais kolēģis: «Es esmu runājams
starp 11 un 12.»

STINGRA PAVĒLE

Pēdējais Hesenes valdnieks kūrfirsts Fridrihs Vilhelms

nevarēja ciest, ka kāds cilvēks priecājas, tādēļ viņš mē-

ģināja visiem darīt nepatikšanas.
Šo viņa rakstura īpašību prata izlietot labi karjeristi.
Kāds augstāks policijas ierēdnis bija kritis pie viņa

nežēlastībā un tika pārcelts iz galvas pilsētas Kaseles uz

citu vietu.

Lai no tā izvairītos, karjeristu ierēdnis sadraudzējās ar

kūrfirsta bārzddzini, kurš viņa augstībai ik dienas, iezie-

pēdams visaugstāko zodu, pastāstīja par galvaspilsētas
notikumiem.
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Kad nu kādu rītu kūrfirsts atkal aptaujājās, kas jauns
Kaselē, bārzddzinis atbildēja:

«Visa Kasele lieliski priecājas, ka policijas direktors ir

reiz projām!»
«Paliks vietā!» atrūca kūrfirsts, un jau pēc pāris stun-

dām laimīgam ierēdnim bija rokās stingra pavēle palikt
savā vietā Kaselē.

ĀRSTI VAR JUSTIES PAGODINĀTI

Vācijā, Vestfālijas pilsētā Hāgenā, pilsētas domes sēdē

kāds pilsētas tēvs paziņo par jauniem ielu nosaukumiem

un izskaidro, ka ārsti jutīšoties loti pagodināti, kad trīs

ielas tikšot nosauktas pazīstamo dabas pētnieku Bēringa,
Koha un Rentgena vārdos.

Bet te kāds cits domnieks piezīmē, skaliem smiekliem

atskanot, ka visas trīs ielas aizvedot — uz kapiem un ka

tādēj jāšauboties, vai ārsti priekšā liktos nosaukumus uz-

skatīšot par glaimiem savam amatam.

APSMIEKLA KARTIS PAR VĀCIEM

Vācu pavalstnieki — ceļotāji sūdzējās, ka Šveicē izpla-
tītās apsmiekla kārtīs par vāciem esot tēloti «prūši».

Izmeklējot izrādījās, ka šīs kārtis zīmētas no vācieša un

izgatavotas Vācijā, Leipcigā.
Šveices avīzes piezīmē, ka vācieši par sevi vislabāk va-

rot spriest, vai tie esot prūši.

KURA ZINĀTNE VISVECĀKĀ?

Ap galdu apkārt sēd četri studēti kungi: tieslietu pra-

tējs, ārsts, elektrotehniķis un mācītājs.
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Izcēlās strīds, kura zinātne pasaulē visvecākā.

Tieslietu pratējs teica: «Visādā ziņā tiesu zi-

nātne. Viņa bija pazīstama jau paradīzē, jo Ādams un

leva tika izsūtīti!»

Ārsts atbildēja: «Nē, ārstniecība bez šaubām ir vēl

vecāka. ledomājieties vien, ka Ādamam tika izdarīta ope-

rācija, lai dabūtu ribu priekš sievas taisīšanas!

Tas taču bija vēl priekš paradīzes!»
Elektrotehniķis iebilda: «Tas viss jums nekā ne-

palīdz! Priekšroka mums, elektrotehniķiem. Jo pirms vēl

bija viss tas, bija teikts: «Lai gaisma top!»»

Mācītājs teica: «Es negribu ķildoties, bet priekš
roka mums, mācītājiem. Jo pirms vēl bija gaisma tapusi,
bija taču mūsu tumsība.»

PĀRSKATĪJIES

Pie Sen-2ista, kurš atradās cīņā pret emigrantu pul-
kiem, kas nāca apspiest franču revolūciju, Šarlrūes virs-

pavēlnieks aizsūtīja kādu Austrijas oficieri ar uzaicinā-

jumu parakstīt padošanās līgumu.
«Loti nožēloju,» atbildēja Sen-2ists laipni un it kā no-

kaunējies, «bet es esmu aizmirsis savu rakstāmo spalvu
Parīzē un paķēris līdzi tikai zobenu.»

MŪSLAIKU KĀZAS

Šogad jūnija mēnesī Pēterburgas cietumā Vīborgas

priekšpilsētā svinēja savas kāzas «politiskais» Dr. philos.

Avksentijevs.
Kazu viesi bija «politiskie», citu starpā Hrustaļevs-No-

sars un Trockis.

Pēc brokasta ar politiskām runām — jaunais pāris tika

šķirts, un vīrs un sieva katrs atgriezās savā cietuma ka-

merā.
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IZ MŪRNIEKU PRAKTIKAS

Mūrnieks nokrīt no trešā stāva stalažām, bet, par laimi,

uz smiltsgubu, tā ka paliek dzīvs. Uzraugs tūdaļ klāt:

«Kas tad jums ienācis prātā — tik agri jau nākt zemē?

Līdz beigām vēl vesela stunda, — vai jūs gribat caur tādu

aplamu krišanu patvarīgi panākt darba laika saīsināšanu?

Jums tiks tūdaļ alga novilkta!»

Kā nama īpašnieks to saprot

īrnieks. Šo krāsni nevar iekurināt, viņa nevelk.

Nama īpašnieks. Ah tā! Tad jau jūs ik mēneša

ietaupāt uz malku pieci rubļi. Tādā kārtā man vajadzēs
Jums paaugstināt īres maksu par samērīgu summu.

PASES REVĪZIJA

(Tulkojuma)

Kad oktobra dienās dzelzceļa vilciens

Pie krievu robežas pienāca,
Kāda kundze, brīnišķi stalta un cēla,

Iz vieniem ratiem izkāpa.

5 Bet it kā rūpes un savāds nemiers

Bij svešai no sejas nolasāms:

No tālienes tā bij atbraukusi,

Un Krievijā viss tai bij nezināms.

Tai acis zibsnīja cēlā drosmē,
10 Kaut ar pierē bij sāpju nozīme,

Un zem vienkāršās ceļa galvas segas

Bij redzama frīģiešu cepure.
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Kad robežnieks svešajai noprasīja?
Kāds vārds? Kāds mērķis? No kurienes tā?

15 Tā atteica: «Mani par Brīvību dēvē
t

Es pirmoreiz iebraucu Krievijā.

Jūs gribat manu pasi? — es lūdzu,

Kāds ierēdnis to jau skatīja,
Grāfs Vite pats man izdeva viņu,

20 Un visaugstāki tā ir signēta.

Aiz bailēm grāfs šurp mani aicināja,
Lai es slāpētu augošo nemieru

Un lai ar palīdzīgu roku

Valsts grūstošos pīlārus stutētu.

25 Man uzdots raisīt saistīto vārdu

Un miera sēklu izkaisīt,

Un ministru sēdekļus vecu vecos

Ar jaunu saturu piepildīt.

Mans mērķis? — katram viegli protams,
30 Mans amats? — no visiem minēts tiek;

Tik viens, kas man vēl pašai nav zināms, —

Cik ilgi man Krievijā jāpaliek?»

«Jūs varat ceļot!» robežnieks teica

Uz svešo kundzi, bet klusītim
35 Viņš apkārt stāvošiem iečukstēja"

«Gan mēs viņu drīz atkal redzēsim.» —?

Kas Krieviju pazīst, arī tiešām
Sim pareģojumam piekritīs;
Viņš zin, drīz policija svešo

*o Pār robežu atkal izraidīs.

TAUTAS DZIESMAS

Visi saka, visi saka:

Taisiet cisas, ej't gulēti
Tā vārdiņa nesacīja:
Ēdīsim vakariņasl
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5 Esti grib, dzerti grib
Mans mazais vēderiņš;

Vai ar dziesmām piedziedāšu
Savu mazu vēderiņu?

Edat, bērni, knapojat,
10 Tēvs pārdeva kažociņu,

Māte baltu vilnainīti,

Pirka rudzu puspūrīti.

Viru, viru putriņu,
Trīs milti katlā.

15 Ko došu kalpam,
Ko kalpa bērniem?

Izcepšu reņģīti
Skalgana galā,
To došu kalpam,

20 To kalpa bērnaml

Sieva raud, bērni raud,

Bez putraimu kāpostiņi!
Neraud, sieva, nekauc, bērni,

Rigā pilni spiķerīšil

NEKO PAR VELTI!

Tu gribi šai pasaulē ierasties:

Ja nauda tev būs, — tad lieta ies.

Tev jāmaksā tūdaj par kristīšanu,

Ne velti sev draudze uztura ganu.
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5 Tu vēlāk gan gribēsi apņemt sievu, —i

Nu, iegādā tikai sev maku ne tievu:

Tu domā? pie sievas tev vienam ir daļa? —

No baznīckunga tev jāpērk šī vaļa!

Vēl beigās tev gribēsies godam mirt,
lū I tur vajdzēs naudiņai birtin birt:

Jo miršanas tiesību katris gan bauda,

Bet baznīckungam pēc jādod ir nauda.

SAKĀMS VĀRDS UN LAIKA GARS

Arī sakāmi vārdi seko laika garam un pārgrozās pēc
viņa; mūsu laiki tikuši knapi, un, kur agrāk mēdza teikt:

«Tik garš, tik plats!»,
tur tagad dzird sakām:

«Tik īss, tik šaurs!»

UZ IELAS DIENU PĒC SAPULČU BRĪVĪBAS

PASLUDINĀŠANAS

Okolodočņiks? «Bet, mīļie kungi, ko tad nu vēl

jūs gribat? Viss, paldies dievam, ir nokārtojies. Sapulces
ir atļautas, runāt jūs varat, cik vien patīkl Tad ejat nu

mierīgi mājās.»
- .. .s J «Zriteļs».

NEKAS VAIRS NAU DROŠS

Zvinguliene. Lai, lai tie kliedz un ālējas ar to brī-

vību, gan tiem mute tiks aizbāzta, to es saku, tas ir tik

droši kā āmen baznīcā.
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Brencene (šaubīgi galvu kratīdama). Ak, mīļā, tagad
jau āmen baznīcā arī nav drošs. Nav vēl baznīckungs līdz

āmen noticis, kad jau zicilisti kāp uz kanceli un izjauc
i sprediķi, i āmen.

PARUŅAS UN PIERUŅAS

Asmins un spals

Ko palīdz tev asmina gals,
Kad citam rokās naža spals.

Gribētā ja f linte

un negribētājs pirksts

Flinte tad tik šauj,
Kad pirksti gaili rauj.

Tiesības un ņēmājs

Tiesības tam tik mēdz lemt,

Kas pats tās spēj ņemt.

Galva un zeme

Kas galvu pats līdz jozmenim liec,

Tam citi to līdz zemei miedz.

Xl usētājs un dusa

Kas visur spēj tik ciest klusu,

Lai iet labāk tūdaļ uz mūžīgu dusu.
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PAR DEJAS BRĪVĪBU

Mums nākusi rokās vēstule, kura adresēta kādai: «Jūsu

Augst (d?)-simtnieku Tumsībai». Tituls laikam pakaldari-
nāts parakstam «Erlaucht», — «CBeTAOCTb», — «Gaišībai»

un še zīmēts uz kādu tumšu goda vīru, kurš vests sakarā

vai nu ar augstiem «simtniekiem», vai «augstdzimušiem»,
ko grūti izšķirt.

Vēstule skan šadi:

Jūsu Augstsimtnieku Tumsībai.

Pazemīgs lūgums no sko-

lotāja Alfons Tancbein

kga, dzim. Anss Staltkājas.

Daudz bagāti saimnieki un saimnieces un pulks smalku

jaunkundžu un kungu no vislabākām famīlijām ir pie
manis griezušies ar daudzkārtīgu žēlošanos, ka tagadējie
nemieri draudot ar pilnīgu kultūras un visu smalkāko

jūtu iznīdēšanu, jo dejošanu, no visām mākslām cēlāko

un vieglāko, sākot traucēt un noliegt mežabrāļi, kuri gan

paši saucoties par brīvības cīnītājiem, bet citiem laupot

visnevainīgāko no brīvībām, dejas brīvību.

Kur viņi tieši nenoliedzot dejas mākslu, tur paši nākot

ballēs ar saviem ūdens zābakiem un revolveriem, kas

taču nepieklājas un traucē.

It īpaši viņi liedzot satikties ballēs un viesībās ar aug-

stākām aprindām un to priekšstāvjiem, kā stražņikiem,

dragūņiem, kazakiem utt., kur dzīvā satiksmē var mā-

cīties smalkākos un modernākos sadzīves veidus, izbēgt
no ļaunprātīgās, uzbāzīgās politikas un tendences un pie-
kopt skaidro mākslu mākslas pašas dēļ.

Ja tāda mākslas brīvības aprobežošana netiks apturēta,
tad īsā laikā draud izzust visi kultūras un estētikas iegu-

vumi, kurus tautas labvēļi un kultūras nesēji, tie īstie

«tautas skolotāji», ar labāko famīliju un dejas skolotāju

palīdzību ieguvuši, sava vaiga sviedros darbojoties.
Musu ideālas mantas ir apdraudētas! Esat modri, tautas

sargātājil
Bet līdz ar ideālām mantām apdraudēts arī ļoti reālais

materiālais stāvoklis tautas lielākai daļai: rūpīgas mātes

un tēvi, kas svētīti ar skaistām meitiņām —i un kas gan
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tftdi nebūtu? — vaid vien, ka, dejas un balles aizliedzot,

zūd vislabākā meitu izprecināšanas iespēja. Lai vecpuiši
bija cik gudri un nocietinājušies, redzot ballēs pienācīgi
izģērbtas zeltenītes, viņu gudrība tika muļķa, tie gāja klāt

un tika pievilkti un apprecināti nemanot.

Kā tagad mīlējošas mātes lai apprecina savas meitiņas,
kur jau tā precinieku top aizvien mazāk un gudro vairāk?

Vai to gan mežabrāli apdomājuši, ka tas nozīmē visas lat-

viešu tautas izmiršanu pēc nedaudz gadiem? Jeb vai viņi

gan uzņemsies apprecināšanu? —

Nepacietīgās mātes, kuras aiz dibinātiem iemesliem ne-

var vairs ilgāk gaidīt, jau solās iesniegt sūdzības pret bi-

jušām rīcības komitejām, kuras visu ko ir rīkojušas, sa-

pulces pēc sapulcēm, bet nav sarīkojušas nevienas balles

un nevienas kāzas; bēres, jā, tās gan, bet kas mums tur

tiek? —

Viņu izrunas, ka neklājoties dejot, kad visapkārt liela

miršana un ik dienas krīt cīnītāju pulki, ir liekas, jo dievs

pats licis mirt, un miršana ari notikusi ar augstākās
priekšniecības ziņu un tātad ir pilnīgi likumiska. Mākslai

gar dumpi un miršanu nav nekādas daļas, māksla ir bez-

partejiska; viņa augsti paceļas pār partiju un politiku, un

visu zemi, tikpat augsti, cik dejotāju kājas pār danču

grīdu.

Māksla ir dievišķa, un mākslinieki ir dievi, to jau sen

sludina pēc slaveniem paraugiem ari mūsu dekadenti

dzejnieki jeb no gaisa nokritušie dievi — dievs Jēkab-

sonu Kārlis, dievs Eglīts, dievs Vēsmiņš utt. Un ar kā-

diem panākumiem! No sākuma tie bij vientieša cilvēciņi,
tad pacēla sevi pašus par ģēnijiem un par dieviem!

Vai tā nav karjera?
Un turklāt paštaisīta! Tā sakot, caur pašu spēkiem!
Re, kas ir māksla! Kāds viņas augstais uzdevums — cil-

vēkus pacelt, un kādi lieliski panākumi! Jo ko cilvēks

vairāk var panākt, nekā tikt par dievu? — Tikt par poli-

cijas skrīveri ir gan vairāk, bet to jau katris nevar. — Tā-

dēļ vēlreiz: māksla mākslas dēl, nost ar politiku un pār-
liecību! ļaujat caur mākslu mūsu labākiem famīlijas lo-

cekļiem tikt par dieviem līdzi mūsu pirmiem dzejnie-
kiem un līdzi dejot Olimpa salonā; dejas māksla ir visu

mākslu augstākā, bet tā ir visindividuālākā. Glābjat mūsu

jauno paaudzi no visādiem ļauniem virzieniem un mācī-

bām, piegriezāt viņu skaidrai mākslai un ticībai, un pade-
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vlbai augstākām varām, vedat mūsu tautu pretī jaukai
nākotnei — dancojat! un par visām lietām, nepostāt kar-

jeru un veikalu!

Man te arī jāpiezīmē no savas puses, ka labās famīlijas,
nevarēdamas izlietot pie manis iegūtas mākslas zināšanas,

sāk atteikties no maksāšanas par dejas stundām, daži iz-

misušie pat no dejošanas, kaut gan tādu — gods die-

vam — nav daudz. —

Posts, kas jau nodarīts un vēl draud, nav izsakāms; vie-

nīgais glābiņš — pilnīga dejas brīvība. Tādēļ visas tautas

vārdā lūdzu:

1) Ka ievedama pilnīga dejas brīvība, neizņemot kan-

kānu, bet gan izņemot karmaņolu.

2) Ka mežabrāļiem tūdaļ aizliedzama visa dumpošanām
un tie pieturami pie kārtīgas dzīves un nododami dej 31

stundās uz nenoteiktu laiku.

3) Ka visi, kas nepiekopj aktīvi deju, ir iepazīstināmi
ar pasīvu: kančuku deju.

Visas labi domājošās tautas vārdā:

dejas skolotājs

Alfonss Tancbein,

dzim. Anss Staltkāj-s.

PAR GALVAS ZAUDĒŠANU

Ko taustāt galvu, vai tā vēl uz vietas?

Es domāju ne to, bet citas lietas.

I

Kad cilvēks ir galvu zaudējis,
Viņš galīgi ir pazudis, —

Kad pil sēts —tad lieta nav tik traka,

Tad zūd tik 50 000 iz maka.

II

5 «Jā, gadās jau dažkārt, kad vajdzības brīdis,

Tad nezin, kur galva ir dējies, kur līdis,
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Un saki tad, kā tev vislabāk šķiet,
Kur pilsētas galvu lai meklēt iet?»

— «Tam līdzīgu galvu biedrībā:
,() Starp kāpostgalvām, kā Tukumā!*»

DUBĻI ĶEMEROS

Par atbildi A. Deg lavām

Tu pats mums sniedzi «Tautas naidnieku»,

Vai nesmēlies no tā sev mācību?

Ko tu nu paļā dubļus Ķemeros?
Tik jaucies citu labos veikalos.

Cik gribi, vari dubļus nopaļāt:
Tie tomēr der, ko tevi apmētāt.

Vērtspapīri

1. ģildes vīrs. Kādēļ tad uz sava naudas skapja esi

uzrakstījis: «atslēgas karājas virs rakstāmgalda»?
2. ģildes vīrs. Lai zaglis, kas varbūt gribētu ielauz-

ties, nesamaitā man skapja dārgo atslēgu ...
lekšā man tā

kā tā ir tikai valstsrentes zīmes.

KALPONE PĒC KUNGA PRĀTA

Kundze (uz svešu kalponi, kura, lietum līstot, iet pa
ielu ar neatvērtu lietus sargu). Kādēļ tad jūs neatverat

lietus sargu un neaizsedzaties pret slapjumu?

*

Zīmējas uz Tukuma galvu Krēmani, kurš revolūcijas laikā slēpās

kāpostpagrabā un pēc nozuda ar 50 000 rbļ. pilsētas naudas. R.
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Kalpone. Ko jūs gan domājat, kundze? Lietus sargs

jau pieder kungam, un tas sēd restorācijā.

MIERĪGS PILSONIS

No upes atskan kliedziens. Palīgāl Glābjat!
Es nevaru peldēt!

Mierīgais pilsonis. Nu, vai zināt, mans mīļais, —1

es arī nevaru peldēt, bet tādēļ es taču neceļu tādu troksni

kā jūs.

SLUDINĀJUMU LAPA

Precības uzaicinājums

Meklēju sev tautieti,

Dailu, krietnu zelteni, —

Vajga būt ar labu maku,

Visas citas lietas blaku.

Vēstules adresējamas post. rest. pieckapeiku uzrādī-

tājam.

Ārsts dziedē galopējošu prāta diloni ar jaunu asins

serumu, tā ka slimnieks drīzā laikā top spējīgs ieņemt

augstākas vietas.

Runājams katrā laikā.

Apdrukāts papīrs lēti pārdodams! Jāpieprasa pie
konfiskācijas ierēdņa: Ķērāju Kārla kga.
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Liela un viegla peļņa!

Tiek meklēti spiegi, kas jau pierādījuši savas spējas
vai, vismazāk, ar panākumiem izpildījuši kabatas zagļu
un baskājiešu vietu, tāpat arī sievietes, kas piekopušas
līdz šim netiklu amatu.

Kurp griezties ar piedāvājumiem, katrs melnsimtnieks

pats zinās.

Jaunsl Jauns!

nejās mācību modemā, ļoti senzacionelā stilā pie

degošu zemnieku māju iluminācijas pasniedz f. K.

Pa vecam tiek pārdotas patronāta tiesības.

Pieprasāms muižā.

Advokāts. Slepens.

Uzņemas visus rakstu darbus vācu un krievu valodā

pie denuncēšanas un apmelošanas, dod padomu, kā iegūt

kaimiņu mājas. Var laist lētāk, tādēļ ka strādā pats ar

saviem lieciniekiem.

Runājams pakrēsla Grēcnieku ielā.

Turpat pieņem arī pieteikšanos uz zelbstšuci.

Skroders šuj tērauda bikses pēc jaunākās modes;

var pieteikties pie Zelbstšuca priekšniecības.

Pārdod lēti dzejas vāceles. Pieprasāms ekspe-

dīcijā.

Turpat arī apkaļ klibus dzejas zirgus.
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Par ziņu!

Skolotāji, kas pakārti, var pēc lietas izmeklēšanas

ieņemt atkal savas vietas. Neierašanās gadījumā dota

priekšroka tiem, kas nošauti.

Tūliņ vajadzīgs labs uzsitējs! Var pieteikties pie
tuvākās kaimiņu palīdzības.

Potvaskis priekš pārliecības uzpotēšanas. Svaigs!
Labi tur! Dabūjams māmuļā pie L. K. D.

Ļaužu ķēķis, atvērts no žēlsirdīgiem pilsoņiem.

Šodien:

Zupa, vārīta blakām gaļas podam.

Cepets, slavenais Kurzemes odu šķiņķis.
Saldais, caurvējā ceptas pankūkas.
Pusdiena 30 kap., puspusdiena 20 k.

Uzsaukums!

Iz Baltijas ķēvnīcas aizlaidušies ērzeļi uz Vāciju. Tiek

aicināti atpakaļ: «Liebe Vettern, kommet doch zurūck,

das Vaterland ruft!»

IEVĒROJAMU VĪRU DOMAS

M c n d v i 1 s*.

Lai uzturētu sabiedrību laimīgu un tautu pat trūcīgos

apstākļos pieticīgu, ir vajadzīgs, ka lielais vairums pa-

• Mendvils (1733. g.) nebija atpakaļrāpulis, bet brīvdomātājs,

ko tagad apzīmētu par «liberāli».
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liek — tiklab nezināšanā, kā nabadzībā. Zināšana papla-
šina un pavairo daudzkārtīgi mūsu vēlējumus, un, jo
mazāk kāds vēlas, jo vieglāk viņa vajadzības var apmie-
rināt.

R. Folkers.

Ja tev nav lemts būt par zvaigzni, tad topi par vadoni

uz zvaigznēm.

Tauriņi ātrāk sev sadur spārnus nekā vistas un zosis.

Svifts.

Ja pasaulē parādās īsts ģēnijs, tad to var nojēgt no tā,

ka visi muļķi pret to ir sabiedrojušies.

«Pret muļķību i dievi velti karo,» tāpat kā policija velti

karo pret huļigāniem; — abi taču nevēlēsies nozāģēt to

zaru, uz kura paši sēd.

Vācu zemnieku paruņa

(Par šovu kungu darbu)

Kleider aus, Kleider an,

Essen, trinken, schlalen gan

Ist die Arbeit,

So die deutschen Herren kan.

Noģērbties, uzģērbties,
Est un dzert, un apgulties —

Tāds vēl ir tas darbs

Mūsu kungiem atlicies.
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NI če. Svētā vientiesība

Sargies no svētās vientiesības! Viss viņai ir bezdievīgs,

kas nav vientiesīgs; viņa arī labprāt spēlējas ar uguni —

kas deg inkvizīcijas zārdos.

La canaille dc l'Europe, c'est l'aristocratie des Indes.

Eiropas padibeni ir Indijas aristokrāti.

(Sakāms vārds 18. g. simt.; to pašu varēja teikt 13. g. s.

par Baltiju.)

E n gc 1 s s.

Ticība ir cilvēku galvās fantastisks atspoguļojums no

tām ārējām varām, kuras pārvalda cilvēku ikdienas būti;

tikai šīs zemes varas pieņem pārdabisku varu veidu.

Jesa ja, 21. 11, 12.

Sargs, vai nakts jau ir pagājusi? sargs, vai nakts jau ir

pagājusi? —

Bet sargs atbildēja:

«Kaut arī rīts nāks, tomēr būs vēl nakts, kaut arī jus

jautājat, tomēr jūs atkal nāksiet un atkal jautāsiet.»

H c i ne.

Laikraksti revolūcijas laikmetā ir — papīri ietīti saules

stari.

«Es taču nezinu, vai es to pelnu, ka man reiz zārku

pušķos ar lauru vaiņagu. Poēzija, cik loti es viņu arī mī-

lēju, arvien bija tikai svēta rotājas lieta vai svētīts līdzek-

lis priekš debešķiem mērķiem...
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Bet zobenu liekat man uz zārka, ļo es

esmu bijis krietns kareivis cilvēces brī-

vības karā.»

Nīče. Darbs un miers

Es jums dodu padomu ne uz darbu, bet uz ciņu. Es

jums dodu padomu ne uz mieru, bet uz uzvaru. Jūsu

darbs lai ir cīņa, jūsu miers lai ir uzvara.

Lihtenbergs. Gļēvība

Es domāju, ka lielākā cilvēciskā vārga sakne ir meklē-

jama nevīžībā un gļēvībā. Tā tauta, kurai bija visvairāk

iekšējas sparības, bija arī vienmēr brīvākā un laimīgākā.
Nevīžība neko neatriebj, bet ļauj sev atpirkties lielāko

apkaunojumu un lielāko apspiešanu.

Kārlails. Jūtelība

Lai velns rauj mūsu jūtelību, — iesim pie darba kā

vīri!
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«VIRPULIS». 1908. g.

1908.

«Kāds būs šis deviņsimtsastotais gads?»
— Viņš bijušam septītam tuvākais rads,

Un, ja es labi viņā ieskatos, —

Viņš būs tāds pats:

5 Miera velti tam prasīsi,
Viņš neaplaimos vēl dzimteni,
Un tomēr viņš tev dos pēc nopelna —

Cik paņemsi.

«Vai dome gan labklāju ievedīs?»

'0
— Jā, tauta kad pati to sastādīs

Un pati savu dzīvi iekārtos,

Tad brūces dzīs.

«Vai mīļai Latvijai atdusa būs?»

— Kad taisnību tauta vai nāvi gūs;
•5 Kas negrib dzīvot savu liktenh

Tas drūp un rūs.

«Bet kad visu dzīvi nakts atkal mums žņaugs?»
— Kas gūts, tas mums paliks un stiprāks tik augs

Jauns gars mums jaunā gadā, jaunā laimē —

20 Nu sveiks, mans draugs!
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CIK DAUDZ DOMES BŪS LĪDZ ĪSTAI?

Tn/u draugu saruna

— Diezin, cik daudz domes vēl būs līdz īstai, kura va-

rēs palikt?
— Visas labas lietas trīs, — un tātad šī trešā dome būs

tā īstā un paliks.
— Jā, bet namu cel četriem stūriem, un tā ari konstitū-

cijas ēkai jābūt četrām stūru domēm.

— Ne tā, pilsoņi! Rokai vajaga piecu pirkstu, lai tā

varētu sagrābt visu, ko vēlas.

— Mīļie draugi! Sešu dienu dievam vajadzēja priekš
pasaules satversmes radīšanas, tad ministrim, kurš taču

zemāks par dievu, jādod vismaz arī sešas domes.

— Nieki — jūsu laicīgās un garīgās gudrības! Tā lieta

ir tautiska lieta, un tā jāapspriež pēc tautas uzskatiem:

es saku, septiņas reizes būs dome jāpārvēl! Jo tautas uz-

skats tāds: kad kāpostus vāra septiņas reizes, tik tad tie

top par galu.
— Kungi, jūs esat nogriezušies no vienīgi pareizā re-

dzes stāvokļa, no politiskā. Un tad man jums vēl jāpie-
zīmē, ka jūs, kā jau savā aprobežotā redzes aplokā, rēķi-

nājāties ar pārāk sīkiem skaitļiem.

Nemāt piemērus iz politiskās dzīves!

Japāņu valdība padzina desmit domes, lidz kamēr

dabūja īsto; un, tā kā Krievijai ir trīsreiz vairāk pavalst-
nieku, tad viņai ari vajadzēs trīsreiz desmit domju, kamēr

beigās caur tām būs izsijāti cauri visi pavalstnieki, — un

labi domātāji būs ielikti domē. — Tāds ir mans politiskais
uzskats uz domes vēlēšanu jautājumu. Dixi!

— Man jāizsaka pilnīga atzinība mūsu politiķim par

viņa skaisto runu un labi pamatotiem uzskatiem. Bet, tā

kā viņš dibinājās tikai uz analoģijas slēdzieniem, tad jāat-
zīst, ka ar to viss jautājums vēl nav galīgi izšķirts. Man

arī šķiet, ka galīga jautājuma izšķiršana nav iespējama
no politiskā vien redzes stāvokļa. Kā visu, tā arī šī jautā-
juma patiesi galīgu izšķiršanu iespēj dot vienīgi filozofija.
Un filozofija saka: īstā dome būs tad, kad būs iestājusies
kadetu lolotā kapaklusēšana, kuru tie līdz šim tomēr

vēl nav paspējuši panākt; kad visi nemieri būs apspiesti,
visi runātāji mēmi palikuši, ar vārdu sakot, kad būs iestā-

jusies opozīcijas opozīcija jeb, teiksim, negācijas negā-

cija. Tā būs tā īstā dome. Quod erat demonstrandum.
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Sinī brīdi uznāca policija, kura tik bija nogaidījusi pē-

dējā runātāja apklušanu. Policija uz vietas izklīdināja

mītiņu no šiem trim vīriem un apcietināja visus trīs runā-

tājus.

MŪSU LAIKU SAKĀMI VĀRDI

Visu aizmaksāt ir visu piedot.

Kas naudu sej, tas kapitālu pļauj.

Klusuciešana ir klusa ciešana.

Labāk turēt muti nekā runu.

Kas lūdz dievu, tam nevajag strādāt, un, kam ir darbs,

tam nevajag dievu lūgt.

EPIGRAMMAS

SVĒRTI

Jūs laužu plecos sēdat tik ērti —■

Jūs esat svērti, svērti;

Un par smagu jūs atrasti
t

Ļaužu pleci vai līkuši?
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To smagumu pleci vairs nevar ciest,

Atliek tikai jūs zemē sviest,

Kas laužu plecos sēdat tik ērti, —

Tā jūs esat svērti!

TAUPĪT NEPRATĒJS

«Tik taupīt liek! Kā to lai daru,
Kad tik vien ir, ka iztikt varu?

Tāds naudnieks gan ne ēd, ne dzer,

Kas miljonus sev taupīt cer!»

Nē, redzams, taupīt tev nav jaudas
Tāds taupa, brāl, no citu naudas.

LĒNA DABA

Ko daudz no viņiem cerēt laba?

Tiem liberāliem lēna daba;
Uz tiē*m ir ilgi jāgaida,
Tik drīz tie nepieslejas: —■
Kad šodien viņus kutina,

Tad rītu tie tik smejas.

REFORMISTI

Daudz prātīgāka maza priekšrocība,
Kas mūsu veikalam var pelņu nest,

Ne liela visas dzīves pārgrozība,
Kas visus veikalus var postā vest;

Nekur mums nevajaga iet par strauju.
Ar viltu labāk, ne ar cīņu, kauju.
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KĀPURS PAR VANAGU

«Tur vanags laižas augstos lokos, —

Ko tukšā gaisā šis gan rod?l

Es labāk treknā zemē rokos,
Kad paceļos, tad augļu kokos,

Kas drošu pārtiku man dod.

Tāds gaisa grābslis, skrien sev, skrien

Kad nošaus, es tik smiešos vien.»

DOMES DOMAS

Arvien jūs gaidāt, lai dome ko dara, —

Bet tāda jau nav nemaz domei tā vara:

Ko darīt —

nav domes lomā,
Tā tikai bailīgi visu ņem omā

Un tikai vienu domu domā:

Kad gan tie melnie ņems bomi

Un padzīs domi?

IZLĪDZINOŠA TAISNĪBA JEB:

LĀCIS UN GOVS

Tu, lāci, greizi darīji,
Ka govi mežā saplēsi;
Bet govij notika pec taisnības,
Kas viņai mežā bija jāblandās?

Morāle:

Gan labi nav, ka tauta tiek tā kauta, —

Bet, ko tā brīvi ņem, kas nav tai lautai?
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BĒGOT NOŠAUTI

Tad mežabrāli visbiežāk bēdza,

Kad rokas un kājas tiem dzelžos slēdza —

«Mels, — stāsti to kādam neprātim!»
— «Nē, bēdza tie gan, bet — uz debesīm!»

SODA NAUDAS

Kur liks tas soda naudas,

Ko piedzen no pagastiem?
— Jūs prasāt kā bez jaudas: —i
Priekš labiem nolūkiem:

Tiem viņas kā godalgas izmaksas,

Kas piedzīt visvairāk pūlējās.

POZITĪVS DARBS

Valsts intereses prasa pozitīvu

darbu; nevajaga ļaut sludināt fan-

tastiskas mācības un tērzēt par to,

kas būs, — vajaga strādāt pozitīvu

darbu- Melnās balsis.

Kas pozitīvs darbs? jūs šā tā minat,

Jums šķiet, ka grūti to pareizi zināt

Te nav daudz ko gudrot un svērt:'
Pozitīvs darbs ir — dumpniekus tvert!

Visus, kas ceļā, — pērt!

Pozitīvs darbs nav gudrot un svērt —

īsi un aši: ej tik un cērt!
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LAIMĪGAIS

Laimīgs kā muļķis,

Paruna saka:

Tiešām, uz muļķi

Laime kā traka.

5 Kaut tikai vēderam

Netrūktu maizes —

Garīga barība:

Maz viņam raizes.

Centieni, virzieni

10 Nemoca viņu,

Nejūt viņš šaubu,

Cīņu un dziņu.

Muižkungs, pat barons

Palaiž to liegi,
15 Laipnis tam baznīckungs,

Laipni i spiegi.

Mierīgs viņš pilsons,
Valstij viņš — stute:

Dzīvo tik silti

20 Kā kažokā ute.

Laimīgi būšot

Tie nabagie garā
Arī vēl debesīs,

Svētīto barā.

25 Zemē un debesīs

Muļķiem vien labi, —

Kur tad nu, lasītāj,
lesim mēs abi?
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KĀDA VALSTSVĪRA UN ATKLĀTĪBAS DARBINIEKA

70-GADĒJAS DARBĪBAS JUBILEJA

Viņš bij sācis strādāt jau no 10. dzīves gada; ik dienas

no 6 rītā līdz 7 un 8 vakarā. Priekš skolas apmeklēšanas
viņam atlika maz vaļas, viņu no darba atlaida, lai tas ap-
meklētu skolu, tikai pulksten 4 pēc pusdienas. Skolas

naudu viņam vajadzēja sapelnīties pašam.
Tad viņš strādāja vienā darba nodajā 30 gadus, pēcāk

citā vēl 40 gadus.
Jūs jau nepacietīgi prasāt, kā tad viņu sauc un kas tā

par valsti un atklātības darbību?

Viņam vārds — Leģions vai Milijons (sarakstos min arī

viņa privātvārdu) un viņa darbība — fabrikā. Viņš ir

jaunlaikos lielākais valsts un atklātības darbinieks, bet

par tādām jubilejām nemēdz vēl neviens runāt.

Jubilārs tagad ir 80 gadu vecs, bet strādā tālāk, jo arī

pēc jubilejas grib ēst. Avīzes vēl ziņoja, ka viņš ticis

jubilejā apbalvots no fabrikanta ar «labrītu» un no strād-

niekiem ar puķēm.
Mēs visu šo piezīmi izņemam — ar maz klātpieliku-

miem — iz kādas avīzes vietējās nodaļas.

TAUTAS BALSIS

Kādēļ mani bāleliņi
Tik nabagi palikuši?

Kungi prasa lielas tiesas,

Smilgas auga tīrumā.

*

5 Uz robežu galvu liku,

Tēvu zemi sargādams,
Labāk manu galvu ņēma

Nekā manu tēvu zemi!

Kara vīrs, kara vīrs

10 Mans jaunais bāleliņš —•

Tas varēja roku cirst
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Uz asajo zobentiou,
Ne tas kungiem ceju grieza,
Ne noņēma cepurīti.

*

]5 Raudādama nostāvēju
Liela ceļa maliņā:
Redzu savu bāleliņu
Garu ceļu aizejot.

•

Ai dieviņi, ai dieviņi —•

20 Kur man citi bāleliņi?
Cits krievos, cits leišos,

Cits dziļā Vāczemē.

*

To vietiņu gan zināju,
Kur māmiņa šūpli kāra,

25 To vietiņu nezināju,
Kur mūžiņu nodzīvošu"

Vai prūšos, vai leišos,

Vai celiņa maliņā.

•

Kalnā kāpu raudzīties,

30 Kas ar manu tēva zemi —*

Vai ar kungi vai bāliņi,
Vai irbīte purināja?
Ne ar kungi, ne bāliņi,
Irbe vien purināja.

TAISNAM SODAM NEIZBĒGSI

Pagasta kazaks (uz kalpa sievu). Se, saņemat zīmi

par soda spriedumu jūsu vīram, kurš vakar bez ievēro-

jama iemesla nav ieradies muižā.
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Kalpa sieva. Mans virs ir vakar nomiris un tādēļ

nav ieradies muižā.

Pagasta kazaks. Tā, tā, jūsu virs nomirisl tad viņi

vietā jums vajadzēs samaksāt naudas sodu.

KĀ NĒĢERI IEDOMĀJAS KRISTĪGO DIEVU

Jauns misionārs otru nedēļu ir vācu Āfrikas kolonijā
un ir ļoti nopietns savā amatā. Viņi jautā nēģeru zēniem:

kā tie iedomājas mīļo dieviņu? Nēģeri pārdomā un atbild:

«Kā lielu, baltu vācu viru.»

«Labi,» saka misionārs, kurš loti priecājas, ka nēģers

iedomājies dievu kā vācieti, «labi, un ko viņš, tas visuva-

renais, tura savā labā rokā — nu?»

«Es zinu, zinu, mvamba,» ātri atteic nēģers, —■ «pātagu
no upeszirea āda='>

REKLĀMA UZ KAPA AKMEŅIEM

Uz Ņujorkas kapenēm redzami ļoti savādi kapu uzrak-

sti, kuri vairāk dod liecību par amerikāņu tautas veikal-

niecisko garu nekā par viņu cienību pret mirušiem. Tā,

piemēram, lasāms uz kāda kapa akmeņa: «Zem šī akmeņa

kādā dienā dusēs Džons Beltons, bet tagad vēl viņš vada

spīdošā veidā t. v. t. ielā Nr. 57 vispār pazīstamo kurpju
un ādu veikalu J. Beltons v. komp.» Uz cita kapa rakstīts:

«Še dus Džons Smiss; viņš pats uz sevi izšāva revolveri

pēc «Colt» sistēmas un bija acumirklī beigts. Revolvers

«Colt» ir vislabākais ierocis priekš pašslepkavām.»

MŪŽĪGAIS MIERS

Lapsa dzirdēja, ka tikšot nodibināts vispārējs pasauls-
miers kustoņu starpā. Smaidot viņa teica: «Tas man liels

prieks; nu taču reiz varēs droši no cilvēku vajāšan im

mierīgi ēst savus zaķīšus.»



210

LIELSKUNGS UN ZEMNIEKS

Birgera

Lielskungs

To tu, bauri, nesaproti:
Mēs iz vecu vecās sēklas!

Zemnieks

Vai man! lielskungs, tas nav labi?

Veca sēkla maitājas.

PIETRA ARETINA KAPA UZRAKSTS

E. Mērikes

Ļaunu vien runāja viņš par visiem, izņemot dievu.

«Ej jel?!» — viņš mēdza tik teikt: «Tāda es nezinu vēl!»

NELAIMĪGA MĪLESTĪBA

G. Hērvēga

Karali vainīgi nava, — tie brīvību mīlē pārlieku,
Brīvība pati diemžēl karaļus nemīl nemaz.

PAR MELNA CIRKULĀRA IZPILDĪŠANU*

Dienas pavēle un pateicība

Melnais cirkulārs «Visiem kārtības nodibinātājiem»,
kurš nodrukāts «Virpuļa» likumu krājumā, 1907. g.

20. lp. p., un piekodina nemiernieku pamatīgu izskau-

* Skat. Virpuļa kalendāri uz 1907. gadu.
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sanu, līdz šim ir devis tik labus panākumus, ka uz visstin-

grāko tiek atkārtota šī cirkulāra tālāka ievērošana; bet

jāaizrāda arī uz pamanītiem pārpratumiem. Tā, piem.,
melnā cirkulāra 7. pants, kurš dod noteikumus par

gariem matiem, ir vietām ticis iztulkots šaurākā

nozīmē un piemērots tikai pie sievietēm, kas ir nepa-

reizi.

7. pants skaidri nosaka: «gari mati ir piesavināti tai

šķirai, kurai pēc likuma iss padoms,» — neminēdams sie-

vietes vien, jo bieži ari vīrieši, kuriem īss padoms, nēsā

garus matus. Par pareizu šī panta iztulkošanu vispla-
šākā nozīmē izpemijušies mūsu pateicību daži apcietinā-

tāji, kuri nogādājuši cietumā garo matu dēj Andreju Rin-

kusu un palaiduši viņu tikai otrā dienā, kad tas izskaid-

rojis, ka gari mati esot simbols arī māksliniekiem, kuri

izpildot 7. panta augšminēto prasījumu. Nav tik minēts,

ka būtu tikusi pie A. Rinkus izdarīta 7. pantā minētā garo

matu izplēšana, bet, tā kā domājams, ka tas izdarīts un tik

nav minēts, — tad kā pateicības zīmi par cītīgu melnā

cirkulāra piemērošanu tiek apcietinātājiem caur šo dā-

vāts: lielais I šķiras ēzeja ordens, nēsājams uz pieres.

Melnās sotņas priekšnieks+ +-1-

PAR DAUDZ ĀTRA KARJERA

Noklausīta saruna

Parīzes «Gil-Blas» ziņotājs noklausījies šādu ierēdņa sa-

runu pašam ar sevi:

«Lieta iet par daudz ātri, par daudz ātri! Neviens gan

BCgribēfl ticēt, ka ir ierēdnis, kurš atrod, ka viņa karjera
ir par daudz ātra, bet tomēr tā ir, es pats esmu tāds ierēd-

nis! Un tomēr vēl ne pilnu mēnesi atpakaļ es pats domāju,
ka mana karjera ir pārāk gausa.

Lai tik iedomājas, ka mēnesi atpakaļ es biju gaidījis
veselus astoņus gadus uz kādu augstāku vietu administrā-
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ci jā un jau biju nodomājis, ka nekad nepiedzīvošu to lai-

mīgo dienu; te vienu ritu dabonu ukazu, kur man pavēl
būt par pilsētas policijas apakšinspektora palīgu. Ar lielu

prieku es pasteidzos iestāties jaunajā amatā. Es viņā ne-

biju vēl sabijis divas dienas, kad jau tiku paaugstināts

par īstu apakšinspektoru. Par izskaidrojumu piezīmēšu,
ka ģenerālgubernators mira; viņa vietā nāca policijas

priekšnieks, tā vietā policijas priekšnieka biedris, kurš

savu amatu bij atstājis galvenajam komisāram, uz kura

amatu tika aicināts inspektors, un tas savu vietu atbrīvē-

jis priekš apakšinspektora, kurš gods pēc likuma piekrita
man kā tuvākam činā. Es nodomāju: «Labi, lieta iet gluži
teicami!»

Otrās nedējas beigās saņēmu jaunu pavēli, caur kuru

tapu iecelts par inspektoru, jo mans priekšgājējs inspek-
tors bij ticis aizdzīts uz galvenā komisāra amatu, tas atkal

uz policijas priekšnieka biedra, tas uz policijas priekš-
nieka un policijas priekšnieks uz ģenerālgubernatora

vietu, kurš pēdējais bija atkal miris. Es nodomāju pie
sevis, likdams uzšūt uz savu uniformu jaunus čina uzšu-

vumus: «Kāds mujķis tad iedrīkstas apgalvot, ka dienestā

nevarot tikt uz priekšu!»
Atkal pagāja nedēla, un atkal atnāca pavēle, kur mani

iecēla par galveno komisāru, kā jau augšā aprādīts. Nu es

pārliku: «Tagad es varētu precēties, vieta ir laba.» Un es

noņēmos bildināt kādu jaunkundzi iz tirgotāju šķiras, kad

tiku atkal paaugstināts par policijas priekšnieka palīgu,
tādēļ ka — nu tas jau zināms. Smaidīdams es nodomāju:
«Nu es varu precēt jaunkundzi iz lielgruntnieku šķiras.»
Bet, kad es taisni jau gāju ar precības priekšlikumu pie
nodomātās brūtes vecākiem, — piepeši es tiku iecelts par

policijas priekšnieku, jo jaunais ģenerālgubernators utt.

«Labi,» es sacīju, «nu es varēšu pacelt savas acis uz kādu

dāmu iz augstākās muižniecības.» Bet vakar jaunā ģene-

rālgubernatora, tā, kas vienmēr bija mans priekšgājējs,
nebija vairs ... Nūjā, arī viņš... tātad es nezinu, vai

mani pareizi sapratīs, bet es sāku domāt, ka mana kar-

jera taču drusku par ātrul Visādā ziņā es taisīšu savu

testamentu.»



213

JAUNS PROJEKTS

No birokrātu aprindām

Birokrātu aprindās, kurām tagad ir noteicējs vārds, esoi

tikusi griezta nopietna vērība uz kādu lielisku plānu.
Līdz šim pie visiem mēģinājumiem valsti glābt ticis

gluži izlaists iz acīm kāds apstāklis, kurš nupat tikai ticis

atgādināts caur nejaušu un vēl neizskaidrotu dīvainu ga

dījumu. Proti, kādā dzemdēšanas patversmē no bērnu sa-

ņēmējas tikuši saņemti divi — nevis cilvēku bērniņi,

bet — divi bumbas, turklāt vēl viens revolvers un

patronas.
Par tādu dīvainu dzemdēšanas (?) panākumu ticis pazi

ņots medicīniskai priekšniecībai, bet tā negriezusi uz to

nekādas vērības un visu nosaukusi par pārpratumu un

joku. Tādē) policija, kurai jau sen pazīstams medicīnas

dumpīgais raksturs, tūdaļ par visu devusi ziņas arī aug-

stākām iestādēm, kuras uz vietas aptvērušas visu šo t. s.

joka nopietnību.
Sen jau gudrots un prātots par jautājumu: kur dzims'

dumpis un nemiers?

Izrādās, ka tur, kur būtu visdabiskāk bijis to meklēt jau
no paša sākuma: — proti, dzemdēšanas patversmēs.

Un tomēr uz šo atradumu nāca tik vēlu un vēl turklāt

nejauši 1 — Toties sparīgāka rīcība nospriesta tagad, un

jaunajam vadošam teicienam jābūtot: apkarot pašu dum-

pja dzimšanu!

Vērība griezta arī uz to apstākli, ka taisni mazturīgāko
un līdz ar to nemierīgāko šķiru sievietes visvairāk dzem-

dējot; aristokrātu kundzes no tā sargājoties tanī pārlie-
cībā, ka ikviens jauns pasaulspilsons varot būt nākošais

revolucionārs. Tagad nu izrādījies, kāds nolūks esot šīm

mazturīgām sievām, dodoties uz dzemdēšanas patver-

smēm: — bumbas un revolveri, un nevis nevainīgi bēr-

niņi.

levērojot šādu lietas stāvokli, vispareizākais būtu, ka

pa visu nemieru laiku ar vienkāršu administrācijas rīko-

jumu — uz domi, pat uz «īsto» un trešo nevarētu palais-
ties — tiktu apturēta katra dzemdēšana. Ja tas nebūtu

iespējams visur, tad vismaz tur, kur pastāv karastāvoklis,

t. i., nomalēs. Tādējādi tiktu arī aprobežota nevēlamo

opozicionālo tautību, kā, piem., latviešu, vairošanās. Se-

višķi Latvijā būtu diezgan hrīvprātīgu goda policistu
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baronu, kas uzlūkotu, ka aizliegums netiek pārkāpts; jo
viņi kā kultūras nesēji sen jau meklē līdzekļus, kā pa-

vairot vāciešu un pamazināt latviešu skaitu.

Ka lielais plāns neesot neiespējams, to norādot jau> ne-

laiķa ķēniņa Eroda sarikotā bērnu nokaušana, bet šis

plāns aizliegt pašu dzemdēšanu vēl radikālāks un tātad

pilnīgāks. Ja laimētos viņu izvest, tad revolūcija būtu

galīgi ar sakni izrauta. Tad katru dienu jauni dumpinieki
nenaktu klāt.

Tāds plāns būtu ieteicams arī vēl tādēļ, ka darītu ap-

mierinošu iespaidu uz tik grūti savaldāmo presi; jo tad

avīzēm nebūtu ko kliegt par asiņaino kontrrevolūciju,

pogromiem un par sodu ekspedīcijām, — viss norisinātos

gluži mierīgi.
Lielo reformu varētu arī pamazām izvest un priekš

pirmā iesākuma likumā noteikt, ka priekšniecībai jāpār-
lūko un jākontrolē tik svarīga valstsdzīves parādība kā

jaunu pavalstnieku ierašanās lielā skaitā caur stārku vi-

dutājību. Tādā nolūkā tad vajadzētu vispirms noteikt, ka

pie minētās ierašanās jābūt klāt ne vien jau līdz šim

likumā paredzētām bērnu saņēmējām, bet arī vietējai po-

licijas priekšniecībai.
Mēs varam pie šī tiešām ģeniālā plāna piezīmēt tikai

to, ka viņš visiem birokrātiem ļoti paticis, bet tikai lie-

lāko daļu sabaidījis ar savu lieliskumu un radikālību.

«Tad jau labāk diktatūra!» daži teikuši.

«Jeb vai vēl labāk kolera, jo ta iznāk lētāk un strādā

tikpat gludi!» citi piemetinājuši.
Bet bijuši arī tādi, kuri apdomīgi norunājuši zem sevis,

ka ar sievām iesākt esot bīstami. Un pie balsošanas izrā-

dījies, ka viņiem bijis pārsvars.

ĀRSTI MALDĪJUŠIES

Avīzes ziņo, ka ārsti, izmeklēdami ģenerāla Trepova
nāves cēloņus, atraduši, ka viņš miris no sirdskaites.

Visādā ziņā ārsti būs maldījušies, jo vispār taču pazīs-
tams fakts, ka ģenerālim Trepovam nemaz nebija
sirds.
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BRĪVĪBAS CĪŅAS IZMAKSA

Pēdējā kongresā Londonā tika klajā laisti sekošie

skaitli, kuri apgaismo apstākļus, kādos krievu proletariāta

partijai jāstrādā. Kongresa visi 140 locekļi bija cietumā

pavadījuši 138 gadus un 3V2 mēnešus un trimdā 148 ga-

dus un 6V2 mēnešus. Iz cietuma bija izbēguši 22 locekļi,
četri starp tiem pat pa divām reizēm. Iz Sibīrijas bija iz-

bēguši 23 locekļi pa vienai reizei, pieci pa divām un

viens pat pa trim lāgam. Sos skaitļus bija sastādijis
N. Trockis, kurš, kā zināms, bija viens no priekšsēdētā-

jiem strādnieku deputātu padomē un šinī amatā nācis bija
tūlīt pēc Hrustaļova Nosara.

T. nodomājis laist klajā grāmatu «Turp un atpakaļ»,
kurā tas grib tēlot savu bēgšanu iz Sibīrijas, kas izmaksā-

jusi sociāldemokrātu partijai trīsdesmit tūkstoši rubļu.

Kādā jau drukātā nodaļā iz savas grāmatas tas dod dažus

statistiskus datus iz sava paša pagātnes. Pirmo reizi viņš

ticis apcietināts janvārī 1898., pēc tam, kad tas 10 mēne-

šus nodarbojies Nikolajevas strādnieku aprindās. Viņš

sasēdējis 2V2 gadu cietumā un ticis tad nosūtīts trimdā

uz Sibīriju uz 4 gadiem, bet izbēdzis jau pēc diviem ga-

diem. Otrreiz viņš ticis apcietināts 16. decembri 1905. kā

Pēterburgas strādnieku deputātu padomes loceklis.

Visi, kas bija apsūdzēti kā strādnieku deputātu pado-
mes locekļi, sēdēja kopā 400 dienas cietumā. Pēc tam tie

tika transportēti uz Obdorsku uz nometināšanu uz visu

mūžu. T. nobeidz savu artiķeli ar sekošiem vārdiem:

«Katrs krievu sociāldemokrāts, kas partijā 10 gadus ir

strādājis, varēs par sevi pastāstīt apmēram to pašu.»

TIESA UN TAISNĪBA

Patiess stāsts

Sekošais gadījums notika Varšavas apgabaltiesā, pa-

rastajā vispārējā apgabaltiesā, nevis kara apga-

baltiesā, ko še tūlīt piezīmējam. Notikums pilnīgi raksturo

mūsu parasto vispārējo tiesu un taisnību; viss

notika pilnīgā likumiskā kārtībā, — un ziņo par to —

«Dūna Zeitunga».
No cietuma tika vesti apgabaltiesas priekšā divi vīri —
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Francs Novakovskis un Lucians Zimnijs. Novakovskis bij

priekš 14 dienām notiesāts dēj zādzības, un viņam gribēja

pasludināt pamatotu spriedumu; Zimniju gribēja tiesāt

par ielaušanos. Novakovskam nolasīja spriedumu; tad

tika ievests Zimnijs.
Viss notika pilnīgi likumiskā kārtībā, ar visām stingri

priekšā rakstītām formām: tika izmeklēts, vai apsūdzētais
ir arī tiešām tā persona, kura tiek sūdzēta; tad tika nola-

sīts apsūdzības raksts, un, tā kā apsūdzētais neatzinās par

vainīgu, tad tika noklaušināti liecinieki. Pēc tam proku-
rors teica apsūdzības runu, uz ko atbildēja — no tiesas

puses apsūdzētam piedotais — aizstāvis, un galā priekš-

sēdētājs noprasīja apsūdzētam, vai viņam neesot vēl kas

ko iebilst par šo lietu.

