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Ievadam.

8. martā š. g. pagāja pieci gadi kopš Barontēva

nāves. Kr. Barona komisija, kas drīz vien pēc apbedī-
šanas nodibinājās Izglītības Ministrijas paspārnē, iz-

strādāja statūtus „Krišjāņa BaronaBiedrībai"*), kas

reģistrēta Rīgas apgabaltiesā 5. 111. 192U. g., noturēja
savu dibināšanas sapulci pirmajā Barontēva nāves

gadskārtējā piemiņas dienā 8. 111. 192Ķ. g.

„Krišjāņa Barona Atmiņas", iznākušas 192JĻ. g.t

ir Krišjāņa BaronaBiedrības pirmais izdevums. Ta-

gad sagatavoti iespiešanai ~Krišjāņa Barona Raksti",
kuru pirmais sējums šinī grāmatā stājas lasītāju

priekšā. Te savākti kopā raksti, kas izkaisīti dažādos

senos grūti pieejamos izdevumos, bet arī tādi, kas ne-

maz nebij atklātībai zināmi un ņemti no Barontēvaat-

stātiem rokrakstiem. Krājums aptver laiku no

1856.—1865. g.; liekas, arī G. Merķela teikas „Vanem
Ymanta"nepabeigtais tulkojums pieder šim laikmetam,
vai vismaz stāv tam tuvu. Vienīgi daiļrakstniecības
darbu un zobgalību nodaļās iespiesti arī Kr. Barona

pēdējo gadu darbi, kas atrasti viņa piezīmju burt-

nīcās.

Otrs sējums aptvers Kr. Barona zinātniskos rak-

stus, galvenā kārtā folkloras pētījumus, un viņa vē-

stules, kā arī autobiogrāfiskās piezīmes.
KultūrasFondapabalsts devis biedrībai iespēju iz-

dot „Krišjāņa Barona Rakstus".

Kr. Barona dzimšanas dienas

deviņdesmitceturtā gadskārtā, Krišjāņa Barona

31. oktobrī 1928. g. Biedrības Valde.

*) Kā biedrības dibinātā/i parakstījās Kr. Barona ko-

misijas locekļi: J. Endzelīns. L. Adamovičs, L. Ausējs, P. Šmits,
V. Vīgants. A. Bērziņš un E. Mēklers.





Krišjāņa Barona raksti.

Bija pienācis 1856. gads. Jau pavasarī Juris

Allunāns nodeva atklātībai savas «Dziesmiņas", ar

to sākdams jaunu posmu mūsu mākslas dzejas lik-

teņos; un grāmatiņas valodnieciskajam pielikumam
bija tikpat liela nozīme mūsu valodas turpmākajā
attīstībā. — Tanī pašā gadā vairāki Tērbatas latviešu

studenti sadevās kopā, lai strādātu savas tautas labā,
lai meklētu ceļus, kā šo zemnieku kārtu pacelt arī

ārēji par pilntiesīgu tautu. Tad pat uz Valdemāra

dzīvokļa durvīm parādījās vēsturiskā vizītkarte ar

uzrakstu „Latvietis", un tanī pašā gadā vācu mācī-

tājs Brāže nokristīja šo studentu pulciņu un viņu
piekritējus par jaunlatviešiem. Jau šinī laikā no-

skaidrojās, ka jaunlatviešu organizātors un vadonis

uz āru būs Valdemārs, bet viņu degošā sirds un na-

cionālo ideju neizsmeļamais avots — Juris Allunāns.

Krišjānis Barons, gados pats jaunākais, bija viņu
trešā spožā zvaigzne.

Tanī pašā 1856. gadā Rīgā sāka iznākt «Mājas
Viesis", sākumā neko daudz neatšķirdamies no Jel-

gavas „Latviešu Avīzēm". Bet tad Tērbatas jaun-
latvieši nolēma sākt rakstīt šim jaunajam laikrak-

stam, to arī darīja, un drīz vien „Mājas Viesis" kļuva
par izdevumu, kas arī uzsāk jaunu posmu mūsu

avīžniecībā. Kā čaklākais līdzstrādnieks še jāmin
Juris Allunāns, bet pēc tam nāk Kr. Barons. — Līdz-