Uz to apsūdzētais atbildēja: «Man jālūdz daudzreiz pie-
došana no tiesas kungiem, — bet visa lieta ir tik joks, jo
es nemaz neesmu tas Zimnijs!»

Tiesneši pārsteigti lūkojās viens uz otru. «Kā tā? Kā tad

jūs še gadījāties? Kas tad jūs esat?» jautāja priekšsē-

dētājs.
«Es esmu Novakovskis, tas, kuru jūs notiesājāt divas

nedējas atpakaļ un kuram šodien bija jānoklausās pama-

tots spriedums; un tas otrs, kuram jūs nolasījāt to pama-

toto spriedumu, tas ir Zimnijs. Ceļā uz tiesu mēs norunā-

jām šo joku, lai tiesai pierādītu, ka lieciniekiem nevar

ticēt. Jūs jau paši dzirdējāt, ka viņi mani pazina par Zim-

niju un to apliecināja ar zvērastu.»

Priekšsēdētājs tūdaļ iesāka lietu izmeklēt un izrādījās,
ka viss tā bij, kā Novakovskis to bij stāstījis. Lieta tad

tika atlikta, un par to paziņoja priekšniecībai.
Tada lieta nav nebūt neparasta; tāds pats gadījums

nāca klajā šoruden Pēterburgā.

TAUTAS LABOTĀJI*

Stāsts, no vācu valodas tulkots

Sodi noder tikai pamācībai, un tiesas nolūks ir zemākās

šķiras labot un izglītot. Kad šo mērķi var kaut cik sa-

* Cien lasītāji tūliņ nomanīs, ka šis stāsts ir no svešas zemes un

šie vāci ne mūsu vāci; to norāda jau pirmie vārdi: «sodi noder tikai

pamācībai». Tulk.
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sniegt ar tēvišķas stingrības lietošanu, tad tas top darīts

ļoti labprāt; bet netrūkst arī mēģinājumu pārrunāt ar labu

un lēnību. Dažs jau ir mēģinājis izskaidrot tādam spītī-

gam strādniekam, ka viņa apstākļi nebūt nav tik ļauni,
kā viņš tos mācījies pazīt no piedzīvojumiem. Es varen

apbrīnoju vienu jaunu juristu, kas iztiesāja mūrnieka

Jāņa Pletšahera lietu.

Noziedznieks — mūrnieks bija svētdienu ticis aizsaukts

uz valdi, lai tur saņemtu savu karti par apdrošināšanu uz

vecuma dienām un samaksātu nodokļus; jo Vācijā valstj

apdrošina strādniekus darba nespējības un vecuma gadī-

jumā, bet strādniekiem jāsamaksā.
Pletšahers bija tanīs domās, ka šāda aizsaukšana uz

valdi svētdienas laikā traucējot viņa atpūtu, un to viņš

bija valdē visiem ierēdņiem izteicis tik skaidros vārdos,
ka nu sēdēja uz apsūdzēto sola.

Tiesa tūdaļ ieskatīja, ka še darīšana ar sociālo jautā-
jumu, un tiesnešu sejas uz vietas pieņēma drūmu izskatu

un balss tapa asāka. Noklaušinot tiešām izrādījās, ka

mūrnieka nozieguma cēlons bijis nevis dvēseles uzbudi-

nājums, bet visa viņa rakstura īpatnība. Mūrnieks spītīgi

palika pie tās pārliecības, ka viņam bijusi taisnība; viņš

runāja par to, ka strādnieks, kas darbojies visu nedēļu,

gribot svētdien atpūsties; viņš izsacīja pat tādu uzskatu,

ka ierēdņi esot ļaužu dēļ un ne ļaudis ierēdņu dēt; viņš lū-

koja pierādīt, ka viņam nevajagot paciest nekādu pā-
restību; vārdu sakot, viņš visur mēģināja lietā iemaisīt

politiku.

Turklāt viņš ari formālā ziņā neizturējās, kā pienācās.

Viņa balss bija rupja un tādēļ izaicinoša: viņš arī domāja,

ka viņa pierādījumi tiek svarīgāki, jo biežāki un jo pla-
šāk viņš tos atkārtoja. Priekšsēdētājs tam pretī pūlējās

paskaidrot, ka taču esot liels labums, kad valsts gādājot

par strādnieku vecuma dienām, bet mūrnieks atteica svi-

nīgi, ka šis tik nospļaujoties par to un ka atdodot savu

vecuma renti katram, kas to gribot.
Es jau domāju, ka tādai pārdrošībai būs ļaunas sekas,

bet priekšsēdētājs palika mierīgs; viņam piepeši uzausa

kādas domas.

«Pletšaher,» viņš teica lēnā balsī, «vai jūs tikai neesU

sociāldemokrāts?»

«Nu, to es domāju gan.» tas atteica, «kopš sākās tā lieta,

es biju līdzi.»
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«A, nu es daudz ko saprotu,» iesaucās tiesnesis; viņa

vaigā nebija dusmu, bet tikai dziļa līdzcietība ar nelai-

mīgo. Viņš atkāsējās kā uz garu runu un jautāja lēnprā-

tīgi:
«Pletšaher, vai jus neredzat, cik gudris ir šis likums,

kurš nodrošina jums laimīgas vecuma dienas?»

«Nē, tā es neredzu.»

«Nu, Pletšaher, uzklausāties labi, ko es teikšu: jūs kļū-

sat vecs, noguris, slimīgs, jums būs septiņdesmit gadu...»
«Nē, to es neticu ...»

«Ko jūs neticat?»

«Ka es tikšu septiņdesmit gadus vecs, to es neticu.»

«Par ko tad ne? Vai tad tas ir neiespējams?»

«Nē, es to neticu.»

«Tā, jūs to neticat? Labi! Bet pieņemsim, ka jūs nesa-

sniegsat šo vecumu, tad taču citi, jūsu līdzstrādnieki, bau-

dīs šo labdarību ...»

«Kādēļ tad man priekš citiem jāmaksā? To es nedarīšu.»

«Nu, lūk nu!» teica tiesnesis, «te jums trūkst ieskata,

uzupurēšanās priekš vispārības, priekš citiem, priekš
valsts. Valsts taisni ir priekš vispārīgā laba, valsts ir, kā

lai es jums to saku, valsts ir kā bišu kolonija, kā bišu

strops; katrai bitei sava kanniņa, savs darbs, bet visas

strādā kopā, visas priekš vispārības. Vai jūs saprotat?»
«Nē, un ticēt es to arī neticu.»

«Ko tad jūs neticat?»

«Ka valsts ir kā bišu strops, to es neticu.»

«Par ko tad jūs to neticat?»

«Par to, ka pie bitēm tie, kas nestrādā, top padzīti, bet

pie mums tiem ir vislabākā dzīve. Tas ir gluži otrādi.»

Tiesneša seja aptumšojās, lēnprātība nozuda; viņš re-

dzēja, ka ar labu nekas nav izdarāms, un piesprieda vi-

ņam augstāko sodu, kāds Vācijā iespējams.

NOVECOJUSIES PARUNA

«Ēstgriba,» teic, «nāk ar ēšanu.»

Tavu nepatiesu paruņu!
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Sen jau ēstgriba še atnāca,

Tikai nenāk vis vēl ēšana.

NESAKI NEKAD MELUS!

Kāda jaunkundze lūdza Marku Tvenu, pazīstamo ame-

rikāņu humoristu, lai ieraksta tai ko albumā par piemiņu.
Viņš ierakstīja: «Nesaki nekad melus!» un parakstīja savu

vārdu, bet zem tā piezīmēja pēcrakstā: «Izņemot gadī-

jumu, kad tu gribi vingrināties, lai neaizmirstu savu

mākslu.»

SODA MĪKSTINĀJUMS

Tiesnesis. Kad ielauzāties grāmatu tirgotavā, jums
nav kauna bijis un jūs esat dažas pātaru grāmatas arī vēl

līdz paņēmuši!
Apsūdzētais. Jā, — nu es gribētu augstu tiesu lūgt

man to pierēķināt kā iemeslu sodu mīkstināt.

VIŅŠ TO NEDARA

Mate. Fricīt, Fricīt, vai tu nevari tapt drusku rātnāks?

Fricits. Jā, māmiņ, es katru vakaru lūdzu mīļo die-

viņu par to — bet viņš to nedara.

PEĻŅAS DĒĻ

Skolotājs. Par tavu bezkaunību tu pelni pērienu.
Skolnieks. Vai es, skolotāja kungs, peļņas dēļ eju

skolā?
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SKOLĒNS SPAILĒS

Skolēns: «Kad ticības mācības stundā runā par Dar-

vinu, tad dabū sodu, un, kad dabas vēstures stundā at-

stāsta pasaules radīšanu pēc Mozus, tad pelna izsmieklu.»

IESVĒTĪŠANAS STUNDĀ

Mācītājs. Kas ir tas augstākais, pēc kā dzīvē vajag
censties?

lesvētāmā meita. Kad dabon drīz apprecēties.

KO VIŅŠ NOŽĒLOJA UZ NĀVES GULTAS

No E. Hcidmaņa

Kādā nomaļus novadā dzīvoja astoņdesmit gadus vecs

mežsargs. Viņš bija ilgi uzturējies stiprs un vesels, bet

beigās bija taču pienākusi arī viņam mirstamā stundiņa.

Vecis guļ slimības gultā, un apkārt stāv viņa daudzie

bērni un bērnu bērni. Viena no meitām prasa, vai neat-

saukt mācītāju. «Ak, bērni, ko man tas vīrs palīdzēs?»
atraida vecis. Bet meitas neatlaižas, un beigās slimais ir

ar mieru: «Kad jau jūs domājat, ka tas vajadzīgs, tad ve-

dat vien viņu šurp.»
Pēc maza brīža ienāk arī mācītājs, kurš jau iepriekš bij

atvests. «Nu, mans mīļo mežsarg, vai jūs esat gatavi stā-

ties tā visuaugstā troņa priekšā?» saka mācītājs.
«Jā gan, mācītāj' kungs,» atbild vecis.

«Vai jums varbūt ir vēl kāds grēks uz sirds, ko jūs gri-
bētu man atzīties un biktēt?» — «Nē, mācītāj' kungs, nav

man neviens grēks zināms!» — «Bet vai tad nu jūs savā

garā dzīves gaitā nekā nebūšot nodarījuši, ko jūs tagad
nožēlotu? Atceraties taču, mīļo mežsarg!» — «Ak dievs,

mācītāj' kungs, tur ir gan viena veca lieta, kura man ne-

kad neiziet iz prāta; nu jau ir daudz gadi pagājuši, bet

man arvien vēl dikti žēl.» — «Nu, mīļo mežsarg, tad pa-
stāstāt man taču to lietu un atvieglinājāt savu sirdi, pirms
jūs stājaties tā visaugstākā soģa priekšā!» — Vecis gan
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sākumā negribēja, bet, kad mācītājs to pierunā, viņš sāk

arī stāstīt.

«Nu, mācītāj' kungs, kad jau jūs domājat, ka tas ir va-

jadzīgs, tad es pastāstīšu ar: tas jau būs nu vairāk nekā

sešdesmit gadu atpakaļ un man arvien vēl neiziet no

prāta. Es toreiz biju tāds puika, astoņpadsmit gadu vecs,

un biju vecā mežkunga dienestā. Vecais mežkungs svi-

nēja savu septiņdesmito dzimumdienu un bija arī mani

ielūdzis. Mēs, jaunie ļaudis, bijām ļoti jautri, un tur bija
visvairāk vainīgas mežkunga divas jaunas māsīcas. Ak,

kas tās bija par divām smukām, glītām skuķēm, mācītāj*

kungs, to jūs nemaz nevarat iedomāties! — Bet nu tas

bija taisni ziemā, un visu dienu sniga un putināja, ka

zem' ar debesīm griež kopā.
Kad nu es tā ap pulkstens vienpadsmitiem gribēju iet

mājās, tad mežkungs nelaida nelāga laika dēļ. Jo mež-

kunga muiža ir viena pati dziļi mežā. Nu, es ari labprāt

palieku tur, un man ierāda mazu istabiņu, kur gulēt.
Drīz tad nu arī ejam gulēt, un es tikko sāku noģērbties,

kad kāds klauvē pie manām durvīm. «lekšā,» es saucu.

Un kas ienāk iekšā? — Viena no tām smukajām, glītajām
skuķēm! — un ko viņa saka? — «Vai jūs arī nesalstat,

mežkungs?» — «Nē, es atbildu, es nesalstu.» Un tā viņa
atkal aiziet. Bet nepaiet liels laiks, un es gribu patlab

iemigt, kad atkal klauvē pie durvīm. «lekšā,» es saucu.

Un kas ienāk iekšā? Tā otra no tām smukajām, glītajām

skuķēm! — un ko viņa saka? — «Vai jums arvien vēl

nav auksti?» — «Nē, es saku, man vēl nav auksti.» — Un

tā viņa aiziet.

Un redzat nu, mācītāj' kungs, — ka man toreiz nebija
auksti, par to man vēl tagad pēc sešdesmit gadiem ir ļoti
.ēl.»

IZ VĀCU DZIESMU GRĀMATAS

Dtteaoaas, kuras tiek no vāciešiem dziedātas dažādos gadījumos;

Es streit't fūr uns der rechte Mann,

Den Gott selbst hat erkoren —

(Priekš mums cīnās īstais vīrs,

Kuru dievs pats ir izvēlējis) —
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dziedāta, kad vācieši izraudzīja par savu runātāju un aizstāvi — meta*

limtnieku Puriškeviču.

Wer nur auf Gott vertraut,

Hat nicht auf Sand gebaut —*

(Kas vien uz dievu paļaujas,
Tas ne uz smiltīm būvējas) —i

dziedāta, kad vāca baroni no Jauna sāka būvēt savas pilis Latvijā.

IZ KAPITĀLISTU ĢIMENES DZĪVES

viņu pašu avliu ziņām

KAPITĀLISTS PATS

Lasa savu nupat saņemto pasi.

«Palūk vien, sieva, kāda bezkaunība! Tur tas skrīveris

uzrakstījis: Sevišķas zīmes — nekādas — — un man

taču ir vesels milijons rubļu!»

«Dzirdat, bērni, kas šonedēļ labi izturēsies, tas svētdien

dabūs 30 rubļu un varēs uz dzelzceļa nobremzēt vil-

cienu.»

KAPITĀLISTA CIENĪGA

«Cienīgā kundze, vai jūs pati nezīdāt savu mazo?»

-—: «Ko jūs iedomājaties! — es taču neiešu izpildīt cm-

mas dienestu?!»
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KAPITĀLISTA MEITIŅAS

Mamma. Nu, meitiņ, vai tu labi izpriecājies savā

kāzu ceļojumā?
Meita. Ļoti labi; iedomājies vien, ka Edgars dzelzceļa

braucienā trīs reizes tīšu prātu apturēja vilcienu ar no-

tesbremzi; mēs jau to spējam samaksāt.

LABI AUDZINĀTA

Jaunkundze. Bet, kungs, kā jūs man iedrošināties

tādas lietas stāstīt par manu draudzeni! Kaunaties!

Kungs. Es vēl neko neesmu stāstījis, tas sliktākais tik

tagad nāk.

Jaunkundze. Nu, tad stāstatl

Pirmā jaunkundzīte. Kas īsti ir nepieklājīgi?
Otrā jaunkundzīte. Nepieklājīgi ir, kad kāds

to redz.

KAPITĀLISTA DĒLIŅI

Dēlēns lieto pret kalponi visādus lamu vārdus. Tante,
kas pienāk klāt, jautā: «Kur tad mācījies tā lamāties?» —

«Tas viss nāk no manis paša,» atbild pašapzinīgi dēlēns.

«Kārlīt, tu jau esi apgāzis tintes pudeli un aplējis visu

rakstāmgaldu!»
Kārlītis: «Jā, Anna ir atkal nolaidīga bijusi un nav

uz mani uzmanījusies.»

Dēliņš pārnāk maja no sava pirmā skolas apmeklējuma.
«Kā tad nu bija skolā?» jautā māte.
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«Ērmoti,» atbild mazais veikalnieks, «tur bija liela zāle,

pilna ar maziem zēniem, un priekšā pie kases (skolas
katedra) sēdēja viens virs un lasīja.»

KAPITĀLISTA MAZĀ MEITIŅA

Vecmāte. Lūk, mīļo meitiņ, kad es reiz miršu, tad

tu dabūsi šo gredzenu, šo skaisto brošu un arī šo pulk-
steni.

Meitiņa. Kad tu mirsi?

KAPITĀLISTA LIELIE DĒLI
— STUDENTI

Onkuls. Tu mani apmeklē tikai tad, kad tev vajaga
naudas!

Students. Jā, vai tad lai es tevi apmeklēju vēl

biežāk?!

Naktssargs. Ko jūs še sēdat pie laternas?

ledzēries students. Kur tad lai es eju? Neviens

cilvēks jau nezina, kur es dzīvoju!

Students (no rīta pēc komersa žūpošanas uzmozda-

mies): «Tavu brīnumu, te jau es gulu gluži svešā gultā!...
Nu, naktssargs, kurš mani šurp atvedis, būs gan bij s

krietni iedzēries!»

Students (uz savu kolēģi, kurš licies pārvesties mā-

jās no naktssarga). «Vai tad tu tam vīram nedod dzeram-

naudu?»
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Otrs students. «Tagad ne — man ir abonements

uz māja pārvešanu!»

ledzēries students (kuru viņa dzīvokļa saim-

nieks ar saviem ļaudīm velti pūlējies pa trepēm uzgādāt

augšā): «Nē, tā neiet. Nonesat man labāk gultu lejā.»

KAPITĀLISTA DEVĪGAIS ONKULS

Mazais Māksits. Onkulīt, es šonakt sapņoju, ka

tu man dāvāji ratu.

Onkuls. Nu labi, paturi vien to ratu, bet pielūko Va

tu nenokristu un nesasistos.

KAPITĀLISTS PIE ĀRSTA

«Vai jūsu ģimenē ir bijuši ārprātibas gadījumi?» —

jautāja ārsts kungu, kurš gribēja likt apdrošināt savu

dzīvību.

«Jā,» atbildēja kapitālists, — «mana māsa reiz atrai-

dīja precinieku ar 500 000 rubļiem!»

KAPITĀLISTS KĀ BRŪTGĀNS

Brūtgāns (uz brūti): «Manu zelta gabaliņ, manu di-

mantiņ, manu naudas skapīt, manu vērtspapīriņ — —'»

Precinieks (uz namamāti). «Mans kompliments, cie-

nījamā kundze! Tik labi es jau sen neesmu ēdis.»

Mazais Ansīts. «Mēs arī ne.»
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ZNOTS

Brūtes tēvs. Man jums diemžēl jāsaka, ka mana

meita dabūs savu mantojumu izmaksātu tikai pēc manas

nāves.

Znots. Tā, cik vecs tad jūs esat?

NĀKOŠAIS KAPITĀLISTS

Mazais Vilīts dabūja no savas mātes ik dien' pāris ka-

peiku priekš saldumiem. Bet reiz viņa tam izskaidroja,
ka viņš esot par vecu priekš tā, — lieliem puikām vaja-

got pašiem pelnīt naudu, kad gribot pirkt saldumus. Vi-

līts no sākuma bija ļoti domīgs, bet drīzi apmierinājās,
un, kaut gan no mātes nekā nedabūja, tomēr bija vairāk

pārticis nekā jebkad. Kādu dienu māte redz pulka bērnu,

kuri klaigodami un apbrīnodami apstājuši Vilīti, kurš uz

sienas izlicis izkārtni:

Vilīts ēd vienu mazu zaļu tārpu par 1 kapeiku

„ „ „
lielu

„ „
15

„

„ „ ~ mazu slieku
„

25
~

„ „
lielu

„ „
30

„ „ ~ mazu zaļu vardi
„

80
„

„ lielu
„ ~ n.

1 rubli.

* *

PAR KRIETNIEM SAIMNIEKIEM

RŪPĪGAIS

Saimnieks aptiekā: «Bet uzrakstāt labi skaidri,

kuras zāles ir priekš govs un kuras priekš kalpones, ka

mana govs nedabū vēl neīstas zāles.»
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AIZGĀDĪGAIS

Kroga saimnieks. ...Un to ievēro, dēls — esi

aizgādīgs, ka neprātīgi ļautiņi nedara sev kādu ļaunumu
caur pārmērīgu dzeršanu; kad kāds ir diezgan dzēris,

tad nepārdod viņam vairs degvīna.
Dēls. Un, kā lai es zinu, kad viņš ir diezgan dzēris?

Saimnieks. Kad viņam nav vairs naudas.

TAUPĪGAIS

Saimnieks piektdien aizgājis pie baznīckunga, lai tam

paziņotu par sievas miršanu.

«Un kad tad būs bēres?» prasīja baznīckungs.
«Pirmdien, cienīgstēvs. 2ēl, ka nelaiķe nenomira pāris

dienas agrāk, tad būtu varējuši viņu paglabāt svētdien

un nebūtu darbdiena jākavē un kalpi jāatlaiž.»

LAIPNAIS

Nama saimnieks. Kādēļ jūs īsti gribat iziet no

dzīvokļa?

I reni eks. Mana sieva mantojusi un grib ņemt dār-

gāku dzīvokli.

Nama saimnieks. Ah, ja tik vien tā iemesla, tad

jau es arī varu jums dot šo pašu dzīvokli par dārgāku
Iri.

PAR MUIŽNIEKIEM

«Vai jūs nemaz nedomājat precēties, grāfa kungs?»
— «Nezinu vēl, šimbrižam es vēl spēju pats sevi uz-

turēt.»
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Mazais Pauliņš (uz baronu): «Tas taču savādi;

jūs esat gluži gaišiem matiem, un papiņš nesen teica, ka

jūs esot tumšs goda vīrs.»

«Ļoti nožēloju, bet savu meitu es nevaru jums dot,
barona kungs.»

— «Eh — hm! — ļoti nepatīkami, tad vismaz izlaižat

mani laukā pa blakus durvīm — jo tur pie lielajām dur-

vīm stāv daži no maniem parādu devējiem.»

Skrīvers. Nu, kad jūs nemākat rakstīt, tad uzvelkat

paraksta vietā trīs krustus.

Miķels. (Paņem spalvu, bet pārskatīdamies uzvelk

četrus krustus.)
Skrīvers. Jā, kas tad tas — četri krusti!... Vai tad

jūs esat muižnieks?

IZ VISAS PASAULES

ROKFELLERA AUTOGRĀFS

Rokfellers, kad tas pēdējo reizi bija Francijā, bija sev

pie kāda Parīzes matu mākslinieka apstellējis parūku.
Rēķins par to tika uzstādīts 600 franku liels. Miljardiers

nepakustināja ne plakstienus, kad viņam šis krietna ap-
mēra rēķins tika priekšā likts. Bet friziers gribēja vēl ko.

Viņš izlūdzās sev par piemiņu rokrakstu no visbagātākā
vīra pasaulē. Rokfellers izvilka papīra lapu un uzrakstīja:
«Šās lapas nonesējam izmaksājami 600 franku.» «Te jums
būs,» viņš sacīja frizieram. «Bet,» pēdējais iebilda vil-

cinādamies, «ja es pret šo čeku saņemu naudu, tad jau
man nebūs rokraksta?» «Nu,» atteica Rokfellers vienkārši,

«tad neejat naudai pakaļ.»
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Smalkjūtīgs veikalnieks

Kādam litogrāfijas īpašniekam Briselē kunde bija atsū-

tījis drukātu paziņojumu par nāves gadījumu viņa ģi-
menē. Litogrāfijas īpašnieks aizrakstīja viņam šādu līdz-

jūtības vēstuli:

«Paziņojums par smago zaudējumu, kurš jācieš Jūsu

ģimenei, mūs pildīja ar neliekuļotām sāpēm, un mēs iz-

sakām Jums dziļāko līdzjūtību. Mēs ievērojām, ka cirku-

lārs, ar kuru Jūs paziņojāt par D. kga nāvi, ir drukāts

no N. firmas, un loti nožēlojam, ka Jūs negriezāties pie
mums papriekšu šī drukas darba dēļ- Kad Jūsu ģi-
menē notiktu atkal kāds nāves gadījums, mēs ar

prieku nosūtīsim Jums savu cenu rādītāju, un esam pār

liecināti, ka varēsim Jums lētāk pakalpot nekā mūsu kon-

kurents.

Cerēdami, ka drīz bus tads gadījums, mēs paliekam
visā cienībā... XX.»

KĀ VAR ATDABŪT PATĒRĒTU NAUDU

Francijā kādā rietumu departamentā noticis gadījums,
kurš varētu derēt par vispārīgu priekšzīmi, jo viņš rāda,

cik vienkārši var iegūt atkal patērētu naudu...

Kāds prefekts uzdevis savam vecajam nodaļas prieks-
stāvim saņemt rentejā priekš sevis mēnešalgu un pieli-
kumus. Viņš devis līdz kvīti par 3000 frankiem un dabūjis

pret to savu naudu. Tā tas gājis ik mēneša, jo prefekts

negribējis pats pūlēties ar staigāšanu uz renteju. Nodaļas

priekšniekam tas ari izlicies par apgrūtināšanu, un viņš
reizi savā vietā aizsūtījis kādu jaunu ierēdni, uzticēdams

tam kvīti un naudas saņemšanu priekš prefekta. Jaunais

cilvēks gan saņēma naudu, bet nospēlēja to kārtīs, un

pats aizbēdza.

Prefekts, kā jau domājams, nodaļas priekšnieku darīja

atbildīgu par iztrūkstošo naudu; nabaga vīram vajadzēja
iz savas kabatas samaksāt tos 3000 frankus. Bet tanī vietā

prefekts viņam atkal deva iespēju tikt pie izliktās sum-

mas, un līdzeklis, kādu viņš še izlietoja, bija tik vien-
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kāršs: aizbēgušais ierēdnis personu sarakstā tika tālāk

vests, un nodaļas priekšnieks ik mēneša saņēma aizbē-

gušā algu.
Prefekts, kā avīzes piezīmē, esot pat aizbēgušā algu pa-

augstinājis, lai ātrāki tiktu atmaksāti tie 3000 franki.

IZDEVUMI PAR VIENU BOMBARDAMENTU

Attiecoties uz Kasablankas (Marokā) bombardamentu

kāda franču lapa ņemas aprēķināt izdevumus, cik fran-

cūžiem varētu iznākt par viena paša lielgabala izšau-

šanu. Šāviens iz viena 305 milimetru liela lielgabala iz-

nāk 5333 fr. dārgs, iz 274 nnl. lielgabala 2420 franku, iz

100 mii. lielgabala 147 fr. Priekš mazākiem lielgabaliem
iznāk daudz mazāk: par 65 mii. lielgabalu tikai 30 fr.

par vienu šāvienu, par 47 mii. lielgabalu 12 fr. un par 33

mii. lielgabalu pat 8 fr. Tas viss kopā tomēr iztaisa bries-

mīgas summas, kad aprēķina, cik daudz tādu lielāku un

mazāku šāvienu vajadzēja, lai saspārdītu dumpīgo ma-

rokāniešu perēkli. Nabaga francūži tiešām nožēlojami

par tādiem lieliem izdevumiem. Marokāņiem, kuri vien-

kārši liekas nošauties, tā lieta nemaksā nekā.

AK TĀ!

Klemanso, tagadējais franču ministru priekšnieks un

bijušais radikāls sociālists, kurš par labu valdošai pilso-
nībai tik «šneidīgi» apspiež strādnieku kustību, tomēr

maz iemantojis piekrišanas un zemē sacēlis daudz ne-

miera. Par viņu «Figaro» pasniedz raksturisku anekdoti:

Pie ministru priekšnieka ienāk tautas vietnieks un tiek

saņemts ar laipnu jautājumu: «Nu, mīļais deputāt, vai

jūs pa savām brīvdienām esat sakrājuši daudz patīkamu

iespaidu?» — «Teicamus iespaidus, ministra kungs!» atbild

deputāts, «visa zeme atrodas plaukstošā stāvoklī; tautas
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gars ir pacilāts, ikviens ir apmierināts ar savu lik-

teni ...» — «Ak, cik jauki!» iesaucas iepriecinātais mi-

nistru priekšnieks, «un kur tad jūs pavadījāt savas brīv-

dienas?» — «Šveicē,» atbild deputāts. «Ak tā!» noteic

ministru priekšnieks, nepatīkami pārsteigts; viņš bija do-

mājis viņa vadīto Franciju.

JŪRAS NODAĻA

Portugāles karaļa māte Maria Pia, Itālijas karaļa tante,

atstāšot savu tautu un tēviju un pārcelšoties uz pastā-
vīgu dzīves vietu uz Itāliju (varbūt drīz arī dēls tai se-

kos). Karaliene Maria Pia, par spīti savam 60 gadu ve-

cumam, ir ļoti jautra sieva un, kopš viņas vīrs karalis

Ludvigs 17 gadus atpakaļ nomiris, pastāvīgi ir devusi

vielu dažādām valodām un jautriem nostāstiem. Viņa

dzīvoja ļoti plaši, un milzīgās summas, kādas aprija šāda

dzīve, tika samaksātas iz valsts kases. Kad tautasviet-

nieku namā par to valdībai sīvi uzbruka un noprasīja,
uz kāda pamata nauda viņai maksāta, — tad izrādījās,
ka nauda bij maksāta iz jūraslietu mimstrijas sum-

mām, jo ūdenī iemesta nauda pieder jūras nodaļā.

JAUNS ATRADUMS NOZIEDZNIEKU TIESĀŠANĀ

Iz Ņujorkas tiek ziņots laikrakstam «Echo dc Paris»:

Notiesājot uz nāvi kādu Veitu Kolumbus pilsētā, norisi-

nājās diezgan uztraucošs skats. Nonāvēšana notika caur

elektricitāti. Ar pirmo lādējumu nepietika, lai iestātos

nāve, tika dota vēl otra, stiprāka straume. Zem šīs jau-
nās straumes iespaida iz notiesātā miesas šāvās liesmas

ārā. Sī operācija tika turpināta vairāk sekundes, nerau-

goties uz liesmām, ne arī uz ceptas gaļas smaku. Notie-

sātais mira vārda pilnā ziņā — cepamā nāvē.
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ARĪ JĀPAAUGSTINACENA

«Se jums būs pieci kapeikas dzeramnaudas.»

Nesējs. «Nē, kungs, par pieci kapeiki nevar nekā

dabūt dzert, — brūveri alus cenu paaugstinājuši.»

PELĒKAIS UN MELNAIS BARONS

Kas barons, tas barons un paliek par tādu,

Lai velk tam vai melnu, vai pelēku ādu;

Tas vāciets un lielāks, šis latviets un mazākst
Mūs vieno viens tēvijas mētels un zābaks.

5 Lai kroga šķir vācu un zemnieku galus
Mūs vieno viens kopīgs tēvijas alus;

Lai melnais barons uz pelēko spļauj,
Mūs vieno tās jūtas, kas viņam to ļauj.

Ja reizēm mums gadās kāds strīdiņš, kāds nieks, —n

10 Mūs vieno viens tēvijas ienaidnieks:

Tas übags bez naudas, bez zemes, bez vaļas,

Tas strādnieks, kas pieprasa ar savas daļas;

Mums pieder gan kapitāls, zeme un vara,

Kas mūs par tēvijas kungiem dara.

•5 Bet tās mums abiem tas kopīgas raizes,

Ka kalps arī prasīs reiz zemes un maizes.

Un tādēļ mums, pelēkiem, kopā ar melniem,

Ir jāved karš pret tiem dumpības velniem.

Mūs vieno intrese: kalpus valdīt,

20 Tik dalīšana — ta vien mūs var skaldīt.

Bet barons ir barons un paliek par tadu,

Lai mauc tam vai melnu, vai pelēku ādu.
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IZ SLAVENU VĪRU DZĪVES

Vendelīns Veisheimers, pazīstams komponists un

R. Vāgnera draugs, atstāsta savos «Piedzīvojumos ar

Vāgneru, Listu un citiem laika biedriem» sekošo anek-

doti par Lasālu, kura to ļoti jauki raksturo.

Lasāls, pirmais lielais cīnītājs modernā strādnieku kus-

tībā, bija jau uztraucis visu pasauli. Kādās viesībās pie
Veisheimera viņš sēdēja blakus Veisheimera mātei, kura

gan daudz par slaveno vīru bija dzirdējusi, bet nebija

varējusi izprast, kas tā īsti ir par cīņu, ko tas ved. Viņa
noņēmās savā vientiesībā viņam pašam par to noprasīt.

«Kad nu mēs še sēdam tik omulīgi kopā,» teica mamma,

«tad sakāt man taču, Lasāla kungs, ko tad jūs īsti gri-
bat?»

Lasāls vienu acumirkli bija pārsteigts, bet tad aši ap-

kampa veco kundzi un izsaukdamies: «Ak jūs mīļā,

dārga kundzei» deva viņai skaņu skūpstu, kurš noklu-

sināja visu tāļāko jautāšanu. Par tādu neparedzētu un

ātru atbildi visus pārņēma lielākā jautrība. Pat vecā kun-

dze smējās līdzi. Uz tādu grūtu jautājumu nebija nemaz

iespējams dot acumirklī labāku atbildi.

Bekers, Lasala pēcnācējs priekšsēdētāja vietā «Vispā-

rējā vācu strādnieku biedrībā», atstāsta, ka Lasāls viņam

reiz teicis draudzīgā sarunā:

«Ir sevišķi divas ļaužu šķiras, kuras es nevaru ciest:

literāti un žīdi — un diemžēl es piederu pie abām.»

Kad Heine bija vēl mazs, māte reiz deva viņam pazīs-
tamo mācību: «Ko tu vari šodien padarīt, neatliec uz rīt-

dienu,» un atjautīgais zēns tūdaļ atbildēja: «Dod man

tad vēl šodien apēst kūku, kas palika pāri.»
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Beranžē bija jau vecs, kad augstais valsts vīrs Tjērs
un slavenais naudnieks Lafits aicināja viņu nākt līdzi uz

pilsgalrau un likt sevi priekšā stādīt karalim Luijam Fi-

lipam. Vecais republikānis atteica smiedamies:

«Es daudzreiz pateicos jums, mani dārgie draugi; bet

es tagad esmu jau par vecu, lai iegūtu sev jaunus pazīs-

tamus!»

Pēc 1848. g. revolūcijas Francijā Beranžē tika no tau-

tas pašas puses, bez kādas aģitācijas, ievēlēts parlamentā
ar 204 470 balsīm, kaut gan dzejnieks bija tūdaļ izskaid-

rojis, ka nepieņems deputāta vietu, jo viņš vispār negri-

bēja ieņemt politisku stāvokli. Pēc ievēlēšanas viņš ari

tūdaļ atsacījās no deputāta vietas, un, kad kāds draugs
viņam aizrādīja, ka dzejnieks Viktors Igo taču arī esot

pieņēmis ievēlēšanu un dienot arī tanī pašā brīvības

pulkā kā viņš, tad Beranžē atteica: «Ak, ar viņu ir gluži
cita lieta; viņš gan ar mani vienā pulkā, bet pieder pie
kara mūzikas.» — Viktors Igo prata par sevi taurēt.

Beranžē bija pilnīgs «atturībnieks», nekad nedzēra rei-

binošus dzērienus, ari ne vīnu. Kādai dāmai, kura par

to brīnījās, dzejnieks atbildēja: «Tas ir itin vienkārši;

visu vīnu dzer mana Mūza.»

Parīzes arķibīskaps, monseners Libūrs, lika reiz Beran-

žejam priekšā, lai viņš izdarot izlasi no savām dziesmām,

tā ka varētu tās dot rokā visiem, arī bērniem. Dzejnieks
uz to atbildēja: «Un ko tad lai es daru ar savām pārē-
jām dziesmām? Vai lai es tās noliedzu un sūtu pamestu
bērnu patversmē?»
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SAUCĒJU BALSIS

K. Markss.

Līdzās ar moderniem ļauniem apstākļiem mūs spiež
vesela rinda mantotu ļaunu apstākļu, kuri ceļas no tā, ka

joprojām pastāv veclaiku pārdzīvojušies ražošanas veidi

ar saviem pavadoņiem: laikam pretīgiem sabiedriskiem

un politiskiem apstākļiem. Mēs ciešam ne vien no dzīva-

jiem, bet arī no mirušiem. Le mort saisit le vifl (miru-
šais grābj dzīvo).

K. Markss.

Vienai tautai vajga un viņa var mācīties no otras. Ari

tad, kad sabiedrība ir sadzinusi savas kustības dabas li-

kuma sliedēs, — — viņa nespēj dabai piemērotās attīs-

tības posmas ne pārlēkt, ne caur lēmumiem projām aiz-

lemt. Bet viņa spēj gan dzemdēšanas sāpes paīsināt un

pamīkstināt.

K. Markss.

Rūpnieciski vairāk attīstīta zeme rāda mazāk attīstītai

tikai viņas pašas nākotnes ainu.

Ferd. Lasals.

Katru reizi, kad kāds liels zinātnes vīrs lūkoja atrast

līdzekļus un ceļus, kā uzlabot strādnieku šķiras stā-

vokli, — katru reizi raudzīja viņu nosist gar zemi ar

vienu vārdu: sociālists! — Nu, mani kungi, kad to sauc

par sociālismu, ka mēs meklējam darba ļaužu stāvokli

pārlabot un viņu trūcību novērst — nu tad 33 000 velnu

vārdā — tad mēs esam sociālisti.

Runa Frankfurtā 1863. g.

Še 11 ij s

Liela bagātība ir kauns priekš tā, kam viņa pieder.
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Ko bagātie no savas pārpilnības dod nabagiem, —•■ tā

nav pilnīga žēlastība, bet ir nepilnīga pienākuma izpil-
dīšana.

I. Kants.*

Es atzīstos, ka nevaru apmierināties ar teikumu, kuru

gan lieto arī gudri cilvēki, — ka zināma tauta neesot

nogatavojusies priekš brīvības, muižas īpašnieku klaušu

ļaudis neesot gatavi priekš brīvības, un tā arī vispār cil-

vēki neesot gatavi priekš ticības brīvības. Bet, kad uz-

stāda tādu prasījumu, tad brīvība nekad nenāks, jo priekš
brīvības nevar nogatavoties, kad brīvība papriekš nav

dota; vajaga būt brīvam, lai savas brīvības varētu lietde-

rīgi lietot. Pirmie mēģinājumi būs varbūt neizdevušies,

savienoti ar grūtāku un bīstamāku stāvokli nekā tad, kad

vēl ļaudis stāvēja zem citu pavēlēm; bet arī zem citu

aizgādības. Bet uz prātu nekad citādi nevar nogatavo-

ties, nekā caur pašu mēģinājumu, un, lai tādus varētu

izdarīt, tad vajaga būt brīvam. Kas dara to par pamatli-
kumu, ka tiem, kuri reiz ir kalpināti, vispār neder brī-

vība un ka ir tiesība viņus katrā laikā atturēt no brīvī-

bas, — tas aizskar pašas dievības priekšrocības, kura

cilvēku radīja uz brīvību. Vieglāk gan ir valdīt valstī,

mājā un baznīcā, kad var ievest tādu pamatlikumu, bet

vai tas arī ir taisnīgāki?

Iz Sv. Jēkaba vēstules, bībelē, 5. I—6. Par

bagātības alošanos

Un jūs, bagātie, raudat un kaucat par savu postu, kas

nāks pār jums!
Jūsu bagātība ir sapuvusi, jūsu drēbes ir no kodēm

saēstas.

Jūsu zelts un sudrabs ir no rūsas saēsts, un viņu rūsa

būs liecība pret jums un ēdīs jūsu miesu kā uguns. Jūs

esat sev mantas krājuši šinīs pēdējās dienās.

*
Kants, pazīstamais filozofs, dievticibas stiprākais aizstāvis, tomēr

republikāns un franču revolūcijas piekritējs.
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Lūk, to strādnieku alga, kuri ir apkopuši jūsu zemi, tā

ir no jums ieturēta tikusi, un tā alga brēc, un to pļāvēju
saukšana ir nākusi ausīs tam kungam Cebaot.

Jūs esat slaidi dzīvojuši virs zemes un savu kārību

kopuši, un jūsu sirdis ir uzganījušās uz kaujamo dienu.

Jūs esat notiesājuši taisno un nokāvuši, un viņš nav

jums pretī turējies.

Vei 11 ing s.

Kāda mīlestība mūsu dienās var būt pret tā saukto tē-

viju tam, kam tur nav nekā ko pazaudēt, ko viņš nespētu
atkal atrast visās svešās zemēs.

Vei 11 ing s.

Patriotiskie meli noder progresa un visu ļaužu brīvī-

bas niknākiem ienaidniekiem par pēdējo enkuru viņu

maidībās, par glābšanas baļķi viņu priekšrocībām ...
tie

ir nometami, lai mēs varētu patversmi meklēt zem cil-

vēcības karoga, kurš savu aizstāvju starpā nepazīs ne

augstus, ne zemus, ne nabagus, ne bagātus, ne kungus un

kalpus.

Dr. Džonsons.

Patriotisms ir blēžu pēdējā patversme.

P. G a rin s.

Maziskums ir neģēlīga, visu sagrābjoša vara. Neļauties

no viņa sagrābties ir jau lielums, bet viņam par spīti ko

paveikt — ir jau varonība.
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Erasms.

Ir ļaudis, kam tik greizi uzskati par reliģiju, ka viņi

labāk panes visbriesmīgāko Kristus zaimošanu nekā vis-

mazāko joku par pāvestu vai savu zemes valdnieku, —-

it sevišķi tad, kad viņu pašu materiālās intereses tiek

caur to aizskārtas.

K. Marks s.

Angļu valsts baznīca drīzāk piedos uzbrukumus uz 38

no viņas 39 ticības artiķeļiem nekā uz vienu trīsdesmit

devītu daļu no viņas naudas ienākumiem. Mūsu dienās

pat ateisms (dieva noliegšana) ir viegls noziegums, salī-

dzinot ar vēsturisku īpašumu attiecību kritiku.

Volters. Jūdeja

Es, paldies dievam, neesmu bijis Jūdejā un arī nekad

turpu neiešu. Es esmu redzējis visādu tautību ļaudis,

kuri, no turienes pārnākuši, man teica, ka Jeruzalemes

stāvoklis esot briesmīgs, visa zeme apkārt akmeņaina,
kalni kaili. Jūdeja, saka, esot bijusi tā «solītā zeme».

Dievs teicis uz Ābramu: «Es tev došu visu to zemi no

Ēģiptes upes līdz Eifratam.» Ak, mani draugi, jums ne-

kad nav piederējuši auglīgie Eifrata un Ēģiptes upes

krasti. Jūs esat tikuši apmuļķoti. No Eifrata un Nīla

upes kungiem ir drīz viens, drīz otrs bijis jūsu kungs.

Fridrihs 11.

Visiem cilvēkiem vajadzētu dzīvot mierā; zeme ir diez-

gan liela visus aptvert, barot un nodarbināt. Divi nelai-

mīgi vārdi ir visu samaitājuši: mans un tavs. No tiem
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cēlies pašlabums, skaudība, netaisnība, vardarbība un

visi noziegumi.

Labāk atstāt dzīvu vienu vainīgu nekā notiesāt vienu

nevainīgu.

Ēzelis pakrīt zem nastas, kad viņš pārāk apkrauts, bet

māņticīgais nes visas nastas, ar kādām viņa priesteris
viņu nospiež, nemaz nemanīdams, ka top pazemots.

NI če.

Mani brāļi! Kur gan ir lielākās briesmas visai cilvēku

nākotnei? Vai ne pie tiem «labiem un taisniem»? — pie
tiem, kuri saka un sirdī jūt: «Mēs zinām gan, kas ir labs

un taisns, mums tas arī i ra; vai tiem! kuri še vēl meklē!»

— Un lai ļaunie nodara cik lielu ļaunumu, labo ļaunums
ir ļaunāks ļaunums! Un lai pasaules apmelotāji nodara

cik lielu ļaunumu: labo ļaunums ir lielāks ļaunums! Mani

brāļi: tam labajam un taisnajam reiz viens ieskatījās
sirdī un teica: «Tie ir tie varizeji!» Bet viņu neviens

nesaprata. Tie labie un taisnie nedrīkstēja viņu saprast:
viņu gars ir iesprostots viņu labā sirdsapziņā, to labo

muļķība ir neizmērojami gudra. Bet patiesība ir šāda:

tiem labiem jābūt varizejiem, viņi nevar būt citādi! La-

bajiem vajaga to sist krustā, kurš rada pats savu tiku-

mību, tā ir tā patiesība.



Gēte.

Katram paliek aizvien vēl tik daudz spēka! izvest līdz

galam to, no kā viņš ir pārliecināts.;

Sopenhauersj

Jo vairāk kāds cilvēks Ir spējīgs priekš pilnīgas noN

pietnības, jo sirsnīgāk viņš spēj smieties.



J. Rainis ap 1905. gadu



Jasmuiža

Vasiļova (fotografēts ap 1910. g.)



J. Rainis (pa kreisi) un P. Stučka studiju gados Pēterburgā

Bijusī Pēterburgas publiskā bibliotēka (tagad Saltikova-Ščedrina

bibliotēka) 19. gs. beigās



«Ģeogrāfisku nosaukumu» tīrraksta fragments



«Par dejas brīvību» tīrraksta fragments



Rainis un Aspazija 1921. gadā



Dzejoļa «Saimnieks kā tēvs» tīrraksts



J. Raiņa tulkotā F. Engelsa izteiciena tīrraksts

"Cik daudz domes būs līdz īstai?» tīrraksta fragments
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«VIRPULIS».

1909. g.

AR JAUNU GADU!

AR JAUNU LAIMI!

Tagadne tukša,

Nākotne tāla,

Pagātne aizgāja
Vakara blāzmā.

5 Tukšuma laukos

Virpulis pārskrien,

Bēdīgas lapiņas
Nevīžo aizskārt.

Dzīve tik sekla —

10 Smiltis un smiltis,

— Ko te lai plūkā?
— Ko te lai vētī?

Tikko vēl pagātne

Izsēja graudus,
15 Mestus pa rokai

Negaisa laikā.

Retam jau radās

Asniņu zaļums:
Strādnieks jau vēro,

20 Saimnieks jau skaita

Pagātne aizgāja
Vakara blāzmā,
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Nāks jauna blāzma

Austruma pusē.

25 Virpulis pārskries
Pilnuma laukus,
Darbā un cīņā
Ziedošu tautu.

•

Ar jaunu gadu!
30 Ar jaunu laimi!

EPIGRAMMAS

INTRESE PAR DOMI

Vēlētāja un nevēlētāja saruna

«Nāk dome trešoreiz uz sēdi!»

— Mels! Dome? — Ko tu mani mēdi?

«Ne; tiešam dome sēdes sāks.»

— Kad to no kapa laukā vāks.

5 «Bet dome taču ir vēl dzīva!»

— Ko? dzīva? — Šķiet, ka sen jau stīva

«Jā, dzīva!» — Pirmā dzirdēšana!

Ko tad nekur to nenomana?!

«Ka kaps, tik klusa viņa turas;

io Tas vien tai rūp, ka nepieduras.»

— Nu ko tad lai tads klusums der?

«Lūk to: lai met, ko heki cer!

Mums viss jau ir, kas sasniedzams:

I kārtība, i domes nams!»

15 — Lai, lai. Man tomēr šķiet, tu joko.
«Nē, dzīva gan!» — Nu dienā spoko?
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BALSSTIESĪBA

Lai miljons mutes jums būtu

Un balsis kā bazūnes,

To nevērotu vairāk

Kā pīkstošas pelītes.

5 Jo jusu balsis, cik skaļas,
Ir bez balsstiesības;

Vai jūs tur kliedzat, vai raudat,

Neviens jūs neklausās.

Caur jusu lāstiem un draudiem,
10 Caur visām vaimanām,

Caur lielo troksni cauri

Skan balss ar tiesībām.

«Kas tā par varenu balsi?»

Jūs īgni prasāt man.

15 Nu, uzklausāties labi,

Kā zelta nauda skan.

MODERNS UZŅĒMĒJS

Tas dara ta:

Līdz trim mēnešiem nekā

Strādniekam tas nemaksā,

Pēc tam paliek parādā.

PIEVILTAIS VELNS

Arābi bija aruši lauku,

Atri atskrēja velns kā ar auku;

«Mana puspasaules,» dikti viņš brēc,

«Mana ir puse no visa, kas sēts.»
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5 Arābiem sen jau ir viltnieku slava —

Saka: «Lai zemējā daļa ir tava.»

Velnam uz augstam lietām stāv prāts:
«Nē,» saka, «mans lai ir augšējais stāds.»

Labi. Sie rāceņus vien tikai dēsta,
10 Rudeni velnu uz dallbām vēsta:

Paši iz zemes sev rāceņus rauš,
Velns lai dzeltenos lakstus grauž.

Pagāja ziema, pavasars klātu —

Velns tagad kliedza ar dusmīgu prātu:

,5 «Ta mana daļa, kas dziļumā lien!»

Labi. Šie sēja tik labību vien.

Ruden' tie atkal dalības sāca:

Arābi tagad tās vārpas sev vāca,

Velns tikai plikus rugājus rauj,
20 Spļaudīdams kvēlošā peklē tos krauj.

BALSS IZ PUBLIKAS

Cien. kungs!
— Es lūdzu tās laipnības

No manis uzņemt šīs rindiņas.

Nupat es avīzēs lasīju
5 Par krietno tautieti Dombrovsku,

Kurš «Burtniekpili» uzcēlis,

Kur dzejniekiem būšot miteklis,

Priekš ražošanas pārs istabas,

Priekš attīstības un ēšanas.

10
— Tam censonim gribu še pateikties,
Ka manām domām viņš pieķēries
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Un laimīgi to izvedis,
Ko paveikt man nelāva liktenis.

Tik vienu es lūgtu cien. Dombrovsku,
M Lai nosauc to pili par «Rāmavu»!

Jo rāma tur dzīve un rāms būs prāts;
Tāds nosaukums manim bij nodomāts

Vārds pieminēs senlatvju svētnīcu

Un pirmo, kas cēla šo projektu.

Ar tautisku sveicienu

Jūsu Andēls-Ansons,

bij. saimnieks un pusideālists

GAIŠA ISTABA

Bez saules greznāka istaba

Drūma kā Ēģiptes tumsība,

Bet kaktiņš, cik šaurs, kur saule silst,

Ar zemes un debess laimību pilst.

— Ne istabu grezno, bet gaišu dari

Lai sirdī tev mājo saules gari.

TĒVS UN DĒLS BĪLENŠTEINI

Tēvs gribēja pacelt mūs garīgi,
Dēls pacel mums baznīcas nodokli.

Tēvs deva latviešiem gramatiku,
Dēls štiku.
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SIRDS IR KURZEMNIEKA GODS

No barona tik cilvēks sākas.

Tas jāzin jums! — lai parauj jods! —

Kas netic tam, to nošaut nākas.

Jo «sirds ir kurzemnieka gods».
*

NOSODĀMS KAILUMS

Nejauks kailums, grēcīgs kailums, —

Nebeidz sodīt mācītāji;

Noziedzīgs ir katrīs kailums.

Bet visļaunākais par visiem.

Ko tie acu gala necieš:

Ta ir kaila patiesība.

VECA GUDRĪBA

Vai lopiem jāzina.
Kāds suns tos gana?
Lai kāda valdība:

Nav ļaudīm noteikšana. —

DAŽĀDAS ZIŅAS

IZMEKLĒŠANAS KOMISIJA

No Rīgas ziņo «Wahr. Jacob». ka esot sastādījusies
komisija, kurai jāizmeklē, vai pielaistas kādas nekārtī-

bas no cietuma priekšnieka, slepenpolicijas priekšnieka
un gubernatora puses, attiecoties uz cietumos ievietotiem

politiskiem noziedzniekiem. Šī izmeklēšanas komisija sa-

stāvēs no vietējiem: cietuma priekšnieka, slepenpolici-

jas priekšnieka un gubernatora. Viņu spriedums šinī

lieti būs galīgs.
Teikums Kurzemes baronu ģerbonī
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NOLAIDĪBA

Nebijmuižas karatiesa vienā no savām pēdējām sēdēm

iztiesāja, starp citām, sekošu prāvu, kura ievērojama
caur viņā pamanītu nolaidību. Apsūdzēti bij divdesmit

Ķezumuižas apkārtnes zemnieki par vienas vēsturiskas

vecas kramenīcas un divu tuteņu nolaupīšanu Limjūdu
muižā 1905. gada rudenī. Pie tiesas izrādījās, ka pierādī-

jumi pret apsūdzētiem aiz nagaiku trūkuma un caur to

izcēlušos žēlsirdību no izmeklētāju puses nebija tikuši

savākti. Tagad visi apsūdzētie liedzās atzīties, un, tā kā

pie tiesas nebija vairs iespējams viņus citādi pārliecināt,
tad varēja tos notiesāt tikai uz nošaušanu. Tikai vienu,

kurš atzinās, ka viņam mājās esot tutens «priekš mai-

zes griešanas» (I?), izdevās notiesāt uz pakāršanu.

Vācu avīzes piezīmē, ka tāda nolaidība nebūtu nekad

varējusi notikt, ja tiesa būtu atradusies pilnīgi vācu ro-

kās.

VIEGLI TIKA CAURI

Tā pati karatiesa iztiesāja piektdien apsūdzību pret vi-

siem pieciem Amenpagasta skolotājiem, kuri bij apvai-
noti par viņu ziņā nodoto bērnu samusināšanu uz lasī-

šanu, rakstīšanu un rēķināšanu.

Tā kā visi pieci apsūdzētie bij pratuši izvairīties no

ierašanās pie tiesas caur to, ka bij likuši iepriekš nošau-

ties no soda ekspedīcijas, kura uz šādu viltību nebij saga-

tavojusies un bij vēl pati likusi viņus paglabāt IV2

pēdas apakš zemes, tad tiesai neatlika nekas cits pāri,
kā visus piecus palaist vieglāk cauri un notiesāt tos tikai

uz trim mēnešiem aresta.

Šķirstot vēstures lapas

FRANČU GODA PILSONIS FRĪDRIHS ŠILLERS

26. augusta d. 1792. g. deputāts Gvadē kā ārkārtējas
komitejas referents lika priekšā tautas vietnieku jeb na-

cionālsapulcei Parīzē šādu priekšlikumu, kurš tika vien-

balsīgi pieņemts:
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Nacionālsapulce ir tanī pārliecībā, ka vīri, kuri caur

saviem rakstiem un caur savu drošsirdību ir kalpojuši
brīvības lietai un sagatavojuši tautu atsvabināšanu, ne-

var tapt ieskatīti par ārzemniekiem no tās tautas, kura

caur savu prātu un savu drošsirdību ir tikusi brīva.

Viņa ir tanī pārliecībā, ka, ja arī varbūt nevar vēl

cerēt, ka cilvēki kādu dienu būs tāpat likuma, kā dabas

priekšā tikai viena vienīga ģimene, viena vienīga sa-

biedrība, ka tādēļ tomēr brīvības un vispārējas brālības

draugi nav mazāk dārgi tai tautai, kura ir pasludinājusi
savu atsacīšanos no jebkādiem zemju iekarojumiem un

savu vēlēšanos ar visām citām tautām noslēgt brālību.

Viņa pēdīgi ir tanī pārliecībā, ka šinī acumirklī, kur

nacionālsapulce ir aicināta Francijas likteni nolemt un

varbūt visa cilvēku dzimuma likteni sagatavot, brīvai

tautai labi piederas pievilkt visus gara spēkus un tiem

vīriem, kuri caur saviem rakstiem, caur savām jūtām

un caur savu drošsirdību ir rādījuši, ka ir cienīgi, dot

tiesību līdzi darboties pie šī lielā prāta darba.

Viņa tādēļ dāvā franču pilsoņu tiesības: Prīstlijam, Pe-

nam, Bentamam, Vailberforsam, Klarksonam, Mekinto-

šam, Dāvidam Viljamsam (visi angļi), Goranijam, Ana-

harsisam Klotsam, Kampem (abi vācieši — Kampe —

«Robinsona Krūzes jaunākā» sacerētājs), Po, Pestaloci-

jam (slavenais šveicietis pedagogs), Vašingtonam, Hamil-

tonam, Medisonam (amerikāņi), Klopštokam (slavenais
vācu dzejnieks, «Mesiādas» sacerētājs), Kostjuško (poļu
tautas varonis) un Šilleram (slavenais vācu dzejnieks
Fridrihs Šillers, «Laupītāju» sacerētājs).

PROLETARIĀTS BEZ VADOŅIEM

Savu lielo valstspārgrozību franči skaita no Bastīlijas
ieņemšanas. Bet šo darbu nav izdarījuši vēlākie lielie va-

doņi, uz ko jau Marats aizrādījis savā tā laika laikrakstā

«Arni dv Peuple» Nr. 530 («Tautas Draugs»),
«Parīzieši,» tā viņš raksta, «parādījās aiz vienkāršas

ziņkārības Bastīlijas priekšā, kad viņas vāji aizstāvētie

vaļņi bija iegāzušies caur ārkārtēju gadījumu nedzirdēto

kopā sagadīšanos pret saujiņu zaldātu un caur kādu pulku

nelaimīgu cilvēku, visvairāk vāciešu un gandrīz vienīgi

ne pa r ī z i c š v.»
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Par to pašu notikumu raksta ari vācu rakstnieks Kampe
kurš ap to laiku bija Parīzē:

«Tie nebija apgaismotas un drošas galvas, kuri tagad
stāv šis tautas priekšgalā, tie nebija pat iedzimtie piln-
tiesīgie Parīzes pilsoņi, kuri vēlāk sastādīja milici, — tie

bija taisni Parīzes padibeņi, sajaukti ar provinču sa-

lašņiem, kas izdarīja bez vadoņiem, bez iepriekšējas no-

runas šo lielo darbu: pilsonisko atsvabināšanu.»

PRIEKŠ SIMTS GADIEM

Priekš simts gadiem bij Īrijā patriots, īsts dzimtenes

mīlētājs, un ar to jau ir teikts, ka viņš bij pārdrošnieks
un ka viņa gals bij nelāga. Viņš sasniedza tikai 25. dzi

vea gadu.

Emets, tā sauca šo pārdrošo jaunekli, iekš sevis sa-

vienoja nemierīgo ķeltu un Kromvela apaļgalvju puritāņu
asinis; ko šie puritāņi bij izdarījuši, tas ir labi zināms.

Emets 1003. g. no sava tēva bija mantojis 3000 mārciņu
(t. 30 000 rbļ.) un izdeva šo naudu, lai salasītu piekri-

tējus savam nodomam: dibināt Īrijas republiku. Pašā

Dublinā, Īrijas galvenā pilsētā, viņš bija sācis savākt da-

žādus ieročus un pulveri. 16. jūlija d. viena no viņa

pulvera noliktavām uzsprāga gaisā, bet angļu ierēdņi to-

mēr nekā nedabūja zināt par sazvērestību. 23. jūlija
dienā vajadzēja notikt uzbrukumam Dublinas pilij. Viss

nodoms bija pilnīgi neprātīgs un nepārdomāts; un, ja ne

Emeta, dedzīgā un skaistā jaunekļa persona, tad viss uz-

brukums būtu saucams par smieklīgu.
No Kildavas un apkārtnes Dublinā uz zināmo dienu

bija ieradušies daudz zemnieki — rentnieki, bet, kad

viņi redzēja nejēdzīgos sarīkojumus, vecās, nederīgās
llintes, kramenīcas, koka lielgabalus un uzbērtās kopiņas

patronu, vecus sarūsējušus zobenus un dunčus, ar kuriem

jauneklis gribēja viņus apbruņot un vest pret angļu zal-

dātu pulkiem, tad viņi steigšus atstāja Dublinu. Arī Dub-

linas pašas pilsoņi liedzās ņemt dalību, un viņus nevarēja
iedūšināt ne roku granātas, kuras tiem rādīja, jo šīs roku

granātas bij vecas vīna buteles, pildītas ar pulveri.
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Emetu pašu viss tas tomēr neatbaidīja. īru republikas
ģenerāļa lielā uniformā, ar diviem apakšpavēlniekiem za-

ļās uniformās, jo zaļa ir īru nacionālā krāsa, Emets izgāja

agri no rīta kādu simts vīru priekšgalā, lai ieņemtu pili;
apakšpavēlnieki bija — viens mūrnieks, otrs vērpējs. Pa

gājienu caur Dublinu pulks pieauga vēl līdz kādiem 300

vīriem. Viens angļu tiesnesis un vēl kāds pāris ierēdņu

pilī tika nonāvēti, kad gribēja likt viņiem šķēršļus ceļā.
Bet tad atmodās no miega pils iedzīvotāji, un līdz ar to

viss uzbrukums bija izbeigts; viss Emeta neapbruņotais

pulciņš izklīda uz visām pusēm.

Emets pats pēc neizdevīgā uzbrukuma mēģinājuma arī

bēga un nonāca kalnos. Viņš būtu varējis no Īrijas aiziet,

bet viņam bija mīļākā Dublinā, Sara Koren, skaista īru

meitene melnām acīm un zīžainiera matiem. Viņš gribēja
viņu vēlreiz redzēt un atvadīties no viņas pirms aiz-

braukšanas. Bet viņa slēptuve tika no kāda īra uzrādīta,

viņš krita angļu rokās, un skaistās Sarās tēvs, kuram va-

jadzēja Emetu aizstāvēt tiesas priekšā, liedzās uzstāties

par viņu, kad izdzirda par savas meitas līdzzināšanu.

Emets tika nodots ātrai tiesai; viņš pats turēja aizstā-

vēšanas runu un desmit stundas izcieta noklaušināšanu.

No jaunekļa daiļrunības un jaunības tiesnesis tika sakus-

tināts līdz asarām, bet ar šām asarām acīs parakstīja viņa

nāves spriedumu. Septembra 20. d. 1803. gadā Emets

tika vests pa Dublinas ielām uz karātavām.

Pēc tā laika barbariskām parašām viņa līķis tika sa-

graizīts četrās daļās un ierakts Kilmenemas cietuma pa-

galmā. Vēlāk līķis tika izrakts un apglabāts kaut kur

citur; kur, tas vēl tagad nav zināms. Nesen vēl lūkoja
izzināt šo vietu, bet par to nekur aktīs neatrada nekāda

aizrādījuma. Pieminekli vai kādu uzrakstu uzcelt pats
Emets bija liedzis, kamēr Īrija vēl esot verdzināta. La-

bākais piemineklis viņam uzcelts dzejnieka Mūra skais-

tajā dzejā.

Un kas notika ar Emeta mīļāko, skaisto Saru? Viņa
tika ārprātīga, kad izdzirda par nāves spriedumu. Bet

drīz viņas jaunība pārspēja šo lēkmi, viņa pilnīgi izve-

seļojās un apprecēja — — kādu angļu virsnieku!
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VIKSES LAIZĪŠANA KĀ CĪŅAS VEIDS

Kāds vārds par faunu politisku taktiku

Jaunu taktiku politiskā dzīvē ieteic dziļi sajūsminā-
tiem dzejiskiem vārdiem kāds jauns pilsonisks rakst-

nieks Cukovskis krievu laikrakstos. Šī taktika ir tik vien-

kārša, pārsteidzoša un jauna, bet reizē liekas arī tik pa-

zīstama, ka arī mūsu miermīlīgās pilsoņu aprindas, kuras

piepaturējušas vēl visas klaušu laiku parašas, apejoties
ar «augstākstāvošiem», par šo taktiku, kā domājams,
ieinteresēsies vislielākā mērā un sekos jūsmīgajam uz

aicinājumam, un varbūt tikai vienu nožēlos, ka to nav

izdomājis kāds dzejnieks tautiets. Jo galu galā šī tak-

tika jau ir tikai mūsu pašu tautiešu senējās praktikas
tālāk izvedums un papildinājums. Beigās jāpiemetina vēl,

ka šī taktika izdevumu ziņā iznāk loti lēta, un pret iz-

devumu lētumu, protams, jāatkāpjas visām tautiskām

intresēm un jāapklust tautiskai greizsirdībai.
Jaunā taktika ir tik vienkārša, ka lieki būtu visi pa-

skaidrojumi, tādēļ nodrukāsim tikai paša jautājuma iekus-

tinātāja rakstu. Viņš iesāk no tā vispārnovērotā fakta,

ka ministrim esot zābaki kājās arī uz viņa ģīmetnes.
Rakstniekam ar viņa augsti attistītām daiļuma jūtām šie

zābaki izlikušies nepietiekoši daili, bet ļausim pa-

šam rakstniekam runāt tālāk:

«— — un, luk, es sajutu dziņu: mesties ceļos šo zā-

baku priekšā, pielikt pie viņiem savas lūpas, bučot viņus

sūkdams, iesūkties pašā viksē. tā ka lūpas kļūtu melnas

no vikses; pazemīgi laizīt šos zābakus un pazemīgi at-

kārtot savu lūgšanu:

«Kaut jel uz vienu mēnesi pārstājat sodīt! Apstādinā-
jāt izpildītājus! Ļaujat atpūsties!»

Es aplietu šos zābakus ar savām asarām un, viņus bu-

čojot, ar viksi apsmērētu sev visu ģīmi! Un, kad šie zā-

baki atgrūstu mani nost, es skrietu pie Homjakova, pie
Puriškeviča, pie Dubrovina un ne tikvien viņu galošas,
bet pat viņu galošu pēdas bučotu, un kas iedrošinātos

saukt mani par verga dvēseli un rāpuli?! Kas iedroši-

nāsies neiet man līdzi un nebučot līdz ar mani

kaut kurus zābakus, kad tikai no tā atkarāsies kaut viena

sekundite no cilvēka dzīvības!?...
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... Kaut man izdotos izlūgties vienu vismazāko sekun-

dīti cilvēka dzīvības — dievs kungs! — vai tad ir tāda

pazemošanās, kuru nevajadzētu uzņemties viņas dēļ?!

Cilvēku nupat grib nošaut, — un te uzreiz dod viņam vel

vienu acumirkli: «elpo! kusties! skaties! lai vēl reizi

pukst tava dzīvā sirds!» — tas taču tik dārgi, ka, es do-

māju, paši lepnākie ļaudis, paši radikālākie un partejis-
kākie, un Miļukovs, un Cernovs aizmirstu visas savas

partijas un programmas, un visu savu lepnību un man

līdzās mestos ceļos zābaku priekšā...
...Kādas mums tur partijas? vai tad mēs esam cilvēki?

— Diezgan izlikties! mēs vienkārši esam suņi, kurus pa-

kar uz sētmalas. — Tad sāksim nu kaukt kā suņi un kā

suņi laizīt zoles un lūgsim tik vienu, lai mums ātrāk iz-

augtu astes un mēs varētu parādīt visai pasaulei, cik

stipri mēs astes ierāvām un cik labi protam ar astēm

luncināt...

... Tagad daži protestē pret nāves sodiem. Sacerē žē-

līgus rakstus, salasa parakstus un sūta uz kanclejām.
— Priekš kam? Vai tie gan domā, ka pakar vairāk nekā

vajadzīgs? — Blēņas! Mūs vajaga vēl vairāk un vairāk

kārt! — Topat jel prātīgi! Pazemojaties, jūs radikāļi

un liberāļi, , ārsti un zobārsti, skolotāji, vecmā-

tes, aizmirstat bezprātīgus fantāzijas un visi līdz pēdējam
metaties ceļos un iekšā pašā viksē ar lūpām! — Kauciet,

kasiet zemi ar nagiem un valstāties uz zemes! pazemo-

jaties, cik vien varat! izlūdzaties solījumu, ka nebūs

vairs nāves sodu!...

...
Cik skaisti būtu, kad nāves vietā noziedzniekiem,

piemēram, sāktu izdurt acis!...»
Tādā — «dzejiskā» ārprātā raksts iet vēl tālāk, bet

negribam vairāk apgrūtināt lasītājus. Galveno lietu mūsu

pilsoņi gan būs nopratuši, ka še vairāk no svara pati

jaunā taktika jeb metode, kā lūkot sasniegt savus mēr-

ķus, un nevis tas mērķis, pēc kura cenšas krievu dzej-
nieks: nāves sodu atcelšana. Mūsu pilsoņi nav tik senti-

mentāli un ļoti labi zina, ka krietns nāves sods īstā vietā

nav nebūt smādējams līdzeklis atsvabināties no «šaubī-

giem elementiem». Ir daudz svarīgākas un mazāk sen-

timentālas lietas, pēc kurām varētu lūgties pēc šīs jaunās
vikses laizāmās metodes, piem., lietas, no kurām

atlēktu kāda pelņa, — minēsim tikai: kādu pusduci sē-

dekļu Rīgas pilsētas domē, «savu kaktiņu, savu zemes
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stūrīti» priekš latviešu teātra nama vai, vienkāršāk un

vēl labāk, kādu ienesīgu podradīti.
Sevišķi vēl piemetinām, ka izdevumi būtu samērā ļoti

mazi, — tikai par nolaizīto viksi un zābaku atkaluz-

spodrināšanu. Uzspodrināšanu pat varētu uzņemties jauni

censīgi cilvēki — tautieši par velti, vienkārši vingrinā-
šanās dēļ.

IZ VISAS PASAULES

ROMĀNS BAZNĪCĀ

Jaunu līdzekli, kā pievilkt ļaudis baznīcās, ir izdomā-

jis Amerikā, Totenvilā, episkopālbaznicas, Sv. Stefana,

galvenais mācītājs rev. Džemsons. Džemsons ir sarakstī-

jis romānu, no kura morāliskām un literāriskām īpašībām
viņš sagaida tik lielus panākumus, ka ir nospriedis pa-

rastā sprediķa vietā nolasīt katru svētdien pa vienai no-

daļai no šī romāna. Pirmais priekšlasījums jau noturēts

un esot pievilcis lielus pulkus laužu citkārt tukšajā baz-

nīcā; šo sprediķa romānu uzņēmuši ar sajūsmību un svētu

pacilāšanu. Vispirms romāna rakstītājs mācītājs ieslavē-

jis savu jauno dievkalpošanas metodi un apsolījis sa-

viem klausītājiem blakus svētām pamācībām un dievam

patīkamam darbam arī visinteresantāko laika kavēkli. Ro-

māns runā par dzeršanu un spēlēšanu.

MODERNA BRUŅU CEPURE

Parīzes reklāmas māksla var uzrādīt jaunu ieguvumu.
Kāds liels bazārs savus iznēsātājus apbruņojis ar aug-

stām metāla bruņu cepurēm, kuras liesmainiem zelta

rakstiem visiem garāmgājējiem iespiež atmiņā firmas

vārdu. Bet vakarā šās bruņu cepures kvēlo gaišā elek-

triskā gaismā, jo katrai ir maza elektriska lampiņa. KaJ
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tas nepalīdzēs, tad cels no kapiem augšā īstus bruņinie-
kus ar visām bruņām vai salīgs par iznēsātājiem vēl

starp dzīvajiem atlikušos feodālus.

ASPRĀTĪBAS TRŪKUMS PIE AMERIKĀŅIEM

Kāds Čikāgas profesors, pazīstamais sociologs Cārls

Zīblins, ņēmies pierādīt, ka pie amerikāņiem sajēga priekš
humora esot mazāk attīstījusies nekā, pieru., pie angļiem.

Amerikāņi, kuri taisni Joti lepni uz savu humoru un as-

prātību, to ņēmuši ļaunā. Bet profesors grib savu apgal-
vojumu zinātniski pierādīt; viņš esot izdarījis veseli

virkni eksperimentu, un no tiem jāslēdzot, ka angļu
klausītāju auditorija daudz ātrāk un dzīvāk apķerot kādu

joku nekā amerikāņu.
Reizēm esot pagājušas pat vairākas minūtes, iekam

amerikāņu publika priekšlasījumā sapratusi kādas asprā-
tības nozīmi. Sī trūkuma iemeslu profesors atrod ameri-

kāņu naudas un panākumu kārumā; tas tā aizņemot ame-

rikāņiem visus prātus, ka loti ātri tiekot notrulinātas vi-

sas smalkākās cilvēciskās īpašības.
Profesors atrod arī, ka vispār pie amerikāņiem attīs-

toties augstāku, nopietnāku interešu trūkums, un šis trū-

kums topot par viņu rakstura īpašību. Zīmīga esot, pie-
mēram, augošā vienaldzība pret reliģiskiem un vispār pa-

saules uzskatu jautājumiem; viss, kas nestāvot tiešā sakarā

ar veikalu un uztura pelnīšanu, neatrodot līdzdalību.

Reti varot novērot starp amerikāņiem nopietnāku domu

izmaiņu. Kā vienu no ļaunākām sekām šādai pašu garī-
gai iznīcināšanai materiālu intrešu dēl profesors min

savu tautiešu nespēju aptvert īstas draudzības prieku.
Kā redzams, profesors izsaka vecas patiesības, kuras

jau sen pamanītas kapitālistiski attīstītās zemēs. Tikai

viņš nešķir naudas un pelņas kāros veikalniekus — ka-

pitālistus, uz kuriem viņa novērojumi zīmējas pilnā mērā,

no strādājošās tautas, kura Amerikā ir vismaz tikpat kāra

pēc gara attīstības un pasauluzskata kā proletariāts citās

civilizētās un kapitālistiskās zemēs. Ja profesors to būtu

ievērojis, viņš arī neņemtu par garīgo, nopietno intrešu

mērauklu reliģiskos jautājumus un draudzības jūtas, bet

zinātnisku pārliecību un solidaritāti.
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MODERNS PUTNS UN VECLAIKU PUTNS SACENSĪBĀ

Kad Orvils Raits Vašingtonā izdarīja laišanās mēģinā-

jumu, notika interesants gadījums. Viņa lidmašīna, kā

zināms, pēc ārēja izskata ir līdzīga milzīgam baltam put-

nam. Kāds balodis nu mēģināja pieskriet klāt šim lielam

neredzētam jaunlaiku putnam. Balodis ziņkārīgi sekoja
Raita mašīnai kādus trīssimts metrus gaisā, bet nespēja
to panākt un beigās atteicās no sacensības, kura izrā-

dījās ne pa spēkam veclaiku putnam pret moderno. Raits

aizskrēja balodim tāļu priekšā, un skatītāja publika uz-

ņēma ar lieliskām gavilēm šo uzvaru.

CILVĒCISKA NOGALINĀŠANA

JEB ĀRSTI BENDES LOMĀ

Ņujorkā pie septiņiem uz nāvi notiesātiem Dr. G. Sra-

dijs, Ņujorkas pilsētas ārsts līķu aplūkotājs, grib izdarīt

mēģinājumus, lai caur tiem pierādītu, ka notiesātie, kas

top nonāvēti caur elektrisko straumi, izcieš briesmīgas
mokas, pirms patiešām nomirst. Sradijs esot pilnīgi pār-
liecināts, ka elektriskā nonāvēšana esot necilvēciskākā

nežēlība; viņš esot pārliecināts, ka elektriskā straume ne-

maz pati pilnīgi nenonāvējot, bet nāve nākot tikai caur

līķa uzšķēršanu no ārstiem.

Pēc viņa domām, gandrīz katru reizi esot pilnīgi iespē-

jams atdzīvināt personas, kuras bijušas padotas elek-

triskai straumei; viņš atstāstīja, ka dažos gadījumos, ku-

ros šāda atdzīvināšana tiešām notikusi, notiesātie attē-

lojuši taisni briesmīgās krāsās šo nāves cīņu. Sradijs da-

būjis zināt pat vienu gadījumu, kurā kāds noziedznieks,

vārdā V. Teilors, pēc elektriskās straumes atdabūjis at-

kal samaņu un ticis tad nonāvēts caur hloroformu tādā

kārtā, ka ārsti paši viņu tik ilgi nospieduši,
kamēr hloroforms izdarījis savu iespaidu.

Kādā citā gadījumā kāds V. Kemlers ticis palikts zem

elektriskās straumes; kad straume viņu nenonāvējusi uz

pirmo reizi, viss ticis atkārtots, un viņa miesas briesmīgi

sadegušas. Bet arī tad vēl ķermenī bijušas dzīvības zī-

mes, kad ārsti uzšķērduši smadzenes.



256

Tagad Sradijs nodomājis būt klāt pie septiņu vīru no-

galināšanas, un, kad tie būšot no tiesas un ārstu ierēd-

ņiem atzīti par nonāvētiem, tad viņš gribot izdarīt mē-

ģinājumus, lai pierādītu, ka tie atkal var tikt atdzīvi-

nāti. Kad tas viņam izdosies, tad laikam — atcels tikai

šo nogalināšanas veidu kā nederīgu; nekādi mēģinājum:
un briesmu pierādījumi nav diezgan briesmīgi, lai at-

celtu pašu sodu.

BALZAKS UN ZAGLIS

Balzaks bij viens no slavenākiem franču rakstniekiem;

viņa slava vēl tagad aug, sevišķi Vācijā.
Pie lielā dzejnieka kādu nakti iemanījās zaglis, jo Bal-

zaks, kurš mēdza strādāt vēlu naktī, ne ikreiz atminējās

aizslēgt savas durvis. Šoreiz viņš gadījās taisni jau gulēt
aizgājis, un zaglis bij pašā darbā, pēc iespējas bez trok-

šņa, attaisīt un izvandīt viņa rakstāmo galdu. Te zagli
pārtrauca piepeši skali smiekli iz tuvējās guļamistabas;

viņš apgriezās un redzēja mēnessgaismā dzejnieku, kurs

smējās pilnā kaklā. Kaut gan Joti pārbijies, zaglis tomēr

nevarēja nociesties neprasījis:
«Bet par ko tad jūs tā smejaties?»
«Es smejos,» atbildēja rakstnieks, «ka jūs nākat pie

manis un pa nakti un bez sveces meklējat manā rakstām

galdā naudu, kur taču es pats gaišā dienas laikā nekai

vēl nekā neesmu atradis...»

IZ APRINDĀM

DIVĒJĀDI MĒRI

Par ko Francijas politikas vadonis, valdības galva un

ministru priekšnieks Klemanso Karlsbādes vasarnieku

viesu sarakstā ir ievests kā vienkāršs ārsts Dr. G. Kle-

manso? Šis mīklas uzminējumu dod laikraksts «Eclair».

Francijā neesot pazīstama kāda Karlsbādes savādība, kuru
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Klemanso k. prol ļoti labi izmantot. Vācu peldu vietās

un tā arī Karlsbādē ir t. s. «Kūrtakse», zināms ienākuma

nodoklis, kura augstums top noteikts no peldu viesu stā-

vokļa augstuma. Kā ministrim Klemanso kgm būtu

bijusi jāsamaksā visaugstākā takse, kādas piecdesmit
kronas par sevi un trīsdesmit par katru savas pavadonī-
bas locekli. Bet ārsts nemaksā nekā ne par sevi, ne par

saviem pavadoņiem, un tātad ministru priekšnieks ierak-

stījies par ārstu un viņa sekretāri un departamenta
priekšnieki laikam par slimnieku kopējiem. Priekš se-

vis un priekš Karlsbādes ministru priekšnieks neatzīst

ienākuma nodokli, priekš citiem gan.

KUR BAGĀTIE LIEK NAUDU?

L Bagātīgi apdāvināti viesi

Kad daudzkārtējais miljonārs Viljams Zingers no Pits-

burgas svinēja savas zelta kāzas, viņš savus viesus patī-
kami pārsteidza. Miljonārs bija krietnu summu: trīsdes-

mit divi miljoni rubļu sadalījis mazās pakiņās
un tās nolicis kāzu viesiem pie viņu telēķiem mielastā.

Zingera kopīpašums pirms šī lielā dāvinājuma bija
sniedzies līdz 50 miljoniem rubļu, tā ka viņš paturēja
priekš sevis un savas sievas uz mūža galu vēl 18 miljonu,
lai varētu dzīvot neatkarīgi no saviem bērniem. Kāzu

viesi bija viņa ģimenes locekļi, t. i., bērni un bērnu bērni.

Ka miljonārs būtu atstājis lielākas summas vispārde-

rīgiem mērķiem vai saviem bijušiem strādniekiem, kas

viņam sanesa kopā šo mantu pa grašiem, par to netiek

nekas minēts.

11. 36 000 000

Anglijā ik gadus top nonēsāti 36 miljoni pāru cimdu;

tris ceturtdaļas no tiem patērē bagātās dāmas. Cimdu

fabrikācija tik plaša Anglijā, ka viena vien firma nodar-

bina tieši un netieši 50 000 personas un vienā vien Vor-

cestras pilsētā cimdu fabrikas aizņem astoņu verstu garu

platību. Augstmaņu kundzes, lēdijas, par cimdiem vien
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izdod ik gadus tādas summas, no kurām varētu pārtikt
veselu gadu daža laba strādnieku ģimene, un ne visur

vēl strādnieku gada alga sasniedz cimdu izdevumu

summu, jo tās svārstās no 300 līdz 1000 rbļ. gadā. Tik

lielu summu izdot par cimdiem nav arī nekāda sevišķa

māksla, kad pāris no labākās kvalitātes maksā pāri par
20 rbļ. Lielai dāmai priekš savas toaletes, protams, vajga
veselas bods cimdu; kad pārdeva izpārdošanā Somer-

setas hercogienes toaletes, tad cimdu vien bija 2000 pāru.
Visas angļu dāmas par gadu patērē cimdos vien vismaz

15 miljonu rubļu. — To visu pastāsta angļu modes avīze

«VVoman's Life» («Siev. Dzīve»).

LIKUMU AUGSTĀKAIS IZPILDĪTĀJS

Šveices Betlahas miestiņā kādu dienu ugunsdzēsēji no-

tura mēģinājumus pie lielceļa. Lielā ātrumā, kāds ir aiz-

liegts no likuma, atšaujas automobils un, neskatoties uz

brīdinājumu, nepamazina savu ātrumu. Tad ugunsdzēsēji
laiž ūdensstaru uz trim iekšā sēdētājiem. Tagad tie aptur
automobiļu un izkāpj ārā — divi virsnieki un viens civi-

lists, kurš stādās priekšā par — likuma augstāko izpildī-

tāju, ministri, t. s. bundesrātu, Forera kgu.

DĀNIJAS APRINDAS UN NELAIMES

Kā tiesas un taisnības augstākais sargātājs Dānijā tiesu

ministrs Albertijs bez tiesas un taisnības paņēmis des-

mit miljonu zemnieku naudas, par šo ministra «nelaimi»

vēl būs atmiņā ziņas no avīzēm. Arī tas būs vēl neaiz-

mirsts, ka Albertijs ir miesas soda izdomātājs un ieve-

dējs modernā Dānijā un ka apkrāptie zemnieki dziji no-

žēlo, ka nevar pie paša Albertija izmēģināt viņa ievestā

soda derīgumu. Bet varbūt mazāk atminēs, ka šādas «ne-

laimes» pieder pie parašām un ka Dānijai uz to nekādas

priekšrocības nav, kaut gan viņa varētu atsaukties uz

seno Hamleta aizrādījumu, ka «ir kas sapuvis Dānijas
valstī».
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MORĀLE HAITI SALĀ

Kamēr Haiti republikas prezidents Nord-Aleksis poli-
tisku sazvērestību dēl liek nošaut pulkiem cilvēku, tik-
mēr kriminālnoziedznieki dzīvo diezgan omulīgi. Kāds

San-Elms, 30 gadu vecs, skaists nēģers ir uz nāvi notie-

sāts par to, ka — apēdis kādu meiteni, kā mēs teiktu:

aiz mīlestības. Prezidents nedomā nāves spriedumu izpil-
dīt, bet tura San-Elmu greznā cietumā. Jo, kā saka

prezidents, te bijusi tikai reliģiska ceremonija. Un,

ta kā San-Elms ir skaistulis, tad viņu pulkiem apmeklē
Haiti salas elegantākās dāmas.

AMATS NAU LAMĀTS

Ir uznākusi mode, ka arī kronēti ļaudis sak mācīties

un arī izpildīt kādu amatu, kā raksta «Secolo».

Princese Kārla no Zviedrijas taisot spēles lietiņas. Prin-

cese Arnulf no Bavārijas naski metusies uz izšūšanu. Prin-

cese Erminia no Reisas taisot pulksteņus, otra Reisas prin-
cese — mākslīgas puķes; abām esot pilnīgas darbnīcas.

Erchercogiene Fridrih no Austrijas taisot karlukturus;
kāda vācu princese — bruha lentas un elastiskas zeķes

priekš savām kājām. Viļums II esot keramikas fabrikants,
Eduards VII — zirgu audzinātājs un Leopolds — gumi-
jas tirgotājs. — Laika priekš dažādiem amatiem viņiem

visiem visādā ziņā ir daudz, un, kas var zināt, priekš kam

kādreiz amats ir labs: amats nav lamāts.

PAR KAMERILU

Kamerila ir spāniešu vārds, ar kuru mēdz apzīmēt to,

ko mēs saucam par «aprindām»; īsti kamerila nozīmē

zināmo kambarīti, un šo vārdu sāka lietot 19. gadu sim-

teņa sākumā priekš muižnieku un garīdznieku sazvēres-

tības, kuras nolūks bija vadīt atpakaļrāpulīgā virzienā

karali Ferdinandu VII, kurš tā jau bija ļoti aprobežots,
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māņticīgs un dievbijīgs cilvēks, ticēja visādiem brīnum-

darītājiem, spiritistiem, burvjiem un pareģiem un pati
bija izšuvis skaistus svārkus dievmātei.

Vēsturnieki liecina sekošo par kameriluT

«Kamerila, dienderu istaba pie karaļa dzīvokļa, saņēm i

valdību savās rokās. Viņas valoda karalim bij daudz sa

protamāka nekā valsts zinātnes, un šī valoda bija tik il

biktstēvu valodas atbalss.»

«Kamerila, karaļa tuvākie padoma devēji un draugi,

piederēja pie pilsgalma un garīdzniecības padibeņiem. i

«Ferdinands VII pulcināja ap sevi kamerilu, kura valsis

vadībā nejāva nodibināties kārtībai. Valsts amati tik i

gandrīz atklāti pārdoti. Laimīga karjera bija tikai ēriTu

taisītājiem, kuri prata karali smidināt, un mēlnešiem, de-

nunciantiem, kuri kairināja viņa vajāšanas kāri. Cilvēki

kurus karalis iecēla augstos laicīgos un garīgos amatos

nereti bija tik loti nicināti, ka iestādes, kurās tiem va-

jadzēja sēdēt, pretojās tiem, neskatoties uz savu ver-

dzisko padevību karalim.»

Ferdinanda VII kamerila savā laikā bija sasniegusi

visaugstāko pakāpi intrigās, varas darbos un asins izlie-

šanā; mūsu attīstītos laikos viņa, protams, sen pārspēta
visās minētās lietās.

Kad Ferdinands bija atcēlis Napoleona laikā ievesto

konstitūciju, kaut gan pats tai bij trīs reizes zvērējis uz-

ticību, tad «aprindu» vadītā valdības avīze rakstīja:

«Kā tas nākas, ka vēl nav visi galvas pilsētas laukumi

apklāti ar karātavām un ka nav dzīvi sadedzināti kādi

pāris simtu no bezdievīgajiem padzītajiem tautas viet

niekiem?»

Un tiešām sākās tik briesmīga visu liberālu šķiru va-

jāšana, ka izcēlās dumpji. Tie tika asinīs noslīcināti, un

beigās kamerila dzina karali lūgt palīdzību no franču

kārajā, kurš atsūtīja savu karaspēku Spānijā un galīgi

padzina un apkāva konstitūcijas prasītājus, un kamerila

iecēla atkal veco absolūtismu jeb patvaldību. Bet tagad
tomēr konstitūcija ir Spānijā.

Vēsturiskas piezīmes pēc V. Blosa.
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NAUDA

Itāliešu laikrakstā «Minerva» Amerigo Skarlati atstāsta

dažus uzrakstus uz naudām, kur uzrakstītāji negribot
paši sevi raksturojuši un izsmējuši. Uz Maltas bruņinieku
veciem dubultdālderiem ir uzraksts: «Ju hoc signo milifi-

amus» — šinī zīmē mēs vedam karu —, ko viņi gribēja
attiecināt uz maltiešu krustu, kurš ari uzkalts uz dālde-

riem, bet ko daudz pareizāk var attiecināt uz pašu naudu,
kuras dēļ īsti tika vesti viņu kari. — Uz Etrūrijas karaļa

Ludviga Burbona naudas bija uzraksts: «Vident paupe-
res et laetuntur» — nabagi lai uzlūko un priecājas —,
patiesi, nabagi naudu dabūja arī tikai, ja daudz, uzlūkot;
vai viņi par to priecājas, tas ir jautājums. — Uz Kārla 11,

abu Sicīliju karaja, dukāta bija uzraksts: «Unus non

sufficit» — viena nepietiek —, ko būs padomājis arī daž<

labs mazturīgs vīrs; bet Kārlis II bija domājis, ka viņam

nepietiek vienas Sicīlijas. — Uz pāvesta naudas no

1573. gada rakstīts: «Et super hanc petram», tā ir pirmā
daļa no pazīstamā Kristus teiciena: «Uz šo klinti es celšu

savu baznīcu». Kristus gan nebija domājis celt savu

baznīcu uz «dālderi» kā uz klinti, bet pāvestam baznīcas

klints bija gan tiešām — dālderis. — Uz venēciešu liras

gabala no 1474. g. ar Pestītāja bildi ir lasāms: «Tibi soli

gloria» — tev vienam nākas gods. — Venēcieši tad jau

godāja liras naudas gabalu vairāk nekā bildi uz tā. — Kar-

dināla Rezzonico cekīnai no 1774. g. ir uzraksts: «Veni

lumen cordium» — nāc, sirds prieks —; tāpat pāvests
Klements XI raksta uz savu naudu: «Causa nostrae laeti-

tiae» — mūsu prieka cēlons —, kas ir ļoti labi saprotams,
bet viņš laikam bija zīmējies uz sv. Marijas bildi uz nau-

das gabala. — Vaļsirdīgi arī venēcieši atzīstas uz kādas

naudas: «Nostra m hac felicitas» — iekš šīs ir mūsu lai-

mība —, un ļoti nepareizi būtu šos vārdus attiecināt uz

«taisnības» bildi, kura arī atradās uz naudas, jo naudai

gar taisnību nav nekādas daļas. — Šāds Amerigo Skarlati

uzskaitījums jāpapildina ar piezīmi, ka arī mūsu dienās ir

uz naudām uzraksti, kas ļoti nevietā: kad franču kapitā-
lists uz saviem zelta gabaliem lasa: «libertē, ēgalitē,
fraternitē» — brīvība, līdzība, brālība, — tad viņš sev

paturēs tikai «libertē», bet par kādu «ēgalitē» un «frater-

nitē» ar tiem, kuriem nav tādu zelta gabalu, viņš i dzirdēt

negribēs. Bet, kas nav ticis pie šo skaisto vārdu lasīšanas
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uz zelta, tas viņus īsti viegli var dabūt lasīt uz —1cietuma

durvīm Francijā, kur viņi uzrakstīti tikpat skaidri.

NO PAŠU MĀJĀM

KULTŪRAS AUGĻI

Pirmais lielais kultūras auglis, ko mums, mežoņiem lat-

viešiem, atnesa līdz ar kristīgo ticību vācieši — kultūras

nesēji —, bija likumiska kārtība, kura ietverama vienā

jēdzienā: Standrecht (stāvutiesibas).
Pēc šīm tiesībām notiesāja uz nāvi, uz vietas stāvot,

noziedzīgos latviešus, kuri neprata cienīt likumiskas kār-

tības svētību. Tiesas, pastāvošas no muižniekiem un virs-

niekiem, darbojās tik ātri, ka viņu locekli līdz sprieduma
lemšanai nedabūja ne apsēsties, kādēļ arī it pareizi tika

nosauktas par stāvutiesām, Standgericht.
Bet ar laiku, vairojoties noziedzīgajiem latviešiem, kas

arvien vēl neprata cienīt mūsu likumiskās kārtības svē-

tību, izrādījās, ka šīs stāvtiesas vēl darbojas par lēni; jo
tacu vajadzēja izpildīt dažas apgrūtinošas formalitātes, kā,

piemēram, diviem tiesas locekļiem sanākt kopā. Tad —

jau mūsu izglītotos laikos — ieveda jaunas tiesas un tie-

sības, pēc kurām katru domātu noziedznieku katrs sargs

var nošaut katrā vietā, ar vienīgo formalitāti, ka jāpasaka
likumā stingri priekšā rakstītie vārdi: «bēgot nošauts».

Un vairs tiesas ātrā darbošanās nav ne caur ko aprobe-
žota, kad vēl ievēro, ka pārsūdzības tiesība nošautajiem

netiek dota, par ko no viņiem nekad vēl nav bijis dzir-

dams protests.

Tagad atliek šīs jaunās tiesības un tiesas ievest likum-

grāmatās, jo līdz šim tās tiek lietotas vienīgi kā paraduma
tiesības Baltijā. Lielākais šķērslis, cik mēs zinām, ir tas,

ka nav atrasts piemērīgs nosaukums jaunajām tiesām.

Lai pierādītu, ka latvieši nav tik nepateicīga tauta, kā

viņus mēdz dēvēt baroni, mēs gribam nākt tiem palīgā ar

nosaukumu, kurš izteic visraksturiskākās jaunā likuma
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īpašības un sargā arī vāciešiem tik dārgo vēsturisko «kon-

tinuitāti» jeb sakarību ar «Standrechti». Tāds nosaukums

būtu «Laufgericht» — bēgutiesas.
Caur to būtu arī panākta līdz šim velti meklētā līdzīgu

tiesību izdalīšana starp latviešiem un vāciešiem: pirmiem
būtu Laufrecht, t. i.

f
tiesības bēgt, otriem — Laufgericht,

t. i., tiesības šaut.

Tad ari Baltijai būtu atnesta augstākā kultūra, kādu

spēj dot baroni, un tiem atliktu tikai ņemt «Laufpasi»,
bēgamo pasi, ko jau reiz mēģinājuši.

IZ LIELA MEŽA PURVA

naca pārsteidzoša ziņa, ka velni sākuši dievu lūgt un no

krusta nebēgot.
Mēs nosūtījām uz vietas savu speciālziņotāju, un pēc

viņa ievāktām ziņām izrādās, ka fakts gan nav nolie-

dzams, bet stipri pārspīlēts un vēsts nav nebūt ne jauna,
ne pārsteidzoša. Viss izskaidrojas Joti vienkārši un da

biski, un nevar būt ne ruņas par velna valstības sabrūk

šanu un kādas gaismas valsts pacelšanos, par ko izpaud j

sensācijas kārie avīžnieki.

Lieta tā, ka velni pastellējuši pie luteru mācītājiem

dievlūgšanas: aizlūgumus un pātarus tiklab baznīcā, kā

dreiskambarī par labu vācu baroniem, lai tiem labi klātos

un tie vēl ilgi dzīvotu virs zemes, mūsu dievzemītē. Jā-

piezīmē, ka velni esot samaksājuši par aizlūgumiem savā

velna naudā, kura, kā zināms, pēc pārvēršoties su—per
fosfātos.

Velnus uz tādu, kā liekas, ārkārtēju soli spiedis tas

vienkāršais materiālais aprēķins, ka Belcebuls sācis anga-

žēt ellē priekš grēcinieku mocīšanas vairāk lietpratīgos,
pēc jaunlaiku prasībām strādājošos, «šneidīgos», nekādai

mīkstulīgai žēlsirdībai nepieejamos, labi ievingrinātos ba-

ronus, tiklīdz kāds no tiem tiekot brīvs no saviem nomie-

rināšanas darbiem virs zemes. Baroni kā streiklauži esot

visai bīstami velniem. Un tā izskaidrojoties savādais

velnu līgums ar mācītājiem.
Mūs, kas esam piedzīvojuši ne vēl tādus vēlēšanu līgu-

mus, šāda ziņa necik nevar pārsteigt.
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CAUR PAŠA SPĒKU

«Aller Anfang ist schvver!» (katrs iesākums ir grūts),
teica muižnieka puika, kad pirmajam kaķim bija acis iz-

rāvis. «Aber schliesslich ward ich doch ein Recke» (bet

pēdīgi es taču tiku par varoni), lepni izsaucās brīvprātī-

gais, kad bija apkāvis pussimtu bērnu un sievu.

ANEKDOTES

ŽĪDU JOKI

I

Bēru runa

Pie rabīna atnāk kāds vīrs, kurš grib pasūtīt bēru runu

savai nelaiķei sievai. Viņš gribētu loti skaistu runu, jo

aizgājēja bijusi laba, krietna sieva, kura esot cienīga se-

višķi aizkustinošas piemiņas runas.

«Tas gadās ļoti brangi,» saka rabīns. «Man še ir viena

kapa runa, — kad es to teikšu, tad visi pavadītāji būs

vienās asarās. Pat vīriešiem būs jāraud, kad viņi to

dzirdēs.»

«Un cik maksā tāda runa?» prasa atraitnis.

«Šī runa maksā piecdesmit rubļu.»

«Vai lētāk nav iespējams?» jautā noskumušais atraitnis.

«Es neesmu bagāts vīrs.»

«Nē,» atbild rabīns, «lētāk tiešām nav iespējams. Bet

man ir cita runa; tā ir vēl loti skaista. Tad sievas raudās

kā nopērtas un vīri būs dziļi aizkustināti... Tā runa

maksā tikai divdesmit pieci rubļi.»
Atraitnis neziņā kasa sev galvu. Viņa līdzekļi neatļauj

viņam arī tādu runu.

«Nu,» saka rabīns labvēlīgi, «man ir vēl viena runa ...
tā maksā tikai desmit rubļu. — Bet to es pats jums
neieteiktu.»

Mūsu zobgaji piezīmē, ka pie mums tādas lietas gan
nenotiktu.



265

II

La v pītā ja rokās

Kāda liela veikala naudas iekasētājs, pret vakaru ar

naudu mājās nākot, gadās kādā meža.

Piepeši viņa priekšā stāv vīrs, kurš tura revolveri vi-

ņam pret krūtīm un sauc: «Naudu vai dzīvību!»

lekasētājs ir nāvīgi nobijies, bet viņš drīz saņemas un

saka:

«Kad tā ir, tad es jums labāk došu naudu.» Bet, kamēr

viņš grābj savā kabatā, viņš turpina: «Bet vienu patik-
šanu jūs man, mazākais, varat darīt par to lielo naudas

kušķi.»
«Kas tā par patikšanu?» jautā laupītājs, revolveri no-

ņemdams nost.

«Kad es bez naudas pārnākšu mājās, būs taču liela

brēkšana. Teiks, ka es pats paturējis to naudu. Neviens

cilvēks neticēs, ka atnācis laupītājs ar pistoli un man

naudu atņēmis. Lai nu man ticētu, tad jums vajga man

vismaz reizi izšaut cauri caur manu cepuri.»
Viņš noņem no galvas savu cepuri un noliek to uz

zemi. Nākošo acumirkli norīb šāviens, un cepurē ir cau-

rums. Zīds aplūko savu sašauto cepuri un ļoti neapmieri-
nāts krata galvu.

«Tas ir par maz,» viņš saka. «Teiks, ka es neesmu diez-

gan pretim turējies. Jums vajga man izšaut arī caur svār-

kiem.»

Laupītājs viņam par patikšanu izšauj caur svārkiem arī

un tad vēl caur piedurkni.
«Nu vēl vienu šāvienu caur vesti!» lūdzas iekasētājs.
«To es nevaru, tu nerrs!» smejas laupītājs.
«Kādēļ jūs to nevarat?»

«Tādēļ ka man nav vairs lodes pistolē.»
Acumirkli iekasētājs ir apvilcis atkal savus svārkus un

uzlicis cepuri galvā un saka mierīgi:
«Kad tev nav lodes, tad man nav naudas.»

111

Notiesātais

Kāds bijušais žīdu tirgotājs par slepkavību ir notiesāts

uz nāvi; neilgi priekš soda izpildīšanas viņš top apmeklēts
no rabīna.
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Cietuma istabiņā ienākdams, rabīns viņu uzrunā:

«Mans dēls, es nāku pie tevis kā dieva kalps, lai tevi

sagatavotu ...»

«Nu, ko jūs gribat?» saka viņam notiesātais, «pēc vie-

nas stundas es taču jau runāšu ar jūsu šefu pašu ...»

PAR DZĒRĀJIEM

BĒDU REMDĒTĀJS

«Kā jūs varat tā cauru dienu sēdēt pie alus, to es nesa-

protu!»
— «Ak, ko man būs darīt! Es pēdējā laikā no bēdām

un rūpēm nemaz vairs netieku vaļā.»

PALDIES DIEVAM

Ārsts. Es jums nevaru vairs palīdzēt.

Dzērājs. Tā? Un kad es atmestu dzeršanu?

Ārsts. Pat tad ne! par vēlu.

Dzērājs. Paldies dievam, tad man nebūs jāatni t

dzeršana.

ALU VAR

«Kādēļ ārsts jums nav aizliedzis alu dzert? Tas taču

gluži neizprotami.»
— «Kas tur ko neizprast? Es viņam vienkārši teicu, ka

es alu nemaz nedzeru.»

NAU SLĀPJU

«Kas tev ir par lieliskām slāpēm, ka tu tā vienā laidā

vari dzert!»
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— «Slāpes? Man nav nekad slāpes!»
— «Bet tu taču dzer alu visu cauru dienu!»

— «Nu, tāpēc man jau ari nav slāpju!»

TAUPĪBAS BIEDRĪBA

«Ko jūs tā raudat, mīļā kaimiņien?»
— «Ak dievs! Nevar vairs izturēt. Katru sestdien vi-

ņiem tagad ir sēde tanī jaunajā taupības biedrībā, un tur

mans vīrs ikreiz apdzer pusi no nedēļas algas.»

PAR TAISNĪBAS KOPŠANU

NETEIKTA TAISNĪBA

Tiesnesis. Vai taisnība, ka jūs esot teikuši, ka jūsu
kaimiņš ir blēdis un krāpnieks?

Apsūdzētais. Taisnība tā ir gan, bet teicis es to

neesmu.

PRETĪ NEDOTS

Tiesnesis. Vai jūs atzīstaties, ka no bagātā cietum-

nieka esat ņēmuši kukuļus?
— Nekādā ziņā ne! Naudu es gan tiku ņēmis no viņa,

bet viņš no manis par to nav nekāda labuma pretim da-

būjis.

PAR PUSRUBLI

Uzraugs ir noķēris kādu vīru, kurš neīstā vietā gribējis

peldēties; likuma vīrs grib viņu nodot likuma rokās, bet

noziedznieks lūko mīkstināt viņa bardzību.
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«Ko?» iesaucas uzraugs, kurš redzējis un pareizi ap-

svēris, pie kādiem līdzekļiem grēcnieks ir ķēries. «Jus

gribat mani piekukuļot? — Un vēl ar vienu pašu pus-

rubli!?»

KAS TO BŪTU DOMĀJIS

«Vai jūs esat dzirdējuši? Tas lēnais cilvēciņš, tas Oliņš,

esot notiesāts par ierēdņu piekukuļošanu ...?»

— «Kas to būtu domājis! Kā tad tas lēcies?»

— «Jā, viņš esot iedevis policijas sunim, kurš viņu no-

ķēris pie aizliegtas makšķerēšanas, gabalu desas.»

PAR KULTŪRAS NESĒJIEM

SMALKAS PARAŠAS

Ķelners uz aizejošu viesi:

«Vai, barona kungs, maksāsat tēriņu jeb vai, barona

kungs, pavēlēsat palikt parādā?»

VIŅA NODARBOŠANĀS

«Sakāt man, lūdzu, kāda isti ir jūsu nodarbošanās, ba-

rona kungs?»
— «Es, — eh, — es deģenerēju.»*

*
Deģenerēt — izvirst
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VIŅA APRĒĶINS

«Jūs gribat manu meitu precēt? Cik daudz tad jums,
barona kungs, ir ienākumu par gadu?»

— «Bet, direktora kungs, tā drusciņ vairāk vai mazāk

taču nekrīt nekādā svarā pie jūsu meitas pūra.»

MĒRKAĶU KRĀTIŅA PRIEKŠĀ

Serenisimuss*. «Kindermann... vai taisnība, ka

mēs ceļoties tur no tiem kustoņiem?»
— «Mācītie vīri tā saka, augstība.»
— «Ērmoti... eh

... dodat man taču savu kabatas spo-

guli, es gribu paskatīties.»

PAR SKOLAS NAMIEM

I

Skolotājs. Nu, bērni, mēs esam dziedājuši dziesmu

«Dievs kungs ir mūsu stipra pils». Saki, Kārlīt, kas tas

ir — stipra pils?
Kārlīts. Kur kaļķis nebirst no griestiem.

II

«Jūs esat šodien tik priecīgs, skolotāja kungs?»
— «Skolā šodien iebruka grīda.»
— «Un par to jūs priecājaties?»
— «Jā, skolas inspektors taisni gadījās tur virsū

stāvot.»

J. V.

NEMALDĪBAS

Policija nevar maldīties. Maldīšanās, kā zināms, ir cil-

vēciska, un policija nav tāda.

* Serpnisimuss — vācu valdnieks.
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PRETSTATS

Skolotājs pārrunā skolā par četriem elementiem:

«Saki man, Janclt... kas ir pretstats ūdenim?»

Jancīts: «Alkohols.»

GRĒKOS KRIŠANA

Vecākā māsiņa atstāsta jaunākai stāstu par grēkos kri-

šanu.

«Vidū stāvēja koks, un pie tā bija vislielākais un skais-

tākais ābols. Un dieviņš teica: «Jūs varat ēst visus, visus

augļus pa visu dārzu, tikai šo vienu ābolu jūs nedrīkstat

ēst.»» — «Par ko ne?» prasa otra māsiņa ziņkārīgi. —

«Nu,» atbild vecākā, «to ābolu gribēja dieviņš pa's

apēst.»

JAUNA BĪBELE

Superintendents notāra skolas revīziju pēdējā klasē.

«Kurš no jums man var pateikt, kā sauc lielo, biezo grā-
matu, kura katrā labā familijā tiek uzšķirta rītā un va-

karā?»

Pēc ilgas klusuciešanas paceļas viens skolēns pēdējā
solā. «Nu?» — «To sauc par adrešu grāmatu.»

LAIMĪGS

Slimnieks. Daktera kungs, man vienmēr bēdas ā(

savu māgu; man gluži trūkst ēstgribas.

Ārsts. Tad jūs vēl esat laimīgs, jo tagad visas ēda-

mās lietas tik briesmīgi dārgas.
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Līdzība

Elementārskolotājs, atstāstot līdzību par labo ganu, grib
saviem skolēniem ieskaidrot sevi par to labo ganu.

«Kad jūs, mīļie bērniņi, visi būtu mazas aitiņas, kas

tad es būtu?» Skolēns atbild: «Lielais auns!»

JAUNĀ STRĀVA

Mācītājs satiekas ar saviem draudzes locekļiem un

sūdzas par grūtiem laikiem un ļauniem ļaudīm:

«ledomājieties tikai, mīli draudzes locekli, mūsu mierī-

gajā pagastā ir nu arī ieviesies tas nemierīgais gars un

tā jaunā strāva.»

Visi draudzes locekli nobijušies, un resnākais saim-

nieks iedrošinājās beigās jautāt:
«Dieva dēļ, žēlīgais mācītāja kungs, vai tad tiešām

mūsu valstī būs uzklīduši kādi sociālisti?»

Mācītāja kungs mierina uztrauktos prātus:
«Tas nu gan akurāt nē; bet lieta ir gandrīz vēl ļaunāka;

iedomājat tikai: skolotājs prasa augstāku algu un grib,
lai skolā ieliek logus un izlabo grīdu.»

KRIETNAS NAMAMĀTES

I

Namamāte, kura bieži maina savas kalpones, uz

meitu, kas nupat pieteikusies: «Ļoti nožēloju, mana mīļā,
bet es jau vakar esmu meitu pieņēmusi.»

Kalpone. «Nekas, tad es nākošu nedēju atkal pie-
nākšu.»

II

Namamāte uz savu vīru, kurš pārnāk bez kalpones
no vietu apgādāšanas biroja: «Vai tad visā vietu birojā

nebija nevienas meitas?»

Namatēvs. «Jā, tur bija gan vesels pulks meitu, m

bet tās visas pie mums jau bija kalpojušas.»
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IZ KAPITĀLISTU ĢIMENES DZĪVES

KAPITĀLISTS PATS

Vienmēr taupīgs

Pirmais kungs. Tu jau nu esi tik ilgi taupijis, lai

varētu sev nopirkt automobili, un nu taču sev to neap-

sūti.

Otrais kungs. Jā, tagad es atkal taupu priekš tām

soda naudām, kuras man būs priekšā par laužu sabrauk-

šanu.

Piemērots dzīves uzskats

«Tikai lielpilsēta spēj dot līdzekļus priekš mūsu šķirai

piemērota dzīves uztura. Kad es atnācu uz Rīgu, man ne-

bija kabatā nevienas kapeikas —»

— «Un tagad?»
— «Un tagad man ir piecdesmit tūkstoši rubļu pa-

rāda.»

KAPITĀLISTA CIENĪGĀ

Raksturota

Pirmā kundze. Sakāt man, lūgtu, kas tā ir par

dāmu, tā komercijas padomnieka kundze?

Otrā kundze. Komercijas padomnieka kundze? Tā

runā, it kā būtu divdesmit gadu; ģērbjas, it kā būtu div-

desmit pieci, skaita sevi par trīsdesmit gadu vecu un ir

četrdesmit pieci.

Neīsts

Pats. Es nesaprotu, ka saprātīgam cilvēkam var būt

tādas bailes no zobārsta.



273

Pati. Es vienmēr bažījos, ka viņš saķers neīsto zobu.

p-ats. Ak ko! Tad taču izņem iepriekš laukā visus ne-

īstos zobus.

leta upi jumi

«Taves sievas ilga slimība tev laikam maksa daudz

naudas?!»