darbību „Mājas Viesī" viņi uzsāka jau uz rudens

pusi, un tanī pašā gadā tur iespiesti arī trīs paprāvi
Barona apcerējumi: «Zvaigznes" (Nr. 13. un 14.),
«Saule" (Nr. 18. un 19.) un «Skriešana pa gaisu"
(Nr. 24. un 26.). Kā redzams, Barons rakstīja par

jautājumiem, kas tuvu viņa specialitātei universi-

tātē — astronomijai.
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Ar kādu sirdi viņš tuvojies savam studiju priekš-
metam, to rāda jau pašas pirmās rindiņas viņa pir-
majā apcerējumā: „Kas gan jau nebūtu jaukā zie-

mas naktī zvaigžņu debesi uzlūkojis un par viņas ko-

šumu no sirds priecājies? Kam gan tie neizskaitāmie

zvaigžņu bari ar savu jauko mīlīgo spīdumu uzsmai-

dīdami' nebūtu augstas domas prātā cēluši ? Jo dzi-

ļāki nakts krēslība mūsu zemi apsedz, jo košāki viņa
debesi ar zvaigznēm izpušķo, gribēdama mums uz-

saukt: tagad atstājat tās zemes lietas un, kādu stun-

diņu miegam atraudami, acis uz debesi paceļat."
Tuvodamies savam priekšmetam ar visdziļāko no-

pietnību, Barons neaizmirst, ka viņam jārunā uz lat-

viešu zemniekiem, kas tikko vēl mācēja lasīt un par

debesu spīdekļiem zināja tikdaudz, cik redzēja savām

acīm, un ja daudz, tad kādu ačgārnu patiesību no

Bībeles.

Barons runāpar astronomiskiem jautājumiem, pa-
likdams tikai uz zinātniska viedokļa. Tāpēc, kā jau
paredzēdams iebildumus, viņš tālāk saka: „Citi at-

kal pavisam tur par grēku par zvaigznēm spriest, un

tiem, kas zvaigžņu dabu grib izdibināt, kā pārgudriem
un pārgalvīgiem grēciniekiem uzsauc, lai mīļo Dievu

nekārdinot un nezaimojot, gribēdami viņa augstos
darbus gudrot un saprast; ar to ticību, ka mums viss

par labu vadīts, esot diezgan un Dievs vairāk ne-

prasot."
Barons turpretī domā pavisam citādi, kā jau no

pirmā citāta redzējām, un bez tam pastāvīgi uzsver,

ka iepazīšanās ar debesi palīdzēšot izskaust māņti-
cību, kuras dēļ tik daudz negantu varas darbu esot

pastrādāts un tik daudz visādas nelaimes radies. Tā

Barona rakstiem rodas noteikti pasaulniecisks rak-

sturs, tā viņi tanīs laikos kļūst jauna gara paudēji.
Un redaktors, vecais Ansis Leitāns, negribēdams savu

laikrastu par daudz nodot jauno varā, Barona raksta

beigās piesprauž no sevis teikumu: «Kungs, cik brī-

nišķīgi un lieli ir tavi darbi!"
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Nākošajā gadā turpat «Mājas Viesī" parādās vēl

citi Barona apcerējumi par astronomiskiem jautāju-
miem. Un cik saprotami viņš māk stāstīt un cik pie-

vilcīgi! lepīdams pa anekdotei, bārstīdams hu-

moru — viņš tā laika lasītāju valdzināt valdzināja.

Viņa apcerējumi kļūst par jauku ievadu pasaules tel-

pas citādai aplūkošanai. Rakstītājs uzrunā te vienu,

te otru lasītāju un, piemēram, runādams par zemes

lodes gaitām un attiecībām pret sauli, uzsauc: «Nu,
vecais Pēteri, mums jau tā kājām vien jāiet un saim-

nieks nedod ķēvi ne baznīcā braukt; vai netīk ta-

gad ar mani' izvizināties? kāpsim mūsu zemes lo-

dei mugurā, dosim piešus sānos un laidīsim vaļā, tad

mums būs arī laika tālāku izrunāties, un es tad skai-

dri tev varēšu rādīt, ka saule tāpat, kā viņi koki ceļ-

malā, sāk mums pretī, tecēt."