— «Ah, nē! taisni otrādi, es caur to esmu daudz pelnī-
jis. Kopš viņa ir slima, mēs atsacījāmies no piecu soa-

reju izrīkošanas; trīs māju balles palika neizrīkotas, un

visu cauru ziemu mēs netikām apmeklējuši nekādus dār-

gus izrīkojumus. Man iznāk taisni lieliski ietaupījumi!»

Nabadzīte!

Viena kundze. Briesmīgi, kas tai nabaga Ģertrū-
dei gadījies! Vienā pašā dienā viņai nomira viņas vīrs

un viņas suns.

Otra kundze. Ak tu nabadzīte! Un kas tas bija par

skaistu, lielu suni!

KAPITĀLISTA MEITIŅAS

Draudzenes

Viena draudzene jaunkundze. Kā man va-

kar stāvēja jaunā balles kleita?

Otra draudzene jaunkundze. Ah, tu izska-

tījies taisni debešķi! Neviens tevi no sākuma nevarēja
pazīt.

Klizma

Annas jkdze. Kad tu, Ida, dabūsi vīru, tad tur tev

būs jāpateicas vienīgi tēva mantai.
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Idas jkdze. Jā, un man tiešām brīnums, kā tu iz-

kļūtu laukā no tās klizmas, kad tev reizi nāktos appre-

cēties.

Patikšana

Jaunkundze. Direktora kungs, jūs varētu izdarit

man lielu patikšanu!
Kungs. Ļoti labprāt. Un kas tas būtu?

Jaunkundze. Saderinājāties ar manu draudzeni

Lauru un tad precat mani, — lai viņa krietni paerrotos.

Masku ballē

«Vai tad tu nekaunies iet tik dziji dekoltējusies?»
— «Kā lai es kaunos? Man taču maska priekš acim »

KAPITĀLISTA ZNOTS

Notikusi dzelzceļa nelaime; kur? — alga viena, jo vi-

ņas notiek visur tik bieži.

Jauns, elegants cilvēks lielā uztraukumā griežas ar

lūgumu pie dzelzceļa stacijas priekšnieka:
«Esat tik laipnis, priekšnieka kungs, liekat visupirms

uzcelt to vagonu, zem kura ir apbērta mana sievasmāte!»

«Patiesi, mans kungs,» saka stacijas priekšnieks, «es

esmu redzējis daudz dzelzceļu nelaimes, bet nekad vēl

neesmu redzējis znotu, kurš būtu bijis tik uztraukts par

savas sievasmātes nelaimi.»

«Saprotat jel, mans kungs,» atbild jaunais, līdzjūtīgais
cilvēks: «viņa savā kabatā paturējusi atslēgu no manas

bagāžas.»
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KAPITĀLISTA MAZAIS DĒLIŅŠ

Kundze uz fotogrāfu: «Es nāku, lai jums sacītu, ka

: tušu ģimenes ģīmetne nebūt nav iznākusi apmierinoša.
M ms jaunākais dēliņš izskatās gluži kā mērkaķis!»

Fotogrāfs. «Jā, cienījamā kundze, to jums vaja-
dzēja apdomāt, pirms jūs savu jaunāko dēliņu likāt foto-

grafē!'»

KAPITĀLISTA LIELAIS DĒLIŅŠ

Modernais jauneklis uz frizieri: «Vai jums nav

kādas matu krāsas, ar kuru var melnus matus nokrāsot

sirmus?»

KAPITĀLISTA LIELIE DĒLI — STUDENTI

Onkuls uz savu brāļa dēlu studentu: «Nu, Fric, tev

tagad pēc dažām dienām būs dzimumdiena, — vai tu

gribi pulksteni, bibliotēku, jeb vai tu visu gribi tūliņ —i
alū?»

Rakstāmas mašīnas Jaunums

A. Ar rakstāmo mašīnu var divreiz tik ātri rakstīt kā

agrāk ar spalvu.
B. Jā, to es arī manu. Agrāk mans dēls students rak-

stīja pēc naudas tikai ik mēnešus, tagad viņš to dara

ik par 14 dienām.

Ko viņš vēlētos?

Tante, no kuras gaidāms krietns mantojums! «Es bai-

dos, ka šīs lēkmes sekas es jutīšu vēl daudz gadus.»
Brāļa dēls students: «Es no visas sirds vēlos,

tante, ka tas nenotiktu, un es dzeršu uz tavu veselību.»
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Pirmie pieci

— «Ko jus studējat?»

Students. Vai tad es to varu pateikt jau tūliņ pēc

pirmiem pieciem mācības pusgadiem?

Tas pats

Tēvs. Bet, Kārli, kādēļ tad tu atkal eksāmenā esi iz-

kritis cauri tāpat kā pērngad?

Students. Jā, vai zini, papa, ~ profesors man pra-

sīja atkal to pašu, ko pērngad.

SVEŠS ĪPAŠUMS

Kuģis, kurš brauc ar aizceļotājiem uz Ameriku, ceļā

top pārsteigts no lielas vētras. Aizceļotāji vaimanā un

lūdz dievu. Viens skali brēc pēc palīga un glābiņa.

Pie viņa mierīgi pieiet klāt viņa līdzbiedris un jauti
brīnīdamies:

«Ko tā kliedzat, mans kungs? Ko kliedzat tik bries-

mīgi?» — «Kā lai es nekliedzu,» atbild tas, «kad pašulaik
kuģis taisās grimt?»

— «Nu,» saka mierinātājs, «vai tad fas ir jūsu

kuģi s?»

RUBLIS UN VIŅA BĒRNI

Ļaudis domā, ka pirmais rublis Ir vīrišķis un otrais

sievišķis, un, kad viņus abus noliek bankā, tad viņi rada

kapeiciņas; un šīs kapeiciņas ar laiku top par tikpat lie-

liem pieaugušiem rubļiem kā viņu vecākie.
Amerikāņu Joks.
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IZ KAPITĀLISTU MĪLESTĪBAS DZĪVES

Pēc viņu pašu avīžu ziņām

STARPĪBA

Precinieks (uz precību savedēju). Tai dāmai, pro-

tams, vajga ar mani cik necik saderēt — tiklab vecumā,
kā augumā un mantībā.

Savedējs aģents. Tanī ziņā ar jūs varu pilnīgi
apmierināt; starpība ir: septiņi gadi, četri colli un de-

viņi tūkstoši rubļu!

PAR VELTI MĪLĒTS

iTecinieks. Kopš cik ilga laika es jau ik dienas

spēlēju kārtis ar bankas direktoru un ar nodomu vienmēr

paspēlēju, lai iegūtu viņa labvēlību. Un, kad es vakar

pēdīgi precēju pēc viņa meitas, viņš mani strupi at-

raida.

Draugs. Tādēļ, ka tu spēlē kārtis?

Precinieks. Nē, tādēļ, ka viņš savu meitu nekad

nedošot vīram, kurš uz kārtīm — paspēlēl

BRĪNUMS

«Jums jau ir daudz naudas; man brīnums, ka jūs ne-

precējāties.»
— «Nu, vēl lielāks brīnums taču būtu, kad man ne-

būtu naudas un es neprecētos.»

LAIMĪGA SADERINĀŠANĀS

«Nu, — vai esat laimīgi saderinājušies?»
— «Nekā! esmu atteicies no tās partijas.»
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— «Kādēļ?»
— «Nākamais sievastēvs likās man par daudz laimīgs

par manu bildināšanu!»

BRŪTGĀNA PAGĀTNE

Naudiņa kungam ir sešdesmit gadi un nodoms precēt
jauno un skaisto Lauras jaunkundzi, kurai tikai astoņpa-
dsmit gadu.

Lauras jaunkundze atraida bagāto precinieku.
«Kāda iemesla dēļ jūs nepieņemat manu roku, jaun-

kundze?» jautā Naudiņa kungs. «Kas jums ir, ko pret
mani iebilst?»

«Jūsu pagātne,» atbild Lauras jaunkundze.
— «Mana pagātne? — Bet, jaunkundze, es vienmēr

esmu bijis godavīrs.»
— «Es neapgalvoju pretējo.»
— «Es neesmu pieķerts ne pie kādiem darbiem, kas

būtu no likuma aizliegti.»
— «Tas jāzina policijai, ne man.»

— «Man ir godīgi pelnīts, krietns kapitāls.»
— «Tas priekš jums ir ļoti patīkami.»
— «Jā, bet ko tad jūs, jaunkundze, pārmetat manai

pagātnei?»
— «Viņas garumu,» atbildēja Lauras jkdze.

SASNIEGTS MĒRĶIS

Tirgotājs, kurš noprecējis ļoti bagātu sievu, iet ar viņu

pastaigāties un satiek kādu draugu, kuram stāda savu

sievu priekšā.
Bet sieva ir tik nesmuka, ka draugs nevar nociesties

neiečukstējis jaunajam vīram ausī: «Vai zini, draugs,

smuka viņa nav!»

«Nē,» atbild ļaunais vīrs «smuka viņa nav.»
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«Un zobu viņai ari nav,» turpina draugs tikpat klusu.

«Nākošu nedēļu viņai būs zobi,» atbild vīrs.

«Un šķielēt viņa arī šķiel,» draugs atkal iesāk čukstēt.

Tad jaunais vīrs dusmīgi iesaucas: «Tu vari runāt

diktā balsī
...

kurla viņa ari ir.»

IZ KAPITĀLISTU LAIMĪGAS

LAULĪBAS DZĪVES

Pēc viņu pašu a\'itu ziņām

VIŅU MĪLESTĪBAS DZIĻUMS

«Tici man, mīļā Paula, kad tavi vecāki man no sākuma

liedzās dot tavu roku, — es biju tik nelaimīgs, ka gribēju
pa logu lēkt zemē.»

— «Un kas tevi no tā atturēja, mīļākais?»
— «Lielais augstums.»

VIŅA VISA TAISNĪBA

Viņa. Saki man tagad visu taisnību, — vai tu mani

precēji tādēļ, ka man bija divdesmit tūkstoši pūrā līdzi?

Viņš. Ahl nē! es tevi būtu tikpat labi precējis, kad

tev ari pūrā būtu bijuši līdzi trīsdesmit tūkstoši!

VIŅU SAVSTARPĒJĀ PAZĪŠANĀS

«Jūsu sieva ir tiešām apburoša būtne, mīļais draugs.»
— «Tā?! — Hm! — Var gan būt; es viņu pazīstu pā-

rāk maz.»
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VIŅU SATIKSME

Kārlīts sēd ar saviem vecākiem pie galda; tiek runāts

par pazīstamiem Berlīnē un Pēterburgā. Kārlīts grib zi-

nāt, kā tur runā, un viņam pasaka, ka Pēterburgā runā

krieviski un Berlīnē vāciski.

Māte jautā viņam: «Vai tu arī zini, kā runā Rīgā?»
Kārlīts to nezina. Lai viņu uzvedinātu uz atbildi, māte

saka: «Nu kā to sauc, ko māte runā ar tēvu, kad tēvs

pārnāk mājā?»
«To sauc lamāšanos,» saka Kārlīts.

VIŅU KOPDZĪVE

Pirmā lēdija. Nesen mani atkal reiz apmeklēja
mans laulāts draugs.

Otrā lēdija. Nu — un?

Pirmā lēdi ja. Jā, iedomājies: tas bezkaunīgais cil-

vēks gribēja visu nakti palikt pie manis!

VIŅU PRASĪJUMI NO LAULĪBAS DZĪVES

«Jūsu sieva ir jūs nodevusi un apkrāpusi, un nu jūs
atkal gribat precēties?!»

— «Jā, kas tad vēl Jaunāks man vairs var notikt no

kādas sievietes? — Un nauda viņai ir.»

GALA IZNĀKUMS

«Tava sieva taču esot mantojusi tādu lielu naudu, un

tu tagad gribot no viņas šķirties? Vai tā var būt tais-

nība?»



281

— «Jā gan. Mana sieva grib man izmaksāt pusi, un

tas taisni pietiek, ka mēs katrs varam gluži omulīgi dzī-

vot viens pats.»

NĀKAMAIS REĀLPOLITIĶIS

Skolotājs grib mazajam Kārlitim rēķinu stundā atklāt

atskaitīšanas noslēpumus.
«Uzmanies, Kārlīt,» skolotājs saka, «kad pie pusdienas

uz galda būtu trīs ķiršas un tava māsa vienu no tām

apēstu, cik tad paliktu pāri?»
Kārlīts. Cik māsu?

Skolotājs. Nē. Uzmanies! Kad uz galda būtu trīs

ķiršas un tava māsa vienu apēstu, cik ķiršu tad paliktu

pāri?
Kārlīts. Bet tas nav iespējami, skolotāja kungs...

Tagad nav ķiršu.

Skolotājs. Bet mēs pieņemam, ka ir ķiršas. Tā-

tad tālāk.

Kārlīts. Tās laikam būs ievārītas ķiršas?
Skolotājs. Nē.

Kārlīts. Tad gan kaltētas?

Skolotājs. Nē. Es tev jau teicu, ka mēs tik pieņe-

mam, it kā uz galda būtu trīs ķiršas.
Kārlīts. Mēs viņas pieņemam.
Skolotājs. Labi; nu atnāk tava māsa, apēd vienu

ķiršu un aiziet...

Kārlīts. Nē, mana māsa neaiziet, pirms nav apēdusi
visas trīs ķiršas.

Skolotājs. Esi jel reiz prātīgs, Kārlit...

Kārlīts. Jā, jā, skolotāja kungs, tad jūs manu māsu

nepazīstat.

Skolotājs. Pieņemsim, ka tavs tēvs stāv tur klāt un

aizliedz viņai ēst pārējās...
Kārlīts. Papa ir izbraucis un būs tik pirmdien mā-

jās.

Skolotājs (sviedrus slaucīdams). Uzklausies labi,

Kārlīt; es jautājumu vēlreiz atkārtošu, un, kad tu pa-

reizi neatbildēsi, es tevi ielikšu kaktā: — kad uz galda
būtu trīs ķiršas un tava māsa vienu apēstu, cik ķiršas
paliktu uz galda?
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Kārlīts (ar pilnu pārliecību): Nevienas!

Skolotājs. Kādēļ nevienas?

Kārlīts. Tādēj, ka es tūliņ apēstu visas pārējās.

Skolotājs (saļimst).
Pēc *Tribunas».

KAPITĀLISTA IDEĀLIE CENTIENI

KAPITĀLISTU SABIEDRĪBA

Kāds bagāts vīrs pēc savas nāves atstāja veselu mil-

jonu priekš labdarības nolūkiem.

«Cik ļauna sirdsapziņa tam ir bijusi! ...» teica ļaudis,
kas viņu pazina.

KAPITĀLISTA CILVĒKMĪLESTĪBA

«Tas ir labi, ka es jūs satieku, daktera kungs; man ir

priekš jums kāda patīkama ziņa.»

Dakters: «Tā, vai jūsu sieva ir piepeši saslimusi,

jeb vai jūsu dēlēns ir kāju nolauzis, vai kas tamlīdzīgs?»

KAPITĀLISTA TIKUMĪBAS VEICINĀŠANA

Mīļotājs. Kad tu atkal atnāksi pie manis? Vai nā-

košu trešdienu?

Cienīgā. Trešdien es nevaru; tad man ar savu vīru

jāiet uz sēdi biedrībā priekš tikumības veicināšanas ze-

mākās šķirās.
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SALAUZTA SIRDS

Pie bagāta naudnieka atnāk nabags vīrs un sūdz vi-

ņam savas bēdas, ka neesot darba un nu vēl nomirusi

sieva un atstājusi viņu vienu ar maziem bērniņiem.
Naudnieks ir dziļi aizkustināts un ir paspējis pat asa-

ras acīs iedabūt. Kamēr lūdzējs attēlo vēl tālāk savu

trūkumu, viņš paspiež uz elektriskā zvaniņa pogu, un,

kad ienāk sulainis, viņš viņam saka ar mitrām acīm:

«Jān, met to vīru pa durvīm ārā.., Viņš man sirdi

lauž pušu ar savu stāstu...»

UPURI PRIEKŠ LABDARĪBAS

«Ak, grāfa kungs, būt labdarīgai, tas ir debešķīgi!»
— «Bez šaubām, cienījamā kundze; jūs jau gan daudz

esat upurus nesusi priekš labdarības?»

— «Ak, jā; vēl nupat priekš svētkiem par labu nabaga
atraitnēm un bāriņiem man vajadzēja izdot par savu tua-

leti veselus četri simti rubļus!»
V. J.

UBAGOŠANAS MĀCĪBA

Pie baņķiera ienācis übagotājs, kurš uzstājas ļoti droši

un pašapzinīgi. Baņķiers viņam par to izsaka pārmetumus.
«Kad jau iet übagot, tad vajga izturēties pieklājīgi.

Nevar taču nākt istabā ar smirdošu pīpi mutē un ar ce-

puri galvā. Un dāvanu nevajga pieprasīt, bet godīgi gai-
dīt, kamēr tā tiek dota.»

— «Mīļais kungs,» übagotājs pārtrauc dusmīgo runu

un saka smīnēdams, «pie jums es mācīšos übagošanu; es

redzu, ka jūs to protat.»
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PAR KAPITĀLISTU DZEJNIEKIEM

UN MĀKSLINIEKIEM

Pēc viņu pašu avīžu ziņām

KĀ VIŅI RADA

Autorsr Kā jums patik mans jaunākais gabals?
Kritiķis. Vārdu sakot: lieliski! Zagļu skats ar ielau-

šanos nakti trešajā cēlienā ir tas brīnišķākais reālistiskā

stilā, ko es jebkad esmu redzējis uz skatuves.

Autors (glaimots). Vai tiešām jūs tā domājat?
Kritiķis. Bez šaubām; pat zagļu saruna taču ir zagta!

Komponists. Ak vai, mana opera ir izkritusi cauri!

Draugs. Lūk nu! Netaisna manta svētību nenes.

KĀ VIŅI TIEK UZŅEMTI

Dzejnieks. Ko jūs sakāt par manām dzejām?
Pazina. A, tās neviens nenoliks nost — bez

apmierinājuma.

Dzejnieka tēvs. lekš mana dēla gul liels talants.

Draugs. Tad nemodinājāt to, no dieva puses.

Dzejnieks (kautrīgi). Nu jā, es gan tiešām esmu

sacerējis vairākus sējumus dzeju, bet es viņas laidīšu

klajā tikai pēc savas nāves.

Draugu pulks (glāzes paceldami). Lai viņš dzīvo

ilgus gadus!
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Jauns dzejnieks kādā biedrībā grib lasīt priekšā savus

sacerējumus, reklāmas dēļ piezīmēdams, ka tie vēl nekur

nav drukāti. Ļaunprātīgais priekšnieks paziņo par to sa-

pulcētai publikai šādi:

«Dzejnieka kungs lasīs priekšā savus arvien vēl

nekur nedrukātos dzejoļus.»

PUBLIKA

«Vai jūs jau esat redzējuši jaunāko drāmu?»

— «Ak, es no tiem jaunajiem gabaliem nekā nedabonu

redzēt. Uz premjerām nedabū biļetes, un divreiz viņi ne-

top nemaz izrādīti publikas trūkuma dēļ.»

KRITIKA

Kritiķis. Pēc jūsu gabala premjeras es visu nakti

pavadīju bez miega.
Rakstnieks (iepriecināts). Vai tā?

Kritiķis. Es jau pa izrādes laiku pilnīgi izgulējos.

PAŠI SAVĀ STARPĀ

Viens rakstnieks. Jūsu eposā ir par maz ugunsl
Otrs rakstnieks. Kā tur varētu palīdzēt?
Viens rakstnieks. Tas izdarāms ļoti viegli ■—pie-

tiek viena paša sērkociņa.

REDAKCIJĀS

Dzejnieks. Redaktora kungs, man ir tas gods jums
še pasniegt kādu rokrakstu.
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Redaktors. Labi, mans kungs! Bet es esmu ļoti no

darbiem aizņemts; varbūt jūs paši būsat tik laipni to rok-

rakstu iemest tūlīt tur tanī — papīru kurvī.

KĀ VIŅI DZĪVO

Redaktors. Na, vai jūs atnesāt jauno romānu?

Rakstnieks. Vēl ne; bet viņš ir jau sacerēts līdz

pat mana varoņa pašnāvībai!
Redaktors. Tā, tā, nu tad jūs gan esat atnākuši, lai

dabūtu iepriekšizmaksu — uz viņa bērēm?

Dzejnieks. No manas pēdējās dzejas es sadzīvoju
trīs nedēļas.

Otrs. Ah! Vai tad tev kāds akls apgādātājs to būtu

tik dārgi nopircis?!
Pirmais. Ak nē jel! Pa trepēm viņš mani nosvieda

zemē, un tad es sūdzēju un dabūju 30 rubļu atlīdzības par

zaudējumiem.

Starptautiskā mākslinieku avīzē bij šāds sludinājums:
«Precības uzaicinājums. Tā kā es nespēju viens

pats sevi uzturēt, tad meklēju sev piederīgu dzīves bied-

reni. Skaistums netop prasīts, tā kā man pašam tāda ir

diezgan priekš diviem; bet tai kundzei vajaga būt trūk-

stošā kapitāla. Ofertes: Berlīnē «Lūtzovv Str.»» — Vai

vācu mākslinieki to būtu mācījušies no latviešu dzej-
niekiem?

DZĪVES PANĀKUMI

Literāts? «Es neesmu velti dzīvojis! Es esmu dibi-

nājis desmit izputējušu literatūras klubu, divpadsmit ne-

iznākušu laikrakstu priekš kultūras ievešanas, un bez tam

arī ir ticis drukāts no manis viens domu grauds.»
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SAUCĒJU BALSIS

K. Markss.

Brīvā zinātniskā pētīšana tautsaimniecības laukā sastop
ne vien to pašu ienaidnieku kā visos citos laukos. Tās

vielas īpatnējā daba, ar kuru viņa nodarbojas, sauc uz

cīņu pret zinātnisko pētīšanu cilvēku krūtīs vissīvākās,

visneapzinīgākās un visnaidīgākās kaislības: privātintere-
ses fūrijas.

E r a s m s.

Neprātības tevs ir — bagātības dievs Plutus.

Frank 1 i n s.

Noziegumi ir sekas no vajadzības un no trūkuma.

Za n s Pols.

Nabadzība ir vienīgā nasta, kura top jo smagāka, jo
vairāki cilvēki viņu nes.

Stjuarts Mills.

Nabadzība ir neskaitāmu garīgu un tiklisku ļaunumu

māte, bet visļaunākais ir, ka paradums: redzēt sevi vien-

mēr apspiestu un nicinātu dara pazeminošu iespaidu uz

visu raksturu.

H c i ne.

Jaunpilsoniskā sabiedrība grib izpriecas skurbā ātri

tukšot pēdējo kausu, kā vecmuižnieciskā sabiedrība
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priekš 1789. gada —\ un arī viņa dzird jau priekšnamā
marmora soļus no jauniem dieviem, kuri nepieklauvējot
ienāks svētku zālē un apgāzīs galdus.

Emerson s.

Atslēga katram cilvēkam ir viņa gars. Kaut gan viņš

izskatās ciets un spītīgs, viņam tomēr ir stūre, kurai viņš

klausa, tā ir ideja, kura nosaka visus viņa darbus. Viņš

var tikai caur to kļūt pārgrozīts, ka viņam dod jaunu

ideju, kura ir pārāka par viņa bijušo ideju. Cilvēku dzīve

ir loks, kurš pats sevī attīstās; kurš sākas no neaptverami
maza apmēra, uz visām pusēm izstaro jaunus, lielākus

lokus un tā turpinājās vienmēr tālāk.

Pestal o c i j s.

Cilvēku prasījums pēc barības un patversmes, pēc dzī-

ves, kas apmierina cilvēka dabu visā viņas pilnībā, ir, arī

pēc dieva un kristīgas ticības sajēgas, augstāks par katru

īpašumu un par visām vēsturiskām kundzības tiesībām.

Emersons.

Raksturs uz mani dara pašpieticības iespaidu. Es cienu

to cilvēku, kurš ir pilnība; es viņu nevaru sev nekad

priekšā stādīt kā vientuļu, nabagu vai izstumtu, vai ne-

laimīgu, vai lūdzēju, bet tikai kā pastāvīgu aizstāvi, lab-

dari un laimīgu cilvēku. Raksturs nozīmē centralitāti jeb

neiespējamību tapt atceltam vai nogāztam. Vīrs iekš

mums lai rada sajūtu, it kā tas būtu masa.

H. Džordžs.

Kas neko nepiepalīdz, lai cilvēkus padarītu bagātākus,
gudrākus, labākus un laimīgākus; kas dzīvo no citu

darba, — tas ir, alga viena, ar kādiem goda vārdiem viņš
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tiek saukāts un ar kādu skubu mamona priesteri viņa

priekšā vēdina vīraka traukus, tas ir taču tikai — übags
vai zaglis.

Kārla i 1 s.

Katrs īsts darbs ir svēts; katrā īstā darbā, un kaut tas

arī būtu īsts roku darbs, ir kas dievišķs.

Fr. Sillers.

Netici nekam, ka tikai savam prātam.

Ķīniešu sakamsvārds.

Gudrais prasa visu tikai no sevis, negudrais visu tikai

no citiem.

Enriko Ferri.

Zinātnē, kā dzīvē, nekas galu galā nav tik kaitīgi, kā

noliegt patiesību tādēļ vien, ka viņas sekas varētu būt

Jaunas.

Iz budistu rakstiem.

Nezināšana ir līdzīga apsegtam traukam ar nospiestu
gaisu; dvēsele tanī ir ieslodzīta kā putns, ne viņa dzied,

ne var spārnus cilāt.
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L. Feierbahs.

Cilvēku barība ir cilvēku attīstības un pārliecības pa-

mats. Ja gribat tautu labot, tad dodat viņai ne deklamā-

cijas pret grēkiem, bet labāku barību.

Pestal o c i j s.

Nabagiem var palīdzēt tikai caur nabagiem pašiem. Ba-

gāto dāvanas ir pa lielākai daļai ģifts priekš nabagiem,

un, jo lielākas dāvanas, jo stiprāka un nāvīgāka ir viņu

ģifts.

Pestalocijs.

Priesteri katrā gadījumā, kur vara cīnās pret tautu,

stāv uz pirmējās puses; un viņi nevar citādi, viņi stāv

viņas dienestā, viņi ēd vienmēr viņas maizi un ne vairs

tautas maizi.

V. Vei 11 ing s.

Tēvu zemei, tai zemei no tēva, vajga būt mantojumam,
kāds katram ir vajdzīgs priekš viņa uzturas un neatkarī-

bas nodrošināšanas. Bet, kad man nu tāda nav vai esmu

piespiests citiem par labu strādāt, lai tie jo omulīgāk va-

rētu izrādīties par kungiem, kā tad lai es šo tēvu zemi

varu mīlēt?

Monte s k j ē.

Republikā ir vajdzīga — tiklība, monarhijā — gods,
despotiskā valdībā — bailes. Tiklība ir te nevajdziga,
gods būtu bīstams.
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Rūd. Jērings.

Kas savas tiesības neizlieto, tas viņas nav pelnījis.

F i h te.

Uzvar aizvien un nepieciešami sajūsmība par to, kas

nav sajūsmināts. Ne roku vara, ne ieroču krietnums, bet

jūtu spēks ir tas, kurš izkaro uzvaras.

Markss.

Hēgelim domāšanas process, kuru viņš zem idejas
vārda pārvērš pat par patstāvīgu subjektu, ir patiesi eso-

šās pasaules demiurgs (uzcēlējs), un pasaule ir tikai viņa

ārējā parādība. Pie manis taisni otrādi — ideālais nav ne-

kas cits kā cilvēku galvā pārstatītais un pārtulkotais ma-

teriālais.

F. Lasāls.

Ir daži teikuši, ka vispārējās vēlēšanu tiesības neesot

taču burvju zizlis. Nebūt nēl To es zinu loti labi; bet es

jums teikšu, kas tās ir. Tās ir tas šķēps, kas pats dziedina

brūces, kuras viņš iesitis. Ir pilnīgi iespējams, ka jūs pie
vispārējām vēlēšanu tiesībām vienu, divas, trīs reizes vē-

lējat nepareizi. Bet vai tad politisks iestādījums tiek di-

bināts priekš tiem diviem, trim gadiem? Vispārējās vēlē-

šanu tiesības pamāca caur viņu lietošanu; un, ka jums
nāks šī pamācība par labu, par to nav ko šaubīties. Jo pie
jums intrese ir apziņas māte, un intrese ir auglīga māte.
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J. G. Fihte.

Kādas tautas īstā turība pastāv iekš tā, ka ar vismazāk

grūtu un ilgu darbu sagādā sev visvairāk cilvēcisku

baudu. Tai jābūt tautas un ne dažu personu turībai;

jo dažu personu visaugstākā turība ir bieži visvairāk uz-

krītošā zīme un īstais cēlons tautas visaugstākai ne-

labklājībai; turībai vajga izplatīties par visiem vienādā

mērā.

Ričards Rombolds.*

«Es neticu, ka dievs lielāko dalu cilvēku radījis ar seg-

liem uz muguras un laužņiem mutē un mazu saujiņu cil-

vēku ar zābakiem un piešiem, lai jātu uz citiem.»

Vei 11 ing s.

Lūkojat apkārt sevim viļņojošos laukus, auglusmagos
kokali skaistās ielas un namus, kuģus uz jūrām, upēm un

ezeru m, zemes ceļus un dzelzceļus, uz kuriem dažāda kli-

mata ražojumi parādās zibens ātrumā, neskaitāmos lopus

pa ga īibām, piepildītās magazīnas, noliktavas un pagra-
bus, putnus zem debesīm un zivis ūdeņu dzijumos, zāles

Alpu augstumos un rūdas zemesraktuvēs; bibliotēkās sa-

vākto gudrību, zināšanas pievilcību, zinātnes, apziņu,
mākslu greznumu — viss tas, viss ir no dieva un pēc
taisnības jūsu visu kopējs mantojums. Nejaujat sevi ilgāk

par nerriem turēties!

Markss.

Savā mistificēta veidā dialektika tapa par vāciešu modi,

tādēj ka viņa likās apskaidrojam pastāvošo kārtību. Savā

•
Angļu demokrāts tā teica pirms savas notiesāšanas uz nāvi.



293

racionālā veidā viņa ir pilsonības un viņas doktrināra-

jiem zinātniekiem par piedauzību un negantību, tādēļ ka

viņa pastāvošās kārtības saprašanā ieslēdz reizē arī viņas

negācijas (noliegšanas), viņas neizbēgamās bojā iešanas

saprašanu; uzskata katru izcēlušos formu kustības plūsmā,
tātad arī no viņas iznīcības puses; ne caur ko neļaujas

imponēties; pēc savas dabas ir kritiska un —.

Ābrahams Linkolns.*

Taisnība vai netaisnība? tas ir lielais jautājums, kurš

arvien joprojām paliks spēkā mūsu zemē, kad šīs nabaga
balsis — tiesneša un Duglasa, un mana, — būs sen apklu-
sušas. Sie abi principi: taisnība un netaisnība — ir tie, ap

kuriem visā pasaulē top vestas cīņas. Tie ir tie abi prin-
cipi, kuri no pasaules sākuma ir stāvējuši viens otram

pretī un kuri nekad nebeigs viens otru apkarot. Viens ir

cilvēces vispārējā tiesība; otrs ir pavēlnieka dievišķā tie-

sība. Princips paliek tas pats, kādā veidā viņš arī attīstī-

tos. Tas ir tas pats gars, kurš saka: «Strādā tu un mocies

tu, maizi pelnīdams; es viņu ēdīšu.» Vienalga, kādā veidā

tas parādās vai kāda pavēlnieka mutē, kad tas savas pa-
šas tautas ļaudis lūko pieveikt un no viņas darba augļiem
dzīvot, vai arī kādas cilvēku sugas mutē kā atvainošanās

izruna, kad viņa kalpina citas cilvēku sugas, — tas ir tas

pats varmācības princips.

Emersons.

Dabā katrs acumirklis ir jauns. Pagājušais top vienmēr

saēsts un aizmirsts; tikai nākošais ir svēts. Nekas nav

drošs un zināms kā vienīgi dzīve, pāreja, dzenošais gars.
Neviena mīlestība neļaujas caur zvērestu vai līgumu tik-

tāl saistīties, ka viņa varētu atturēties pret augstāku mī-

lestību. Neviena patiesība nav tik cēla, ka viņa, varbūt

*
Ziemeļamerikas republikas prezidents, tika noslepkavots no ver-

dzības piekritējiem.
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jau rīt, jaunu domu gaismā neizskatītos apnēsāta. Cilvēks

vēlas ciešus, drošus apstākļus; bet tikai tādēļ, ka tādi

neiestājas, ir priekš viņiem vēl cerība.

Veitlings.*

Mielasts ir sagatavots, labā dabasmāte ir priekš visiem

klājusi galdu, kopības princips var tapt dzīvē izvests, ja
jūs gribat vien. Bet pirmie, kuri bij lūgti, tapa mazdūšīgi,
kad propaganda diezgan ātri nenesa augļus. Citi baidījās
no pūlēm un upuriem, kuri bij nepieciešami priekš pro-

pagandas; viņu personiskās intereses nodarbināja viņus

vairāk nekā vispārības labums. Tā viņi palika pusceļā
stāvam, atstādami darbu citiem. Viņi algas nav cienīgi;
jo patiesi: garīgo, apziņaspilno pašalgošanu to vīru krū-

tīs, kuri iztura līdz galam, to viņi nepazīst.

Veitlings.

Bailes ir gļēvības saknes. Cilvēkam vajga iznīcināt šo

kaitīgo stādu un viņa vietā likt drošsirdībai dziļi iesak-

ņoties. Ja gribat būt laimīgi, tad vispirms dzenaties pēc
drošsirdības!

Veitlings.

Kad jums ir ticība un paļāvība uz jūsu taisno lietu, tad

jūs viņu esat jau pa pusei iekarojuši. Jo ar savu ticību

jūs varat kalnus pārcilāt. Bet ne aklā ticība ved pie
mērķa, bet ticība aiz pārliecības.

Veitlings.

Dodat pierādījumus par savu drošsirdību un savu uzņē-
mību izvest cīņu par savu pārliecību. Rakstāt uz saviem

karogiem: «Mēs negribam vairs nabadzības un spaida.»

•
Veitlings, pats rokdarba strādnieks, bi] viens no pirmiem strād-

nieku kustības sludinātājiem Vācijā.
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K. Markss.

Ziemeļamerikas viceprezidents Vēds atklātos mītiņos

izskaidroja: Pēc verdzības atcelšanas nākot uz dienas kār-

tību kapitāla un zemes īpašuma attiecību pārvēršana! Tās

ir laika zīmes, kuras neļaujas apslēpties ar purpura mēte-

ļiem vai melniem mūku svārkiem. Viņas nenozīmē, ka rīt

notiks brīnumi. Viņas tik rāda, ka pat valdošās šķirās
ataust jausmas, ka tagadējā sabiedrība nav ciets kristāls,

bet organisms, kurš spējīgs pārvērsties un pastāvīgi atro-

das pārvēršanās procesā.

Kārla i 1 s.

Nauda ir sajaukusi jēdzienus gandrīz līdz pilnīgai tik-

lisku jūtu iznīcināšanai lielā cilvēces daļā. «īpašuma» ap-

sardzība (jeb tā, kas ir «mans») — tas lielākai cilvēku

daļai nozīmē «naudas», tas ir, tādas lietas, apsardzību,
kura vismazāk ir mana (un kaut es to varētu apsargāt aiz

tūkstots atslēgām), kura gandrīz nav vērts, ka es to saucu

par manu. Nauda, īpašums, simbols top turēta svēta un

visur aizsargāta caur bendēm, valgiem un karātavām, ka-

mēr īstais priekšmets top nomests suņu priekšā.

Voltērs. Lūgšana

Nav nevienas ticības bez lūgšanām. Visi cilvēki savās

cerībās un bailēs ir piesaukuši dievības palīgu. Dievam

ir savi nolūki no mūžības. Ja lūgšana saskan ar negrozā-
miem likumiem, tad ir veltīgi dievu lūgt pēc tā, ko viņš

jau pats grib darīt. Bet, ja viņu lūdz pēc pretējā, tad grib,
lai viņš būtu vājš, vieglprātīgs, nepastāvīgs; viņu par
tādu ieskatīt ir zaimošana. Vārdu sakot: mēs dievu

lūdzam tikai tādēļ, ka esam viņu darinājuši pēc sava pa-

rauga; mēs ar viņu apejamies kā ar kādu turku pašu vai

sultānu, kuru var sadusmot un pielabināt.



Voltērs. Kāpurs un tauriņš

Priesteris Malbranžs pierāda augšāmcelšanos caur kā-

pura pārvēršanos par tauriņiem. Sāds pierādījums ir, kā

redzams, tikpat ātri salūstošs kā tā kukaiņa spārni, no

kuriem viņš ņemts. Domātāji, kuri prot rēķināt, cel arit-

mētiskas ieruņas pret šādu pierādījumu... Cilvēku ķer-

menis, viņi saka, kurš pārvērties par putekļiem un izkai-

sīts pa gaisu un zemi, top par labību, par saknēm, kuras

mēs apēdam... Tādēļ ticis teikts, ka mēs visi esam cil-

vēkēdāji ... Kā lai mēs nu augšāmceļoties atdodam kat-

ram to, kas viņam pienākas, paši neko nezaudējot no

sava ķermeņa?

Dž. St. Mills.

Ņemt darbīgu dalību pie atklātības lietām ir jaunlaikos

pirmais, kas pacel galvu uz lielām intresēm un dziļiem

apcerējumiem; ir pirmais solis laukā iz šaurajām indivīda

un ģimenes patmīlības saitēm; ir pirmā izredze laukā iz

ikdienas nodarbošanās lielā loka. Cilvēks, kurš kaut kurā

brīvā zemē neņem intresi pie politikas (izņemot tos ga-

dījumus, kad viņš uz to ticis vadīts caur audzināšanu), ir

vai nu par neizglītotu, vai par muļķu, vai par patmīlīgu,
lai ņemtu intresi. Un mēs varam droši teikt, ka tāds tik-

pat maz intresējas gar kaut ko citu, kas neattiecas tieši

uz viņu pašu vai viņa personiskiem sakariem. Kurš vien

ir spējīgs uz līdzjūtību priekš saviem līdzcilvēkiem vai

savas dzimtenes, vai savas pilsētas, tam arī ir intrese pie

politikas; un intresēties par politiku un nevēlēties, ka

varētu savai balsij piešķirt svaru, — tas ir neiespējami.
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SEPTĪTAJĀ SĒJUMĀ IEVIETOTIE DARBI

J. Raiņa Kopotu rakstu zinātniskajā izdevumā humoristiskajai satī

riskajai dzejai un prozai veltīts atsevišķs sējums, kurā ievietoti «Mazie

Dunduri» un «Apdziedāšanas dziesmas 111 vispārīgiem latvju dziesmu

svētkiem», komiskais eps «Septiņi malēnieši», humors un satīra, kas

publicēta laikrakstos, un «Virpuļa kalendāriem» pievienotās literārās

daļas.

J. Rainis 1925. gadā, kārtodams izdošanai vienkopus savu humoris-

tisko dzeju, uzraksta šai nodaļai īpašu priekšvārdu, kurā uzsver: «Hu-

mors ieņem loti lielu vietu visā manā rakstniecības darbībā, sevišķi

viņas pirmajos posmos» (DzD, 10. sēj., 49. lpp.). Dzejnieks «Drīves un

darbu» 10. sējumā iekļauj pagājuša gadsimta 80. gadu beigās publi-

cētos «Mazos Dundurus» un «Apdziedāšanas dziesmas 111 vispārīgiem

latvju dziesmu svētkiem», pats komentē nozīmīgākās vietas, tādējādi

palīdzēdams lasītājam izprast tālo? notikumus un iepazīt tā laika dar-

boņus, kā arī iemeslus, kuru dēl tie kļuvuši par kritikas objektiem.

Atsevišķā ciklā Rainis ietilpinājis humoristisko dzeju, īpaši epigrammas,

kas publicētas presē, galvenokārt gadsimtu mijā, ar nosaukumu «Hu-

mors laikrakstos».

Runājot par savām iecerēm, dzejnieks raksta: «Viens no maniem

neizvestiem projektiem hija — salasit visas manas Izkaisītās epigram-
mas kopā atsevišķā grāmatā, kur šo masu varētu apformēt pēc vēstu-

riskiem un vielas momentiem» (DzD, 10. sēj., 52. lpp.).

Zinātniskajā izdevumā humoristisko un satīrisko darbu sējumā

iekļauts arī komiskais eps «Septiņi malēnieši», kas palicis ārpus J. Raiņa

kopotu rakstu «Dzive un darbi» izdevuma. Komiskais eps pēc satura un

formas ir tuvs «Mazajiem Dunduriem» un «Apdziedāšanas dziesmām

111 vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem», kaut arī sarakstīts un

publicēts 20. gadu otrajā pusē. Seit jāpiebilst, ka Rainis jau ģimnā-
zista un studenta gados domājis par epu, kura centrā būtu «komiska

varoņa brauciens no Latgales, no Daugavpils apkārtnes uz Rīgas «dzie-



dāšanas svētkiem» 1888. gadā» (22986/21—22). Viens no «Mazo Dun-

duru» humoristiskiem tēliem — Odums Vucans — klust par epa «Sep-

tiņi malēnieši» galveno varoni. 1926. gadā J. Rainis «Septipu malē-

niešu» priekšvārdā raksta par «Mazo Dunduru» un «Septiņu malēniešu»

ciešo iekšējo saistību: ««Mazajos Dunduros» bija publicēta Vucana

vēstule Brencim. Vecā draudzība un radniecība būtu nodomātā ko-

miskā epā atjaunota. Odums, Vucana dēls, tiktu sūtīts uz Rīgu nostip-

rināt radniecības saites» (22986/22).

Nodala «Humors un satīra laikrakstos» pamatos aptver Raiņa hu-

moristiski satīrisko dzeju, kas publicēta periodiskajos izdevumos ar

nelieliem izņēmumiem gadsimtu mijā (1898.—1902. g.). Pēc tematikas

šīs nodaļas dzejai vistuvākā ir Raiņa satīriskā luga «Pusideālists».

Sējumā ievietotie atsevišķos izdevumos un periodikā publicētie darbi

nebūt neietver visu Raiņa satīrisko dzeju, — tā atrodama vairākos

Raiņa dzejoļu krājumos, bet visspēcīgākā un spilgtākā — «Klusajā

grāmatā».

Raiņa humoristiski satīrisko darbu sējumu caurstrāvo asa cīņa pret

lalviešu nacionālistisko buržuāziju — tās vadoņus, tā dēvētos tautib-

niekus, 80. gados dzejnieks dze| par alkatību un garīgo tukšumu,

90. gados izsmej par konservatīvo atpakaļrāpulību un bailēm no Jaun-
strāvnieku kritiski revolucionārās darbības, bet pēc 1905. gada šausta

par kontrrevolucionāru rīcību, par sadarbošanos ar cariskās patvaldības

ierēdņiem un vācu baroniem.

Blakus oriģinālsacerčjumiem septītajā sējumā («Mazajos Dunduros»

un «Virpuļu» ciklā) ir arī cittautu dzejnieku dzejoļu atdzejojumi un

humoristiski satīriskas prozas tulkojumi, kā ari dažādu tautu un laik-

metu sabiedrisku darbinieku, rakstnieku un filozofu izteikumi. Norā-

dot šo tulkoto darbu autorus, Rainis dažādi rakstījis viņu uzvārdus —

gan oriģinālrakstībā (piemēram, R. Burns), gan daļēji piemēroju tos

latviešu valodai un rakstībai (piemēram, Feuerbachs, Nietcše v. tnil.).

Sajā sējumā cittautu autoru uzvārdi rakstīti atbilstoši mūsdienu lat-

viskajai rakstībai. Publicējot ievērojamu cilvēku izteicienus «Virpuļu»

ciklā, Rainis viņu uzvārdus mēdza rakstīt nominatīvā, retumis — ģe-

nitīvā; šajā izdevumā uzvārdi doti nominatīvā.

Atstātas Raiņa tekstos paralēli sastopamās formas «intrese» un «In-

terese», sās* •
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MAZIE DUNDURI

KRĀJUMA TAPŠANA

J. Raiņa un P. Stučkas kopīgi sagatavotajā dzejas un prozas krā-

jumā «Mazie Dunduri» ietilpst gan tulkojumi, gan oriģinālsacerējumi,

gan arī tautas anekdotes. Tulkojumus Rainis izvēlējies no dažādu laik-

metu un tautu rakstnieku darbiem. Vairākos tulkotajos darbos izpau-

žas ironija par augstāko — privileģēto aprindu dzīvi, par to pausta-

jiem sabiedriskajiem un tikumiskajiem uzskatiem.

«Mazie Dunduri» turpina jaunlatviešu «Pēterburgas Avīžu» satīris-

kajos pielikumos — «Dzirkstele», vēlāk «Zobugals» — aizsāktās tradī-

cijas, izsmejot bizmaņus — muižniecības ideologus un aizstāvjus. «Ma-

zajiem Dunduriem» ir ciešas saites ar 19. gs. 70. gados Pēterburgā iz-

dotajiem satīriskajiem almanahiem: «Jauni Dunduri» (1875), «Dunduru

pēcnākami» (1876), «Dunduru padēli» (1877), «Dundurs pats» (1878).

Sakari ar minētajiem satiriska|iem izdevumiem vērojami arī līdzīga-

jos satīriskajos tēlos (Brencis, Bizmanis, Bizuls, Kveders), kā arī tieša-

jos norādījumos par «Pēterburgas Avizēm» un 70. gadu «Dunduriem».

Sekošana tradīcijām saskatāma arī apstāklī, ka daži raksti publicēti

dialektā.

Satīras asākās bultas skar latviešu buržuāziju un tās vadošo cen-

tru — Rigas Latviešu biedrību, kuras vadītāji, tā dēvētie tautībnieki,

sevi uzskatīja par visas tautas vadoņiem un domāja, ka vīniem lieli

nopelni latviešu kultūras attīstīšanā. Piemēram, «Dunduru pasta tašā»,

adresējot vēstuli P.unu Bizmaņa kgam, Rainis uzsver, ka muižniecī-

bas aizstāvjiem — bizmaniem vairs nebūšot jābīstas, jo dunduri esot

atklājuši jaunu liellopu sugu ar gardākām asinīm, proti, konservatīvos

latviešu buržuāzijas vadoņus — tautībniekus, kuri turpmāk kjūšot par

dunduru uzbrukumu, resp., kritikas objektu. Tautībnieku kritika sevišķi

tiek izvērsta «Apdziedāšanas dziesmās». «Mazo Dunduru» oriģinālsa-

cerējumos autori izsmej šos «vadoņus» un viņu dižošanos, bet pret

tautu un tās kultūru, kā ari tā laika literatūras un mākslas patiesajām

vērtībām saglabā dziļu cieņu.
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J. Rainis, atceroties krājuma tapšanu, rakstīja, ka tas sagatavots

1887. gada beigās (DzD, 10. sēj., 55. lpp.). To apliecina ari oriģināl-

sacerējumos minētie notikumi, kuru vairums attiecas uz 1887. gadu.

Sakumā krājumu «Mazie Dunduri» Rainis un P. Stučka bija pare-

dzējuši izdot Pēterburgā, jo valdīja uzskats, ka Pēterburgā latviešu

rakstu cenzors esot liberālāks nekā Rīgā, tomēr nodoms netika īstenots,

varbūt arī tāpēc, ka par krājuma iespiešanu ir maksājuši paši autori,

bet Pēterburgā «Mazo Dunduru» izdošana būtu bijusi daudz dārgāka.

Cenzūrai «Mazo Dunduru» manuskripts iesniegts 1887. gada decem-

bri, priekšvārdam pievienots datums «Pēteros [t. i., Pēterburgā] ziemas

mēneša 20. d. 1887. g.». Cenzūras atļauja parakstīta 1888. gada 5. jan-
vārī.

Rīgas cenzors krājumā daudz ko svītrojis. Rainis vēstulē vecākiem

1888. gada 17. martā raksta: «Jūs vēl prasiet par «dunduriem». Iznāks

gan «dunduri» Rīgā pa divi trīs nedēļas, bet daudz tur nekas nebūs.

Jūs jau ziniet, ka 2 daļas, beidzamās, labākās, nostrīķētas.»

Līdz šim nav izdevies atrast cenzūrai iesniegto «Mazo Dunduru»

manuskriptu.

Salīdzinot «Mazajos Dunduros» levietotos tulkojumus ar oriģināliem,

redzams, ka tulkotāji kopumā ir cieši turējušies pie oriģināla, lai gan

dažos gadījumos ir lokalizēti vietu nosaukumi un personu vārdi, kā

ari minēti latviešu sabiedriskās dzives fakti.

Rainis viņam tuvo pasaules rakstnieku humoristu vidū min arī ame-

rikāni Marku Tvenu. Tajos gados «Dienas Lapā» publicēti vairāki

Marka Tvena darbu tulkojumi. «Mazajos Dunduros» ievietota Maika

Tvena humoreska «Sur un tur, It nekur», kas izsmej tukš- un liek-

vārdību dzejā un dzīvē.

Krājumā iekļautas ari vairākas tautā noklausītas anekdotes. Rainis

atzīst, ka no folkloras viņš ir mācījies skatīt dzives parādības humo-

ristiski im tā veicinājusi viņa raksturā satīriskās līnijas attīstību.

«Mazo Dunduru» pirmizdevums iznāca anonīmi. Arī atsauksmēs, k*s

parādījās presē tūlīt pēc krājuma iznākšanas, autori nav minēti, bet

tikai sacīts, ka krājums ir cieši saistīts ar «Dienas Lapas» redakciju.

Pirmajā plašākajā J. Raiņa bibliogrāfijā, ko sastādījuši P. Ermanis

un J. Misiņš (publicēta «Kultūras Balss» sabiedrisku un zinātnisku rak-

stu krājumā, 1. sēj. R., 1921), norādīts, ka dzeju rakstījis Rainis,

prozu —
P. Stučka. Rainis apgalvo, ka tas nav pareizi, jo kā viens, tā

otrs esot rakstījis gan dzeju, gan prozu (DzD, 10. sēj., 55. lpp.).

«Mazie Dunduri» iznāca 1888. gada aprīlī. Par to ziņas sniedz «Bal-

tijas Vēstnesis» (1888, 117. nr., 23. maijā) nodaļā «Latviešu bibliogrā-

fija». Tur starp grāmatām, kas iznākušas laikā no 16. lidz 30. aprīlim,

minēts arī krājums «Mazie Dunduri». Vēl norādīts, ka to izdevis M. Ja-

kobsons Rīgā 1200 eksemplāros. No M. Jakobsona materiāliem, kas
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atrodas Latvijas PSR Centrālajā vēstures arhīvā (11. d., 1. apr., 80. 1.,

288. lpp.), konstatējams, ka «Mazie Dunduri» iznākuši 29. aprīlī.

1888. gada 9. maijā vēstulē vecākiem Rainis par «Mazajiem Dun-

duriem» raksta: «Šorīt patlaban atvilkās tie maziņie nabadziņi

(t. i., «Mazie Dunduri»] brīnum saplūkāti un diezgan bēdīgi no izskata.

Viss labākais un saprotamākais ir izstrīķēts, palikuši joki par tādiem

vīriem un lietām, kas maz kur pazīstami; bez tam mums nebija iespē-

jams priekš drukāšanas gabalu izlasīt vēlreiz cauri un pārlabot, mazā-

kais, tās svarīgākās vietas, tagad veselas lappuses par to pavisam ne-

saprotamas. Sur tur es piezīmēju kādas kļūdas. Kādi tagad tie drukātie

dunduri izskatās, tad vienīgais labums pie viņiem, ka tur drusciņ pa-

lādēts, tie Vidzemes papi visu to štuku nesapratīs, tas pat jau nav

labi, ka tagadiņ tās peršiņas iejem tik lielu daļu no visas grāmatas.»

Tātad iespējams, ka vadošo tautībnieku kritikas idejiski nozīmīgākā

daļa nav nonākusi līdz lasītājam.

Sagatavojot izdošanai kopotus rakstus «Dzīve un darbi», Rainis ta-

jos no «Mazo Dunduru» pirmizdevuma ievietojis tikai sacerējumus (kā

tulkojumus, tā oriģinālus), ko viņš pēc atmiņas atzina par saviem.

Raiņa arhīvā ir saglabājusies piezīmju lapiņa (22987/26, datēta ar

1919. g. 8. aprīli), kurā viņš atzīmējis, kas uzrakstījis krājumā «Mazie

Dunduri» publicētās anekdotes. Tur minēts, ka P. Stučka uzrakstījis
š.idas anekdotes: Vecīte teātrī, Bikšu Jankels, Pieci čigānu joki, Meita

un veldre, Igauņa runa, Kolonists pērts, Rīdzinieks un kalps, Krope-

nieša dēls, Kolonists salst, Kropeniešu valoda, Odzeniets.

Raiņa arhīvā glabājas «Mazo Dunduru» eksemplārs (139034), kuru

dzejnieks izmantojis kopotu rakstu «Dzīve un darbi» sagatavošanai un

kurā viņš norādījis kopotos rakstos publicējamos darbus.

«Dzive un darbos» nav ievietots ievaddzejolis «Ak, mīļā latvju zeme,

modies», H. Heines dzejoļa tulkojums «Stāv jaunkundze pie jūras»,

Lukiāna satīriskais dialogs Nr. 21 «Aress un Herms», tautas dziesmu

stilā sacerētā dziesmu virkne «Karā gājēji — krogā dzērāji», satīrisks

apcerējums par teātri un teātra kritiku «Aistētiski-dailiski-raāksliski

kritiska nodaļa», pāris satīrisku rakstu par latviešu buržuāzisko presi,

par ekonomiku «Drusku iz tautas saimniecības», dažas tautas dziesmu

stila sacerētas satīras un vēl nedaudz cita veida sacerējumu, kurus

Rainis acīmredzot uzlūkojis par P. Stučkas sacerētajiem vai tulkota-

jiem dzejoļiem un rakstiem.

Sagatavojot kopotus rakstus «Dzīve un darbi», dzejnieks «Mazo

Dunduru» klājumā nedaudz rediģējis tekstu, mainijis dzejoju un pro-

zas sacerējumu 9ecību, kā ari ievietojis dažus prozas sacerējumus, kuru

nebija pirmizdevuraā («No galējās Malienas», «Kurš māk labāk melot?»,

«Neapmierināta lasītāja vajadzīgi tērzējumi»), un satīriskus dzeioļus
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«Patriots» un «Ko jūs, ļaudis, rājaties». Tādējādi ir radies lielā mērā

atšķirīgs krājums.

Kā liecina Raiņa vēstule vecākiem, cenzors no cenzūrai iesniegtā

«Mazo Dunduru» eksemplāra ir daudz svītrojis. Sagatavojot kopotus

rakstus «Dzīve un darbi», Rainis priekšvārdā «Mazajiem Dunduriem»

norādīja, ka cenzūras eksemplārs nodots «Dienas Lapai», lai laikraksts

publicētu svītrotos sacerējumus, taču, pārlūkojis «Dienas Lapu», dzei-
nieks «Dzīvē un darbos» ievietojis tikai vienu cenzūras svītroto satiru

«No galējas Malienas».

Sajā izdevumā publicētā krājuma «Mazie Dunduri» pamatā Ir Raiua

sagatavotais publicējums kopotu rakstu «Dzīve un darbi» 10. sējumā.
Jau «Mazo Dunduru» pirmizdevuma tekstam bija pievienotas paskaid-

rojošas piezīmes, kopotos rakstos «Dzīve un darbi» Rainis tās papildi-

nājis, pievienodams iniciāli R. Par šim piezīmēm dzejnieks 1925. gadi

raksta: «Aizrādu, ka piezīmes zem teksta, kas rakstītas šim izdevumam,

apzīmētas ar burtu R.» (DzD, 10. sēj., 58. lpp). Sajā izdevumā novērstas

pamanītās iespiedklūdas un faktu kļūdas. Pēc pirmizdevuma «Mazie

Dunduri» atsevišķi nav vairs publicēti.

KOMENTĀRI PIRMIZDEVUMA PRIEKŠVĀRDAM

UN ATSEVIŠĶIEM DARBIEM

«SLAVĒ, MILĒ UN DZIED MANAS DZIESMIŅAS, KUR TIK IR

LATVJI» (7. lpp.)

Romiešu dzejnieka Marciāla «Epigrammu» sestās grāmatas 61. dze-

jolis. Atdzejojuma pirmpublicējums «Mazo Dunduru» titullapā. Tas

nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Atdzejojumā Rainis vārda «Roma» vietā ielicis «latvji».

PRIEKŠVĀRDS PIRMAJAM IZDEVUMAM (9. lpp.)

Pirmpublicējums «Mazajos Dunduros», 3.—4. lpp., bez virsraksta.

Priekšvārdu ievada vācu dzejnieka Vilhelma Buša garāka dzejo-

juma «Pater Filuzius» viena panta atdzejojums. Oriģināla pēdējās rin-

das — «Von dem Gottlieb Michael» vietā Rainis ielicis: «Ko sniedz

mazie Dunduri».

Priekšvārdā Rainis norāda: «Dunduri bij drusciņ likušies nosnausties

un aizsnaudušies pie 10 gadiem» (DzD, 10. sēj., 59. lpp.). Acīmredzot

Rainis domājis Pēterburgā izdotos satīras krājumus «Jauni Dunduri»,

«Dunduru pēcnākami», «Dunduru padēli» un «Dundurs pats».
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Novērsta kjūda prozas teksta 2. rindā

«vārdi».

«vārdos» labots par

OVIDIJA MĪLESTĪBAS DZIESMAS (11. lpp.)

Amores, 11, 7

Romiešu dzejnieka Publija Ovīdija Nazona dzejo]u krājuma «Arno-

īes» («Mīlas dziesmas») otrās daļas septītais dzejolis (krājumam ir trīs

daļas, un katrā dajā dzejoli numurēti). Atdzejojuma pirmpublicējums
laikraksta «Dienas Lapa» literārajā pielikumā, 1888, 59. nr., 12. marta.

Pirmpublicējumam pievienots norādījums «Iz «Mazajiem Dunduriem»».

Amores, 11, 15

Ovīdija dzejoju krājuma «Amores» otrās daļas 15. dzejolis. Atdze-

jojuma pirmpublicējums «Mazajos Dunduros», 6.—7. lpp. Tas nedaudz

atšķiras no pamatteksta.

Raiņa atdzejojumā ir 22 rindas, bet oriģinālā — 28 rindas. Abos

atdzejojumos Rainis saglabājis oriģināla ritmu — elēģisko distihu.

MARCIALA (13. lpp.)

Marciala «Epigrammu» otrās daļas astotais dzejolis. Atdzejojuma

pirmpublicējums «Mazajos Dunduros», 5. lpp.

Rainis atdzejojis dzejoli, ievērodams oriģināla ritmu — elēģisko
diitihu.

MARCIALA I, 58 (13. lpp.)

Marciāla «Epigrammu» pirmās daļas 58. dzejolis. Atdzejojuma pirm-

publicējums «Dienas Lapas» literārajā pielikumā, 1888, 64. nr.
t

19. martā, bez virsraksta un norādes par autoru.

STRATONA (13. lpp.)

Grieķu filozofa Stratona epigramma. Atdzejojuma pirmpub-

iKējums «Mazajos Dunduros», 11. lpp. Tas nedaudz atšķiras no pamat-
teksta.

KATULLA. LESBIJAI (14. lpp.)

Romiešu dzejnieka Katulla dzejoļu krājuma «Carmina» («Dziesmas»)

piektais dzejolis. Atdzejojuma pirmpublicējums «Mazajos Dunduros»,

7.-8. lpp., ar virsrakstu «Lesbijai, Katulla».



306

KATULLA. ODA XXVII (14. lpp.)

Romiešu dzejnieka Katulla dzejoju krājuma «Carmina» 27. dzejo-

lis
— oda, resp., dziru dziesma. Atdzejojuma pirmpublicējums «Maza-

jos Dunduros», 10. lpp.

Rainis Katulla odu atdzejojis diezgan brīvi, izlaižot 4. rindu un at-

metot oriģināla ritmu.

Falerniešu ģirtais guns — falernas vīns; tā sauca iecienītu Kampā-

nijas novada vīnu.

Bakhus — grieķu mitoloģijā vīnkopības un vīna dieva.

SAPFO, Nr. 2 (15. lpp.)

Grieķu dzejnieces Sapfo dzejolis. Atdzejojuma pirmpublicējums

«Mazajos Dunduros», 8. lpp. Tas nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Rainis atdzejojumā saglabājis oriģināla t. s. Sapfo strofu.

Sajā izdevumā novērsta pamatteksta 11. rindā ieviesusies kļūda —

«miesās» labots par «ausīs».

SAPFO, Nr. 52 (15. lpp.)

Grieķu dzejnieces Sapfo dzejolis. Atdzejojuma pirmpublicējums

«Mazajos Dunduros», 8.—9. lpp., ar virsrakstu «No 52».

Atdzejojumā Rainis atkāpies no oriģināla tiktāl, ka dzejolis uzska-

tāms par loka Uzejurnu.

SAPFO, Nr. 90 (16. lpp.)

Grieķu dzejnieces Sapfo dzejolis. Atdzejojuma pirmpublicējums

«Mazajos Dunduros», 13. lpp., kurā teksts izkārtots desmit rindās (D/D,

10. sēj., 66. lpp. tas pats teksts divpadsmit rindās). Rainis dzejoli IMi

mērā lokalizējis.

IZ ANAKREONTA. ODA LVII (16. lpp.)

Grieķu dzejnieka Anakreonta oda. Atdzejojuma pirmpublicējums

«Mazajos Dunduros», 10. lpp. Tas nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Atdzejojot odu, Rainis to saīsinājis, lidzīgs krievu valodā ir A. Puš-

kina atdzejojums.
Skiti — kopīgs apzīmējums klejotāju ciltīm, kas dzīvoja Melnā»

jūras piekrastes ziemeļu rajonos 7. gs. p. m. ē. — 3. gs. m. ē.

NO GĒTES «ROMAS ELĒĢIJĀM», V (17. lpp.)

Vācu dzejnieka J. V. Gētes dzejoļu krājuma «Romas elēģijas» piek-

tais dzejolis.Atdzejojuma pirmpublicējums «Mazajos Dunduros», 7. lpp.,

ar virsrakstu «Gētes «Romas elēģijas», V».
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Oriģinālā J. V. Gētes dzejolim ir 20 rindu, «Mazajos Dunduros» —

16 rindu. Raiņa rokrakstā (135180/114 —121), kas nedaudz atšķiras no

pamatteksta, atrodams viss Gētes dzejoļa tulkojums.

J. V. Gētem Itālijā pavadītie gadi (1786—1788) sniegusi ierosmi

dzejoļu krājumam, ko viņš nosaucis par «Romas elēģijām», kurā ap-

vienotie dzejoļi (pavisam 24) numurēti, bet tiem nav virsrakstu.

Amors — seno romiešu mitoloģijā mīlestības dievs.

GĒTES «ROMAS ELĒĢIJAS», XIV (17. lpp.)

J. V. Gētes dzejo)u krājuma «Romas elēģijas» 14. dzejolis. Atdze-

jojuma pirmpublicējums «Mazajos Dunduros», 11. lpp. Tas nedaudz

atšķiras no pamatteksta.

R. BĒRNSS (18. lpp.)

Skotu dzejnieka Roberta Bērnsa dzejolis. Atdzejojuma pirmpubli-

cējums «Mazajos Dunduros», 11. lpp. Tas nedaudz atšķiras no pamat-

teksta.

Rainis «Mazajos Dunduros» atdzejojis trīs R. Bērnsa dzejoļus. Autora

vārds «Mazo Dunduru» pirmizdevuma un «Dzīves un darbu» 10. sē-

jumā rakstīts oriģinālvalodā (R. Burns) un likts dzejoju virsrakstā.

R. BĒRNSS (19. lpp.)

Skotu dzejnieka Roberta Bērnsa dzejolis. Atdzejojuma pirmpublicē-

jums «Mazajos Dunduros», 10. lpp. Tas nedaudz atšķiras no pamat-

teksta.

R. BĒRNSS (20. lpp.)

Skolu dzejnieka Roberta Bērnsa dzejolis. Atdzejojuma pirmpublicē-

jums «Dienas Lapas» literārajā pielikumā, 1888, 64. nr., 19. martā, ar

virsrakstu «Pēc R. Bērnsa», norādi «Iz «Mazajiem Dunduriem»» un

nelielām atšķirībām no pamatteksta.

KOĻCOVA (21. lpp.)

Krievu dzejnieka Alekseja Kolcova dzejolis, oriģināla virsraksts

■riecHH». Atdzejojuma pirmpublicējums «Dienas Lapas» literārajā pie-

likumā, 1888, 70. nr., 26. martā, ar virsrakstu «Pēc Koļcova» un no-

rādi «Iz «Mazajiem Dunduriem»».

Ar A. Koļcova dzeju Rainis iepazinies jau skolas gados. A. Birkerts

rakstā «Rainis — krievu literatūras tulkotājs» (krāj. «J. Raiņa daiļ-

rade». R., 1954, 359.-392. lpp.) norāda, ka A. Kolcovs bijis pirmais

krievu dzejnieks, kura darbus Rainis atdzejojis latviski.
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IZ ZĀLAMANA AUGSTAS DZIESMAS (22. lpp.)

Krievu dzejnieka Aleksandra Puškina dzejolis. Atdzejojuma pirm-

publicējums «Mazajos Dunduros», 9. lpp.

Oriģinālā A. Puškina dzejolim nav virsraksta, tas sākas ar rindu:

«B KpoBH roprrr oroub JKeAaHbH».

Atdzejojumā Rainis lieto vārdu «lipnigo». Sakarā ar to «Mazo Dun-

duru» pirmizdevumā ir piezīme: «Se nav vis muļķīgs joks, bet rūkta

patiesība. Skaties Stenderē: lipnigs — holdselig. II red.» Si piezīme

nav publicēta kopotos rakstos «Dzīve un darbi». «Mazo Dunduru» eks-

emplārā (139034), ko Rainis izmantojis, sagatavodams kopotus rakstus,

viņš to nav svītrojis, labojis vienīgi «rūkta patiesība» par «salda pa-

tiesība». Minētajā piezīmē Rainis acīmredzot atsaucas uz G. F. Sten-

dera vārdnīcu «Lettisches Lexikon», kur vārds «holdselig» skaidrots:

«mīlīgs, laipns, lipnīgs».

PILSĒTA (22. lpp.)

Vācu dzejnieka Heinriha Heines dzejolis. Atdzejojuma pirmpub-

licējums «Dienas Lapas» literārajā pielikumā, 1888, 64. nr, 19. martā,

ar apakšvirsrakstu «Pēc Heines» un nelielu atšķirību no pamatteksta.

Rainis atdzejojis dzejoli no H. Heines krājuma «Die Heimkehr»

(1823—1824), kurā dzejoļiem nav virsrakstu, bet tie numurēti. Rainis

atdzejojis 29. dzejoli un devis tam savu virsrakstu.

LEIŠU DAINAS (23. lpp.)

Lietuviešu tautas dziesmu atdzejojuma pirmpublicējums «Mazajos

Dunduros», 12.—13. lpp., ar virsrakstu «Leišu dainas (t. dziesmas)».

Raiņa tulkoto lietuviešu tautas dziesmu teksti oriģinālvalodā atro-

dami Antana Juškas grāmatā «Lietuviškos dainos», Kaunas, 1955, t. 3,

p. 505, Na 1374; p. 29, N» 1034. Otrās tautas dziesmas pēdējā pantā

Rainis vārda «vērši» vietā rakstījis «kumeļš».

ĶEZA (24. lpp.)

Pirmpublicējums «Mazajos Dunduros», 13. lpp.

DZĪVES RIŅĶOŠANA (25. lpp )

Pirmpublicējums «Mazajos Dunduros», 21.—22. lpp.

Sis un nākamie divi dzejoļi, kā ari Marka Tvena satīras «Sur un

tur, it nekur» tulkojums vērsts pret diletantisko literatūru. Tolaik lat-

viešu dzejā vēl plaši sastopamas t. s. rīmes. Ar šo vārdu palaikam

apzīmēja saistītā valodā rakstītus, ritmizētus un atskaņotus, bet saturā

seklus un maznozīmīgus dzejojumus.
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DZEJNIEKS 126. lpp.)

Pirmpublicējums «Mazajos Dunduros», 30. lpp.

RIMU SMĒDE {27. lpp.)

Pirmpublicējums «Mazajos Dunduros», 26. lpp. Tas nedaudz atšķiras

no pamatteksta.

SUR UN TUR, IT NEKUR (28. lpp.)

Marka Tvena humoreska. Tulkojuma pirmpublicējums «Mazajos

Dunduros», 17.—21. lpp. Tas nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Raiņa tulkojums tuvs oriģinālam, tikai lokalizēti vietu nosaukumi.

Pilnīgi atšķirīga ir rīme, kam Rainis devis savu tekstu.

Marka Tvena teksts:

«Conductor, when you receive a fare,

Punch m the presence of the passenjare!

A blue trip slip for an eight-cent fare,

A buff trip slip for a six-cent fare,

A pink trip slip for a three-cent fare,

Punch m the presence of the passenjare!»

Chorus

Punch, brothers! punch with care!

Punch m the presence of the passenjare!

BaUts (apvidvārds) — balss.

STĀSTS PAR L. PAGASTA VECI, KAS DIEVA PRIEKŠA PAZEMOJĀS

(32. lpp.)

Samērā plaši izplatīta tautas anekdote Raiņa atstāstījumā. Pirmpub-

licējums «Mazajos Dunduros», 14. lpp.

BOARNS NOTVEICIS (33. lpp.)

Tautas anekdote Raiņa atstāstījumā. Pirmpublicējums «Mazajos

Dunduros», 14. lpp.

KURS MĀK LABĀK MELOT? (33. lpp.)

Tautas joku pasaka. Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 83. lpp. Rainis,

ievietodams šo joku pasaku «Dzīvē un darbos», norada, ka tā viņa

rokrakstos saglabājusies no «Mazo Dunduru» sarakstīšanas laika

(120778). Rainis pasaku pierakstījis augšzemnieku dialektā. Publicētais

teksts no rokraksta nedaudz atšķiras. No Raiņa kopotu rakstu 10. sē-

juma pasaku pārņēmis P. Smits «Latviešu pasakās un teikās», 12. sēj.
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R., 1936, 516. —517. lpp. Pasaka ievietota nodala, kuras kopīgais rak-

sturojums: «Divi meli sacenšas savā starpā. Epizodes ir loti dažādas.

Līdzīgus jokus stāsta latvieši, igauņi un somi.»

MŪSU ŠĀGADA LITERATŪRAS APSKATS (34. lpp.)

Pirmpublicējums «Mazajos Dunduros», 26.—29. lpp.

Rainis šajā satīrā sevi dēvē par otro redaktoru un savu uzskatu

oponentu — par pirmo redaktoru. Tādējādi daži jautājumi risināti sa-

tīriska dialoga veidā. Satīra vērsta pret tautībnieku literatūras sek-

lumu un diletantismu, ironizē par tā laika latviešu literatūras un žur-

nālistikas konkrētiem faktiem. Rainis piemin arī pozitīvi vērtējamas

grāmatas, avīzes un žurnālus, tos gan nedaudz pārdēvēdams, piemē-

ram, A. Alunāna grāmatu «levērojami latvieši» viņš nosaucis — «levē-

rojami viri», «Dienas Lapa» — «dienas gaisma» v. tml. Kad Rainis

1925. g. gatavoja kopotus rakstus «Dzīve un darbi», viņš, sniegdams

paskaidrojumus, iespējams, ne visos gadījumos atcerējās, ka «Maza-

jos Dunduros» nosaukumi ir nedaudz pāiveidoti, tāpēc ari viņa zem-

svītras norādēs tie netika laboti.

Vairums pieminēto literāro parādību un darbu nav pozitīvi vērtē-

jami, tādēļ par tiem Rainis ironizē: apskats sākas ar teicienu «Tohu-

va-bohu» (ebreju vai.) — tukšs un tukšs, resp, «neiztaisīts un tukšs»

Par to pašu tukšumu runājot, Rainis min angļu dzejnieka Dž. Drai-

dena izteicienu vācu valodā. «Schreckliches Schweigen dringt an mein

Ohr» — «Briesmīgs klusums spiež man ausis.»

Visasāk Rainis vēršas pret rīmēm un šai sakarā citē G. J. Budenbroka

sakārtotā agrāko laiku likumu krājuma likumu, kas brīdina no dzeju

taisīšanas peļņas un baudas dēļ. Runājot par Budenbroka likumu krā-

jumu, Rainis kļūdījies, jo piedēvējis tam nosaukumu «Sammlung der

Geschichte», bet faktiski krājums saucas «Sammlung der Gesetze,

welche das heutige livlandische Landrecht enthalten, kntisch bearbei-

tet von Buddenbrock Gustav Johan». R., 1821. Si likumu krājuma

2. daļā, 2. paragrāfā, 535. lpp., ir Raiņa izvēlētais citējums.

Rainis ironizē pai tajos gados plaši sastopamo plaģiātismu, minot

smieklīgo traci, kas izcēlās sakarā ar «Latviešu Avīžu» 1887. g.

29. aprīļa 17. nr. 2. Zirģelevska publicēto dzejoli «Jel, nepras' vis!».

Dzejolis ir norakstīts, jo tā īstais autors ir Lapas Mārtiņš. Norakstī-

tāju 2. Zirģelevski Rainis dēvē gan par Zirgelsonu, gan Erzeloviču.

Tāpat Rainis izsmej arī tajā laikā plaši izplatītās dažādās morali-

zējošās un didaktiskās grāmatas un piemēram min grāmatu «Māksla,

kā naudu taisīt» (domājams, tās precīzais nosaukums ir «Māksla

naudu taisīt jeb pamācība ikkatram, kas grib drīzi bagāts tapt». Sa-

īakstijis latviski Durbenieks. Liepāja, 1884).
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APSKATS PAR MŪSU MĀKSLĀM UN ZINĪBĀM (38. lpp.)

Pirmpublicējums «Mazajos Dunduros», 30.—32. lpp. Rainis šo ap-

skatu rakstījis tādā pašā ironiskā manierē kā iepriekšējo apskatu par

literatūru.

Rindkopā par latviešu mūziķiem (komponistiem, diriģentiem un iz-

pildītājiem) Jurjānu, Sepski, Puratu un Apiņu, domājams, ieviesu-

sies drukas kļūda un Apiņa vietā būtu lasāms Āriņš, t. i., tolaik dzie-

dātāja, vēlāk aktiera Jēkaba Dubura īstais uzvārds.

DzD 10. sēj. 87. lpp. zemsvītras piezīmē Rainis min dažus no lat-

viešu māksliniekiem, kas bija apvienojušies pulciņā «Rūķis». No Raiņa

nosauktajiem māksliniekiem «Mazo Dunduru» sarakstīšanas laikā Pēter-

burgā varēja atrasties tikai A. Alksnis, A. Baumanis un R. Zariņš.

Pievēršoties teātra mākslas raksturojumam, Rāmis piemin faktu,

ka tās «īstais, pirmais reprezentants no augstākās puses atzīts par

nederīgu un padzīts». Acīmredzot ar to domātas Latviešu teātra pirmā

iežisora Ādolfa Alunāna domstarpības ar Rigas Latviešu biedrības

vadītājiem, kuru dēj 1885. g. Ā. Alunānam vajadzēja aiziet no teātra

vadības.

Rainis, pieminot Makšu Rolandu un viņa lugu, kas it kā būtu

oriģināldarbs, tomēr «šis brangais gabala nav paštaisīts», acīmredzot

domājis diletantiskā autora lugu «Pārmītie mēteji» (1887). Sīs lugas

patstāvību apšaubīja «Dienas Lapa» un šajā sakarā polemizēja ar «Bal-

tijas Vēstnesi».

Rakstā Rainis ironizē par Rigas Latviešu biedrības nopelniem lat-

viešu kultūras attīstīšanā, nosauc biedrību par cdi/bajāru klubu» un

klubu «kam tie nopelni ira». Raksta nobeigumā, pieminot vācu sīk-

bur.'uāziskā publicista un filozofa Arnolda Ruges grāmatu, kuras pre-

cīzais nosaukums ir «Neue Vorschule der Aestetik» (1836), Rainis

izsmej buržuāzisko estētiku, kas bieži vien jautājumus sarežģī tiktāl,

ka tie vairs nav saprotami.

Sliekas (apvidvārds) — siekalas.

LUKIĀNA MIROŅU SARUNAS, Nr. 22 (40. lpp.)

Grieķu t. s. Romas perioda dzejnieka I.ukiāna 22. dialogs no krā-

juma «Sarunas mirušo valstībā». Tulkojuma pirmpublicējums «Maza-

jos Dunduros», 33 —34 lpp.

Lukiāna satīriskie dialogi bija vēisti pret Olimpa dieviem un re-

liģiju vispār.

Pārpublicējot šo darbu kopotos rakstos (DzD, 10. sēj, 89. lpp), pa-

matteksta paskaidrojošā piezīmē izlaista viena rinda; zinātniskajā iz-

devuma tā atjaunota pēc «Mazo Dunduru» pirmizdevuma.



312

LEITIS UN KAFIJA (42. lpp.)

Pirmpublicējums «Mazajos Dunduros», 32. lpp, bez virsraksta

KUNGS LABS, JA TIK ĻAUDIS BUTU LABI (42. lpp.)

Pirmpublicējums «Dienas Lapas» literārajā pielikumā, 1888, 53 nr,

5. martā, ar virsrakstu «Kungs labs, ja tik ļaudis labi būtu» un norādi

«Iz «Mazajiem Dunduriem», kas drizā laikā spruks laukā».

No Raiņa «Mazajiem Dunduriem» to pārņēmis P. Birkerts «Latvju

tautas anekdotēs», 2. sēj. (R., 1930, 134. lpp). Pārpublicējot šo anekdoti

kopotos rakstos (DzD, 10. sēj., 90.—91. lpp ), izlaistas divas rindas; šajā

izdevumā tās atjaunotas pēc «Mazo Dunduru» pirmizdevuma

EPIGRAMMA (43. lpp.)

Pirmpublicējums «Mazajos Dunduros», 35. lpp., bez virsraksta

MEDICĪNISKA NODAĻA (43. lpp.)

Pirmpublicējums «Dienas Lapas» literārajā pielikumā, 1888, 53. nr.
r

5 martā, ar virsrakstu «Mūsu laiku slimības» un nelielām atšķirībām

no pamatteksta

lespējams, ka ar satiras nobeigumā minētiem draugiem, kam ro-

das acu kaites «aiz jaunlaiku gaismas», domāti tie, kas sastāvēja
«Latviešu draugu biedribā», kuras oficiālais nosaukums «Lettische-Li-

terārische Gesellschaft» (dib. 1824). Biedrības kodolu sākumā veidoja

konservatīvie vācu tautības latviešu draudžu mācītāji — jaunlatviešu

izsmietie bizmaņi, vēlāk biedrībā iestājās ari latviešu buržuāziskās inte-

liģences pārstāvji.

Sajā izdevumā novērsta kļūda 3. rinda — «ne tikvien» labots par

«ne tik vēl».

PEC 2 ZAĶIEM DZENAS, NEVIENU NENOĶER (46. lpp.)

Fragments no pazīstamajām teikām par to, kā zaķim lūpa pārplī-

susi. Pirmpublicējums «Mazajos Dunduros», 47. lpp

Teikas atrodamas P. Smita sakārtotajās «Latviešu pasakās un tei-

kās», 13. sēj. R., 1936, 63. v. c. lpp.

PUŠKINA EPIGRAMMA (46. lpp.)

Atdzejojuma pirmpublicējums «Mazajos Dunduros», 45. lpp., ar virs-

rakstu «Puškina». Puškinam ši epigramma ir bez virsraksta, tās pirmā
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rinda: «Eoalhli bm AflAioiuna? HeT moih». Vēlāk Rainis atdzejojumu

pārveidojis un publicējis MVM, 1901, 7. nr., 560. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (23097/52, ar virsrakstu «Puškina»).

ADVOKĀTS (46. lpp.)

Vācu dzejnieka Johana Hauga epigramma. Atdzejojuma pirmpub-

licējums «Mazajos Dunduros», 47. lpp., ar virsrakstu «(Haugha.) Af-

kats».

EPIGRAMMA (47. lpp.)

Pirmpublicējums «Mazajos Dunduros», 47. lpp., bez virsraksta.

STĀSTS IZ VECIEM LAIKIEM (47. lpp.)

Pirmpublicējums «Mazajos Dunduros», 47.—48. lpp.

Paskaidrojoša piezīmē Rainis kļūdījies, nosaucot «Baltijas Vēst-

neša» redaktoru par Borisu Dīriķi, — Dīriķa vārds ir Bernhards.

«HERKUĻA GARAM» (48. lpp.)

Pirmpublicējums «Mazajos Dunduros», 48. lpp.

Herkuls, arī Herkuless — sengrieķu mitoloģijas varoņa Hērakla

latīniskais nosaukums. Varonis, kas apveltīts ar lielu lizisku spēku.

ZARIŅIETE (48. lpp.)

Pirmpublicējums «Mazajos Dunduros», 48. lpp., bez virsraksta.

LEIŠU TAUTAS DZIESMA (48. lpp.)

Lietuviešu tautas dziesmas atdzejojuma pirmpublicējums «Maza-

jos Dunduros», 48. lpp, ar virsrakstu «Leišu t. dziesma».

Raiņa tulkotās lietuviešu tautas dziesmas teksts oriģinālvalodā at-

rodams Antana Juškas grāmatā «Lietuviškos dainos». Kaunas, 1955,

t. 3, p. 479, Na 1322.

LABAM DRAUGAM (48. lpp.)

Vācu dzejnieka Johana Fosa epigramma. Atdzejojuma pirmpubli-

cējums «Mazajos Dunduros», 49. lpp.

Pamattekstā, pārdrukājot dzejoli no «Mazo Dunduru» pirmizdevuma,

ieviesusies kļūda: dzejoļa autora uzvārds rakstīts «Voss». Sajā izde-

vumā kļūda novērsta.

PARUNAS PAR NEDARĪŠANU (49. lpp.)

Pirmpublicējums «Mazajos Dunduros», 49. lpp, ar virsrakstu «Pa-

runas», kur vēl pievienota paruna «Lieli vīri, lieli pauri. Latviešu pa-

runa».
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NO GALĒJAS MALIENAS (49. lpp.)

Pirmpublicējums «Dienas Lapas» literārajā pielikumā, 1888, 260. nr.,

12. nov.

«Mazo Dunduru» pirmizdevumā satīra nav ievietota. Kā Rainis no-

rāda «Mazo Dunduru» ievadrakstā kopotos rakstos DzD, 10. sēj., 55.—

56. lpp ,

šo satīru cenzors pirmizdevumā nav atjāvis publicēt.

«Lavīzīte» — «Latviešu Avīzes».

PATRIOTS (52. lpp.)

Pirmpublicējums «Dienas Lapas» literārajā pielikumā, 1888, 294. nr.,

24. dcc. «Mazo Dunduru» pirmizdevumā dzejolis nav levietots.

Brencītis — Bernhards Dīriķis, «Baltijas Vēstneša» redaktors.

«KO JOS, ĻAUDIS, RĀJATIES» (53. lpp.)

Pirmpublicējums «Dienas Lapas» literārajā pielikumā, 1888, 294. nr.,

24. dcc. «Mazo Dunduru» pirmizdevumā nav ievietots.

VVas sich liebt, neckt sich (vācu vai) — kas mīlējās, tas ķīvējas.

BRENCĪ, MEIĻAIS! (53. lpp.)

Pirmpublicējums «Mazajos Dunduros», 49.—50. lpp.

Satīra sasaucas ar «Pēterburgas Avīžu» pielikumā «Dzirkstele» (1862)

publicētajām t. s. malēniešu grāmatām, t. i., vēstulēm un satīriskiem

dialogiem. «Pēterburgas Avīžu» satīrās sastopam arī Raiņa minētās

personas, piemēram, Repi un Brenci, Jēci un Kvederu. lespējams, ka

šeit Brenča tēlam var būt arī otrs aspekts — «Baltijas Vēstneša» re-

daktora B. Dīriķa kariķēšana.

Saglabājusies kāda manuskripta melnraksts dialektā, ar līdzīgu

virsrakstu, bet atšķirīgu tekstu (123826).

Rainis arī vēlāk domājis par satīrisko tēlu Vucanu, kas darbotos

kopā ar Brenci. Vucanu dzejnieks piemin, arī rakstīdams par komiskā

epa «Septiņi malēnieši» ieceri (skat. šī sējuma 324. lpp.)

DIENAS LAPAI (54. lpp.)

Pirmpublicējums «Mazajos Dunduros», 50. lpp.

Pamatteksta 3. rindā ieviesusies kļūda, kas šajā izdevumā novērr

sta — «kažociņš» labots par «kociņš».

lECAVNIEKU IZLOKSNE (54. lpp.)

Pirmpublicējums «Mazajos Dbnduros», 50. lpp., bez virsraksta.



DUNDURU PASTA TASA (54. lpp.)

Pirmpublicējums «Mazajos Dunduros», 51.—52. lpp Tas atšķiras

no pamatteksta, jo «Dzīvē un darbos» Rainis šo materiālu nedaudz

īsinājis.

Ar dažādiem burtiem apzīmēti adresāti, kam tiek sutitas vēstules.

Vai te visos gadījumos domātas konkrētas personas, tas nav tik droši

secināms. lespējams, ka ne vienā vien gadījumā adresāts Ir kāda sa-

biedriskā grupējuma pārstāvis. Tāds, domājams, Ir minētais P.unu

Bizmana kgs un Kr.... Ancim, kam pats dzejnieks DzD, 10 sēj., 101.

lpp. pievienojis paskaidrojumu, ka pēc tautas mīklas tas ir mācītājs ar

balto krāgu.

Domājams, ka ar burtiem P...K1..R. gan Ir raksturota konkrēta

persona: Pūriņu Klāvs — aktīvs Rīgas Latviešu biedrības darbinieks

un dzejnieks — rīmnieks. lespējams, ar «slavenajām» dzejām domāts

viņa dzejoju krājums «Kokles» (1883) Par pārējiem vēstuļu adresā

tiem šobrīd gan nav nekas konkrēti pasakāms.

Sapienti sat (latiņu vai.) — «gudram (ar to) pietiek», gudrais sa-

pratīs.

Bchk cBepKOK 3Hafl CBon uiecroK — Rainis šī teiciena tulkojumā

Izraudzījis satīrisku intonāciju — «katram suņam savs kubuliņš». Vis-

pārīgāks izteiciena atveidojums latviski — katram jāzina sava vieta

Quod licet Jovi, non licet bovi (latīņu vai.) — kas atļauts Jupite

Tam, nav atļauts vērsim.

NEAPMIERINĀTA LASĪTAJĀ VAJADZĪGI TĒRZĒJUMI (50. lpp.)

Pirmpublicējums «Dienas Lapā», 1888, 2G4 nr., 18. nov. Tas ne-

daudz atšķiras no pamatteksta.

Raiņa pseidonīms šajā apcerējumā Ir Bezdarbis. Sajā sakarā vioš

pats paskaidro: ««Neapmierinātais lasītājs» parakstījies par «Bezdarbi»,

kāds toreiz tiešām bija sacerētājs, Jo augstskola bija nupat nobeigta,

bet nebija vēl iesākta darbība Viļņas apgabaltiesā, un pavaļas kādi

pāris mēneši tika pavadīti Rīgā. «Neapmierinātais lasītājs» varēja toiei;

saukties ar lielāku tiesību par «apmierinātu rakstītāju», kas tam vē-

lāk vairs reti gadījies dzīvē» (DzD, 10. sēj, 57.—58. lpp). levietojot

šo satīrisko apcerējumu par tā laika latviešu laikrakstiem kopotos

rakstos (DzD, 10. sēj., 106.—109. lpp), Rainis to nav iekļāvis «Maza-

jos Dunduros», bet ievietojis aiz tiem ar virsrakstu ««Mazo Dunduru»

laika atskaņas» un apakšvirsrakstu «Humoristisks apcerējums».

Kopotos rakstos «Dzīve un darbi» ieviesusies kļūda pašā 1. rindā

Sajā izdevumā tā novērsta — «piesaulē» labots par «pasaulē». Sajā
izdevumā novērsta ari kļūda 3. rindkopas 1. rindā — «pašu» labots

par «paši».
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APDZIEDĀŠANAS DZIESMAS

III VISPĀRĪGIEM

LATVJU DZIESMU SVĒTKIEM

IEROSMES AVOTI UN KRĀJUMA TAPŠANA

Latviešu trešie vispārīgie dziesmu svētki notika 1888. gadā no

18 līdz 21. jūnijam Rigā. Vēl būdams Pēterburgas universitātes stu-

dents, J. Rainis domā par iespēju ierasties dziesmu svētkos un no-

skatīties to norisi. Vēstulē vecākiem, kas rakstīta 1888. gada 3. martā,

viņš žēlojas, ka universitātes beigšanas eksāmeni varot ieilgt pat līdz

20. jūnijam un tādā gadījumā cerības būt dziesmu svētkos esot veltas.

J Rainim tomēr izdevās visus eksāmenus nokārtot maijā un arī sa-

ņemt apliecību par universitātes beigšanu.

Pēc universitātes beigšanas viņš devās uz Jasmuižu pie vecākiem,

no kurienes kopā ar māsu Doru1 ieradās dziesmu svētkos.

Trešie vispārīgie latviešu dziesmu svētki pulcināja kopā vairāk

koru un dziedātāju nekā iepriekšējie, un ari svētku koncertos klau-

sītāju skaits bija lielāks.

Jauns jjasākums šajos dziesmu svētkos bija apdziedāšanās dzies-

mas. Ar tām kuplināt dziesmu svētkus ierosinājis diriģents un kom-

ponists Ernests Vīgners. Viņš arī izvēlējies melodijas un tekstus.

Dziesmu svētkos paredzētās apdziedāšanās dziesmas iedalītas četros

ciklos: galda, Jāņu, apdziedāšanās un atvadīšanās dziesmās. Apdzie-

dāšanās dziesmas dziedātas divos svētku vakaros — 20. un 21. jūnijā.

20. jūnija vakarā, kad bija tradicionālais svētku mielasts ar runām,

augstas laimes uzsaukšanu utt., ieradās dziedātājas, kuras vadīja tei-

cējas — aktrises Maija Anna Brigadere un Dace Akmentiņa. Tajā

vakarā tika dziedāts galda dziesmu cikls, bet nākamajā vakarā, kad

notika svētku balle, dziedātas Jāņu, apdziedāšanās (starp puišiem un

meitām) un atvadīšanās dziesmas.

1 Doras Stučkas atmiņas atstāsta Valija Brutāne rakstā «Cīņu

zieds». — Grām.: Brutāne V. Atmiņu gaismā. R., 1967.
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Kā Rainis izteicies «Apdziedāšanas dziesmu» pirmizdevuma priekš-

vārdā, viņam licies, ka šajās dziesmās vairāk varēja būt pašu dzie-

dātāju izdomas un improvizācijas par svētku tiešajiem notikumiem un

rīkotāju neizdarībām. Tāpēc radās nodoms sarakstīt savas apdziedā-

šanas dziesmas, sekojot tautas dziesmu tradīcijām.

Jau skolas gados un vēlāk studiju laikā, kā to liecina vecākiem

rakstītas vēstules, J. Raiņa attieksme pret notikumiem nereti bijos'

ironiska, viņš reizēm ironizējis ari pats par sevi. Jēkabs Kārkliņš, ka-

Raini saticis Trešajos vispārīgajos dziesmu svētkos, atmiņās raksta

«Rainis tanī pašā gadā bija sekmīgi beidzis studijas, bija labā gara

stāvoklī, sarunās bija vienmēr zobgalīgs, atjautīgs, Interesants. Ari

par dziesmu svētkiem Rainim bija dažs kritisks un ironisks vārds.»'

Dzīvojot lidzi dziesmu svētkiem un vērojot to norisi, Rainim se-

višķi skaidri atklājās latviešu sabiedrībā pastāvošās pretišķības, man

līgo slāņu savtīgums, norobežošanās no tautas, viņš redzēja buržu

āzisko darboņu un vadītāju lielmanību, nepietiekamas rūpes par dzie-

dātājiem. Bet dziesmu svētki taču varēja notikt tikai tāpēc, ka kori

un to vadītāji parādīja lielu uzņēmību, pašaizliedzību un entuziasmu.

«Apdziedāšanas dziesmu» sarakstīšanu ietekmē ari uz Trešajiem

dziesmu svētkiem izdotais tautas dziesmu krājums «Mūsu tautas dzies-

mas», ko sastādījis Āronu Matīss. No šī krājuma Rainis «Apdziedā-

šanas dziesmu» ievadā ievieto divas četrrindes, kas liecina par dziesmu

un dziedāšanas lielo popularitāti. Ari A. Pumpura «Lāčplēsis», kaa

iznāca uz Trešajiem dziesmu svētkiem, nav atstājis J. Raini vienal-

dzīgu, jo ne velti viņš «Apdziedāšanas dziesmās» A. Pumpuru Izceļ

kā pašu nozīmīgāko tā laika latviešu dzejnieku.
Par «Apdziedāšanas dziesmu» sarakstīšanu J. Rainis norāda: «Sa

cerētas tika apdziedāšanas dziesmas pa lielākai daļai Vasiļevē un

Jasmuižā, Latgalē, bet kāda daļa radusies ari Rīgā, — visas tanī jaut-

rajā pavaļas laikā, kad pēc universitātes beigšanas kādu pusgadu pa

vadīju tēva muižā un ciemojos ari Rīga» (DzD, 10. sēj., 113. lpp.).

Dažām četrrindēm ir pievienoti burti: «V.», «V. J.», «B.» un «B. V.»

Kāpēc tie pielikti un ko tie nozīmē — tas šobrīd nav precīzi no-

skaidrojams; ari pats J. Rainis, rakstot priekšvārdu «Apdziedāšanas

dziesmām» kopotos rakstos (DzD, 10. sēj., 113. lpp.), vairs īsti to neat

cerējās, tikai minēja, ka varbūt «V.» un «V. J.» varētu būt viņa stu

diju biedrs un vēlākais «Dienas Lapas» līdzstrādnieks Jānis Vidiņš,
bet «B.» un «B. V.» varētu attiekties uz P. Stučku, kas publicējās a.

pseidonīmu Birznieku Pēteris, vai ari toreizējo «Dienas Lapas» redak

toru F. Bergmani.

«Apdziedāšanas dziesmu» pirmizdevuma ievadā Rainis rakstijls, ka

'Rainis J. Literārais mantojums, 1. sēj. R„ 1957. 494. lpp.
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viņš saņēmis piesūtītas dziesmas, bet kopotos rakstos «Dzīve un darbi»

norāda: «Viegli ironiskais priekšvārds min dziesmas, kas vēstulēs

piesūtītas, bet par tādām vairs neko neatceros. Es atceros turpretī

citu ko: kā es pa Vasiļevas laukiem staigāju un kā visur atradu pa

mazam vieglam pantiņam, kā no mātes pierunām ierosinājos, un bei-

gās braucu uz Rīgu ar gatavu mazu grāmatiņu» (DzD, 10. sēj., 114. lpp.).

«Apdziedāšanas dziesmas» cenzē Rigas cenzors A. Ruperts. J. Rai-

nis raksta: «Ari to vēl atceros, ka aiznesu cenzoram, vecajam Ru-

pertam, savu manuskriptu un pēc ne visai ilga laika dabūju to at-

pakaļ ar samērā maz strīpojumiem.. Cenzors, kā no runas varēju

nomanīt, nebija nekā sapratis no apslēptās ironijas un satīras un bii,a

grāmatiņu noturējis par īstu tautas dziesmu krājumu..» (DzD, 10. sēj.,

114. lpp.). Cenzūras atļauja datēta ar 1888. gada 28. novembri.

«Apdziedāšanas dziesmas» ir pirmā publicētā grāmatiņa, kuras au-

tors ir Rainis viens pats. Titullapā teikts: «Sakrājis Jāns Jasēnu Plik-

sis». Var būt, ka šada pseidonīma izvēlei Rainis ierosinājumu guvis

no Matīsa Šiliņa «Atbalss» kalendāra 1889. gadam pielikuma (kas

nosaukts «Lielie dunduri»), kur lasāms skaidrojums, ka par plikšiem

citi dēvē aklos jeb mazos dundurus (vārdnīcās tāda skaidrojuma gan

neatrodam). lespējams, ka M. Šiliņa «Lielie dunduri» saistāmi ar Raiņa

«Mazajiem Dunduriem», tādā gadījumā var secināt, ka M. Šiliņa no-

stāja piet «Mazajiem Dunduriem» ir negatīva.

«Apdziedāšanas dziesmas», kas iespiestas Bisnieka un Sneidera dru-

kātavā Rīgā, nāk klajā 1889. gada februāra sākumā. Tajā laikā Rainis

jau atradās Viļņā, kur uzsāka darbu tiesu resorā. Raiņa māsa Dora

vēstulē 1889. gada 14. februāri raksta: «.. to paciņu ar Jasēnu Plikša

apdziedājamasamam ziņģēm saņēmu akurāt 6. vevervuāra [februāra]

d.. 10 štuku, vai Tu tik daudz liki sūtīt?»

Tajā pašā vēstulē Dora ari pastāsta, ka «Apdziedāšanas dziesmas»

mājiniekos izraisījušas lielu jautrību un smieklus. Viņa ar vecāko māsu

Līzi smējusies cauru nakti.

Vēstulē Dora raksta: «Papiņam un māmiņai lasīju priekšā, tiem

lieliski patika (sevišķi tas par «kārtelniekiein», «rīkulišiem» un «dzie-

dātājiem» v. t. j. pr.), smējās vēderiņus turēdami. Papiņam tās ziņģi-

tes gandrīz labāk iepatikās kā «dunduri», vieglāk saprotamas. Ja ļau-

dis šīs dziesmiņas rautin neizraus, tad es ar nezinu, kas tad viņiem

var patikt. Un tik lēti!»

Raiņa «Apdziedāšanas dziesmas» ir savdabīgs laikmeta dokuments,

kas gan balstās uz tiešiem Trešo dziesmu svētku notikumiem un to

vērtējumu no demokrātiskajām pozīcijām, tomēr izpausmi tajās gūst

ari plašāki vispārinājumi par tā laika latviešu sabiedrības ideoloģis-

kajiem strāvojumiem.

Rigas Latviešu biedrības vadītāji (kas ir ari dziesmu svētku orga-
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nizētāji) un buržuāziskās avīzes, M īpaši «Baltijas Vēstnesis», «Balss»,

nemitīgi runāja par visas tautas vienotām interesēm un reklamēja

Rigas Latviešu biedrību kā tautas vadītāju. Turpretī demokrātiskais

laikraksts «Dienas Lapa», aizstāvot tautas plašāko, zemāko slāņu in-

tereses, allaž rakstīja, ka buržuāzija rīkojas savtīgi, norobežojas no

tautas un savu tautiskumu apliecina galvenokārt ārišķīgās izdarībās.

Dziesmu svētkos buržuāzijas vadošie darbinieki centās noklusēt

pastāvošās pretišķības un uzsvērt tautas vienotību un interešu kopību.

Tā arī dziesmu svētku mielasta galda runā Rīgas Latviešu biedrības

darbinieks un laikraksta «Balss» redaktors A. Vēbers apgalvoja, ka

latviešu tautā nepastāv «šķiroša plaisma starp dažādām ļaužu šķi-

rām, starp vairāk un mazāk mācītiem, starp bagātiem un nabagiem,

bet ka visi dzīvi jūtas kā vienas tautas bērni, kam līdzīga dalība pie
tautas prieku un bēdu dienām» 1

,

Rainis turpretim savās «Apdziedāšanas dziesmās» Ironizēdams

izsmej buržuāziskos darboņus, kuri dēvējas par tautas vadoņiem,

tieši akcentē latviešu sabiedrībā vērojamās pretišķības, kas izpausmi

guvušas ari dziesmu svētku gaitā. So pretišķību uztvere un apzināta

nostāšanās tautas zemāko slāņu pusē ir Raiņa «Apdziedāšanas dziesmu»

satīras idejiskais pamats.

«Apdziedāšanas dziesmās» Rainis Izmantojis klasisko tautas dziesmu

formu un stilistiku (it īpaši ironiju), kā arī klasisko tautas dziesmu

kompozīciju. Rainis savās «Apdziedāšanas dziesmās» ir iekļāvis gan

pilnīgi nepārveidotus tautas dziesmu pantus, gan to atsevišķas rindas.

Dažuviet Rainis savā tekstā ietvēris baznica3 dziesmu atsevišķas

rindas un parodējis to saturu (piemēram, «Ak, cik mīlīgas Ir māja;»,

«Mīļie, rimstiet, ko jūs raudiet», «Seit es, tārpiņš, nostiepjos»), tādē-

jādi ironizējot par reliģiskajām dziesmām, kam ir prettautiska saturs.

Savām «Apdziedāšanas dziesmām» Rainis izveidojis četras noda-

ļas: I — Apdziedāšanās, II — Jāņa dziesmas, 111 — Galda dziesmas,

IV — Atvadīšanās. Gluži tādās pašās nodalās bija grupētas ari Tre-

šajos vispārīgajos dziesmu svētkos dziedātās apdziedāšanās dziesmas,

tikai secība bija cita.

Sagatavojot «Apdziedāšanas dziesmas» publicēšanai kopotos rak

stos (DzD, 10. sēj., 111.—146. lpp), Rainis pārlūkoja pirmizdevum'i
sniedza daudz paskaidrojumu vai nu par dziesmās minētajiem kon

krētiem faktiem, vai ari par notikumiem, kam veltītas atsevišķas cetr

i indes. Visi paša dzejnieka paskaidrojumi ari zinātniskajā Izdevumā ir

publicēti tūlīt pēc «Apdziedāšanas dziesmu» teksta, nevis komentāru

'Lautenbahs J. LatvieSu trešie vispārīgie dziedāšanas svētki,

m 1888, 52. lpp.
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nodala. Komentāros J. Raiņa sniegtie paskaidrojumi dažos gadījumos

ir papildināti.

Saglabājies «Apdziedāšanas dziesmu» pirmizdevuma eksemplārs,

kurā Rainis izdarījis nelielas labojumus, kā ari pievienojis Jau iepriekš

minētos paskaidrojumus. Sajā eksemplārā Rainis ir saglabājis visus

pie atsevišķiem pantiem pievienotos burtus. Publicējot «Apdziedāša-

nas dziesmas» kopotos rakstos «Dzīve un darbi», dažos gadījumos šie

burti nav pievienoti. Sajā izdevumā tie atjaunoti.
Pēc pirmizdevuma «Apdziedāšanas dziesmas 111 vispārīgiem latvju

dziesmu svētkiem» atsevišķā izdevumā nav vairs iznākušas.

KOMENTĀRI PIRMIZDEVUMA PRIEKŠVĀRDAM

UN «APDZIEDĀŠANAS DZIESMU» TEKSTAM

PRIEKŠVĀRDS PIRMAJAM IZDEVUMAM (63. lpp.)

Pirmpublicējums «Apdziedāšanas dziesmas». R., 1889, 3.—4. lpp.,

bez virsraksta.

Priekšvārdā minētās tautas dziesmas ņemtas no Aronu Matīsa sa-

stādītā krājuma «Mūsu tautas dziesmas», kas iznāca sakarā ar Treša-

jiem vispārīgajiem dziesmu svētkiem un ir tiem veltīts. Krājumā

ievietotās tautas dziesmas numurētas, tāpēc ari Rainis tām pievienojis
atbilstošus numurus.

L APDZIEDĀŠANAS (67. lpp.)

Sis nodaļas 217.—220., 229.-233. un 318.—325. rindas pirmpub-

l.cējums laikraksta «Dienas Lapa» literārajā pielikumā, 1889, 5. nr.,

7. janv. Nodaļā ir redakcijas piezīme: «Iz drukā esošās grāmatiņas

«Apdziedāšanas dziesmas 111 vispārīgiem latvju dzied, svētkiem»». Pā-

rējo rindu pirmpublicējums «Apdziedāšanas dziesmas». R., 1889, 7.—

19. lpp.
28. rinda, ko svītrojis cenzors, nav zināma, jo nav saglabājušies

ne rokraksti, ne cenzūras eksemplārs.

36. rinda pirmpublicējumā bija «Savu caru slavēdami». Rainis to

svītrojis, tūpOc kopotos rakstos (DzD, 10. sēj., 122. lpp.) tās vietā

ievilktas svītriņas; šī rinda, kā norāda Rainis, pirmizdevumā bijusi

tāpēc, lai panāktu cenzūras atļauju.

195.—198. rinda minētais un satīriski raksturotais «derīgs priekš-

nieks», domājams, ir dzejnieks Vensku Edvarts (īstā v. Edvarts Sku-

jenieks), kas kādu laiku 1888. g. bija Rīgas Latviešu biedrības Derīgu



grāmatu nodaļas priekšnieks. Vinš. atstādams Rīgu, nav nokārtojis vi-

sus rēķinus ar Derīgu grāmatu nodalu.1

11. JĀŅA DZIESMAS (81. lpp.)

Pirmpublicējums «Apdziedāšanas dziesmas». R., 1889, 20.—22. lpp.

Nodalās apakšvirsraksts norāda, ka Trešajos vispārīgajos dziesmu svēt-

kos Jāņa dziesmas tika dziedātas balles vakarā.

111. GALDA DZIESMAS (84. lpp.)
462.—465. rindas pirmpublicējums laikraksta «Dienas Lapa» literā-

rajā pielikumā, 1889, 5. nr., 7. janv. Pārējo rindu pirmpublicējums

«Apdziedāšanas dziesmas». R., 1889, 23.—27. lpp.

Pirmās četras rindas ir līdzīgas Trešajos vispārīgajos dziesmu svēt-

kos goda mielasta vakarā dziedāto galda dziesmu sākuma pantam.
4

512.—517. rindā ir satīra par klerikālo nedēļas avīzi «Latviešu Tau-

tas Biedris» (1877—1881), kurā bija publicēts raksts «Veselibai skādīga

kafeja» (1881, 16. nr., 22. apr.). Tajā teikts, ka daži pārdevēji pie-

maisot kafijai tādas lapas, kas veselībai kaitīgas. Raksta autors lat-

viešu nosaukumu nezinot, bet latīniskais esot «sirdeeb sa taut». Rak-

stu avīze publicēja, nemaz nepamanidama, ka latīniskais nosaukums

ir otrādi lasāms «Tautas Biedris». Drīz pēc tam avīze vairs neiznāca,

bet Rainis to min, ironizēdams par reakcionāro presi.

545.—548. rindā ir satīra par Miķela Klusina referātu «Par lat-

viešu rakstniecības nākamību», kas tika nolasīts 1886. g. Rīgas Lat-

viešu biedrības Zinību komisijas vasaras sapulcē. Tajā M. Klusiņš

runā daudz vairāk par latviešu tautiskajiem ēdieniem nekā par lite-

ratūru, tāpēc arī viņa referāts progresīvajās aprindās kļuva par iz-

smiekla objektu.

IV. ATVADĪŠANAS (89. lpp.)

Pirmpublicējums «Apdziedāšanas dziesmas». R., 1889, 28.—31. lpp.

587.—592. rindā Rainis piemin un izsaka pateicību dziesmu svētku

diriģentiem. Trešo vispārīgo dziesmu svētku virsdiriģenti bija Indriķis

Zīle, Ernests Vīgners un Andrejs Jurjāns.

597.—600. rindā minētie četri brāli — Juri, Jāņi ir brāli Pēteris,

Andrejs, Juris un Pāvuls Jurjāni.

603.—606. rinda veltīta Ernestam Vīgneram, kas aktīvi darbojās

Trešo vispārīgo dziesmu svētku sagatavošanā un sarakstījis arī bro-

šūru «Sagatavošanas kurss kora dziedāšanā», 1. d. R., 1888.

1
Rīgas Latviešu biedrība savā 25 gadu darbā un gaitā. Jelgava,

1893, 107. lpp.
2
Lautenbahs J. Latviešu trešie vispārīgie dziedāšanas svētki.

R., 1888, 55. lpp.
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SEPTIŅI MALĒNIEŠI

EPA TAPŠANA

lecere uzrakstīt komisku epu, Izmantojot sižetus par malēniešiem,

Rainim radusies jau daiļrades sākuma periodā (22986/21 —22). Tolaik

šis nodoms netika īstenots. Vēlāk, 20. ga los, Rainis atgriežas pie do-

mas par komisku epu, taču sākotnējā iecere stipri mainās.

1926. gada sākumā Rainis strādā pie plašāka llroepiska darba

bērniem — «Septiņi malēnieši». Tematikas un izvēlētā personāža ziņā,

kā Rainis norāda epa priekšvārdā, tas daļēji sasaucas ar kādreizējo

ieceri par latgaliešu braucienu uz Rīgu: «Viena no galvenām per-

sonām domātā komiskā epā būtu latgalietis, naivais Odums — Ādam*

no Vucanu mājām. Vecais Vucans ir jau man sena paziņa no «Mazo

Dunduru» laikiem un domāts kā stāvoša persona līdzās vecajam Bren-

cim un Žvingulim ..» (22986/22).

Epa priekšvārdā Rainis runā ari par savu pievēršanos folklorai —

viņš krājot tautas anekdotes «ne tik daudz ar nolūku izdot krāto

grāmatā, kā ņemt tautas doto bagātību par vielu un apstrādāt to

episkā tēlojumā» (22986/21).

Raiņa iecerētā darba tapšanu tuvāk un tiešāk raksturo epa sacerē-

šanas perioda sākumā — laikā no 1926. gada 18. līdz 27. februārim

rakstītās radāmās domas (23286/195 un 23286/189, abas datētas ar 1926.

g. 18. februāri; 22986/2, datēta ar 19. februāri un 1. aprīli; 23286/182,

23286/177, 22986/5, 23286/185, visas datētas ar 20. un 21. februāri;

23286192, datēta ar 21. februāri; 23286/175, datēta ar 24. februāri;

23286/174, datēta ar 27. februāri).

1926. gada 18. februāri kādā radāmo domu lapiņā (23286/195) Rai-

nis atzīmē ieceri šajā darbā tautas gara mantas — «anekdotes «sa-

krāt un lietā likt»». Ir domāts arī par lokalizētu citu tautu joku izman-

tošanu (23286/195 un 23286/189, abas lapiņas datētas ar 1926. g.

18. februāri).

Radāmajās domās minēti autori, kuru grāmatas varētu derēt pai
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parauga. Tie ir S. Kostēra un Dž. Bokačo darbi un anonīma spāņu
rakstnieka romāns «Lazarilo no Tormes», kuros arī izmantotas tau-

tas anekdotes.

19. februārī Rainis uzraksta nākamā epa iespējamos virsrakstus —

«Septiņi malēnieši», «Rīgas braucēji» un «Septiņi braucēji uz dziesmu

svētkiem» (22986/2). 24. maijā Rainis atzīmējis virsrakstu «Septiņi

malēnieši uz dziesmu svētkiem» (22986/3). Vāciņos, kas, spriežot pēc

dzejnieka rokraksta, radusies aptuveni tajā pašā laikā, zem epa virs-

raksta «Septiņi malēnieši» rakstīts un nosvītrots apakšvirsraksts «Strād-

nieku romāns» (22986/1).

Četrās radāmo domu lapiņās, kas datētas ar 1926. gada 20. feb-

ruāri, atrodamas piezīmes par epa idejiski tematisko ievirzi un tā

personāža izveidi (23286/182; 23286/177; 22986 5; 23286/185).

Epā bija paredzēti septiņi dziedājumi ar septiņām nodalām katrā.

Rainis domāja, ka grāmatu varētu izdot ar A. Baumaņa, I. Zeberiņa

vai arī viņa paša ilustrācijām (22986/5, lapiņa datēta ar 1926. g.

20. februāri).

Epa varoņu portretējumiem, sižetu un situāciju izvēlei Rainis vai-

rākos gadījumos ierosmi gūst no P. un M. Birkertu sakārtotajām

«Latviešu tautas anekdotēm» — pirmā šāda veida krājuma latviešu

folkloristikā1. So grāmatu ar 1925. gada 25. martā ierakstītu veltījumu

«Mūsu lielajam dzejniekam un folklora draugam Rainim» sakārtotājs
P. Birkerts uzdāvā Rainim.8

leskats Rainim dāvātajā anekdošu krājuma eksemplārā rāda, ka

dzejnieks to nopietni studējis. Gandrīz katrai no krājumā uzņemtajam
300 anekdotēm lappušu malās ir Raiņa pasvitrojumi vai atzīmes. Lielā-

koties tās ir norādes, kura epa tēla raksturojumā tā vai cila anekdote

ievadājama.

Tālākajā darba procesā Rainis kādā lapiņā (23286 183, datēta ar

1920. g. 22. februāri) izrakstījis personu un sociālo grupu raksturo-

šanai izvēlēto un noderīgo anekdošu numurus. Da)a no izraudzīto

anekdošu sižetiem epā izmantoti vairāk vai mazāk tieša pārstāstījumā,

visvairāk I dajas 111 nodala.

Epā izmantotas ne vien anekdotes, kuras atrodamas jau minētajā

krājumā, bet ari šī folkloras žanra sižeti no agrākiem publicējumiem,

piemēram, anekdote par linu leiša iepazīšanos ar nezināmu dzērienu —

kafiju — ievietota jau Raiņa un P. Stučkas kopīgi sakārtotajā krā-

jumā «Mazie Dunduri» (1888).

1 Grāmata iznāca 1925. gada sākumā Jelgavā.
2

Grāmata glabājas J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā-,

dzejnieka personiskajā bibliotēkā (122135).



324

1926. gada 27. februāri Rainis radāmo domu lapiņā ieraksta, ka

varbūt varētu epā kopā ar anekdotēm izmantot «ari tautas gudrību?

tautas filozofiju pasakās un teikās? uzskatus uz viņpasauli? mūžību?»

(23286/174).

Kā liecina divi ar 1926. gada 1. aprīli datēti pieraksti (22986/2 un

121076), Rainis domājis par epu «Saules gadi», «Septiņi malēnieši» un

«1905. gada epu» savstarpējo saistību. Rainis raksta, ka «Īsti visi

3 epi ir biogrāfiski», pie tam «Abos pēdējos Indivīda biogrāfija sa-

vienota ar laiku» (121076).

Komiskā epa sacerēšanas gaitā iecere tiek radikāli variēta, mai-

nīts epa apjoms, tematika, personāžs, nav izmantoti ari plānotie bio*

grafiskie materiāli.

Trūkst ziņu par to, kad tieši dzejniekam radusies doma mainīt

epa sākotnējo ieceri. Nepilnīgi ir ari dati par epa sacerēšanas laiku:

epa I daļas pirmo deviņu nodalu, t. i., 1.—476. rindas, rokraksti nav

atrasti. 477.-558. rinda sacerēta 1926. gada 5. decembri, 785.—840.

rinda — 1927. gada 2. maijā, bet 559. —784. rindas rokrakstiem trūkst

datējumu, un to sacerēšanas laiku iespējams aptuveni noteikt pēc pirm-

publicējuma periodikā. Pēc dienasgrāmatas datiem, radāmajām do-

mām un rokrakstiem var secināt, ka eps sacerēts no 1926. gada feb-

ruāra vidus līdz 1927. gada maija sākumam.

Raiņa dienasgrāmata (22826) sniedz ziņas, ka dzejnieks pie epa

strādājis arī Francijas ceļojuma laikā. 1926. gada 16. martā Rainis

devās braucienā uz Francijas dienvidiem. lekārtojies kādā Mentonas

viesnīcā, Rainis 28. martā atzīmē dienasgrāmatā: «Vakara rakstu

«7 malēnieši» 40 rindas. Vakar 4 lapiņas» (22826).

Kā liecina citi ieraksti dienasgrāmatā, Mentonā Rainis diezgan

Intensīvi turpina strādāt pie komiskā epa. 31. martā dzejnieka dienas-

grāmatā ir ieraksts: «Rakstu 24 rindas «7 malēniešus». Nogurstu.»
1. aprīlī seko jauns ieraksts: «Rakstu «7 malēniešus» 64 rindas, iet

viegli.» 2. aprīli dzejnieks atzīmē, ka uzrakstījis epam 60 rindu.

Rīgā Rainis atgriežas 1926. gada 6. maijā un drīz vien atkal pie-

vēršas iesāktajam epam (22826).

Eps «Septiņi malēnieši» pirmo reizi publicēts žurnālā «Jaunais

Cīrulītis» 1926. gada 7.—10. un 12. nr., 1927. gada 1. un 4. nr.,

1928. gada 12. nr.

1926. gada rudeni Rainis sāka kārtot kopotu rakstu «Dzīve un

darbi» 11. sējumu, kurā bija paredzēts uzņemt ari «Septiņus malē-

niešus» (120814). Sai laikā dzejnieks uzrakstija komiskā epa priekš-
vārdu. 1

1 Skat. šī izdevuma 18. sēj.
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Tā kā priekšvārda uzrakstīšanas laikā Rainis epu vēl turpināja rak-

stīt, priekšvārdā lasām: ««Septiņi malēnieši» še gan tiek doti tikai kā

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

(22986/21—22).

Kopotu rakstu «Dzīve un darbi» 11. sējumā, kas iznāca jau pēc

Rairja nāves, «Septiņi malēnieši» nav ievietoti. Raiņa rakstītais priekš-

vārds, kas atšķiras no tīrraksta, pirmo reizi publicēts tikai 1929. gadā

epa atsevišķā izdevumā kā pēcvārds.

1926. gada 19. februārī, t. i., tajā laikā, kad radušies epa sākot-

nējie plānojumi, Rainis uzrakstījis 19 rindas dzejā (22986/4). Spriežot

pēc to satura, jau epa sacerēšanas sākumā Rainim bijis nodoms dot

ta|ā humoru ar asu sociālu ievirzi, akcentējot, piemēram, tautas anek-

dotēs bieži atainoto kalpa ētisko pārākumu pār kungu un saimnieku.

Asprātīgajam, apsviedīgajam kalpam labi veicas izsmiet un apmānīt

savu kalpinātāju. Tādu anekdošu krājumā ir daudz. Minētajās 19 rin-

das gandrīz burtiski atstāstīta anekdote par kalpu, kurš, dzīvodams

pie skopa saimnieka un vienmēr būdams izsalcis, reiz cūku bērēs aiz-

māna pārējos prom no galda, teikdams, ka katlā kopā ar galu izvārīti

arī prusaki. Sajā fragmentā izmantota P. un M. Birkertu sastādīti

krājuma 100. anekdote. Līdzās anekdotes tekstam (41. lpp.) Rainis

lappuses malā pierakstījis skaitli «II», proti, šo anekdoti dzej-

nieks ierindojis II grupā, kur koncentrēti materiāli protestējoša kalpa

raksturošanai. Mainoties iecerei, epa sacerēšanas sākumā rakstītās

rindas tajā vairs neiederējās un netika izmantotas. Zinātniskajā izde-

vumā minētais fragments ievietots epa variantu nodaļā.

Starp pieciem epa rokrakstiem glabājas augšzemnieku dialektā un

vecajā ortogrāfijā rakstīta anekdotiska nostāsta «Kū porstostēja ļelais

Odums par bi|eti» tīrraksts (22986/23—27). Sis sižets diezgan plaši

izmantots epā «Septiņi malēnieši». Anekdotiskā notikuma pirmpubli-

cējums ievietots epa variantu nodaļā. Jādomā, epa sacerēšanas gaita

dominēja Raiņa vēlēšanās izsmiet nomaļniecisko atpalicību, tumsību

un garīgo stagnāciju, ar kādu dzejniekam ne reizi vien bija jāsasto-

pas, tam pretstatīta darba cilvēka atjautība un vitalitāte.

Pie komiskā epa «Septiņi malēnieši» Rainis strādāja īsos atelpas

brīžos. Tā kā nepabeigtā epa pirmās nodaļas Rainis bija nodevis

publicēšanai žurnālā «Jaunais Cīrulītis», turpinājumus vajadzēja no-

dot strikti noteiktos termiņos. Sasteigtiba, kā arī citi iesāktie un vien-

laikus veicamie darbi nedeva lespēju epu stilistiski noslīpēt. Var būt,

ka valodas stilu un zināmā mērā primitīvo izteiksmi Rainis kariķēto

varoņu raksturojumam izvēlējies apzināti, gribēdams to tuvināt se-

nākai Latgales lauku iedzīvotāju izteiksmei.
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KOMENTĀRI EPA ATSEVIŠĶĀM NODAĻĀM

[lEVADS] (97. lpp.)

Sacerēts 1926. g.r ne vēlāk par jūliju. Pirmpublicējums JClr, 1926,

7. nr.. 147. lpp.

Sajā izdevumā novērsta kļūda epa 2. rindā — «pussimts» labots

par «pussimta». Novērsta k)ūda 19. rindā — «locīdamas» labots par

«locīdamies», 43. rindā — «izdzīvojat» labots par «izdzīvojot».

PIRMĀ DAĻA

ĀDAMS lET PASAULE MĀCĪTIES (99.—114. lpp.)

I nodaja

Sacerēta 1926. g., ne vēlāk par Jūliju. Pirmpublicējums JCir, 1926,

7. nr., 147.—148. lpp.
Novērsta kļūda epa 72. rindā — «pa» labots par «par»

II nodaļa

Sacerēta 1926. g., ne vēlāk par augustu. Pirmpublicējums JClr,

1926, 8. nr., 171. lpp.

Novērsta kļūda nodaļas ievadpiezīmē pirms 93. rindas — «Virums»

labots pai «Vīruls».

111 nodaļa

Sacerēta 1926. g., ne vēlāk par augustu. Pirmpublicējums JCir,

1926, 8. nr.. 171.—172. lpp.

Nodaļā izmantotas latviešu anekdotes (Latvju tautas anekdotes,

1925, 6., 10., 35., 51. un 9. anekdote).

IV nodaļa

Sacerēta 1926. g., ne vēlāk par septembri. Pirmpublicējums JCir,

1926, 9. nr., 197. lpp.

Teksta pirmpublicējumā 194. rindā Ir tikai divi vārdi «Mātes klētī».

Epa pirmizdevumā šī rinda papildināta ar vārdiem «gaļa, maize». Pie-

ņemot, ka pirmizdevuma gatavotāju rīcībā bija Raiņa rokraksti un na

papildinājums varētu atbilst epa saturam, šajā izdevumā 194, rinda

iespiesta pēc pirmizdevuma.
Novērsta kļūda epa 198. rindā — «brīnums» labots par «brl-

nus».
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V nodala

Sacerēta 1926. g., ne vēlāk par septembri. Pirmpublicējums JCir,

1926, 9. nr., 197.—198. lpp.

Noda|ā izmantota anekdote par linu leiša iepazīšanos ar līdz tam

nepazīstamu dzērienu — kafiju («Mazie Dunduri», 1888, 32. lpp.).

VI nodaļa

Sacerēta 1926. g., ne vēlāk par septembri. Pirmpublicējums JCir,

1926, 9. nr., 198. lpp.

Novērsta kļūda epa 305. rindā — «ļaudis» labots par «ļauds»,

327. rindā —; «mēru» labots par «mūru».

VII nodala

Sacerēta 1926. g., ne vēlāk par oktobri. Pirmpublicējums JCir,

1926, 10. nr., 221.—222. lpp.

Sajā un VIII nodajā izmantots anekdotisks nostāsts «Kū porstosteja

ļelais Odums par biļeti» (22986
/
23—27).

Novērsta kļūda epa 338. rindā — «brandvinā» labots par «bran

davīnā».

VIII nodala

Sacerēta 1926. g., ne vēlāk par oktobri. Pirmpublicējums JCir, 1926,

10. nr., 222. lpp.

Nodaļā izmantota Raiņa jaunības dienās pierakstīta anekdote (skat.

komentārus iepriekšējai nodaļai).

Sajā izdevumā novērsta kļūda epa 380. rinda — «te» labots pir

«tā», 420. rindā — «kalkūns» labots par «kaltons». Novērsta kļūda

382. rindā
— «Tad, tam» labots par «Tas, kam», 406. rindā — «kas»

labots par «kur».

IX nodajā

Sacerēta 1926. g., ne vēlāk par oktobri. Pirmpublicējums JCir,

1926, 10. nr., 222.-223. lpp.

Novērsta kļūda epa 445. rindā — «šie» labots par «šis». Pirm-

publicējuma izgriezuma lapiņā (22986/15) Rainis 443. rindā izsvītrojis

vārdus «Beigās radnieks» un to vietā uzrakstījis «Uradnieks». Raiņa

labojums respektēts epa kanoniskajā tekstā.

X nodaļa

Sacerēta 1926. g. 5. decembrī. Pirmpublicējums JCir, 1926, 12. nr.,

269. lpp.
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Saglabājies 477.-524. rindas melnraksts (22986/9. datēts ar 1926.

g. 5. decembri, ar virsrakstu «Septiņi malēnieši») un 477.—524. rin-

das tīrraksts (22749/27—30).

Sajā Izdevumā novērsta kļūda epa 478. rindā — «bargā čibar»

labots par «biezās čībās» un 482. rindā — «cietumsargam» labots

par «cietumsargiem».

XI nodaļa

525.-558. rinda sacerēta 1926. g. 5. decembri. Pirmpublicējums

JCir, 1926, 12. nr., 269.—270. lpp.

Saglabājies 525.-558. rindas melnraksts (229869, datēts ar 1926. g

5. decembri) un 525.—580. rindas tīrraksts (22749/30—33).

Sajā izdevumā novērsta kļūda nodaļas ievadpiezīmē pirms epa 525.

rindas — «vistu» labots par «rīksti», 528. rindā — «katlā» labots par

«katls», 535. rindā — «paglaudīti» labots par «pieglaudīti», 547.

rindā
— «kustināts» labots par «iekustināts».

OTRA DAĻA

ODUMS VUCANS OTRREIZ TAISĀS lET PASAULE MĀCĪTIES, -

TEVS, MĀTE ATTURA (115.—122. lpp.)

I nodaļa

Sacerēta ne vēlāk par 1927. g. janvāri. Pirmpublicējums JCir, 1927,

1. nr., 3.—4. lpp.

Saglabājies 581.—636. rindas melnraksts (22986/10).

Nodaļā izmantota latviešu anekdote iLatvju tautas anekdotes, 1925,

Nr. 141).

Sajā izdevumā novērsta kļūda epa 594. rindā — «dzīvo» labots

par «dzīro-».

II nodaļa

Sacerēti ne vēlāk par 1927. g. janvāri. Pirmpublicējums JCir, 192?

1. nr., 4. lpp.

Saglabājies 637.—680. rindas melnraksts (22986/10).

Nodaļā izmantota anekdote («Mazie Dunduri», 46. lpp., ari krāj.

«Latvju tautas anekdotes», 1925, Nr. 234).

111 nodaļa

Sacerēta ne vēlāk par 1927. g. aprīli. Pirmpublicējums JCir, 1927,

4. nr., 99.—100. lpp.



Saglabājies melnraksts (22986/11).

Nodajā izmantota latviešu anekdote (Latvju tautas anekdotes, 1925,

Nr. 120).

IV nodaļa

Sacerēta ne vēlāk par 1927. g. aprīli. Pirmpublicējums JCir, 1927

4. nr., 100. lpp.

Saglabājies 733.—780. rindas melnraksts (22986/11).

V nodala

Sacerēta 1927. g. 2. maijā. Pirmpublicējums JCir, 1928, 12. nr.,

331.—332. lpp.

Saglabājies melnraksts (22986/6, datēts ar 1927. g. 2. maiju).

Novērsta kļūda epa 796. rindā — «reiz» labots par «reizi». Sajā iz-

devumā novērsta kļūda 805. rindā — «ēdums» labots par «ēdiens»,

807. rindā — «palūko» labots par «pielūko», 821. rindā — «labas»

labots par «lielas», 836. rindā — «tad» labots par «tāds».
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HUMORS UN SATĪRA

LAIKRAKSTOS

Sajā noda]ā hronoloģiskā publicēšanas secībā ievietoti dzejoli,

ko Rainis 1925. gadā sakārtojis kopotu rakstu «Dzīve un darbi» 10. sē-

jumā, nodaļā «Humors laikrakstos». Tajā viņš iekļāvis humoristiskos

un satīriskos darbus, kas publicēti dažādos laikrakstos 1898.—1902.

gadā. Parindēs Rainis dzejojus pats komentējis. Sie sacerējumi at-

saucas uz aktuāliem tā laika notikumiem un bijuši dzejniekam sava

veida cīņas ierocis pret Baltijas vāciešiem, pret diletantismu, gara na-

badzību, dažādām reakcionārām un konservatīvām parādībām litera-

tūrā, žurnālistikā, valodniecībā, kā arī pret personām, kas viņam

nepelnīti uzbrukušas. Nodaļas priekšvārdā kopotos rakstos «Dzīve un

darbi» Rainis raksta: «Raksturīgi šim humoram, ka tas nav mīlējis

rādīties pastāvīgi un kārtīgi, bet te paspīdējis, te atkal uz laiku it

kā apdzisis ārēji, kaut gan iekšēji vienmēr turpinājis degt. Tāda hu-

mora īpašnieks nekad nevar būt par profesionālu humoristu pēc amata;

viņā humors gan var visbiežāk atmosties cīņas laikos, kad ir cienigs

pretinieks, pret kuru vērts griezt savas bultas» (DzD, 10. sēj., 153. lpp.).

Nodaļā «Humors laikrakstos» Rainis nav sakopojis visu savu hu-

moristiski satīrisko dzeju un prozu. Lielu daļu epigrammisku dze-

joļu, kuriem vispārīgs raksturs, viņš jau agrāk bija uzņēmis savos

dzejoļu krājumos. Daži dzejoļi turpretī publicēti tikai periodikā, — zi-

nātniskajos kopotos rakstos tie iekļauti 5. sējumā.

Sajā izdevumā nodaļā «Humors un satīra laikrakstos» nav uz-

ņemti «Dzīves un darbu» 10. sējumā publicētie dzejoļi «Patriotu sli-

mība» un «Labas un ļaunas runas», jo tie citā redakcijā ievietoti

«Mazajos Dunduros» (virsraksts «Puškina epigramma», «Labam drau-

gam»). Sajā nodaļā nav iekļauts ari atdzejojums «Leišu übagu

dziesma», tas iespiests kopotu rakstu 8. sējumā. No «Dzīvē un dar-

bos» publicētās satīriskās prozas zinātniskā izdevuma 7. sējumā

iespiesta tikai tā, kas veido vienu ciklu ar tai sekojošajiem dzejoļiem.

Pārējā satīriskā proza iekļauta šo kopotu rakstu 17. sējumā.
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KOMENTĀRI ATSEVIŠĶIEM DARBIEM

GUDRAIS TEVS (125. lpp.)

Marciāla dzejoļa lokalizēts tulkojums. Tulkojuma pirmpublicējums

MVp, 1896, 28. nr., 5. jūn., 448. lpp., ar virsrakstu «Tulkojums». Sa-

gatavojot savus kopotus rakstus, Rainis dzejoli rediģējis, un tas

iespiests citā redakcijā (DzD, 10. sēj., 171. lpp.).

ATGAIŅĀŠANAS EPIGRAMMAS (126. lpp.)

Epigrammas sacerētas 1898. g.
1 Pirmpublicējums MVp, 1898, 25. nr.,

17. jūn., 399. lpp.

Saglabājies epigrammas «Padoms īstā laikā» tīrraksts (22721/86, bez

virsraksta) un epigrammas «Nemirstība» tīrraksts (22721/54).

Epigrammas «Latviešu Homērs» un «Cien. valodnieks» sacerētas

sakarā ar «Baltijas Vēstnesī» 1898. g. 98., 101., 102., 107., 117., 120. nr.

anonīmi publicēto K. Milenbaha rakstu ciklu «Par valodas pareizību».

Sājos rakstos K. Mīlenbahs augstprātīgi kritizē Raiņa veikto «Fausta»

tulkojumu, nesaprazdams tā valodas novatorismu, iebilzdams pret vārdu

strupinājumiem, maz pazīstamu vārdu un jaunvārdu lietošanu.

Epigramma «Sacensība» sacerēta sakarā ar 1898. g. «Baltijas Vēst-

nesi» iespiesto Nikolaja Pūriņa (Pūriņu Klāva) feļetonu «Vēstules par

šo un to», kas vērsās pret «Mājas Viesi». Pirmā vēstule bija parak-

stīta ar pseidonīmu Dr. Ods Smaidonis, pārējās — «Dr. Smaidonis».

Novērsta kļūda epigrammas «Jauna rokas grāmata ceļotājiem»

2. rindā — «liena» labots par «lienat».

JĀŅA DZIESMA (129. lpp.)

Sacerēts 1898. g. Pirmpublicējums MVp, 1898, 27. nr., 1. jūl.,

431.—432. lpp. Sagatavojot savus kopotus rakstus, Rainis dzejoli re-

diģējis, un tas iespiests bez pirmpublicējuma pēdējā panta IDzD,

10. sēj., 159.—161. lpp.).

Sajā izdevumā novērstas kļūdas 46. rindā — «tā» abas reizes

labots par «ta».

lESŪTĪJUMS (131. lpp.)

Sacerēts 1898. g. Pirmpublicējums MVp, 1898, 28. nr., 8. jūl.,

443. lpp. «Dzīvē un darbos» iespiests vienā ciklā ar epigrammām

1 «Atgaiņāšanās epigrammas», tāpat kā tām sekojošie seši Raiņa sa-

tīriskie dzejojumi, atsaucas uz aktuāliem dienas notikumiem, tādēļ

varēja būt sacerētas tikai publicēšanas gadā — 1898. g.
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««Dziļākajam pētniekam»», «Mūsu «literāriskiem darbiniekiem»», ««A

propos!»», ««Cien. latviešu valodniekam»».

Novērsta kļūda 16. rindā — «humoras» labots par «humora».

«DZIĻĀKAJAM PĒTNIEKAM» (132. lpp.)

Sacerēts 1898. g., sakarā ar K. Milenbaha vēršanos pret «Fausta»

tulkojumu. Skat. komentāru dzejoļiem «Atgaiņāšanās epigrammas».

Pirmpublicējums MVp, 1893, 28. nr., 8. jūl., 444. lpp., ar parakstu

«Zobgals».

MOSU «LITERĀRISKIEM DARBINIEKIEM» (132. lpp.)

Sacerēts 1898. g. Pirmpublicējums MVp, 1898, 28. nr., 8. jūl.,

444. lpp., ar parakstu «Zobgals».

Saglabājies tīrraksts (22721/66, bez virsraksta).

«A PROPOS!» (132. lpp.)

Sacerēts 1898. g. Pirmpublicējums MVp, 1898, 28. nr., 8. jūl.,
444. lpp.

Epigramma vērsta pret «Baltijas Vēstneša» 1898. g. 117. nr. pub-

licēto N. Pūriņa feļetonu «Vēstules par šo un to», kurā autors ten-

denciozi kritizēja «Mājas Viesi» un mēģināja aizstāvēt sevi pret tā

uzbrukumiem.

A propos (franču vai.) — pie reizes, starp citu.

«Vērsis» — «Baltijas Vēstnesis».

«Nauda» — N. Pūriņa luga, ko 1893. g. uzveda Rigas Latviešu

teātris. Tā bija vāja un skatītāju atzinību neguva. Lugu un tās au-

toru Rainis izzobo arī epigrammā «Pats savas naudas kalējs».
Novērsta k[uda 3. parindē — «prozaietērpumu» labots par «prozas

ietērpumu».

«CIEN. LATVIEŠU VALODNIEKAM» {133. lpp.)

Sacerēts 1898. g., sakarā ar K. Milenbaha vēršanos pret «Fausta»

tulkojumu. Skat. komentāru dzejoļiem «Atgaiņāšanās epigrammas» 331.

lpp. Pirmpublicējums MVp, 1898, 28. nr., 8. jūl., 444. lpp. Tas ne-

daudz atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies 1.—4. rindas tīrraksts (22721/87, bez virsraksta).

KĀDI RAKSTI IR PRAKTISKI? (134. lpp.)

Sacerēts 1898. g. Pirmpublicējums MVp, 1898, 30. nr., 22. jūl.,
473.—474. lpp. kopā ar dzejoli «Ciēnījame Zobgal kunge!».
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CIENUAME ZOBGAL KUNGEI (135. lpp.)

Sacerēts 1898. g. Pirmpublicējums MVp, 1898, 30. nr., 22. Jūl.,

474.—479. lpp., ar virsrakstu «Icig Meiske» un citām nelielām at-

šķirībām no pamatteksta.

Tas «ir garāks dzejojums, burleskā stilā, pusžargonā rakstīts, un

parodē valodnieka Milenbaha garos polemikas rakstus ar viņu daudzām

nodalām un panodaļām; raksts attiecas uz «Fausta» polemikas laikiem»

(DzD, 10. sēj., 154. lpp.).

JAUTĀJUMS PAR RAKSTNIEKU FONDA DIBINĀŠANU (142. lpp.)

Sacerēts 1898. g. Pirmpublicējums MVp, 1898, 30. nr., 22. jūl..

480. lpp.

Saglabājies 1.—4. rindas tīrraksts (22721/90, bez virsraksta).

Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas sanāksmē 1898. g. 17.

un 18. jūnijā «Mājas Viesa» redaktors P. Zālīte runāja par nepiecie-

šamību pabalstīt trūcīgākos rakstniekus, lai veicinātu literatūras at-

tīstību. Zinību komisija pabalstus izsniedza tikai studentiem. P. Zālīte

ierosināja daju no studentu pabalstam paredzētajiem līdzekļiem pie-

šķirt rakstniekiem. Pret rakstnieku pabalstīšanu asi vērsās «Baltijas

Vēstneša» redaktors N. Pūriņš un «Tēvijas» redaktors K. Graudiņš.

«Mājas Viesa» 1898. g. 33. nr. Zinību komisijas sēdes atreferējuma
citēti K. Graudiņa vārdi: «Ko šie vēl negribēs, pie citu kules ķer-

ties) Zinibu komisijai vajadzēs priekš visa dot, priekš studentu pus-

dienas galdiem, šādām un tādām «pekelēm»..» So faktu Rainis iz-

zobo dzejoļos «Jautājumā par rakstnieku fonda dibināšanu» un «Cīņā

par rakstnieku fondu».

CIŅA PAR RAKSTNIEKU FONDU (142. lpp.)

Sacerēts 1898. g. Pirmpublicējums MVp, 1898, 31. nr., 29. jūl..
495. lpp., bez virsraksta.

Saglabājies tīrraksts (22721/90, bez virsraksta).

Māmuļa — Rīgas Latviešu biedrība, ko mēdza saukt par «Māmuļu».
Skat. komentāru dzejolim «Jautājums par rakstnieku fonda dibinā

šanu».

VECO CIENĪTĀJI (142. lpp.)

Sacerēts 1898. g. Pirmpublicējums MVp, 1898, 31. nr., 29. jūl.

494.-495. lpp.

Saglabājies 1. panta tīrraksts (22721/88, bez virsraksta), divi 3.

panta tīrraksti (22721/161 un 22721/89) un visa dzejoļa tīrraksts

(120794).
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PATS SAVAS NAUDAS KALĒJS (143. lpp.)

Sacerēts 1898. g. Pirmpublicējums MVp, 1898, 31. nr., 29. JOL,
495. lpp. Tas nedaudz atšķiras no pamatteksta. Skat. komentāru dze-

jolim ««A propos!»» šī sējuma 332. lpp.

SLUDINĀJUMI (143. lpp.)

Sacerēts 1898. g. Pirmpublicējums MVp, 1898, 31. nr., 29. Jūl.,
495. lpp.

Epigramma izzobo diletantu N. Pūriņu (pseidonīms: Smaidonis), ko

daži dēvēja par latviešu lielāko dzejnieku. N. Pūriņš kādu laiku bija

studējis arhitektūru, tāpēc Rainis viņu dēvē par arķidakteri.

NO GARZOBA ORIĢINALTAUTAS DZIESMU KAMOLA (144. lpp.)

Sacerēts 1898. g. Pirmpublicējums MVp, 1898, 33. nr., 12. aug.,

528. lpp.

Pirmā epigramma vērsta pret J. Dravnieku (pseidonīms J. Pēr-

kondēls), kas pirmais kritizēja «Fausta» tulkojumu. J. Dravnieka kri-

tika bija tendencioza un konservatīva, jo viņš, tāpat kā K. Milen-

bahs, nespēja saskatit un novērtēt lielo ieguldījumu, ko Rainis ar

«Fausta» tulkojumu bija devis latviešu kultūrai.

Otrā epigramma vērsta pret N. Pūriņu (Pūriņu Klāvu) un viņa

vājo lugu «Nauda».

TRIS PUĶĪTES (144. lpp.)

Sacerēts 1898. g. Pirmpublicējums MVp, 1898, 35. nr., 26. aug.,

559. \\:p.

BRĀLĪBAS DZIESMAS JEB KLAVIŅS UN GRAUDEKLIS ROKU ROKĀ

(145. lpp.)

Sacerēts 1898. g. Pirmpublicējums MVp, 1898, 35. nr., 26. aug.,

560. lpp.

Epigramma sarkastiski izzobo «Baltijas Vēstneša» redaktoru N. Pū-

riņu (Pūriņu Klāvu) un «Tēvijas» redaktoru K. Graudiņu, kuri abi

uzbruka progresīvajai literatūrai. Tā kā viņi abi nebija beigušt stu-

dijas, epigrammā Rainis viņus nosauca par nebeiguliera. Konservatī-

vais «Baltijas Vēstnesis» iznāca Rīgā, bet «Tēvija» — Jelgavā, ko

Rainis šajā epigrammā dēvē par Mitavu (pēc pilsētas vāciskā no*

saukuma «Mitau»). Skat. komentārus dzejoļiem «Jautājums par rakst-

nieku fonda dibināšanu» un «Pats savas naudas kalējs».

Baltiņu vērsis — «Baltijas Vēstnesis».
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DABISKS IZSKAIDROJUMS (146. lpp.)

Sacerēts 1898. g. Pirmpublicējums MVp, 1898, 35. nr., 26. aug,

560. lpp.

Estnesis — «Baltijas Vēstnesis».

«Mājas Viesis» bieži vien asi polemizēja ar «Baltijas Vēstnesi», pie

tam «Baltijas Vēstnesis» mēdza citēt vai atstāstīt to, ko «Mājas Vie-

sis» polemikā rakstījis. «Tēvija», kuras redaktors bija K. Graudiņi,

atbalstīja «Baltijas Vēstnesi»,

PAR TRAKU (147. lpp.)

Pirmpublicējums MVM, 1901, 7. nr., 559. lpp. Tas atšķiras no

pamatteksta.

ATSKAŅA JAU PATI SAKA (147. lpp.)

Pirmpublicējums MVM, 1901, 7. nr., 559. lpp., bez virsraksta.

Saglabājies melnraksts (23090/85, bez virsraksta).

ARI STRĀDNIEKI (147. lpp.)

Pirmpublicējums MVM, 1901, 7. nr., 559. lpp

DZEJNIEKS AIZ LETES (148. lpp.)

Pirmpublicējums MVM, 1901, 7. nr., 559. lpp., bez paraksta.

ODU SPĒJA (148. lpp.)

Pirmpublicējums MVM, 1901, 7. nr., 560. lpp., bez paraksta. Pirm-

publicējumā dzejolim nav 5. un 6. rindas.

Saglabājušies trīs dzejoja tīrraksti (22926/172, ar virsrakstu «Lācis

un kolera»; 22926/117, bez virsraksta; 22721/92, ar virsrakstu «Lā-

cis») un 1.—4. rindas tīrraksts (22721/91).

BALTIEŠIEM (149. lpp.)

Domājams, sacerēts ap 1897.—1902. g. Pirmpublicējums laikraksta

«Pēterburgas Avīzes» literārajā pielikumā humora un satīras nodala

«Purva malā», 1902, 104. nr., 29. dcc, ar pseidonīmu «Henricus Let

tus». Pirmpublicējums nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies uzmetums (22757/3, bez virsraksta), tīrraksts kladē, kur i

Rainis ierakstījis dzejojus, kas radušies 1897.—1903. g. (23098/29), un

teksts svešā rokrakstā (22730/64—65).



MODERNU ĢĒNIJU LĪGOJUMS (150. lpp.)

Domājams, sacerēts 1902. g. Pirmpublicējums laikraksta «Pēterbur-

gas Avīzes» literārajā pielikumā, 1903, 4. nr., 12. janv., 32. lpp., ar

pseidonīmu «Neminamais».

Saglabājies uzmetums (114178/1, ar virsrakstiem «Moderns dzej-

nieks», «Modernu ģēniju līgošana»), melnraksts (114178/2—3, bez virs-

raksta) un divi tīrraksti (18549 un 23098/28). Tīrrakstu 18549 Rainis ir

nosūtījis R. Blaumanim 1912. g. 16. decembrī rakstītā vēstulē.

PĒRKONA CEĻOJUMS (153. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 182.—183. lpp.

Saglabājies tīrraksts (29543).

DzD, 10. sēj., 155. lpp. Rainis raksta: ««Pērkona ceļojums» vai

«Pērkoņa viesojums», no kura še top pasniegti tikai divi mazi iesā-

kuma fragmenti', bija domāts kā lielāks komisks epus. «Mājas Viesa

Mēnešraksta» prospektos tas bija reizi vai divas reizes minēts kā

darbs, kas atrodas sagatavošanā un tiks publicēts žurnālā. Bet ne reizi

šis prospekta solījums no autora nav ticis izpildīts, un arī še pa-

sniegtie fragmenti parādās klajā pirmo reizi.

Nodoms par šo komisko epu ir diezgan vecs un attiecas, spriežot

pēc rokraksta, uz universitātes vai pat ģimnāzijas gadiem. Pērkons no

saviem debesu tālumiem un seniem laikiem iedomājies aplūkot, kāda

izskatās modernā Latvija. Ar laikiem viela vairākkārt mainījusies,

ievērota gan literatūra, gan sabiedrība, bet forma palikusi tā pati un

ari tagad vēl būtu izlietojama, ja būtu viela pieņemama.»

Par iecerēto komisko epu Raiņa arhīvā saglabājušās pavisam ne-

daudzas ļoti fragmentāras radāmās domas (22984), kas nedod ieskatu,

kāda ir bijusi dzejnieka iecere un kā viņš gribējis epu nosaukt.

Novērsta kļūda 22. rindā — «pirkts» labots par «pikts».

Pārējie fragmenti līdz šim Raiņa arhīvā nav atrasti.
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VIRPUĻI

«VIRPUĻA KALENDĀRU» LITERĀRO DAĻU TAPŠANA

Par laiku, kad tapa «Virpuļa kalendāru» literārās daļas, dzejnieks
vēlāk rakstīja: «Bija pats niknākais laiks, kad tika rakstīti «Virpuli», —

cariskā un baroniskā reakcija sasniedza savu augstāko varmācības pa-

kāpi, viņas upuri skaitījās ne vairs simtos, bet tūkstošos; zemnieku

mājas tika nodedzinātas; zemnieki, kas bij palikuši parādā baroniem

nomas naudas, tika vajāti; revolucionārā kustība tika asinīs noslāpēta,

atriebšanās bija ilga un pamatīga» (DzD, 10. sēj., 188. lpp.).

Kaut arī dzejnieks pats šajā laikā atradās emigrācijā Šveicē, viņš

uzmanīgi un vērīgi sekoja notikumiem dzimtenē. Raksturīgi, ka tolaik

Latvijā iznāca daudzi un dažādi satīriski krājumi un izdevumi (kalen-

dāri, laikrakstu pielikumi v. tml.), kuru parādīšanos sekmēja vairāki

faktori, to vidū arī sabiedrības interese un atbalsts, jo šajos izdevu-

mos (protams, citā vairāk un citā mazāk) radās iespēja ar satīru un

sarkasmu vērsties pret revolūcijas apspiedējiem. Tradicionālā, ierastā

kalendāra forma zināmā mērā varēja noderēt par aizsegu pret cen-

zūru. Raiņa satīriskā dzeja idejiski un mākslinieciski emigrācijas gados

sasniedz virsotni krājumā «Klusā grāmata», it īpaši nodaļā «Pārejas

laiks». Laikā no 1906. lidz 1908. gadam, kad top «Virpuļa kalen-

dāru» literārās daļas, sacerēti vairums «Klusās grāmatas» dzejoļu. Tāpēc

ir likumsakarīgi, ka daudzi «Virpuja kalendāru» literārajās dalās publi-

cētie dzejoji kā idejiski, tā pēc mākslinieciskā spēka līdzinās «Klusās

grāmatas» satīriskajiem dzejoļiem.

Daudzos «Virpuļu» dzejoļos, kā ari prozas sacerējumos ir piemi-
nēti konkrēti notikumi un cilvēki. Satīra Rainim noder revolūcijas

apspiedēju un viņu izpalīgu — latviešu kontrrevolucionāro buržuāzijas

darboņu atmaskošanai, viņu nicināmās un zemiskās rīcības nosodīšanai.

Ne mazāk nozīmīga ir satīra, kas vērsta pret dažādu pasugu revolū-

cijas līdzskrējējiem, kuri, sākoties revolūcijas atplūdiem, kļūst par re-

negātiem. Tieši viņu izdarībās ir daudz smieklīgas iedomības, bet galu
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galā arī viņi palīdz reakcijai. Ne velti «Virpuļos» Rainis vairākos sa-

cerējumos parāda latviešu dekadentisko rakstnieku izdarību smieklī-

gumu un Izsmej viņu sludinātos uzskatus par t s. tīro, suverēno, no

sabiedrības neatkarīgo mākslu un literatūru.

«Virpuli» ari liecina, ka Rainis lasījis Latvijā iznākušos periodiskos

izdevumus, it īpaši Latvijas Sociāldemokrātijas laikrakstu «Ciņa».

«Virpuļos» ir sacerējumi, kas ļauj secināt, ka Rainis izmantojis ari

laikrakstus «Pēterburgas Latvietis» un «Pēterburgas Atbalsis». Laikrak-

stos aplūkotie notikumi nereti kļūst par tiešu avotu satīriskam dze-

jolim vai prozas sacerējumam.

«Virpuļos» satīra ir dzēlīgi asa un mērķtiecīga, tā trāpa pretiniekam

pašā vārīgākajā vietā. Sādu Raiņa satīriskās dzejas izaugsmi sekmējis

viņa sabiedriski politiskais briedums un talanta attīstība.

Tiešo ierosinājumu izveidot kalendāra literāro pielikumu Rainis sa-

ņēma no Rigas grāmatizdevēja Dāvida Zeltiņa. So priekšlikumu D. Zel-

tiņš izsaka vēstulē Rainim 1906. gada 28. jūnijā (vēstules glabājas RM).

Rainis šo aicinājumu pieņēma, un pavisam drīz, 1906. gada 5. augustā,

D. Zeltiņš vēstulē Rainim jau raksta: «Ceru, ka pie kalendāra ma-

nuskripta jau labi būsiet strādājuši un to drīz sūtīsiet šurp..» Sajā

pašā vēstulē D. Zeltiņš izsaka dzejniekam jaunu priekšlikumu par «hu-

moristiski satīriska žurnāliņa vai rakstu krājumiņa» izdošanu, jo šādus

izdevumus daudz pērkot.

No 1906. gada 23. oktobri rakstītās D. Zeltiņa vēstules Rainim uz-

zināms, ka ap septembra vidu viņš saņēmis no Raiņa dalu manuskripta

(aptuveni pusi), bet drīz pēc tam D. Zeltiņš apcietināts un pavadījis

cietumā piecas nedējas, tāpēc visi darbi aizkavējušies, tomēr satīrisko

kalendāru viņš katrā ziņā gribot izdot. D. Zeltiņš raksta: «Dleglava]

klungs] varbūt būs Jums jau rakstījis, ka kalendāru tomēr vēl drukāšu,

bet, tā kā še Rīgā apstākli pašulaik tik nejēdzīgi, ka gandrīz katru

jauniznākušu grāmatu konfiscē, tad domāju, ka nevar riskēt ar Ru-

pērta tēvoci Jūsu kalendāra dēj ielaisties darīšanās, jo viņš uz Jums

jau aizvien sevišķi niknis. Griezos tādēj pie kādas drukātavas Pēter-

burgā, kura arī apņēmās uz novembra beigām dabūt gatavu. Pavel j

jau nu iznāk, un Pēterburgā — zināms — ar dārgāk izmaksā, bet,

ko lai dara, kad apstākli uz to piespiež. Likšu pilnīgo titulu kā vēlējā-
ties: «J. Raiņa Virpuļa kalendārs 1907. gadam». Dēj vāka zīmējuma

griezos pie mākslinieka Puritca Pēterburgā (Zeltiņa nav Rīgā), ilustrā-

ciju nebūs, jo vēlā laika dēj to nevar iespēt, un domāju, nav ar ne-

maz vajadzīgs. Lieku drukāt 6000 eks., jo vēlā laika dēļ vairāk

nevar.»

Sis D. Zeltiņa vēstulē izklāstītais projekts par «Virpuja kalendāra

1907. gadam» izdošanu īstenojas, un 1906. gada 9. decembrī viņš vēs-

tulē Rainim ziņo, ka vairāk nekā puse kalendāra eksemplāru jau if
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pārdoti. Kalendāra daļu iespieda J. Ozols Cēsis, bet literāro dalu —

K. Brēdenfelda drukātavā Pēterburgā. Pirmizdevumā literārās daļas vin-

raksts ir «Virpulī».

Rainis sagatavo ari «Virpuļa kalendāra 1908. gadam» literāro dalu.

Kā liecina piezīmju lapiņa (127920), intensīvi viņš pie kalendāra

strādā 1907. gada augustā un septembri. «Virpuļa kalendārs 1908. ga-

dam» iznāk ar izdevēja D. Zeltiņa starpniecību. Pirmizdevumā kalen-

dāra literārās daļas virsraksts ir «Virpulī».

Kalendāra izdošanā radās daži sarežģījumi. Par tiem D. Zeltiņš in-

formē Raini 1908. gada 20. martā rakstītā vēstulē. Viņš «Virpuļus» no-

sūtījis uz Pēterburgu grāmatizdevējam A. Gulbim, lai tas kārtotu iespie-
šanu. A. Gulbis noorganizējis iespiešanu E. Meksa tipogrāfijā. Tūlīt

pēc kalendāra iznākšanas tas konfiscēts, bet pēc neilga laika lēmums

ticis atcelts. D. Zeltiņš saņēmis 3000 eksemplārus un visus pārdevis,

tomēr dažādu apstākļu dēl honorāra izmaksāšana Rainim aizkavējās.

Honorāra samaksas kārtošana ieilgst. Vēstulē A. Gulbim 1908. gada

7. jūnijā Rainis žēlojas, ka nav saņēmis honorāru, un jautā: «Kad jūs

savā starpā strīdaties, vai tad zaudējums jānes man?»

Par šo nesaņemto honorāru Rainis ari vēlāk atceras, ka viņš sarak-

stījis vēl trešo «Virpuļu» izdevumu, «bet izrādījās, ka mans otrais izde-

vējs man maksāt nebija ar mieru; es tikko izdabūju honorāru Augus-

tam Deglavam par viņa stāstiņu. Par trešo izdevumu ari nebija pare-

dzama maksa, un tā tas palika rokrakstā. Man vēlāk paskaidroja, ka

1908. g. reakcija jau bijusi tik stipra, ka izdevēji negribējusi uzņem-

ties risku izdot grāmatu, kuru varētu konfiscēt; ja jau riskējuši, tad

vismaz nemaksājuši honorārus. Izskaidrojums bija pieņemams, bet darbs

tādos apstākļos man nebij pieņemams» (DzD, 10. sēj., 189. lpp.). Tā-

dējādi kjūst saprotams, kāpēc «Virpuļa kalendārs 1909. gadam» neiz-

nāca, lai gan literāro dalu Rainis bija sagatavojis. To tad nu dzejnieks,

pievienodams abām pārējām dalām, pirmo reizi publicēja kopotu rakstu

«Dzīve un darbi» 10. sējumā, kur viņš visus šos trīs kalendāra literāros

pielikumus nosauca par «Virpuļiem». «Virpujus» veido šādas dajas:

««Virpulis» 1907. g.», ««Virpulis» 1908. g.» un ««Virpulis» 1909. g.».

lekļaujot «Virpujus» kopotos rakstos «Dzīve un darbt», Rainis no

kalendāru pirmizdevumiem 1907. un 1908. gadam Ir diezgan daudz

darbu atstājis ārpuse. Tātad «Virpuli» nav uzskatāmi par īpašiem pro-

zas un dzejas krājumiem, bet par humoristiski satīrisku darbu publicē-

jumiem kalendārā. Pats dzejnieks norāda: «Tā kā «Virpuli» aši bija

izpirkti un nedabū jami, tad liHa daja dzejoļu tika vēluk pārdru-

kāta manās dzeju grāmatās; tie tad ilnl izdevumā netika vairs uzņemti;

tāpat netika uzņemts A. Deglava stāsts un ari Aspazijas dzejoli, kur

viņi nebija taisni nepieciešami, lai uzturētu kolorītu. Garākie tulkojumi

tāpat palika ārpusē» (DzD, 10. sēj., 189. lpp.). Tādējādi ir radies diez-
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gan atšķirīgs dzejas un prozas darbu publicējumu apvienojums, kurā

saglabāta pirmizdevuma idejiskā virzība.

Arī šajā izdevumā, lai novērstu dzejoļu atkārtotu publicēšanu, Izda-

rīta atlase. Atšķirībā no kopotu rakstu «Dzive un darbi» 10. sējuma

zinātniskajā izdevumā «Virpuļos» nav ievietoti arī dzejoļi «Dusas vieta»

(tas atrodams krājumā «Tie, kas neaizmirst», šā izdevuma 2. sēj.,

135. lpp.), «Emigranti dabas jaukumos» (krājumā «Tie, kas neaizmirst»,

2. sēj., 134. lpp., ar virsrakstu «Mūsu izredzes»), «Pēdējā kapeika»

(krājumā «Jaunais spēks», 1. sēj., 283. lpp., ar virsrakstu «Baskājieša

kapeikas dziesma», skat. arī 1. variantu sēj. 148. un 149. lpp). Tulkotie

dzejoļi — S. Petēfi «Dziļās slāpes» un «Pasaules kauns», Dž. Džusti «Ti-

cības apliecība», A. 2iro «Giļotīna» (Rainis nav minējis autoru, tikai

norādijis, ka dzejolis ir tulkojums) un V. Vitmena «Valstira» — tiks

iekļauti šī izdevuma 8. sējumā.

Sajā izdevumā nav ievietota «Dzives un darbu» 10. sējumā 266. lpp.

atrodamā zemsvītras piezīme par franču dzeļnieku Beranžē, jo viņa

dzejolis «Ansis» bija publicēts tikai pirmizdevumā un piezīme 10. sē-

jumā faktiski bija lieka.

Kā jau pats Rainis minējis, literārā ziņā ««Virpuļi» stāv vistuvāk

«Mazajiem Dunduriem», kuri arī gribēja apņemt vispasaules humoru.

Tikai «Virpuļos» nebija kā pretsvara tā tautas humora, kurš ieņem tik

redzamu vietu «Mazļajosļ Dunduros». Arī pats «Virpuļa» humors nav

vairs tik jautrs un piemīlīgs kā «Mazos Dunduros», nele vēl «Apdzie-

dāšanas dziesmas»» (DzD, 10. sēj., 188. lpp.). «Virpuļos» dominē satīra,

kas šausta revolūcijas un darbaļaužu ienaidniekus.

Ari pēc izkārtojuma «Virpuļi» ir tuvi «Mazajiem Dunduriem», jo

tajos tāpat lr gan oriģināldarbi, gan tulkojumi — gan dzejoļi, gan

prozas sacerējumi. Tie nedaudzie oriģinālie prozas sacerējumi, kuru

pamatā ir konkrēti fakti par kontrrevolūcijas izrēķināšanos ar revolu-

cionāriem, ieņem izcilu vietu visā krājumā un ari Raiņa prozas darbu

vidū.

Pēc «Virpuļu» pirmo divu daļu pirmizdevuma atsevišķi tās vaira

nav publicētas. Trešās daļas pirmpublicējums ir kopotu rakstu «Dzīve

un darbi» 10. sējumā.

Kur to izdevās konstatēt, komentāros ari norādīts faktiskais satīras

objekts un konkiētie fakti, kas ierosinājuši atsevišķu darbu sacerēšanu.

Rainis «Virpuļu» priekšvārda kopotos rakstos «Dzive un darbi»

raksta, ka «Virpuļu» ciklā «diezgan daudz ir tulkotu dzejoļu, bet gan-

drīz visi prozas stāstiņi ir tulkoti» (DzD, 10. sēj., 188. lpp.). Tomēr

tulkoto darbu oriģinālnosaukumus un autorus dzejnieks «Virpuļos» ir

minējis tikai nedaudz gadījumos, dažreiz par oriģinālu viņš sniedzi; ne-

pilnīgas ziņas, bet lielai daļai tulkotās prozas nav pat minēts, ka tā
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botu tulkota Ja Izdevies noskaidrot tulkoto darbu oriģinālus, tie ko-

mentāros norādīti, kā arī atzīmēts, ka attiecīgais publicējums ir tul-

kojums.

IZDEVUMI

J. Raiņa Virpuļa kalendārs 1907. gadam. Kalendāra dala drukāta

Cēsīs, literārā dala — Pēterburgā, [b. g.l
J. Raiņa Virpuļa kalendārs 1908. gadam. Pēterburgā, [b. g.].

KOMENTĀRI ATSEVIŠĶIEM DARBIEM

«VIRPULIS». 1907. G.

IDEJAS UN GALVAS (157. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 4. augustā. Pirmpublicējums «Virpu|a kalendārā

1907. gadam», 11. lpp.

Saglabājies melnraksts (23075/20, datēts ar 1906. g. 4. augustu, bez

virsraksta) un divi tīrraksti (22721/95; 22721/96, datēts ar 1906. g.

4. augustu).

MOSU ZELTA VALOTA (157. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 11. lpp.

Saglabājies melnraksts (22721/93, ar virsrakstu «īstākā zelta valūta»)

un tirraksts (22721 94, ar virsrakstu «Zelta valūta»),

JOKS UN SPOKS (157. lpp.)

Pirmpubicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 11. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22721/97, bez virsraksta).

ZIŅOJUMS NO LAUKIEM (158. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 12. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22721/98 un 22721/99).

VISPIRMS AKCĪZE (158. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 12. lpp.

Saglabājies melnraksts (23075/10, bez virsraksta) un divi tīrraksti

(22721/100, ar virsrakstu «Pirms akcīze»; 22721/101).
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PRET SAULI (158. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 22. jūlijā. Pirmpublicējums «Virpuļa kalendāri

1907. gadam», 12. lpp.

Saglabājies melnraksts (23075/12, datēts ar 1906. g. 22. jūliju, bez

virsraksta) un divi atšķirīgi tīrraksti (22721/101, ar virsrakstu «Pret

sauli»; 22721/102). Pirmajam tīrrakstam pēdiņās liktais virsraksts nav

nejaušība, bet nepārprotami liecina, ka te domāts dekadentiskais māk-

slas un literatūras mēnešraksts «Pret Sauli», ko izdeva Latviešu sociāl-

demokrātu savienība. Iznāca pavisam trīs numuri, pēdējais — 1906. g.

maijā. Žurnālā publicētajās recenzijās tika apkarota sabiedrisku ideju

paušana literatūrā un mākslā. Tāda tendence bija ari K. Krūzas recen-

zijai par J. Raiņa dzejoļu krājumu «Vētras sēja».

KLUSĒŠANA — GROTAKA MĀKSLA (159. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 12. lpp.

Saglabājies melnraksts (23075/5, bez virsraksta) un divi tīrraksti

(22721. 104, ar virsrakstu «Klusuciešanas māksla»; 22721/105).

PIEMIŅAS IZ VECAS DZIESMU GRĀMATAS (159. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 13. lpp.

Saglabājies melnraksts (23097/22, bez virsraksta) un divi tīrraksti

(22721/106—107 un 22721/108).

TAUTAS AIZSTĀVIS GROSVALDS (160. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 24. jūlijā. Pirmpublicējums «Virpuļa kalendāri

1907. gadam», 13. lpp.

Saglabājies melnraksts (23075/4, datēts ar 1906. g. 24. jūliju, bez viri-

raksta) un tīrraksts (22721/111). Pamattekstā epigrammas virsraksts Ir

«Tautas aizstāvis G.», šajā izdevumā atjaunots pirmpublicējuma virsraksts.

Epigramma attiecas uz latviešu buržuāzijas politiķi, Rigas Latviešu

biedrības ilggadējo priekšnieku (1885—1919) Fridrihu Grosvaldu.

1906. g. viņš bija deputāts Krievijas Valsts domē. Pēc profesijas Gros-

valds bija advokāts un līdzīgi citiem latviešu buržuāziskajiem advokā-

tiem tautas smagos apstākļus revolūcijas atplūdu un sakāves laikā iz-

mantoja, lai iedzīvotos. Raiņa epigramma balstās uz konkrētu faktu.

Domājams, ka tiešo ierosinājumu tās uzrakstīšanai devusi laikrakstā «Pē-

terburgas Atbalsis» 1906. g. 18. jūlijā publicētā satīra «Ko «mūsējie»

uz tam saka», kurā raksturoti konservatīvie un reakcionārie do-

mes deputāti no Latvijas (Grosvalds, Kreicbergs, Čakste, Brēmers, Gv>>-

liņš). Raksts avizē publicēts sakarā ar Krievijas pirmās Vaht3

atlaišanu 1906. g. 8. jūlijā.
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TAUTAS AIZSTĀVIS OZOLIŅŠ (160. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 13.—14. lpp.

Pamattekstā epigramma publicēta ar virsrakstu «Tautas aizstāvis O.».

Domājams, ari šī epigramma rakstīta lepriekš minētās satīras

ietekmē, kurā par Ozoliņu teikts: «Ozoliņš skatās žēli uz savu kanā-

rijas putniņu: Bet vai tikai mēs februārī atkal redzēsimies,..»

Sajā izdevumā atjaunots pirmpublicējuma virsraksts.

TAUTAS AIZSTĀVIS ČAKSTE (160. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 24. jūlijā. Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 194. lpp.,

ar virsrakstu «Tautas aizstāvis C».

Saglabājies melnraksts (23073/43, datēts ar 1906. g. 24. jūliju, ar

virsrakstu «Tautas vietnieks Čakste») un divi tīrraksti (23072/13 un

22721/110, abi ar virsrakstu «Tautas vietnieks Čakste»).

Raiņa epigrammā Čakste raksturots kā negausīgs mantrausis, jo

tajā laikā progresīvā prese rakstīja, ka J. Čakste, uzņemdamies revo-

lucionāru aizstāvību tiesās, prasījis lielu atlīdzību. It īpaši ass un at-

maskojošs ir «Cīņā» 1906. g. 7. martā publicētais raksts «Līķu vilki

(hijēnes)».

Rainis epigrammu kopā ar «Virpuļa kalendāra 1907. gadam» ma-

nuskripta pēdējo da)u 1906. g. novembra sākumā nosūtījis uz Rīgu

rakstniekam Augustam Deglavam. Bet 1906. g. 12. novembrī sūtītajā

vēstulē Rainis raksta, ka par Čaksti «tagadējos apstākļos» epigrammu

nevajadzētu kalendārā ievietot. Precīzi nav nosakāms, kādus apstākļus

Rainis ir domājis. lespējams, dzejnieks šādi rīkojās tāpēc, ka vācu

barons J. Rops bija asi pārmetis J. Cakstem vācu muižniecības zemes

īpašuma tiesibu nepietiekamu respektēšanu. 1906. g. maijā J. Rops pie-

sūtīja vietējiem vācu laikrakstiem «atklātu vēstuli J. Cakstem», kas

tika publicēta. Ari vairākas latviešu avīzes pārdrukāja šo vēstuli.

Respektējot Raiņa vēlēšanos, epigramma «Virpuļu kalendārā

1907. gadam» netika publicēta. Zīmīgi, ka epigrammu Rainis atzinis

par nepieciešamu publicēt kopotos rakstos «Dzīve un darbi», lai gan

J. Čakste tajā laikā bija buržuāziskās Latvijas valsts prezidents. Tas

liecina, ka dzejnieka nostāja pret buržuāzijas dižvīriem un viņu «no-

pelniem» tautas labā joprojām bija kritiska un viņš to atklāti izteica

savos darbos.

Sajā izdevumā saskaņā ar Raiņa rokrakstiem virsrakstā dots pilns

uzvārds
— «Čakste».

PRIEKŠLIKUMS PAR DĀVANU MdSU TAUTAS AIZSTĀVJIEM

(161. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 31. augustā. Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā

1907. gadam», 14. lpp.
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Saglabājušies divi melnraksti (23073/47, datēts ar 1906. g.

31. augustu, bez virsraksta; 22721/112) un tīrraksts (22721/113).

REFORMA (161. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 24. jūlijā. Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā

1907. gadam», 14. lpp. Tas atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (23075/5, datēts ar 1906. g. 24. jūliju, ar

virsrakstu «Reformas priekšlikums ordeqa vietā»).

SARUNAS STARP MĀJU ĪPAŠNIEKU LIELBERĢI UN ĪRNIEKU

MAZCINITI (161. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 15.—16. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (23073/26—27 un 23075/18, abi bex

virsraksta) un tīrraksts (23074/5—7, bez virsraksta).

Novērsta kjūda — «sasituši» labots par «sasituš'».

CENZŪRAS BRĪVĪBA (163. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 16.—17. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23074/8—10).

Satīrā Rainis, vērsdamies pret cenzūru, pauž neticību Krievijas cara

Nikolaja II manifestā pasludinātajai preses brīvībai. Sis manifests, ko

cars izdeva 1905. g. 17. oktobrī, bija domāts tautas krāpšanai, lai val-

dība iegūtu laiku efektīvākai revolūcijas apspiešanai.

PAMĀCĪBA AR MĪLESTĪBU (164. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 19. lpp.

VISIEM KARTĪBAS NODIBINĀTAJIEM (164. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 20.—24. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22944/20—22 un 23074/12—14) un

tīrraksts (20372/14—17).

Satīrā minētais laikraksts «Pēterburgas Atbalsis» iznāca 1906. g. Pē-

terburgā. Laikraksta redaktors un izdevējs bija A. Jurjāns, faktiskais

redaktors — J. Asars. Laikraksts informēja savus lasītājus par notiku-

miem Latvijā un lielu uzmanību veltīja ar revolūcijas apspiešanu sais-

tītajiem notikumiem, cenšoties atsegt apspiedēju nežēligo izrēķināšanos

ar revolucionāriem un parādīt baronus un mocītājus satiriskā gaismā.

Tāds ir raksts «Talsi», kas publicēts «Pēterburgas Atbalsis» 1906. g.

22. jūnijā, 25. nr. Balstoties uz minēto rakstu, Rainis uzrakstīja ->Jtiru

«Visiem kārtības nodibinātājiem». Satīra ciešt sasaucas ar minēto rak

stu, piemēram, rakstā teikts: «Visi Talsi smejas! Par ko? — jautāsiet., <
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Lūk, par ko! mūsu «apriņķa lielskungs» barons Rādens taisa tādus

«špāsus», ka mums gribot negribot jāsaķer vēderi un jāsmejas, līdz

zemei lokoties. .. Viņš, lūk, iedomājies «izčistit» to pasauli no buntav-

niekiem un «sicilistiem» un tajā nolūkā aptura katru cilvēku, kas tam

izliekas caur ko tāds šaubīgs. Te tik nu sākas tie joki: — par visšau-

bīgāko cilvēku pie mums tiek skaitīti tie, kuri nēsā zilus kreklus. Tam-

dēļ pie mums tos nedrīkst valkāt. Otrās šķiras buntavniek,»»

ierēķināmi tie, kuri nēsā platmales, visvairāk tās, karas ir ar paplatām

malām. [..] Trešās šķiias šaubīgie ir tie, kuri iet ar ba-

sām kājām [..] Ceturtās šķiras buntavniekl Ir tie, kuri

nēsā garus matus. Tāpēc daru uzmanigu katru, kuram apstākļi

nolēmuši nēsāt kaut kuru no šim «Kaina» zimēm, nemaz Talsos nerā-

dīties, un, ja arī jāapmeklē ši Rādena rezidence, tad — līdz pamana

minēto kungu — laist pirmā sētā iekšā. Bet kā šo kungu pasit? Itin

vienkārši — rupju tēviņu, kuiš katru uzrunā ar «tu»,

ar gaiši brūnu bārdu, gaišā īsā kamzoli ar zelta uzplečiem, zilās bik-

sēs — tad diebiet un ziniet, ka tas barons Radensl»

Baron f. d. AnUrā len.

ASINS VARDI (168. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 25.-26. lpp

Saglabājušies divi uzmetumi (23072/18 un 23075 H) un tīrraksts

(23072/20—21, ar tādu pašu virsrakstu, bet tik atšķirīgu tekstu, ka uz-

lūkojams par patstāvīgu sacerējumu).

Satīrā minētais Patriarhs Ir viens no centrālajiem tēliem Raiņa tul-

kotajā vācu rakstnieka Gotholda Lesinga lugā «Nātans Gudrais». Minē-

tos vārdus tas saka lugas 4. cēliena 4. skatā. Revolūcijas apspiedējs

ģenerālis Trepovs, būdams cariskās Krievijas iekšlietu ministra biedri,

izdeva pavēli, kurā bija minētie vārdi.

Asins vārdi

Tautas gara mantu krājumos biezi sastopami ari «asins vārdi», kā-

dus tauta mēdza agrāk lietot, lai apturētu asins izliešanu; še sakrātie

«asins vārdi» nenāk iz tautas, bet iz vadoņu mutes, un viņi tiek lietoti,

nevis lai apturētu asins izliešanu, bet lai to paveicinātu.

Romas ķeizars Tiberijs: Lai nīst, kad tik baidās.

Romas ķeizars Kaligula: Kaut jel visiem romniekiem butu v;ons

kakls, ka es to uzreiz varētu nocirsti

Ģenerālis Trepovs: Patronas nežēlot, nešaut gaisā!

Gubernators Kņazevs: Kāpēc izšauj tik daudz patronu un tik maz

nošauj? Pieļaut lielu sapulci un tad klāt vaļā uguni no visām pusēm!

Barons Šillings: Par katru baronu pakārt divpadsmit Ozoliņus un

Kalniņus un par katru mācītāju — sešus!
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Barons Rādens: Sauj puš to baur!

Barons Reke: Dur augstāk ribās, lai vairāk sāpi

Vidzemes muižniece: Liekat mieru meža zvēriem, zemnieki ir cēlāka

medī jumsi
Asinssuns: Vau, vaul

Cerkess: Ņer, ņerl

Maksimovičs: — — (kāva boz vārda teikšanas, līdz asinis aizri-

jās). (23072/20—21).

ĢEOGRĀFISKI NOSAUKUMI (169. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 21. Jūlijā. Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā

1907. gadam», 26.-27. lpp.

Saglabājies melnraksts (23075/7, datēts ar 1906. g. 21. Jūliju, ar

virsrakstu «Ģeogrāfiski nosaukumi ar klāt pieliktām atskanam labākas

piemiņas dēļ») un tīrraksts (23074/15—16), kas nedaudz atšķiras no

pamatteksta. Raiņa dzejoļa saturs atgādina vairākus 1905. g. revolūci-

jas notikumus, piemēram, Pēterburgas darbaļaužu mierīgo demonstrā-

ciju 1905. g. 9. janvāri, pret kuru cariskās Krievijas policija vērsās

ar ieročiem, Odesā 1905. g. jūnijā notikušos plašos nemierus un sacel-

šanos uz bruņukuģa «Potjomkins», 1905. g. decembrī Maskavā noti-

kušo bruņoto sacelšanos, kas tika nežēlīgi apspiesta, Varšavā 1906. g.

augustā ļoti nežēlīgi apspiesto sacelšanos.

Kaujas un sadursmes ar karaspēku notika vairākās vietās Latvijā.

Revolucionāri veiksmigi uzbruka karaspēkam Talsos, Tukumā, pie Vec-

piebalgas skolas v. c, tomēr sacelšanos apspieda un notika ārkārtīgi

nežēlīga izrēķināšanās ar sacelšanās dalībniekiem un vietējiem ledzī-

votājiem.

Domājams, ka rindas

«Cēsis —

kur niedrājs ozolus plēsis»

attiecas uz reakcionāro mācītāju un rakstnieku A. Niedru, kas denun-

cēja Cēsu progresīvo grāmatizdevēju J. Ozolu, kuru soda ekspedīcija

nošāva 1906. g. janvārī. Tā domāt vedina arī apstāklis, ka melnrakstā

ir rinda «Kur Austrums dumpi ir dzēsis». Sajā rindā pieminētais «Aus-

trums» neapšaubāmi ir A. Niedras vadītais žurnāls, kurā revolūcijas
laikā tika publicēti gan paša A. Niedras, gan citu autoru kontrrevo-

lucionāri raksti.

BENDE DEIBLERS UN VIŅA NĀKOTNES PLĀNI (171. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 28.—29. lpp-

Saglabājies tīrraksts (23074/17—18).

a c. — anni currentis (latiņu vai.) — tekošā gadā.
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PASKAIDROJUMS MEDĪBU DRAUGIEM (172. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 29.—30. lpp.

Saglabājies melnraksts bez virsraksta) un tīrraksts

(23072/22—25).

Rakstā minēto citātu «Ja gribi zināt, kas der un pienākas, tad ap-

prasies pie cēlām sievietēm», kā lasāms melnrakstā, Rainis piedēvē

vācu dzejniekam Johanara Fridriham Silleram, turpretī vācu dzejnieka

J. V. Gētes biogrāfi norāda, ka tā izteicies Sillera laikabiedrs Gēte.

Baltieši, baltiešu orgāni — domāta Baltijas reakcionārā vācu muiž-

niecība un tās prese, kas denuncēja revolucionārus.

NEIEVED MOS KĀRDINĀŠANĀ (173. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 30.—31. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23075 34).

TĀDIEM NEKAD NAU DIEZGANI (173. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 31. lpp.

Saglabājies tīrraksts (2307535, bez virsraksta).

MODERNA TIESA (174. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuja kalendārā 1907. gadam», 31. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23075/36).

BALSS IZ PUBLIKAS (174. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 31. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23073/85).

Trepovs Dmitrijs — kopš 1905. g. 11. janvāra Pēterburgas ģenerāl-

gubernators, vēlāk iekšlietu ministra biedrs. Viņš vadija 1905. g. revo-

lūcijas apspiešanu. Pazīstams ģenerāla Trepova Izteiciens: «Patronas ne-

žēlot.»

REKINU UZDEVUMS (174. lpp.)

Pirmpublicējumi «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 31.—32. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23075/30).

DIVĒJĀDI SVARI (174. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 32. lpp.

SARKANA KRĀSA (175. lpp.)

Pirmpubl.cējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 32. lpp.
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DZIĻI GRIMUSI (175. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 32. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23075/32, bez virsraksta).

DIBINĀTAS BAILES (175. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 33. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23075/32, bez virsraksta).

GRŪTS TICĪBAS JAUTĀJUMS (176. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 33. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23075/31).

KO SIS GAN lEDOMAJASI (176. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuja kalendārā 1907. gadam», 33. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23075/39).

LAULĪBAS PAMATS (176. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 33. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23075/38, bez virsraksta).

KO NEVAR, TO NEVARI (177. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 34. lpp.

VINS ZIN LABĀK (177. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 34. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23075/37).

NELAIMES PUTNS (177. lpp.)

Piinipublicējums «Virpuļa kalendārā 1«107. gadam», 34. lpp.

SAKUMS NO GALA (177. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 34. lpp.

KADEĻ PĒTERIS ZVEJOJIS NAKTI (178. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 34. lpp.

Sagabrijies tīrraksts (23075/42, bez virsraksta).

PAGASTVECĀKĀ TARPING\ RAPORTS (178. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 35.—36. lpp.

Saglabājies uzmetums (23073/12), melnraksts (23075/13—14) un tīr-

raksts (23072/26—29).
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Domājams, satīra uzlūkojama par Raiņa atbildi uz vācu žurnālista

O. Silhnga rakstu «Randglossen zur «roten VVoche» īn Jena», kas

publicēts laikrakstā «Dūna Zeitung», 1905. g. 23. septembu, 210 ni.

O. Sillinga rakstā izteiktas domas par nepieciešamību pakārt iespējami
daudz latviešu nemiernieku — Kalniņus un Ozoliņus.

Pret minēto O. Sillinga rakstu Rainis vēršas ari satīrā «Pazemīgi

lūgums pēc paskaidrojuma baronam Sillinga lielkungam», kuras pirm

publicējums «Kultūras Balss» Satīriskajā kalendārā 1925. gadam. R.,

[b. g.j, 5. lpp.

Pazemīgs lūgums pēc paskaidrojuma

baronam Sillinga lielkungam

Vēlēdamies izpildīt Jūsu pavēli, ka par katru baronu jāpakar div-

padsmit Kalniņi un Ozoliņi, ceļas pārpratumi un grūtumi:

1) Vai jākar no katra pa divpadsmit: ducis Ozoliņu un ducis Kal-

niņu, kopā divi duči, jeb vai kopā tikai viens ducis. Zemnieki pie

mums vēlas, ka pavēli iztulkotu pēdējā, šaurākā ziņā, bet. tā kā tas

nāktu tikai viņiem par labu un būlu vienpusīgi, tai mēs pagaidām,

līdz tuvāka paskaidrojuma saņemšanai, izpildīsim pavīli plašākā ziņā

un kārsim divus dučus; pārākums var tikt likts uz rēķina.

2) Ceļas neērtības caur to, ka pie mums nav vajadzīgā skaita Ozo

liņu; ja mēs ņemam arī Eihbaumus, Eihes un Eihleinus, tad gan iz-

nāktu, bet būtu jāņem viens melders (Eihleins), kurš Ir karsts vācu

piekritējs un pats jau vairākus zemniekus nodevis policijas rokās. Vai

viņa vietā nevarētu kārt Baumu, kurš arī koku sugas un bezkaunīgs'

Vai nevarētu vispār citas koku sugas arī pielaist, it sevišķi Bērziņus

no tiem ir daudz kaitīgu?

3) Vai vajadzības gadījumā nevarētu karamos Ozoliņus un Kalniņ i-

ņemt arī no cita pagasta? Jeb vai uzlikt pagastam pienākumu piegflddi

uz sava rēķina pietiekošu skaitu kaiamo?

4) Vislielākā grūtība tā, ka zemnieki vispār, pat gluži nešaubāmi

Ozoliņi un Kalniņi, atsakās no sava pienākuma izpildīšanas: karaties

pie kartavām, un labāk šauj mūs nost un dedzina muižas; [pail pir-

mais apstāklis mums ir par apgrūtinājumu.
NB. Ir mācītājs Ozoliņš — vai ta3 ar karams, jeb vai ātrumā pār-

krustāms par vācieti?

5) lenācis lūgums no pērminderiem, lai par viņiem arī karot, ja
ne taisni pa vienam Ozoliņam un Kalniņam, tad vismaz pa kādam Krū-

miņam. Lūgumu pabalsta arī mācītāji, piemetinādami, ka viņiem varētu

ari pielikt pa kādam Zariņam.

Pamirstošā pazemībā muižas valde

un k37.a!ci.

Paraksts + -f +

123072/5—7)
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GARĪGA IZPĀRDOŠANA (180. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 37. lpp.

Satiras pamatā ir reliģisku grāmatu nosaukumi un atsevišķi iztei-

cieni no bibeles, kas ar Raiņa piebildēm iegūst komisku raksturu.

Reliģisko grāmatu nosaukumi, kurus Rainis izmantojis:

Cienīgtēvs. Pēc Māteru Jura. Leimaņa Jāņa izdevumā, [b. g.ļ.
H. Srēders. Ceļš uz debesim. 1898 (arī vēlāki izdevumi).

H. Spenglers. Ceļa spieķis. 1894 (arī vēlāki izdevumi).

H. Haselbergs. Pērļu rota jeb Svēti Dieva vārdi ticīgām dvēselēm,

pie sirds likti uz ikkatru gadadienu. Jelgava, 1842 (ari vēlāki izde-

vumi).

LĪDZCIETĪGS TEVS (180. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 37. lpp.

SAIMNIEKS KĀ TEVS (181. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 24. jūlijā. Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā

1907. gadam», 38. lpp.

Saglabājies melnraksts (23075/6, datēts ar 1906. g. 24. jūliju, ar

virsrakstu «Kārtīgs saimnieks») un tīrraksts (23074.19, ar virsrakstiem

«Kārtīgs saimnieks», «Saimnieks kā tēvs»).

AMATS BEZ EKSĀMENA (182. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 55. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23075/29).

NEKRONĒTAIS KARALS (182. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 55. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23075/24). Tīrrakstam pievienoti burti D. VV. J.,

kas, domājams, nozīmē «Der Wahre Jakob» — literāri satīriska vācu

sociāldemokrātiska avīze Stutgartē. Ir pamats domāt, ka anekdote

ņemta no ši izdevuma.

Džons Rokfellers — viens no pazīstamās amerikāņu miljonJru Rok-

lellei v dzimtas.

STINGRA PAVĒLE (182. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendurā 1907. gadam», 55.-56. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23075/25).

ĀRSTI VAR JUSTIES PAGODINĀTI (183. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 56. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23075;2b).
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APSMIEKLA KĀRTIS PAR VACIEM (183. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 56. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23075/27).

KURA ZINĀTNE VISVECĀKĀ? (183. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 57. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23075/13).

PĀRSKATĪJIES (184. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 57. lpp.

MŪSLAIKU KAZAS (184. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 57.-58. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23075/28).

IZ MŪRNIEKU PR AKTIKAS (185. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 58. lpp.

KA NAMA ĪPAŠNIEKS TO SAPROT (185, lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 58. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23075 41, ar virsrakstu «Nama saimnieks un

īrnieks»).

PASES REVĪZIJA (185. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 58.-59. lpp., ar

parakstu A.

Kā norāda Rainis (DzD, 10. sēj., 187. lpp.), tad ar A. apzīmētie

dzejoļi un citi sacerējumi ir Aspazijas. «Virpuļa kalendāru» literārajās

daļās, kas publicētas DzD, 10. sēj., nav vairs uzņemti Aspazijas dzejoļi,

«kur viņi nebija taisni nepieciešami». Tādējādi secināms, ka šo dzejoli
Rainis atzinis par nepieciešamu publicēt «Dzīvē un darbos», tikai nav

norādīts autora apzīmējuma burts «A». Spriežot pēc dzejoļa satura, pie-

ļaujama doma, ka tas ir Aspazijas origināldzejolis un tikai piesardzības

dēļ dēvēts par tulkojumu.

Dzejolī pieminētais grāfs Vite bija cariskās Krievijas ministru pa-

domes priekšsēdētājs (1905—1906) un cara Nikolaja II pasludināta

1905. g. 17. oktobra «brīvības» manifesta autors,

TAUTAS DZIESMAS (186. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 63. lpp,

Salīdzinot ar Krišjāoa Barona «Latvju dainām», konstatējams, ka

Pirmā dziesma atbilst LD 2912, otrā — LD 2892, trešā — LD 2888 uo
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2889, ceturtā — LD 2965, piektā — LD 2966, sestā — LD 2905 (tikai

LD šai tautas dziesmai 1. rinda: «Sieva raud, bērni kauc»).

Saglabājies tīrraksts (124003, ar virsrakstu «Maizes pantiņi»).

NEKO PAR VELTI! (187. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 64. lpp.

Saglabājies melnraksts (23075/15, bez virsraksta), pirmo četru rindu

melnraksts (23075/33, bez virsraksta) un divi tīrraksti (2307230, bez

virsraksta; 22721/114 ar virsrakstiem «Neko par velti», «Ber baznīc-

kunga ne soļa»).

SAKĀMS VĀRDS UN LAIKA GARS (188. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 64. lpp.

UZ lELAS DIENU PEC SAPULČU BRIVIBAS PASLUDINĀŠANAS

(188. lpp.)

Tulkoiuma pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam»,

64. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (23075/40).

«3pHTeAh» — satīrisks žurnāls Pēterburgā, kas iznāca 1905. g. un

1908. g. sakumā. 2urnāls no revolucionāri demokrātiskām pozīcijām

a'maskoja carismu.

NEKAS VAIRS NAU DROSS (183. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 65. lpp., ar

parakstu A.

PARUŅAS UN PIERUNĀS (189. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 65.—66. lpp.

Saglabājies melnraksts (23075/16) un trīs tīrraksti (23054/15; 22721/

68; 22721/115)

PAR DEJAS BRĪVĪBU (190. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 66.-68. lpp.

Saglabājies uzmetums (23075/12) un tīrraksts (23074/20—26). Tīr-

raksta ir piezime: «Izpildīt, tikai pārgrozot l. pantu tādā ziņā, ka visi

nododami lauku tiesai, kas aiz dumpības gara nedejo. Melnsimta va-

donis ...»

Rainis, satīriskā skatījumā rādīdams reakcionāro aprindu, it īpaši

dekadentiskās inteliģences, viedokli par tautas kultūru un literatūru, kā
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arī negatīvo attieksmi pret revolucionāru cīņu, to izsmej un kariķē. Sa-

tīrā pieminēti konkrēti fakti, nosaukti latviešu dekadentu — dzejnieku

Jēkabionu Kārļa, Viktora Eglīša un Vēsmiņa (ist. v. Kārlis Krūza)

vārdi. Rainis izsmej viņu pašcildināšanos un sevis iecelšanu Olimpa

dievu kārtā. Vienlaikus Rainis arī nepārprotami pasaka savu viedokli

par literatūras galveno uzdevumu — tautai smagajos un grūtajos lai-

kos tās uzdevums ir revolucionāri idejiskās pārliecības attīstīšana un

uzticības saglabāšana revolūcijas ideāliem. Dzejnieks arī šajā satīrā

aizstāv literatūras un mākslas partejiskumu. Satīrā izteiktās domas

izpausmi guvušas arī Raiņa tā laika dzejā.

PAR GALVAS ZAUDĒŠANU (192. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 69. lpp.

Saglabājies melnraksts (23075/11, bez virsraksta un moto) un divi

tīrraksti (22721/116 un 22721/117—118).

DUBĻI ĶEMEROS (193. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 69. lpp.

Saglabājies melnraksts (23073/24, ar virsrakstu «Dubļi Ķemeios un

visā Baltijā») un divi tīrraksti (22721 119 un 22721/120).

Dzejolis ir Raiņa publiska atbilde rakstniekam A. Deglavam, kas

1906. g. 18. oktobri rakstītā vēstulē Rainim bija žēlojies, ka viņa

nopelni tautas labā netiekot atzīti un viņš gluži nepelnīti tiekot no-

paļāts. Tā A. Deglavs raksta tāpēc, ka viņa nolasītie referāti pai

filozofiskiem jautājumiem tika diezgan neatzinīgi vērtēti presē. Vēs-

tulē A. Deglavam J. Rainis 1906. g. 12. novembrī raksta: «Tūliņ sā-

kumā man jāsaka, ka sūtījumā ir arī kāda epigramma (Nr. 93) par

Kemeru dubļiem. Es to domāju kā mazu gandarījumu Tev, bet ja
Tu aiz kādiem nebūt iemesliem negribi, tad vari to nostrīpot.»

Dzejoli Rainis piemin A. Deglava tulkoto H. Ibsena lugu «Tautas

naidnieks».

VĒRTSPAPĪRI (193. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 70. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23075/45).

KALPONE PĒC KUNGA PRATA (193. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 70. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23075/44).
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MIERĪGS PILSONIS (194. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 70. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23075/43).

SLUDINĀJUMU LAPA (194. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam», 71.—72. lpp.

Pirmpublicējumā sludinājumi grafiski izcelti un atbilst tā laika

tradīcijām, kā parasti sludinājumus ievietoja periodiskajos izdevu-

mos.

Liebe Vettern, kommet doch zurūck, das Vaterland ruftl (vāca

vai.) — Miļie brālēni, atgriezieties taču, tēvzeme sauci

lEVĒROJAMU VIRU DOMAS

«Virpuļa kalendāra» katra gada literārās daļas nobeigumā lr ci-

tēti dažādu tautu un laiku filozofi, rakstnieki un sabiedriski darbi-

nieki. Līdzīgas nodaļas — «Saucēju balsis» lr ari «Virpuļa kalendārā»

1908. gadam un 1909. gadam. Rainis «Virpuļu» ievadā «Dzīvē un

darbos» raksta: «Vēl viena vieta jāaizrāda, kur devu vārdu pasaules

literatūrai: «Saucēju balsis». Tur ievietoti teikumi no pasaules

lielākiem gariem, un visi runā par labu brīvībai, personas patstā-

vībai, līdzīgām tiesībām, jaunai pasaules iekārtai, kas dibināta vi

taisnību» (DzD, 10. sēj., 188. lpp.). Rainis izvēlējies citātus par

cilvēka tiesībām, brīvību, darbu, cīnu v. tml. Dažos gadījumos tika

Izmantoti tādu filozofu un sabiedrisku darbinieku izteikumi, kuru pa-

saules uzskats, kopumā ņemot, bija reakcionārs. Tādējādi blakus

Izciliem cilvēces kultūras, sabiedriskiem un politiskajiem darbiniekiem,

kā raarksisma-ļeņinisma klasiķiem un citiem, minēti ari konservatīvi,

pat reakcionāri domātāji, jo to atsevišķi izteikumi Rainim likās

noderīgi cīņai pret reakciju.

Mend vils (196. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam»,

93. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (23074/27).

R. Folkers (197. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam»,

93.-94. lpp.

Sajā izdevumā novērsta kļūda — «R. Volkers» labots par «R. Fol-

kers».
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Svif ta 1197. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam»,
94. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksta (23074/28).

Vācu zemnieku paruna (197. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam»,
64. lpp.

Saglabājies tulkojuma melnraksts (22721/121) un tīrraksts (22721/

122).

Nlče. Svētā vientiesība (198. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam»,
94. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (23074/29—30).

Ničes filozofijas reakcionārās koncepcijas Rainis ir daudzkārt kri-

tizējis un apkarojis. Tomēr «Saucēju balsīs» viņš ievieto ari Ničes

trāpīgās sentences, kurās atmaskoti kapitālistiskās iekārtas ļau-
numi un buržuāziskās sabiedribas «tikumi».

En geĪss (198. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam»,

95. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (23076 13). Citāts ņemts no F. En-

gelsa darba «Anti-Dīrings». Raiņa tulkojums atšķiras no vēlākā tul-

kojuma, skat. F. Engelss. Anti-Dīrings. R., 1952, 357. lpp.

•lesa ja 21. 11., 12. (198. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam»,

95. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (23072/37).

Jesaja ir bībeles Vecās derības pravietis, kas bibeles tulkojumos

latviešu valodā saukts par Ezaiju. Rainis citē no Vecās derības t. s.

Jesajas grāmatas 21. nodaļas 11. un 12. apakšnodaļu.

Hei ne (198. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam»,
95. lpp.

Saglabājusies tulkojuma pirmā rindkopa Aspazijas rokrakstā (23075/

47) šādi veidā: «Heine atzina, ka laikraksti revolūcijas laikmetā vairs
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roesot laikraksti, bet papīri ietīti saules stari.» Raiņa rokrakstā sagla-

bājies tulkojuma otrās rindkopas tīrraksts (23074/31).

Nīče. Darbs un miers (199. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums «Virpuja kalendārā 1907. gadam»,

96. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (23072/38).

Lihtenbergs. Glēviba (199. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam»,

€6. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (23074/32).

Kārlai1s. Jūtelība (199. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums «Virpuja kalendārā 1907. gadam»,

96. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (23074/33).

«VIRPULIS». 1908. g.

1908. (200. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 3. lpp.

Saglabājušies trīs atšķirīgi melnraksti (23074/34; 2307435, bez

virsraksta; 22809/58, datēts ar 1907. g. 2. oktobri). Pirmpublicējumā

izmantoti atsevišķi panti no visiem melnrakstiem. Melnraksts 23074/34,

ko rediģējis A. Birkerts, publicēts A. Birkerta sakārtotajā J. Raiņa

dzejoju krājumā «Mūza cīņās», 44.—45. lpp. Sis Raiņa dzejolis ir

pamatā viņa dzejolim «1913», kas zinātniskajā izdevumā publicēts

5. sēj., 277. lpp.

CIK DAUDZ DOMES BOs LIDZ ĪSTAI? (201. lpp )

Pirmpublicējums «Virpuja kalendārā 1908. gadam», 4.—5. lpp.

Saglabājies melnraksts (23074/36, bez apakšvirsraksta). Pēdējā rind-

kopa tajā atšķiras no pamatteksta: «Bet šinī brīdi uznāca policija,

izklīdināja mītiņu, apcietināja visus trīs runātājus un laida darbā na-

gaikas: cik daudz sitienu dabūjot, tik daudz domju dabūšot, teica

jokodams un pērdams viens policists, bet otrs — nopietnais iebilda:

jūs par daudz domju gribējāt, nu tad nedabūsat nekā; viss paliks pa

vecam.» Saglabājies arī tīrraksts (23076/14—16), kurā salīdzinājumā

ar publicēto tekstu beigās seko vēl šādas rindas: «.. un laida darbā

nagaikas.
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«Cik daudz sitienu dabūjat, tik daudz domju dabūsat, jūs dumpe-
nieki!» teica jokodams un pērdams viens policists.

Otrais, nopietnākais iebilda:

«Jūs par daudz domju gribējāt, nu tad nedabūsat nekā. Viss pa-

liks pa vecam, — kamēr būs nauda.»»

Dixi (latiņu vai.) — es esmu savu pateicis.
Quod erat demonstrandum (latiņu vai.) — kas ari bija jāpierāda.

MUSU LAIKU SAKĀMI VARDI (202. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 5. lpp.

Saglabājies ceturtā sakāmvārda melnraksts (23075/16) un visu

sakāmvārdu tīrraksts (22721/123).

SVĒRTI (202. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 9. augustā. Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā

1908. gadam», 6. lpp.

Saglabājies melnraksts (22721/124) un trīs tīrraksti (22721/125, 22721/

126 un 22721/127, visi datēti ar 1907. g. 9. augustu).

TAUPĪT NEPRATĒJS (203. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 6. lpp.

Saglabājies melnraksts (22736/45, bez virsraksta) un divi tīrraksti

(22721 129, bez virsraksta; 124819, bt virsrakstu «Taupības nepratējs

taupības nedēļā»).

LĒNA DABA (203. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 6. lpp.

Saglabājies melnraksts (22809/222, bez virsraksta), divi tīrraksti

(22721/130 un 123274/50, abi bez virsraksta) un pēdējo četru rindu

tīrraksts (22721/158, bez virsraksta).

RF.FORMISIT (203. lpp.)

Sacerēt 3 1906. g. 24. jūnijā. Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā

1908. gadam», 7. lpp.

Saglabājies melnraksts (22721/83, datēts ar 1906. g. 24. jūniju, ar

virsrakstu «Reformu draugi») un tirraksts (22721/131, datēts ar 1906. g.

24. jūniju, ar virsrakstiem «Reformu draugi», «Reformisti»).

KĀPURS PAR VANAGU (204. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 7. lpp.

Saglabājies melnraksts (22760,61, bez virsraksta) un tīrraksts (22721/

128, ar virsrakstu «Vanags un kāpurs»).
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DOMES DOMAS (204. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 18. augustā. Pirmpublicējums «Virpuja kalendārā

1908. gadam», 24. lpp.

Saglabājies melnraksts (23074/38, bez virsraksta) un trīs tīrraksti

(22721/132; 22721/133; 22721/134).

IZLĪDZINOŠĀ TAISNĪBA JEB: LĀCIS UN GOVS (204. lpp.)

Pirmo četru rindu pirmpublicējums MVM, 1901, 5. nr„ 400. lpp„

ar virsrakstu «Abi vainīgi!», bez paraksta un ar citām atšķirībām

no pamatteksta. Visas epigrammas pirmpublicējums «Virpuļa kalen-

dārā 1908. gadam», 24. lpp.

Saglabājies melnraksts (23075/2, ar virsrakstu «Liberāla izlīdzi-

noša taisniba») un četri tīrraksti (22721/135, ar virsrakstu «Liberālu

bezpartejība»; 22721/136, ar virsrakstu «Liberāla bezpartejība»; 22721/

137, ar virsrakstu «Liberālā izlīdzinošā taisnība jeb Lācis un govs»;

22721/138, ar virsrakstu «Liberāla bezpartejība»).

BĒGOT NOŠAUTI (205. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 18. augustā. Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā

1908. gadam», 24. lpp.

Saglabājies melnraksts (23073/50, bez virsraksta) un trīs tīrraksti

(22721/139; 22721/140; 22807/100).

SODA NAUDAS (205. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 2. oktobrī. Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā

1903. gadam», 25. lpp.

Saglabājies melnraksts (23074/39, datēts ar 1907. g. 2. oktobri,

bez virsraksta) un tīrraksts (22721/141, bez virsraksta).

POZITĪVS DARBS (205. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 1. oktobri. Pirmpublicējums «Virpuļa kalendāri

1908. gadam», 25. lpp.

Saglabājies melnraksts (23074/40, datēts ar 1907. g. L oktobri,

ar virsrakstiem «Reāls darbs», «Pozitīvs darbs») un tīrraksts (22721/

142).

LAIMĪGAIS (206. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 11. lpp.

Saglabājies melnraksts (22766/53, bez virsraksta) un divi tīrraksti

(23076/17, ar virsrakstu «Laimīgais muļķis»; 22922/189, tikai ar pie-

ciem pantiem).
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KADA VALSTSVĪRA UN ATKLĀTĪBAS DARBINIEKA 70-GADEJAS

DARBĪBAS JUBILEJA (207. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 12. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23076/18, kurā nav pēdējās rindkopas).

TAUTAS BALSIS (207. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 15. lpp.

Salīdzinājumā ar Krišjāņa Barona «Latvju dainām» «Tautas balsis»

ir gan nelielas tekstuālas atšķirības, tomēr būtībā (pēc satura) tās

saskan ar LD 31298, 3794, 3377, 32186 un 3807 pamatdziesmām un

variantiem.

TAISNAM SODAM NEIZBĒGSI (208. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 15. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23076,19), kurā ir Raiņa norāde «VVahr,

Jak». — domājams, «Der Wahre Jakob» —
literāri satīriska vācu so-

ciāldemokrātiska avīze, kas iznāca Stutgartē.

KA NĒĢERI lEDOMĀJAS KRISTĪGO DIEVU (209. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 16. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23076/20).

REKLĀMA UZ KAPA AKMEŅIEM (209. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 16. lpp.

MC2IGAIS MIERS (209 lpp.)
|fi liT

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 17. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22721/143).

LIELSKUNGS UN ZEMNIEKS (210. lpp.)

Vācu dzejnieka Gotfrīda Birgera dzejolis. Atdzejojuma pirmpub-

licējums «Virpuja kalendārā 1908. gadam», 17. lpp.

Saglabājušies trīs atdzejojuma tīrraksti (120794 19, ar virsiakstu

«Lielskungs un bauris»; 22721/144; 22721/145).

PIETRA ARETTNA KAPA UZRAKSTS (210. lpp.)

Vācu dzejnieka Eduarda Mērikes epigramma. Atdzejojuma pirm-

publicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 17. lpp.

Saglabājušies divi atdzejojuma tīrraksti (22766/60 un 22721/146),

kur atšķirībā no paraatteksta divrinde Izkārtota četrās rindās.

Renesanses laika itāliešu rakstnieks Pjetro Aretīno savos pamfletos

vērsies pret valdošām aprindām un baznīcu.
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NELAIMĪGA MĪLESTĪBA (210. lpp.)

Vācu dzejnieka Georga Hervēga epigramma. Atdzejota 1907. g.

18. februārī. Atdzejojuma pirmpublicējums «Virpuja kalendārā 1903.

gad-im», 17. lpp.

Saglabājušies divi atdzejojuma tīrraksti (22766/62, bez norādes par

autoru; 22721/150, kurā teksts izkārtots četrās rindās).

Vācu revolucionārais dzejnieks G. Hervēgs bijis aktīvs 1848. g.

revolūcijas dalībnieks, pēc revolūcijas sakāves viņš emigrēja uz

Sveici.

PAR MELNA CIRKULĀRA IZPILDĪŠANU (210. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 18. lpp.

Saglabājies melnraksts (23074/42) un tīrraksts (23076/21—22).

PAR DAUDZ ĀTRA KARJERA (211. lpp.)

Tulkojums no vācu valodas «Es geht zu schnell!». Tulkojuma

pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 18.—20. lpp.

Saglabājies teksta oriģināla izgriezums (2307694) no kāda vācu

laikraksta.

JAUNS PROJEKTS (213. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 12. jūlijā. Pirmpublicējums «Virpuja kalendārā

1908. gadam», 20.—22. lpp.

Saglabājies melnraksts (2307448—51, datēts ar 1907. g. 12. jūliju).

ĀRSTI MALDĪJUSIES (214. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 23. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23076/23).

BRĪVĪBAS CĪŅAS IZMAKSA (215. lpp.)

Tulkojums no vācu valodas «Die Kosten des Freiheitskampfes».

Tulkojuma pirmpublicējums «Virpuja kalendārā 1908. gadam», 25.—

26. lpp .

Saglabājies teksta oriģināla izgriezums (23076/95) no kāda vācu

laikraksta.

TIESA UN TAISNĪBA (215. lpp.)

Brīvs tulkojums no vācu valodas «Vermischtes». Tulkojuma pirmpub-

licējums «Virpuja kalendārā 1908. gadam», 26.-27. lpp.

Saglabājies teksta oriģināla izgriezums (2307699) no kāda vācu

laikraksta.
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TAUTAS LABOTĀJI (216. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 28.—30. lpp.

Lai gan Rainis pirmpublicējumā norādījis, ka stāsts ir tulkots no vācu

valodas, iespējams, to sacerējis pats Rainis un tikai cenzūras mal-

dināšanas dē) rakstījis, ka tas ir tulkojums.

NOVECOJUSIES PARUNA (218. lpp.)

Pirmpublicējums MVM, 1901, 5. nr., 399. lpp., ar virsrakstu «No-

verojusēs paruna», bez paraksta.

Saglabājušies pieci tīrraksti (2307693; 22721/151; 22721/152, bez

virsraksta; 22721/153; 23098/21).

NESAKI NEKAD MELUS! (219. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 49. lpp.

Saglabājies tīrraksts (2307G 24, bez virsraksta),

SODA MĪKSTINĀJUMS (219. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 49 Ipp.

VIŅŠ TO NEDARA (219. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 50. lpp.

Saglabājies tīrraksts Aspazijas rokrakstā (23075/51).

PELŅAS DEĻ (219. lpp.)
iTrTļ-tMiilif

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 50. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23076/25, bez virsraksta).

SKOLĒNS SPAILES (220. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuja kalendārā 1908. gadam», 50. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23076/26).

lESVĒTĪŠANAS STUNDA (220. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuja kalendārā 1908. gadam», 50. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23076/26).

KO VIŅŠ NO2ELOJA UZ NĀVES GULTAS (220. lpp.)

Vācu rakstnieka Ernsta Heidmaņa satīrisks stāsts. Tulkojuma pirm-

publicējums «Virpuja kalendārā 1908. gadam», 59.—60. lpp.

Saglabājies teksta oriģināla izgriezums (23076 100) no kāda vācu

žurnāla.
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IZ VĀCU DZIESMU GRĀMATAS (221. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 60. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23076/27).

KAPITĀLISTS PATS (222. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuja kalendārā 1908. gadam», 61. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23076/29, ar virsrakstu «Bagātnieks pats»,

tīrrakstā nav pēdējās rindkopas).

KAPITĀLISTA CIENĪGĀ (222. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 61. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23076/30).

KAPITĀLISTA MEITIŅAS (223. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 61. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23076/31, ar virsrakstu «Kapitālista meita»).

LABI AUDZINĀTA (223. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 62. lpp.

KAPITĀLISTA DĒLIŅI (223. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 62. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23076/32—33, bez virsraksta) un pēdējo divu

rindkopu tīrraksts (23076/34, ar virsrakstu «Kapitālista mazais dēliņš»).

KAPITĀLISTA MAZA MEITIŅA (224. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuja kalendārā 1908. gadam», 62. lpp.

Saglabājies tīiraksts (23076/35).

KAPITĀLISTA LIELIE DELI — STUDENTI (224. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 63. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23076/37—41, bez virsraksta). Pēdējā rinda

tīrrakstā: «Tā lieta neiet. Tie mani nevar uzgādāt augšā. Nonesat man

labāk gultu šurp lejā.»

KAPITĀLISTA DEVĪGAIS ONKULS (225. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 63. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23076/43).

KAPITĀLISTS PIE ĀRSTA (225. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuja kalendārā 1908. gadam», 64. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23076/44, bez virsraksta).
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KAPITĀLISTS KA BROTGANS (225. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1903. gadam», 64. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23076 45—46, ar virsrakstiem «Kapitālista mī-

lība», «Kapitālists kā brūtgāns»).

ZNOTS (226. lpp.)

Pirmpublicējums «Vapula kalendārā 1903. gadam», 64. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23076/47).

NĀKOŠAIS KAPITĀLISTS (226. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 64. lpp.

Saglabājies tīrraksts (2307649, bez virsraksta).

RŪPĪGAIS (226. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 65. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23076/51).

AIZGADIGAIS (227. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 65. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23076/52).

TAUPĪGAIS (227. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 65. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23076/53 ar virsrakstiem «Taupīgs saimnieks»,

«Taupīgais»).

LAIPNAIS (227. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 65. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23076/54).

PAR MUIŽNIEKIEM (227. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 66. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23076,57—60, ar virsrakstu «Muižnieki»).

ROKFELLERA AUTOGRĀFS (228. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam»,

67. lpp.

Saglabājies teksta oriģināla izgriezums (23076/118) no kāda vācu

laikraksta.
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SMALKJOTIGS VEIKALNIEKS (229. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 67.—68. lpp.

Saglabājies tirraksts (23076/62, ar virsrakstiem «Veikalnieks ar

līdzjūtīgu sirdi», «Smalkjūtīgs veikalnieks»).

KĀ VAR ATDABŪT PATĒRĒTU NAUDU (229. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam»,

68. lpp.

Saglabājies teksta oriģināla izgriezums (23076/lI2) no kala vācu

laikraksta. Oriģinālā tekstam nav virsraksta.

IZDEVUMI PAR VIENU BOMBARDAMENTU (230. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 68.—69. lpp.

AK TAI (230. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam»,

69. lpp.

Saglabājies tulkojuma tirraksts (23076/63).

JURAS NODALA (231. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 69.—70. lpp.

JAUNS ATRADUMS NOZIEDZNIEKU TIESĀŠANA (231. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam»,

70 lpp.

Saglabājies teksta oriģināla izgriezums (23076/111) no kāda vācu

laikraksta.

ARI JĀPAAUGSTINA CENA (232. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 70. lpp.

PELĒKAIS UN MELNAIS BARONS (232. lpp.)

5.—9. rinda sacerēta 1907. g. 9. augustā, pārējās rindas — 16.

augustā. Pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 72. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (23074/43, datēts ar 1907. g. 9. un

16. augustu; 23076/64—65).

IZ SLAVENU VIRU DZĪVES (233. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpuja kalendārā 1908. gadam», 73.—74. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23076/66—70, bez virsraksta).
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SAUCĒJU BALSIS

X Markss (235. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam»,

75. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (23076/72).

K. Marksa teiciens ņemts no «Kapitāla» pirmā vācu izdevuma

1. sējuma priekšvārda. Raiņa tulkojums atšķiras no vēlākā tulkojuma,

*kat. K. Markss, F. Engelss. Darbu izlase divos sējumos, 1. sēj. R.,

1950, 414. lpp.

K. Markss (235. lpp )

Tulkojuma pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam»,
75. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (23076/73).
K. Marksa teiciens ņemts no «Kapitāla» pirmā vācu izdevuma

1. sējuma priekšvārda. Raiņa tulkojums atšķiras no vēlākā tulkojuma,

skat. K. Markss, F. Engelss. Darbu izlase divos sējumos, 1. sēj. R.,

1950, 415. lpp.

K. Markss (235. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. galam»,

75. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (23076/74).

K. Marksa teiciens ņemts no «Kapitāla» pirmā vācu izdevuma

1. sējuma priekšvārda. Raiņa tulkojums nedaudz atšķiras no vēlākā

tulkojuma, skat. K. Markss, F. Engelss. Darbu izlase divos sējumos,

1. sēj. R., 1950, 414. lpp.

Ferd Lasāls (235. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam»,

75. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (23076/75).

Se 11 ij s (235. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam»,

76. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (23076/76).

I Kants (236. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam»,

76. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (23076/77—78).
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Iz sv. Jēkaba vēstules, bībelē, 5., 1.—6. Par bagātī-

bas alošanos (236. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums «Virpuļa kalendāra 1908. gadam»,

77. lpp.

Saglabājies tulkojuma tirraksts (23076/79). Bībelē Jaunajā derībā

ir svētā apustuļa Jēkaba grāmata, kura lidzigl visiem bībelē publi-

cētajiem tekstiem sadalīta nodalās un apakšnodaļās. Rainis citējis

5. nodaļas 1.—6. apakšnodaļu.

Vei 11 m g s (237. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam»,

77. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (2307680).

Vei 11 m g s (237. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam»,

77. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (2307680).

Dr. Džonsons (237. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam»,

78. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts 123076 80).

P. Garins (237. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums «Virpuja kalendārā 1908. gadam»,

78. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (23076/81).

E r a sms (238. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam»,

78. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (23076/82).

K. Markss (238. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam»,

78. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (23076/83). K. Marksa teiciens ņemts

no «Kapitāla» pirmā vācu izdevuma 1. sējuma priekšvārda. Raiņa

tulkojums atšķiras no vēlākā tulkojuma, skat. K. Markss, F. Engelss.

Darbu izlase divos sējumos, 1. sej. R., 1930, 415. lpp.
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Voltērs. Jūdeja (238. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam»
78.-79. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (2307684).

Fridrihs II (238. lpp.)

Pirmpublicējums «Virpula kalendārā 1908. gadam», 79. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (23076/85).

Niie (239. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums «Virpuja kalendārā 1908. gadam»,

79.—80. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (23076/86).

Gēte (240. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums «Virpuļa kalendārā 1908. gadam»,
80. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (23076'aT1.

Sopenhauers (240. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums «Virpuja kalendārā 1908. gadam»,

60. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (23076/88).

«VIRPULIS». 1909. g.

AR JAUNU GADUI AR JAUNU LAIMU (241. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 273. lpp.

Saglabājies melnraksts (22925/116, bez virsraksta) un tirraksts

(22953/I—2).

INTRESE PAR DOMI (242. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 3. novembrī. Pirmpublicējums DzD, 10. sēj.,

274. lpp.

Saglabājies melnraksts (22925/116, datēts ar 1908. g. 3. novembri,

bez virsraksta) un tīrraksts (22953/3—4).

BALSSTIESIBA (243. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 274.-275. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/5).
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MODERNS UZŅĒMĒJS (243. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 275. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/6).

PIEVILTAIS VELNS (243. lpp.)

Vācu dzejnieka Fridriha Rikerta dzejolis. Tulkojuma pirmpubli-

cējums «Dienas Lapas» literārajā pielikumā, 1900, 85. nr., 15. apr.,

ar apakšvirsrakstu «Pēc Fr. Rikerta».

Saglabājies tulkojuma izgriezums no laikraksta, kurā Rainis Iz-

darījis dažus labojumus (23076/98), un tirraksts (22953/7).

BALSS IZ PUBLIKAS (244. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 27b. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/8).

Rainis dzejolī ironizē par latviešu mecenāta Augusta Dombrovska

uzcelto namu, kurš nosaukts par Burtnieku pili, paredzēts mazāk no-

drošinātiem rakstniekiem un māksliniekiem un kura iemītniekiem vaja-

dzēja ievērot stingrus noteikumus.

Andēls-Ansons — Raiņa lugas «Pusideālists» galvenais komiskais

varonis, ar kura palīdzību dzejnieks izsmej tautībniekus.

GAISA ISTABA (245. lpp.)

Sacerēts 1905. g. Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 276.-277. lpp.

Saglabājies melnraksts (2292877, datēts ar 1905. g„ bez virsraksta)

un četri tīrraksti (22928/16; 22973/2; 22721/71; 22953/9, pirmie tris

bez virsraksta).

TĒVS UN DĒLS BĪLENSTEINI (245. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 277. lpp.

.Saglabājies melnraksts (22953/10) un tīrraksts Aspazijas rokiākstā

ar Raiņa izdarītiem labojumiem (22807/100, ar virsrakstu «Bilensteini

tēvs un dēls»).

Rainis atzinīgi piemin Augustu Bīlenšteinu, vācu mācītāju, kas

pievērsies latviešu valodas un etnogrāfijas pētīšanai. Viņa saraksiita

«Lettische Grammatik» (1863) bija savā laikā nozīmīgs darbs latviešu

valodniecībā.

SIRDS IR KURZEMNIEKA GODS (246. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 13. augustā. Pirmpublicējums DzD, 10. sēj.,
277. lpp.

Saglabājies melnraksts (23073/49, datēts ar 1907. g. 13. augustu)
un divi tīrraksti (22953 11 un 22807/99).
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NOSODĀMS KAILUMS (246. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 5. novembrī. Pirmpublicējums DzD, 10. sēj.,

277. lpp.

Saglabājies melnraksts (23072 11) un tirraksts (22953/12).

VECA GUDRĪBA (246. lpp.)

Piimpublicējums DzD, 10. sēj., 277. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22953/13; 22807/99, ar atšķirīgu rindu

secību).

IZMEKLĒŠANAS KOMISIJA (246. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 278. lpp.

Saglabājies tirraksts (22953/14, bez virsraksta).

NOLAIDĪBA (247. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 278. lpp.

Saglabājies tirraksts (22953/15).

VIEGLI TIKA CAURI (247. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 278. lpp.

Saglabājies tirraksts (22953/16).

FRANČU GODA PILSONIS FRIDRIHS SILLERS (247. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 279. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/17—18, ar virsrakstu «Goda pilsonis

Fridrihs Sillers»).

PROLETARIĀTS BEZ VADOŅIEM (248. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 280. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/19).

PRIEKS SIMTS GADIEM (249. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 280.—281. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/20—23).

VIKSES LAIZĪŠANA KA CĪŅAS VEIDS (251. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 282.-283. lpp.

Saglabājies tulkojuma uzmetums (121045) un tīrraksts (22953/24—29).

Satīras pamatā ir krievu rakstnieka K. Cukovska sacerējums.

Novērsta kjūda pēdējās rindkopas 3. rindā — «skriešu» labots par

«skrietu».
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ROMĀNS BAZNĪCA (253. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 284. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/30).

Sajā izdevumā novērsta kļūda 10. rindā — «romānu» labots par

«romāna».

MODERNA BRUŅU CEPURE (253. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj. 284. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/31).

ASPRĀTĪBAS TRŪKUMS PIE AMERIKĀŅIEM (254. Ipp.J

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 284.-285. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/32—33).

MODERNS PUTNS UN VECLAIKU PUTNS SACENSĪBA (255. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 285. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/34).

CILVĒCISKA NOGALINĀŠANA JEB ĀRSTI BENDES LOMA (255. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 285.-286. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/35—36).

BALZAKS UN ZAGLIS (256. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 286. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/37).

DIVĒJĀDI MĒRI (256. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 287. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (22953/38).

KUR BAGĀTIE LIEK NAUDU? (257. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 287.-288. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (22953/39—40).

LIKUMU AUGSTĀKAIS IZPILDĪTĀJS (258. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 288. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/41, ar virsrakstiem «Likuma devēji

un Izpildītāji», «Likumu augstākais izpildītājs»).
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DĀNIJAS APRINDAS UN NELAIMES (258. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 288.-289. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/42).

MORĀLE HAITI SALA (259. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 289. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/43).

AMATS NAU LAMĀTS (259. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 289. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953^44).

PAR KAMERILU (259. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 289.—290. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23074/44—47) un teksts Aspazijas rokraksti

(22953/45—48).

NAUDA (261. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 290.—291. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (22953/49—51).
Novērsta kļūda 12. rindā — «KaraJa II» labots par «Kārļa II».

KULTŪRAS AUGLI (262. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 292.-293. lpp.

Saglabājies uzmetums (23074/52) un teksts Aspazijas rokrakstā (22953/

52—54).

12 LIELĀ MEZA PURVA (263. lpp.)

Pirmpublicējums «Kultūras Balss» Satīriskajā kalendārā 1925, gadam,

6.—7. lpp., ar virsrakstu «No lielā meža purva».

Saglabājies tīrraksts (22953/55) un teksts Aspazijas rokrakstā (23072/

32—33, ar virsrakstu «No lielā meža purva»).

CAUR PASA SPEĶU (264. lpp.)

Pirmpublicējums «Kultūras Balss» Satīriskajā kalendārā 1925. ga-

dam, 5. lpp., ar virsrakstu «Ar paša spēku».

Saglabājies tīrraksts (22953/56).

ZĪDU JOKI

Bēru runa (264. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 294. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/58—59).
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Laupītāja rokās (265. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 294.-295. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/59—61).

Notiesātais (265. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 295. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/62).

kttDU REMDĒTĀJS (266. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 296. lpp.

Saglabājies teksts Aspazijas rokrakstā (22953/64),

PALDIES DIEVAM (266. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 296. lpp.

Saglabājies teksts Aspazijas rokrakstā (22953/64, ar virsrakstu Raiņa

rokrakstā).

ALU VAR (266. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 296. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/65).

NAU SLAPJU (266. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 296. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/65).

TAUPĪBAS BIEDRĪBA (267. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 296. lpp.

Saglabājies teksts Aspazijas rokrakstā (22953/66).

NETEIKTA TAISNĪBA (267. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 297. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/67).

PRETĪ NEDOTS (267. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 297. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/68).

PAR PUSRUBLI (267. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 297. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/69).
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KAS TO BOTU DOMĀJIS (208. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 297. lpp.

Saglabājies tirraksts (22953/70).

SMALKAS PARAŠAS (268. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 298. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/71).

VIŅA NODARBOŠANĀS (268. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 298. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/72).

VIŅA APRĒĶINS (269. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 298. lpp.

Saglabājies tirraksts (22953/73).

MĒRKAĶU KRĀTIŅA PRIEKŠA (2b9. lpp.)

Piimpublicējums DzD, 10. sēj., 298. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/74).

PAR SKOLAS NAMIEM (269. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 298.-299.

Saglabājies tīrraksts (22953/75).

NEMALDĪBAS (269. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 299. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/76).

PRETSTATS (270. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 299. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/77).

GRĒKOS KRIŠANA (270. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 299. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/78).

JAUNA BĪBELE (270. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 299. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/78).
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LAIMĪGS (270. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 299. lpp.

Saglabājies tirraksts (22953/79).

LĪDZĪBA (271. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 300. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/80).

JAUNA STRĀVA (271. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 300. lpp.

Saglabājies tīrraksts (2295381).

KRIETNAS NAMAMĀTES (271. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 300. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/82).

KAPITĀLISTS PATS (272. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 301. lpp.

Saglabājies tirraksts (22953/84 —85, ar apakšvirsrakstu «Vienmēr

taupīgs»).

KAPITĀLISTA CIENĪGA (272. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 301.—302. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/86—89).

KAPITĀLISTA MEITIŅAS (273. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 302.—303. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/83, 90—92).

KAPITĀLISTA ZNOTS (274. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 303. lpp.

Saglabājies tīrraksts (229">3 93).

KAPITĀLISTA MAZAIS DĒLIŅŠ (275. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 303. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/94).

KAPITĀLISTA LIELAIS DĒLIŅŠ (275. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 303. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/95).
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KAPITĀLISTA LIELIE DELI — STUDENTI (275. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 303.—304. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/96—100).

SVEŠS ĪPAŠUMS (276. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 304. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/101).

RUBLIS UN VIŅA BĒRNI (276. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 304. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/102).

STARPĪBA (277. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 305. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953 103).

PAR VELTI MĪLĒTS (277. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 305. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/104).

BRĪNUMS (277. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 305. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/105).

LAIMĪGA SADERINĀŠANAS (277. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 305. lpp.

Saglabājies tirraksts (22953/106).

BRŪTGĀNA PAGĀTNE (270. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 306. lpp.

Saglabājies tirraksts (22953/107).

SASNIEGTS MĒRĶIS (278. lpp.)

Pirmpublicējums DzD. 10. sēj., 306. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/108).

VIŅU MĪLESTĪBAS DZIĻUMS (279. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 307. lpp

Saglabājies tīrraksts (22953/109).
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VIŅA VISA TAISNĪBA (279. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 307. lpp.

Saglabājies tirraksts (22953/110).

VIŅU SAVSTARPĒJA PAZĪŠANAS (279. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 307. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/111).

VIŅU SATIKSME (280. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 307. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/112).

VIŅU KOPDZĪVE (280. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 308. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/113).

VIŅU PRASĪJUMI NO LAULĪBAS DZIVES (280. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 308. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/114).

GALA IZNĀKUMS (280. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 308. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/114).

NĀKAMAIS REALPOLITIKIS (281. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 308.—309. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/115—116).

«Dc Tribune» — Holandes strādnieku partijas laikraksts. Iznāca

Amsterdamā (1907—1930).

KAPITĀLISTU SABIEDRĪBA (282. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 310. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/117, ar virsrakstu «Kapitālista labda-

rība»).

KAPITĀLISTA CILVĒKMĪLESTĪBA (282. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 310. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/118).

KAPITĀLISTA TIKUMĪBAS VEICINĀŠANA (282. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 310. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953 119).
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SALAUZTA SIRDS (283. lpp)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 310. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/120).

UPURI PRIEKS LABDARĪBAS (283. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 311. lpp.

Saglabājies tirraksts (22953/121).

Domājams, burti V. J. nozimē «Der VVahre Jakob» — literāri satl

riska vācu sociāldemokrātiska avize.

ÜBAGOŠANAS MACIBA (283. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 311. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/122).

KA VIŅI RADA (284. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 312. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953 123).

KA VIŅI TIEK UZŅEMTI (204. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 312. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/124).

PUBLIKA (285. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 313. lpp.

Saglabājies tinaksts (22953/125).

KRITIKA (285. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 313. lpp.

Saglabājies tinaksts (22953/125).

PASI SAVA STARPA (285. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 313. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/125).

REDAKCIJAS (285. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 313. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/126).
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KA VIŅI DZĪVO (286. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 313. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22953/126).

DZIVES PANĀKUMI (286. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 314. lpp.

Saglabājies tirraksts (22953/127).

SAUCĒJU BALSIS

K. Markss (287 lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 315. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (23075/73) un teksts Aspazijas rok-

rakstā (22953/128).
K. Marksa teiciens ņemts no «Kapitāla» pirmā vācu izdevuma 1. sē-

juma priekšvārda. Raiņa tulkojums atšķiras no vēlākā tulkojuma, skat.

K. Markss, F. Engelss. Darbu izlase divos sējumos, 1. sēj. R., 1950,

415. lpp.

E r a sm s (287. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 315. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (23074/54) un teksts Aspazijas rok-

raksta (22953/129).

Fr a n k1 i n s (287. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 315. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (22953/130).

2 a n s Pols (287. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 315. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (23074/57) un teksts Aspazijas rok-

rakstā (22953/131).

Stjuarts Mills (287. lpp)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 315. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (23074/57) un teksts Aspazijas rok-

rakstā (22953/132).

11 ci ne (287. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 315. lpp.

Saglabājies tulkojuma teksts Aspazijas rokrakstā (22953/133).
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Emersons (288 lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 316. lpp.

Saglabājies tulkojuma tirraksts (229.53/134).

Pestaloci js (288. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 316. lpp.

Saglabājies tulkojuma tirraksts (23074/57) un teksts Aspazijas rok-

rakstā (22953/135).

Emersons (288. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 316. lpp.

Saglabājies tulkojuma tirraksts (22953/136).

H. Dlordžs (288. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 316. lpp.

Saglabājies tulkojuma tirraksts (22953/137).

X ā r 1 a i 1 s (289. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 316. lpp.

Saglabājies tulkojuma tirraksts (22953/138).

Fr. Sillers (289. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 317. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (22953/139).

Ķīniešu sakāmsvārds (289. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 317. lpp.

Saglabājies tulkojuma tirraksts (23074/55) un teksts Aspazijas rok-

rakstā (22953/140).

E n ri ko F c rr 1 (289 lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 317. lpp.

Saglabājies tulkojuma teksts Aspazijas rokiakstā (22953/141).

Iz budistu rakstiem (289 lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 317. lpp.

Saglabājies tulkojuma tiiraksts (23074/56! un teksts Aspazijas rok-

rakstā (22953/142).

L. Feierbahs (290. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 317. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (22953/143).
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Pes t a 1o c i j s (290 lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 317. lpp.

Saglabājies tulkojuma tirraksts (23074/57) un teksts Aspazijas rok-

rakstā (22953/144).

Pesta loci js (290. lpp)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 317. lpp.

Saglabājies tulkojuma tirraksts (22953/145).

V. Vei 11 m g s (290. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 318. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (22953/146).

Montesk jē (290. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 318. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (22953 147).

Rūd. Jērings (291. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 318. lpp.

Saglabājies tulkojuma teksts Aspazijas rokrakstā (22953/148).

Fihte (291. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 318. lpp.

Saglabājies tulkojuma tirraksts (22953/149).

Markss (291. lpp)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 318. lpp.

Saglabājies tulkojuma tirraksts (22953 150).

X Marksa teiciens oemts no «Kapitāla» otrā vācu izdevuma 1. sē-

juma pēcvārda. Raiņa tulkojums atšķiras no vēlākā tulkojuma, skat.

K. Markss, F. Engelss. Darbu izlase divos sējumos, 1. sēj. R., 1950,

420. lpp.

F. Lasā ls (291 lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 318.—319. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (22953/151).

J. G. Fih te (292. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 319. lpp.

Saglabājies tulkojuma tirraksts (23074/59) un teksts Aspazijas rok-

rakstā (22953/152).
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RiČJ/rds Rombolds (292. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 319. lpp.

Saglabājies tulkojuma teksts Aspazijas rokrakstā (22953/153).

Ve i 111 ng s (292. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 319. lpp.

Saglabājies tulkojuma tirraksts (22953/154).

Markss (292. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 319.—320. lpp.

Saglabājies tulkojuma tirraksts (22953/155).
K. Marksa teiciens ņemts no «Kapitāla» otri vācu izdevuma 1. «*•

juma pēcvārda. Raiņa tulkojums atšķiras no vēlākā tulkojuma, skat.

K. Markss, F. Engelss. Darbu izlase divos sējumos, 1. sēj. R., 1950,

420. lpp.

Ābrahams Linkolns (293 lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 320. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (22953/156).

Emersons (293. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj, 320 lpp.

Saglabājies tulkojuma tirraksts (22953/157).

Vei 11 m g s (294. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 321. lpp.

Saglabājies tulkojuma tirraksts (22953 158).

Veitllngs (294. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 321. lpp.

Saglabājies tulkojuma tirraksts (22953 158).

Veitllngs (294. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 321. lpp.

Saglabājies tulkojuma tirraksts (22953 159).

Veitllngs (294 lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 321. lpp.

Saglabājies tulkojuma tirraksts (22953 159).



K. Markss (295. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 321.—322. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (27074/74) un teksts Aspazijas rok-

rakstā (22953/160).

K. Marksa teiciens pemts no «Kapitāla» pirmā vācu izdevuma 1. sē-

juma priekšvārda. Raiņa tulkojums atšķiras no vēlākā tulkojuma, skat.

K. Markss, F. Engelss. Darbu izlase divos sējumos, 1. sēj. R., 1950,

416. lpp.

X ā r 1 a i 1 s (295. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 322. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (23074/59) un teksts Aspazijas rok-

rakstā (22953 161).

Voltērs. Lūgšana (295. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 322. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (21074/60) un teksts Aspazijas rok-

rakstā (22953162).

Voltērs. Kāpurs un tauriņš (290. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 322.—323. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (23074 61) un teksts Aspazijas rok-

rakstā (22953/163).

Dž. S t Mills (296. lpp.)

Tulkojuma pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 32d. lpp.

Saglabājies tulkojuma tīrraksts (22953/164).



KOMENTĀROS LIETOTIE SAĪSINĀJUMI

DzD —J. Raioa kopoti raksti «Dzīve un darbi»

JCIx — žurnāls «Jaunais Cīrulītis»

LD — «Latvju dainas», 1.—6. sēj. Sakopojis

Kr. Barons. Pēterburga, 1894—1915

MVM — «Mājas Viesa Mēnešraksts»

MVp — «Mājas Viesa» literārais pielikums
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PERSONU RĀDĪTĀJS

Akmentiņa Dace (īst. v. Steinberga Doroteja, 1858—1936), aktrise —316

Alksnis Ādams (1864—1897), gleznotājs un grafiķis — 38, 311

Alunāns Ādolfs (ps. Vecais Ādolfs, 1848—1912), aktieris, latviešu teātra

un dramaturģijas pamatlicējs — 35, 38, 56, 94, 128, 142, 310,311

Alunāns Indriķis (1835—1904), tulkotājs, žurnālists un grāmatizde-

vējs — 137

Alunāns Juris (1832—1864), dzejnieks — 49

Anakreonts (ap 550 p. m. ē.), sengrieķu dzejnieks — 16, 306

Apiņš, skat. Duburs Jēkabs

Apsāns Juris (1825—1899), Pliekšānu ģimenes paziņa un kaimiņš, do-

mājams, Raiņa māsas Doras krusttēvs — 97, 98

Aretino Pjetro (1492—1556), itāliešu rakstnieks un publicists — 210, 359

Aretins Pietrs, skat. Aretino Pjetro

Arons Matīss (1858—1939), žurnālists un bibliogrāfs — 63, 317. 320

Asars Jānis (1877— 1908), literatūras kritiķis, publicists — 344

Arpazija (īst. v. Elza Pliekšāne, 1865—1943), dzejniece un dramatuīģe,
Raiņa dzīvesbiedre — 142, 339, 351, 352, 355, 361, 368, 371,372,

378—382

Avksentijevs Nikolajs (1878— 1943), 1905. g. Pēterburgas strādnieku pa-
domes loceklis, pēc Oktobra revolūcijas emigrants — 184

Balzaks Onorē dc (1799—1850), franču rakstnieks
— 256, 370

Barons Krišjānis (1835—1923), folklorists, rakstnieks un publicists —

351, 359

Baumanis Arturs (1867—1904), gleznotājs — 10, 38, 311, 323

Bekers Johans Filips (1809 -1886), vācu un starptautiskās strādnieku

kustības darbinieks — 233

Bentams Džeremijs (1748—1832), angļu filozofs, sociologs un jurists —

248

Beranžē Pjērs 2ans (1780—1857), franču dzejnieks — 234, 340

Piezīme. Peisonu rldltfijt nav iekļautas personas, par kurlm nav U«
devies iegūt tuvākas zir.as



385

Bergmanis Fricis (1860—1898), žurnālists, publicists, «Dienas Lapas» pir-
mais redaktors — 93, 317

Bērings Emīls Ādolfs (1854—1917), vācu mediķis — 183

Bērnss Roberts (1759—1796), skotu dzejnieks — 18—20, 300, 307

Bilenšteins Augusts (1826—1907), vācu mērītājs Latvijā, publicists, va-

lodnieks, etnogiāfs — 245, 368

Birgers Gotfrīds Augusts (1747—1794), vācu dzejnieks — 210, 359

Birkerte Marija, skat. Saule-Sleine Marija

Birkerts Antons (1876— 1971), literatūras kritiķis un rakstnieks, LPSR

Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
— 307, 356

Birkerts Pēteris (1881 —1956), publicists un folklorists, LPSR Nopelniem

bagātais kultūras darbinieks — 98, 312, 323, 325

Bisnieks Pēteris (1353—1911), laikrakstu un grāmatu izdevējs — 318

Blaumanis Rūdolfs (I8(>3—1908), rakstnieks — 128, 142, 336

Bloss Vilhelms (1819—1927), vācu publicists un vēsturnieks — 260

Bokaco Džovanni (1313—1375), itāliešu rakstnieks — 323

Borherts Bernhards (1863—1945), vācu gleznotājs, dzīvojis un darbojies
Latvijā — 38

Boriss, skat. Dīriķis Bernhards

Brēdenfelds X., grāmatu un laikrakstu mu-vejs Pēterburgā — 3J9

Brigadere Anna (ps. Maija, Brigadere Maija, 1857—1940), aktrise — 316

Brutāne Valija (dz. 1911), dzejniece — 316

Budenbroks Gustavs Johans (1758—1821), Baltijas vācu jurists. Vidze-

mes likumu komisijas loceklis — 37, 310

Burns R., skat. Bērnss Roberts

Bušs Vilhelms (1832—1908), vācu rakstnieks, zīmētājs, gleznotājs —

9, 304

Čakste Jānis (1859—1927), buržuāzisks politisks darbinieks — 160, 342,

343

Cernovs Viktors (1876—1952), krievu politisks darbinieks, eseru teo-

rētiķis — 252

Cukovskis Kornejs (1882—1969), krievu padomju rakstnieks, literatūras

zinātnieks — 251, 369

Darvins Čārlzs (1809—1882), angļu dabaszinātnieks — 220

Deglavs Augusts 11862—1922), rakstnieks — 193, 338, 339, 34J. 353

Diogēns (ap 450 p. m. ē.), sengrieķu filozofs — 40

Dīriķis Arturs (1855—1926), ārsts un žurnālists — 92

Dīriķis Bernhards (1831— 1892), žurnālists un sabiedrisks darbinieks, ilg-

gadējs laikraksta «Baltijas Vēstnesis» redaktors — 47, 52, 58,

313, 314

Dombrovskis Augusts (1845—1927), rūpnieks, sabiedrisks darbinieks —

244, 245, 368

Dora, skat. Pliekšāne Dora

Draidens Džons (1631— 1700), angļu rakstnieks — 35, 310

Dravnieks (Dravipš-Dravnieks) Jēkabs (1858—1927), valodnieks, literāts,

grāmatizdevējs — 130, 134. 137, 334
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Dubasovs Fjodors (1845—1912), 1905. g. decembra bruņotās sacelšanās

apspiešanas vadītājs Maskavā — 169

Dubrovins Nikolajs (1837—1904), ģenerālis, reakcionārs vēsturnieks,

žurnālists — 251

Dubors (ist. v. Ariņš) Jēkabs (1866—1916), aktieris, režisors un

skatuves mākslas pedagogs — 38, 311

Džordžs Henrijs (1839—1897), amerikāņu rakstnieks un tautsaimnieks —

288, 379

Džusti Džuzepe (1809—1850), itāliešu dzejnieks — 340

Eduards VII (1841— 1910), Lielbritānijas un Īrijas karalis no 1901. g. —

259

Eglītis Viktors (1877—1945), rakstnieks, pēc 1905. g. revolūcijas deka-

dents — 191. 353

Emersons Ralfs (1803—1882), amerikāņu filozofs ideālists — 288, 293,

379, 381

Emets Roberts (1778—1803), īru nacionālais varonis, sodīts ar nāvi —

249, 250

Engelss Fridrihs (IH20—1895), viens no zindtniskā komunisma pamat-
licējiem — 198, 355, 365, 366, 378, 380—382

Erasms Roterdamietis (1466—1536), Niderlandes rakstnieks un humā-
nists — 238, 287, 366, 378

Ermanis Pēteris (1893—1969), rakstnieks un literatūras kritiķis, pēc
1944 g. emigrants — 302

Erods, skat. Herods

Feierbahs Ludvigs (1804—1872), vācu filozofs materiālists un ateists —

290, 300, 379

Ferdinands VII (1784—1883), Spānijas karalis — 259, 260

Ferrl Enriko (1856—1929). itāliešu jurists — 289, 379

Fihte Johans Gotlībs (1762—1814), vācu filozofs — 291, 292. 380

Foss Johans Heinnhs (1751—1826), vācu apgaismes laikmeta rakst-

nieks — 48, 313

Franklins Bendžamins (1706—1790),amerikāņu valstsvīrs un publicists —

49, 287, 378

Fridrihs II (1712—1786), Prūsijas karalis no 1740. g. — 238, 367

Galilejs Galileo (1564—1b42), itāliešu astronoms un fiziķis —
145

Garins (īst. v. Mihailovskis) Nikolajs (1852—1906), krievu rakstnieks,

inženieris — 237, 366

Garins P., skat. Garins Nikolajs
Gēte Johans Volfgangs (1749—1832), vācu dzejnieks — 17, 240. 306,

307, 347, 367

Gladstons Vilļams (1809—1898), angļu valstsvīrs — 58

Graudiņš Kārlis (1863—1915), žurnālists — 142, 145, 333—335

Grosvalds Fridrihs (1850—1924), buržuāzisks sabiedrisks un politisks
darbinieks — 160, 342

Gulbis Ansis (1873—1936), rakstnieks un grāmatizdevējs. Izdevis ari

Raiņa kopotus rakstus «Dzīve un darbi» — 339
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Hamiltons Aleksandra (1757—1804), reakcionārs ASV valsts darbi-

nieks — 248

Haugs Johans Fridrihs (1761—1829), vācu dzejnieks — 46, 313

Hauptmanis Gerharts (1862—1946), vācu rakstnieks, dramaturgs — 142

Hēgelis Georgs Vilhelms Fridrihs (1770—1831), vācu filozofs — 291

Heidmans Ernsts, vācu rakstnieks — 220, 361

Heine Heinrihs (1797—1856), vācu dzejnieks — 22, 140. 198, 233, 287,

303, 308, 355, 378

Herois (37—4 p. m. ē.), Jūdejas valdnieks — 214

Hervēgs Georgs (1817—1875), vācu 1848. g. revolūcijas dzejnieks —

210, 360

Homērs, leģendārs sengrieķu dzejnieks, senatnē un vēlāk uzskatīts par

poēmu «Uiāda» un «Odiseja» autoru — 126, 331

Homjakovs Aleksejs (1804—1860), rakstnieks slavofils — 251

Hrustaļovs Pjotrs (īst. v. Nosars Georgs, 1879—1919), krievu politisks
darbinieks — 184, 215

Ibsens Henriks (1828—1906), norvēģu dramaturgs — 353

Igo Viktors (1802—1885), franču rakstnieks
—

234

Jakobsons M., tipogrāfijas īpašnieks Rigā — 302

Jansons Emīls, žurnālists — 37

Jēkabsons (Jakobsonsi Kārlis (1879—1946), dzejnieks un tulkotājs —

191, 353

Jērings Rūdolfs (1818—1892), vācu jurists — 291. 380

Jurjāns Andrejs (1856—1922), komponists, diriģents un mūzikas peda-
gogs — 38, 94, 311, 321

Jurjāns Augusts (1875—1942), laikrakstu izdevējs — 344

Jurjāns Juris (1861 —19401, mežradznieks, diriģents un mūzikas peda-

gogs — 94, 321

Jurjāns Pāvuls (1866—1948), dziedāšanas pedagogs, diriģents, kompo-
nists — 94. 321

Jurjāns Pēteris (1851—?), brāju Jurjānu mežraga kvarteta dalībnieks,

mūzikas instrumentu tirgotājs — 321

Juška Antans (1819—1880), lietuviešu folklorists, etnogrāfs, leksiko-

grāfs — 308, 313

Kaligula Gajs Cēzars (12—41), Romas ķeizars — 168, 345

Kalniņš Jānis (1860—1923), advokāts un žurnālists, «Baltijas Vēstneša»

līdzstrādnieks — 93

Kampe Joahims Heinrihs (1746—1818), vācu pedagogs un rakstnieks —

248, 249

Kants Imanuēls (1724— 1804), vācu filozofs — 236, 365

Kārkliņš Jēkabs (1867—1960), dziedonis, LPSR Nopelniem bagātais
mākslas darbinieks, mūzikas teorijas pedagogs — 317

Kārlails Tomass (1795—1881), angļu reakcioridi; vēsturnieks, filozofs un

publicists — 199, 289. 295, 356, 379, 382

Kārlis 11, Sicīlijas karalis
— 261
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Katulls Gajs Valērijs (ap 87—ap 54 p. m. ē.), romiešu dzejnieks —

14, 305, 306

Klāviņš, arī Kiinklivmš, skat. Purinu Klāvs

Klemanso 2oržs (1841— 1929), franču valstsvīrs — 230, 256, 257

Klements XI (1649—1721), pāvests 1700.—1721. g. — 261

Klivelends, skat. Klivlends

Klīvlends Grovers (1837—1908), ASV prezidents 1885 —1889. un 1893 —

1897. g. — 58

Klopštoks Fridrihs Gotlībs (1724—1803), vācu dzejnieks — 248

Klotss Anaharsiss (īst. v. 2ans Batists Klotss, 1755—1794), franou

filozofs, publicists un politisks darbinieks — 248

Klusiņš Miķelis (1847—1907), skolotājs un literāts — 94, 321

Kohs Roberts (1843—1910), vācu bakteriologs — 183

Kojcovs Aleksejs (1809—1842), krievu dzejnieks — 21, 307

Kostērs Saris dc (1827—1879), beļģu rakstnieks — 323

Kostjuško Tadeušs (1746—1817), polu tautas nacionālais varonis — 248

Kreicbargs Jānis (1864—1948), buržuāzisks sabiedrisks darbinieks, žur-

nālists — 342

Kromvels Olivers (1599—1658), Anglijas valstsvīrs — 249

Krūzd Kārlis (1884—1960), dzejnieks — 191, 342, 353

Lapas Mārtiņš (1846—1909), žurnālists, rakstnieks, tulkotājs — 36, 47,

92, 93, 310

Lasāls Ferdinands (1825—1364), vācu strādnieku kustības darbinieks,

sīkburžuāzisks sociālists — 233, 235, 291, 365, 380

Lautenbahs Jēkabs (ps. Jūsmiņš, 1847—1928), rakstnieks — 319, 321

Legzdiņš Ansis (ap 1855—1914), gleznotājs, 80. gados pazīstams kā un-

Leimanis Jānis (1876—1919), grāmatizdevējs un literāts — 180, 350

Lesings Gotholds Efraims (1729—1781), vācu rakstnieks, literatūras un

mākslas teorētiķis — 345

Lihtenbergs Georgs Kristofs (1742—1799), vācu fiziķis un rakstnieks,

populāru aiorismu autors — 199, 356

Linkolns Ābrahams (1809—1865), ASV prezidents 1801.—1865. g„ noga-
lināts atentātā — 293, 381

Lists Ferencs (1811—1886), ungāru pianists un komponists — 233

Līventāls Ansis (1803—1878), dze]nieks — 53, 132

Lize, skat. Pliekšane Lize

Luijs Filips (Ludviķis Filips, Ludviķis XIX, 1773—1850), Francijas ka-

ralis 1830.—1848. g. — 234

Lukiāns (ap 120—pēc 180), grieķu rakstnieks — 40, 303, 311

Makšu Rolands, diletantisku lugu autors — 39, 311

Malbranžs Nikols (1638—1715), franču filozofs — 296

Marats 2ans Pols (1743—1793), franču buržuāziskās revolūcijas daibl-

nieks — 248
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Marciāls Marks Valērijs (ap 42—102). romiešu dzejnieks — 7, 13, 304

305. 331

Markss Kārlis (1818—1883), zinātniskā komunisma pamatlicējs, starp-

tautiskā proletariāta vadonis — 235, 238, 287, 291, 292, 295, 365

366, 378, 380—382

Māteru Juris (1845—1885), rakstnieks un publicists — 58, 93, 350

Mekss E., tipogrāfijas īpašnieks Pēterburgā — 339

Mendvils Bernards (1670—1733), angļu rakstnieks un ekonomists, pēc

profesijas ārsts — 196, 354

Mērike Eduards (1804—1875), vācu rakstnieks — 210, 359

Milenbahs Kārlis (1853—1916), valodnieks — 126, 132—134, 139, 140,
331—334

Mills Džons Stjuarts (1806—1873), angļu filozofs un ekonomists — 287,
296, 378. 382

Milukovs Pāvels (1859—1943), krievu reakcionārs politisks darbinieks,

kadetu partijas līderis — 252

Misiņš Jānis (1862—1945), bibliogrāfs — 302

Monteskļē Saris Luijs (1689—1755), franču rakstnieks, publicists un

filozofs — 290, 380

Mūrs Tomass (1779—1852), īru dzejnieks — 250

Napoleons I Bonaparts (1769—1821), Francijas ķeizars 1804.—1815. g. —

260

Nīče Fridrihs (1844—1900), vācu filozofs — 198, 199, 239, 300, 355,

356. 367

Niedra Andrievs (1871 —1942), kontrrevolucionārs sabiedriski politisks
darbinieks, rakstnieks — 346

Nikolajs II (1868—1918), Krievijas cars 1894.—1917. g. — 344, 351

Ovidijs Publijs Nasons (43 p m ē. — 17 m. ē), romiešu dzejnieks —

11, 305

Ozoliņš Kārlis (1866—1933), advokāts, Krievijas 1. Valsts domes de-

putāts — 160, 342, 343

Ozols Jānis (1859—1906), grāmatizdevējs — 339, 346

Pastērs Luijs (1822—1895), franču mediķis un dabaszinātnieks
— 35

Pavasaru Jānis (īst. v. Veismanis Jānis, 1867—1913), žurnālists un

dzejnieks — 140

Pens Tomass (1737—1809), progresīvs amerikāņu politisks darbinieks

un publicists — 248

Pestalocijs Johans Heinrihs (1746—1827), šveiciešu pedagogs un filo-

zofs — 248, 288, 290, 379, 380

Petēfi Sandors (1823—1849), ungāru dzejnieks un revolucionārs — 340

Pliekšāne Dora, skat. Stučka Dora

Pliekšāne Līze (1854—1897), Raiņa vecākā māsa — 318

Po Edgars Alans (1809—1849), amerikāņu rakstnieks — 248

Poruks Jānis (1871— 1911), rakstnieks — 153

Pumpurs Andrejs (1841— 1902), dzejnieks — 94, 317
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Purāts Jūlijs (1835—1897), komponists un kordiriģents — 38, 311

Purics, skat. Purits Alfrēds

Pūriņu Klāvs (īst. v. Pūriņš Nikolajs, 1858—1935), žurnālists un rakst-

nieks — 93, 127, 128, 130—132, 135, 141, 142, 144—146, 315,

331—334

Puriškēvičs Vladimirs (1870—1920), krievu reakcionārs politisks darbi-

nieks, melnsimtnieks — 222, 251

Purīts (ari Purics) Alfrēds (1878—1936), mākslinieks, mākslas kritiķis —

338

Puškins Aleksandrs (1799—1837), krievu dzejnieks — 22, 46, 306,

308, 312, 313, 330

Rādens, Baltijas vācu muižnieks, aktīvs 1905. g. revolūcijas apspie-

dējs — 345, 346

Raits Oivils (1871—1948), amerikāņu aviokonstruktors un lidotājs —

255

Reke, Baltijas vācu muižnieks, aktīvs 1905. g. revolūcijas apspiedējs —

169, 346

Rentgens Vilhelms Konrāds (1845—1923), vācu fiziķis — 183

Rikerts Fridrihs (1788—1866), vācu dzejnieks — 368

Rode-Ebelings Hermanis (1846—1906), vācu režisors, Rīgas Latviešu

teātra direktors 1886. -1893. g. — 39, 47, 92—94

Rokfellers Džons (1839—1937), amerikāņu miljonārs — 182, 228, 350,

363

Rombolds Ričards, angļu politisks darbinieks, demokrāts — 292, 380

Rops Jūliuss (1872—1919), Baltijas vācu muižnieks — 343

Rozentāls Jānis (1866—1916), gleznotājs — 38

Ruge Arnolds (1803—1880), vācu filozofs un publicists — 40, 311

Rnperts Adrians (1837—1907), latviešu preses cenzors Rīgā — 318,

338

Sapfo (6. gs. p. m. ē.), grieķu dzejniece — 15, 16, 306

Saule-Sleine Marija (dz. 1895), skolotāja un valodniece — 323, 325

Sen-2ists Luijs Antuāns (1767—1794), franču buržuāziskās revolūcijas
dalībnieks

— 184

Silinš Matiss (1861—1942), etnogrāfs un dzejnieks — 318

Skribanovičs, drēbnieku darbnīcas ipašnieks Rīgā — 81, 93

Skribans, skat. Skribanovičs

Skujenieks Edvarts, skat. Vensku Edvarts

Stefenhdgens Johans Fridrihs (1744—1812), grāmatizdevējs Jelgavā —

51

Stenders Gothards Fridrihs (saukts Vecais Stenders, 1714—1796), mā-

cītājs, valodnieks, rakstnieks — 92, 308

Stratons (3. gs. p.m.ē.), sengrieķu filozofs — 13, 305

Strickis, alusdaritavas ipašnieks Rīgā — 87, 94

Stučka Dora (1870—1950), revolucionāra sabiedriska darbiniece, Raiņa

jaunākā māsa, padomju valsts darbinieka Pētera Stučkas dzī-

vesbiedre — 316, 318
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Stučka Pēteris (1865—1932), Komunistiskās partijas, Padomju valsts

un starptautiskās strādnieku kustības darbinieks, padomju tie-

sību zinātnieks — 301—303, 317, 323

Sulla Lūcijs Kornēlijs (138—78 p. m. ē.). romiešu valstsvīrs
— 168

Svilts Džonatans (1667—1745), Iru rakstnieks un publicists — 197, 355

Šekspīrs Viljams (1564—1616), angļu dramaturgs — 40

Sellijs Persijs Bišijs (1792—1822), angļu dzejnieks — 235, 365

Sepskis Oskars (1850—1914), ērģelnieks un komponists — 38, 311

Siller3 Fridrihs (1759—1805), vācu dzejnieks — 247, 248, 289, 347,
369, 379

Sillings Oto (1874—1929), Baltijas vācu žurnālists — 345, 349

Slēgels Fridrihs (1772—1829), vācu dzejnieks un filozofs — 9

Smits Pēteris (1869—1938), valodnieks, etnogrāfs un folklorists —

309. 312

Sopenhauers Arturs (1788—1860), vācu filozofs ideālists — 240, 367

Tiberijs Klaudijs Germaniks (10—54), Romas ķeizars — 345

Tilbergs Jānis Roberts (1880—1972), gleznotājs, grafiķis, tēlnieks,

pedagogs, LPSR Tautas mākslinieks — 38

Tjērs Ādolfs (1797—1877), franču valstsvīrs un vēsturnieks, Parizes

Komūnas apspiedējs — 234

Trepovs Dmitrijs (1855—1906), cariskās Krievijas reakcionārs politisks
darbinieks, 1905. g. revolūcijas laikā Pēterburgas ģenerālguber-
nators — 169, 174, 214, 345, 347

Tvens Marks (īst. v. Lengdons Klemenss Semjuels, 1835 —1910), ame-

rikāņu rakstnieks — 28, 219, 302, 308, 309

LTmanis Karls Kristiāns (1793—1871), Baltijas vācu mācītājs, literāts,

latviešu-vācu vārdnīcas autors — 126

Vāgners Rihards (1813—1883), vācu komponists — 233

Vašingtons Džordžs (1732—1799), amerikāņu valsts darbinieks, ASV

prezidents 1789.—1797. g. — 248

Vēbers Aleksandrs (1848—1910), vācu cilmes žurnālists — 319

Vēds, skat. Veids Bendžamins Franklins

Veids Bendžamins Franklins (1800—1878), ASV viceprezidents — 295

Veisheimers Vendelīns (1838—?), vācu komponists — 233

Veitlings Vilhelms (1808—1871), vācu utopiskais komunists, propa-

gandists, drēbnieku amata meistars — 237, 290, 292, 294, 366,

380, 381

Vensku Edvarts (īst. v. Skujenieks Edvarts, 1856—1897), dzejnieks,
žurnālists — 93, 320

Vēsmiņš, skat. Krīīza Kārlis

Vidiņš Jānis (1862—1921), žurnālists, tulkotājs un vārdnīcu sastādī-

tājs — 317

Vīgneru Ernests (1850—1933), komponists, diriģents, pedagogs —

94, 316, 321

Viļums II (Vilhelms D, 1859—1941), vācu imperators un Prūsi i-rs

karalis 1888.—1918. g. — 182, 259



Vite Sergejs (1849—1915), cariskās Krievijas valsts darbinieks —

186, 351

Vitmens Volts (1819—1892), amerikāņu dzejnieks — 340

Voltērs Fransuā (īst. v. Aruā Marī Fransuā, 1694—1778), franču rakst-

nieks, apgaismotājs — 238, 295, 296, 367, 382

Zālīte Pēteris (1864—1939), buržuāzisks filozofs, redaktors — 130,

134, 333

Zālītis, skdt. Zālīte Pēteris <: .ajkaflgggfo*

Zaripš Rihards (1869—1939), grafiķis — 38. 311

Zeberinš Indriķis (1882—1969). gleznotājs, grafiķis — 323

Zeltiņš (īst. v. Golts) Dāvids (1867—1943), grāmatizdevējs un grāmat-
tirgotājs — 338, 339

Zeltiņš Voldemārs (1879—1909), gleznotājs — 338

Zile Indriķis (1841—1919), kordiriģents un mūzikas pedagogs — 321

Zivarts (Ziverts) Ernests (1879—1937), grafiķis —
38

Zūdermanis Hermanis (1857—1928), vācu rakstnieks — 142

Zvārguļu Edvarts (ist. v. Ireimanis, 1866—1950), dzejnieks — 132

Zans Pols (ist. v. Rihters Johans Pauls, 1763—1825), vācu rakstnieks —

287, 378

2iro Albērs (īst. v. Kajenbergs M. E., 1860—1923), beļģu dzejnieks —

340
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DZEJOĻU VIRSRAKSTU

UN PIRMO RINDU ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

Advokāts («Tev ir tiesa, viņš ir nelabs»') ..... 4b

«Ai manu dieniņ, sūru, grūtu dieniņ» (Stāsts iz veciem laikiem) 47

«Aizvien rēja suņi pret mēnesi —» (Pret sauli) 158

«Ak, «Māmuliņ», guli tik, guli!» (Ciņā par rakstnieku fondu) .
142

«Ak, varmākas nopļaut sataisās» (Idejas un galvas) . , .
157

Ar jaunu gadu! Ar jaunu laimi! («Tagadne tukša») «...
241

«Arābi bija aruši lauku» (Pieviltais velns) . 243

Ari strādnieki («Vai mēs pie darba vāji būtu?») ....
147

«Arvien jūs gaidāt, lai dome ko dara, —» (Domes domas)
.

204

«Atdariet maciņus» (Dzejnieks) ........
26

Atgaiņāšanās epigrammas («Necel tos, kas snauž») . . ,
12u

Atskaņa jau pati saka («Mēs labi zinām, kas jūs tādi jaunie!») .

147

Balss iz publikas («Cien. kungs!») .
244

Balssliesība («Lai miljons mutes jums būtu») 243

Baltiešiem («Ilgi jūs gulējāt, vai gadu simtens jau garām») . .
149

Bēgot nošauti («Tad mežabrāli visbiežāk bēdza») . . . .
105

Bērnss R. («Ja viņš tik prasītu») W

Bērnss R. («Meitiņu ar naudiņu») 20

Bērnss R. («Vai tas ir domājams») 18

<«Bez saules greznākā istaba» (Gaiša istaba) 245

Brālības dziesmas jeb Klāviņš un graudeklis roku rokā («Viens

.nebeiguls ap sevi citus vāk») , ,
145

«Brāļa naudu apdzēris —» (Pats savas naudas kalējs) . . « 143

«Brencits, cik ai draugiem plītē» (Patriots) .....
52

«Būt moderns ģēnijs, — ak, kāda laime!» (Modernu ģēniju līgo-

jums) 150

«Ciekkārt mēs kopā nākam» (Piemiņas iz vecās dziesmu grā-

matas) , ,159

1 Pēdin.ī» nsfidlis dzejoja plrmfl rinda
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Ci< n. kungs!» (Balss iz publikas) » .
244

«Cien. latviešu valodniekam» («Latviešu valoda zaļoksnā augā—») 133

Cienijame Zobgal kunge! («Es jau sen to rakstam'runge») . 135

Cīnā par rakstnieku fondu («Ak, «Māmuliņ», guli tik, guli!») .
142

Dabisks izskaidrojums («Tā lieta tiešām ir traka —») , , .
146

«Daudz prātīgāka maza priekšrocība» (Reformisti) • . .
203

Dienas Lapai («Ik dieniņas lapas bira») 54

«Domas smadzenēs zibeņiem šaudās» (Dzejnieks aiz letes) .
148

Domes domas («Arvien jūs gaidāt, lai dome ko dara, —») . 204

Dubli Ķemeros («Tu pats mums sniedzi «Tautas naidnieku»») .
193

Dzejnieks («Atdariet maciņus») 26

Dzejnieks aiz letes («Domas smadzenēs zibeņiem šaudās») . . 148

«Dzer, manu brālīt» (Leišu tautas dziesma) 48

«Dzevam līdzīgs šķiet man tas laimes dēliņš» (Sapfo, Nr. 2) .

15

«Dziļākajam pētniekam» («Ideja esot tev idejas galā») , .
132

Dzīves riņķošana («Kalu, ka)u, ko es kāju») 25

«Dzivot, Lesbija mi)ā, va|g un mīlēt» (Katulla. Lesbijai) .
14

Epigramma («Goda tiukumu nest daudz grūtāki ļaudīm par

badu!») 43

Epigramma («Kas to teica, tas meloja») 47

<Es jau sen to rakstam'runge» (Cienijame Zobgal kungel). .
135

«Es lieldzejnieks un arkidakteris» (Sludinājumi) . . . . 143

«Es streit't fūr uns der rechte Mann» — «Priekš mums cīnās

īstais vīrs» (Iz vācu dziesmu grāmatas) 221

«Es viņu milu» (Ko(cova) 21

««Ēstgriba,» teic, «nāk ar ēšanu»» (Novecojusies paruņa) . .

218

Gaiša istaba («Bez saules greznākā istaba») 245

Getes «Romas elēģijas» l«lededz man, puisīti, guni. — Vēl gaišs,

un jūs tagadiņ sveci») 17

«Goda trūkumu nest daudz grūtāki laudim par badu» (Epi-

gramma) 43

«Grosvalds, mūsu tautas aizstāvis» (Tautas aizstāvis Grosvalds) .
160

Gudrais tēvs («Trīs dakteri, trīs juristi») 125

Ģeogrāfiski nosaukumi («Pēterburga —») 169

«Herkuja garam» («Tiešam, tu īstenais Herkuls, kā garā, tā arī-

dzan miesās») 48

«Ideja esot tev idejas galā» («Dzijākaļam pētniekam») . . 132

Idejas un galvas («Ak, varmākas nopļaut sataisās») . . .
157

«lededz man, puisīti, guni. — Vēl gaišs, un jus tagadiņ sveci»

(Gētes «Romas elēģijas») 17

«lk dieniņas lapas bira» (Dienas Lapai) 54

«Ilgi jūs gulējāt, kungi, vai gadu simtens jau garām» (Bal-

tiešiem) 149
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Intrese par domi (««Nāk dome trešoreiz uz sēdi!»») .
. ,

242

Iz Anakreonta. Oda LVII («Ko! mans kauss ir atkal tukšs?») .
16

Iz vācu dziesmu grāmatas («Es streit't fūr uns der rechte

Mann» — «Priekš mums cīnās Īstais virs») ....
221

Iz Zālamana Augstās dziesmas («Man asinīs iegribas ugunis

deg») 22

Izlīdzinošā taisnība jeb: Lācis un govs («Tu, lāci, greizi da-

rīji») ,204

«Jā, paties', no manis daudz kas» (Ķeza) 24

«Ja tev, lasītāj mi)o, kaut kas šinīs lapiņas netik» (Marciāla) .
13

«Ja tu, «tēvij», arī sētu» (Trīs puķītes) 144

«Ja viņš tik prasītu» (R. Bērnss) 19

«Jānils nāca par gadskārtu» (Jāņa dziesma) 129

Jāņa dziesma («Jānīts nāca par gadskārtu») 129

«Jau krēsla sāka nolaisties» (Pērkoņa ceļojums) ....
153

Jautājums par rakstnieku fonda dibināšanu («Kā saskan kopa

dzejas vārds un nauda?») 142

Joks un spoks («Teic veca paruņa») 157

«Jūs laužu plecos sēdat tik ērti —» (Svērti) 202

«Kā lai nu nedzer» (Leišu daiņas) 23

«Kā saskan kopā dzejas vārds un nauda?» (Jautājums par rakst-

nieku fonda dibināšanu) 142

«Kad cilvēks ir galvu zaudējis» (Par galvas zaudēšanu) . .
192

«Kad domniekus martā atkal uz sēdi sauks» (Priekšlikums par

dāvanu mūsu tautas aizstāvjiem) 169

«Kad oktobra dienās dzelzceļa vilciens» (Pases revizija) . .
185

«Kad tikai saule spīd. —» (Mūsu «literāriskiem darbiniekiem») .

132

«Kādēļ mani bāleliņi» (Tautas balsis) 207

««Kāds būs šis deviņsimtsastotais gads?»» (1908.) . . .
200

««Kāds tavs amats?»)- (Par traku) 147

«Kādu meitiņu gribu un kādu negribu, prasi?» (Marciāla,

I, 58) 13

«Kalu, kalu, ko es kalu» (Dzives riņķošana) 25

Kāpurs par vanagu («Tur vanags laižas augstos lokos, —») .

204

«Karali vainīgi nava, — tie brivibu milē pārlieku, —» (Ne-

laimīga mīlestība) 210

«Kas barons, tas barons un paliek par tādu» (Pelēkais un mel-

nais barons) 232

«Kas pozitīvs darbs? jūs šā tā minat» (Pozitivs darbs) . .
205

«Kas to teica, tas meloja» (Epigramma) ......
47

«Kas tur dimd, kas tur stinkš» (Rīmu smēde) 27

Katulla. Lesbijai («Dzīvot, Lesbija mi]ā, vajg un mīlēt») . .
14

Katulla. Oda XXVII («Pildi, puisīt, manā kausā») . . , .
14
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Klusēšana — grūtākā māksla («Tie prasa vienmēr runas brī-

vību —») 159

■Ko daudz no viņiem cerēt laba?» (Lēna daba) ....
203

«Ko jūs, ļaudis, rājaties» , 53

«Ko! mans kauss ir atkal tukšs?» (Iz Anakreonta. Oda LVII) .16

«Ko palīdz tev asmina gals» (Paruņas un pieruņas) . . . 189

Koļcova («Es vinu mīlu») 21

«Kur liks tās soda naudas» (Soda naudas) . . . . . .

205

Ķeza («Jā, paties', no manis daudz kas») 24

Labam draugam («Par man' tu sliktu stāsti katru dien'») . .48

«Lai domē kādi jautājumi ir» (Tautas aizstāvis Čakste) . .
160

«Lai miljons mutes jums būtu» (Balsstiesība) 243

Laimīgais («Laimīgs kā muļķis») 206

«Laimigs kā muļķis» (Laimīgais) ........ 206

«Latviešu valoda zaļokšņā augā —» («Cien. latviešu valod-

niekam») 133

Leišu daiņas («Kā lai nu nedzer») 23

Leišu tautas dziesma («Dzer, manu brālīt») 48

Lēna daba («Ko daudz no viņiem cerēt laba?») «...
203

Lielskungs un zemnieks («To tu, bauri, nesaproti») . .
.

210

«Ļaunu vien runāja viņš par visiem, izņemot dievu» (Pietra Are-

tina kapa uzraksts) « .... 210

«Man asinīs iegribas ugunis deg» (Iz Zālamana Augstās dzies-

mas) # .
22

«Man ir zeme un lopi, un rīki» (Saimnieks kā tēvs) . . .

181

Marciāla («Ja tev, lasītāj mīļo, kaut kas šinīs lapiņās netik») .13

Marciāla, ĻSB («Kādu meitiņu gribu un kādu negribu, prasi?») .13

«Meitiņu ar naudiņu» (Bērnss R.) 20

«Mēnestiņš sen jau» (Sapfo, Nr. 52) 15

«Mēs labi zinām, kas jūs tādi jaunie!» (Atskaņa jau pati

saka) ■ • «
147

«Mīļie bērni, metat grēkus» (Pamācība ar mīlestību) , . , 164

Moderns uzņēmējs («Tas dara tā») , 243

Modemu ģēniju līgojums («Būt moderns ģēnijs, — ak, kāda

laime!») 150

Mūsu «literāriskiem darbiniekiem» («Kad tikai saule spīd, —») . 132

Mūsu zelta valūta («Runāt ir sudrabs, klusēt ir zelts») . .
157

««Nāk dome trešoreiz uz sēdi!»» (Intrese par domi) . . .
242

«Necel tos, kas snauž» (Atgaiņāšanās epigrammas) . . . 126

«Nejauks kailums, grēcīgs kailums, —» (Nosodāms kailums) .
246

Neko par velti! («Tu gribi šai pasaulē ierasties») . « .
187

«Nelaiks, negaiss, asi vēji» (Pilsētā) ~»*..>
22
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Nelaimīga mīlestība («Karali vainīgi nava, — tio brīvību milē

pārlieku, —») 210

«No baiona tik cilvēks sākas» (Sirds ir kurzemnieka gods) .

246

No Garzoba oriģināltautas dziesmu kamola («Pērkonam pieci

dēli») » . 144

No Gētes «Romas elēģijām» («Priecīgi cilātu garu es jūtos šeit,

klasiskā zemē») 17

«Noģērbties, uzģērbties» (Vācu zemnieku paruna) . ■
197

Nosodāms kailums («Nejauks kailums, grēcīgs kailums, —») .

246

Novecojusies paruņa (««Ēstgriba,» teic, «nāk ar ēšanu»») .
218

Odu spēja («Reiz odi, kniši, mušas, blaktis») 118

Ovidija mīlestības dziesmas («Vienmēr man vainīgam jābūt vis-

jaunos negantos darbos!») 11

Pamācība ar mīlestību («Mī|ie bērni, metat grēkus») . . . 164

Par galvas zaudēšanu («Kad cilvēks ir galvu zaudējis») . .

192

«Par man' tu sliktu stāsti katru dien'» (Labam draugam) .

43

«Par Ozoliņu ne čiku, ne grabu» (Tautas aizstāvis Ozoliņš) .
160

Par traku (««Kāds tavs amats?»») 117

Paniņas un pieruņas («Ko palīdz tev asmina gals») .... 189

Pases revizija («Kad oktobra dienās dzelzceļa vilciens») . .
185

Patriots («Brencīts, cik ar draugiem plītē») .....

52

Pats savas naudas kalējs («Brāļa naudu apdzēris —») .
. .

143

«Pēc vecās dzejas tie sēro» (Veco cienītāji) .....
14?

Pelēkais un melnais barons («Kas barons, tas barons un paliek

par tādu») 232

Pērkoņa ceļojums («Jau kiēsia sāka nolaisties») .... 153

«Pērkoņam pieci dēli» (No Garzoba oriģināltautas dziesma

kamola) ' 144

«Pēterburga —» (Ģeogrāfiski nosaukumi) 169

Pieminas iz vecās dziesmu grāmatas («Ciekkārt mēs kopā nā-

kam») ' 159

Pietia Aretina kapa uzraksts («Ļaunu vien runāja viņi par

visiem, izņemot dievu») 210

Pieviltais velns («Arābi bija aruši lauku») 243

«Pildi, puisīt, manā kausā» (Katulla. Oda XXVII) ....
H

Pilsētā («Nelaiks, negaiss, asi vēji») 22

Pozdivs darbs («Kas pozitīvs darbs? jūs šā tā minat») . » 205

Pret sauli («Aizvien rēja suņi pret mēnesi —») ....
158

«Pi ieeigi cilātu garu es jūtos šeit, klasiskā zemē» (No Gētes

«Romas elēģijām») 17

Priekšlikums par dāvanu mūsu tautas aizstāvjiem («Kad dom-

niekus martā atkal uz sēdi sauks») 161

Puškina epigramma (««Vai tu slims* tāds vā|š un saskābs?»») ,
46
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«Ratiņš vairs nerit» (Sapfo, Nr. 90) . «16

Reforma («Viens jautājums aizvien man licies grūts») . . 161

Reformisti («Daudz prātīgāka maza priekšrocība») . . , 203

«Reiz odi, kniši, mušas, blaktis» (Odu spēja) 148

Rimu smēde («Kas tur dimd, kas tur strinkš») 27

«Runāt ir sudrabs, klusēt ir zelts» (Mūsu zelta valūta) . .
157

Saimnieks kā tēvs («Man ir zeme un lopi, un rīki») . . .
181

Sapfo, Nr. 2 («Dzevam līdzīgs šķiet man tas laimes dēliņš») .15

Sapfo, Nr. 52 («Mēnestiņš sen jau») 15

Sapfo, Nr. 90 («Ratiņš vairs nerit») 16

Sirds ir kurzemnieka gods («No barona tik cilvēks sākas») .
246

aSlavē, milē un dzied manas dziesmiņas, kur tik ir latvji» .
7

Sludinājumi («Es lieldzejnieks un arķidakteris») .... 143

Soda naudas («Kur liks tās soda naudas») 205

Stalts iz veciem laikiem («Ai manu dieniņ, sūru, grūtu

dieniņ») 47

Stratona («Tevi ja raudināj's esmu vai kaitināj's, mutites

dodams») 13

Svērti («Jūs laužu plecos sēdat tik ērti —») 202

«Tā lieta tiešām ir traka —» (Dabisks izskaidrojums) . .
146

«Tad mežabrāli visbiežāk bēdza» (Bēgot nošauti) .... 205

«Tagadne tukša» (Ar jaunu gadu) Ar jaunu laimil) . . 241

«Tas dara tā» (Moderns uzņēmējs) 243

Taupīt nepratējs («Tik taupīt liek! Kā to lai daru») . 203

Tautas aizstāvis Čakste («Lai domē kādi jautājumi ir»)
.

. 160

Tautas aizstāvis Grosvalds («Grosvalds, mūsu tautas aizstāvis») 160

Tautas aizstāvis Ozoliņš («Par Ozoliņu ne čiku, ne grabu») .

160

Tautas balsis («Kādēļ mani bāleliņi») 207

Tautas dziesmas («Visi saka, visi saka») 186

«Teic veca paruņa» (Joks un spoks) 157

«Tev ir tiesa, viņš ir nelabs» (Advokāts) 46

«Tevi ja raudināj's esmu vai kaitināj's, mutites dodams»
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