Interesanti un populāri Barons raksta par tā laika

gaisa kuģniecības panākumiem. Viņa apcerējumus la-

sītāji varēja uzņemt arī kā jauku stāstu, nebūt ne-

nopūlēdamies ar svešvārdu uzminēšanu un autora

domu atšifrēšanu, kā tas bija pie daža cita tā laika

zinātnes populārizētāja raksta. Un atkal viņš iepin
nostāstus, kā kādas illūstrācijas, un nu šinīs literā-

riskajās illūtsrācijās pamanām autora stāstī-

tāja dāvanas. Piemēram, kā viņš apraksta kādu

lidotāju turpat Kurzemē: «Kāds vīrelis, kas visus

amatus strādāja un no viena tikpat maz prata kā

no otra, iedomājās sev arī spārnus taisīt. Savāca

lielu lielo gubu zosu spārnu un tos divi lielos spār-

nos kopā sasēja. Nu saaicināja savus kaimiņus un

radus, jo gribot pa gaisu ceļā doties. Lai varētu ar

spārniem labāki sākt vicināties, kāpa augstā ozolā,
teica vēl reiz ardievu un — ar vienu lēcienu devās

gaisā. Visi nu skatās acis un mutes atpletuši, bet ne-

nieka vairs no gaisa skrējēja neredz; tikai ozola bie-

zie zari šūpojas, brīkšķ un lūzt un — brrdauc! —

reiznieks mājā." — Un pāriedams uz piedzīvojumiem
ar gaisa balloniem, viņš pastāsta, kā izgājis kādam
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ballonam, kas nolaidies uz lauka, kur arāji pašlaik
zemi strādājuši. „šie savā mūžā tādu biedēkli nebij
redzējuši," Barons raksta, „un turēja to par negantu

„Mājas Viesis", kur iespiests Kr. Barona pirmais sacerējums.

zvēru vai pūķi, jeb par pašu vellu, un klupdami un

krizdami skrēja uz sādžu, par šo ērmu citiem ļaudīm
un savam mācītājam stāstīt. Sataisījās nu liels bars

kopā, viens ar izkapti un cirvi, otrs ar spriguli, vēl
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cits ar grābekli un nūju. Aiznākuši, neviens negri-

bēja ar šo briesmīgo zvēru iesākt, kauču gan netrūka,

kas skubināja. No tālienes gan visi lamāja un su-

nīja, gan ar Dieva vārdiem lūkoja šo ļauno garu uz

elli aiztriekt; bet šis briesmīgais pūķis par to visu

maz ko bēdāja un ne kustēt nekustējās. Nu sāka

ar akmiņiem mētāt, un kad arī tas neko nelīdzēja,

tad viens sirdīgs vīrs jo tuvāk nācis, gāza ar brie-

smīgu rungu ribās iekšā un — caurums bija gatavs.

Te nu arī citi saskrēja klāt un nabaga pūķi tā sabun-

gāja, ka tas, pavisam pie zemes sašļucis, savu garu

izlaida." —

Pāris apcerējumu ir arī par dabas zinībām («Dzīvu

radījumu valoda dabā" un «Stārku dzīve, valoda un

tikumi"), un atkal lasītāju saista stāstījums, jāsaka

pat, tēlojums, jo patiesi aprakstītais nostājas jo dzīvi

mūsu acu priekšā. Tā pirmajā rakstā Barons starp

citu atstāsta kādu gadījumu, kur redzam tikpat

suņa, kā arī vārnas (laikam gan kraukļa) prātiņa at-

tīstības pakāpi: «Suns dzinās vārnai pakaļ, kas kā-

dus vārdus mācēja izsaukt. Vārna redz, ka ar bēg-
šanu nieki vien būs un ka suns pie viņas nogriezta-

jiem spārniem jau ķeras klāt; nu, viņa domā, tikai

laba kurāža vēl var glābt. Ātri atgriezusies, viņa su-

nim briesmīgā balsī uzsauc: zaglis! zaglis! Sunim

pāriet šaušalas par kauliem. Cilvēka balss! tad labi

nebūs, viņš domā. Sviežas apkārt un, asti kājstarpā

iespiedis, laiž vaļā ko kājas nes."

Ne tikai tanīs laikos, bet arī mūsu dienās plašā-
kas aprindas saista tie apcerējumi, kur lasītājam nav

jāpiepūlas, kur nemanot un tīri kā pa jokam viņš
nāk pie jaunām atziņām, kur lasītājs ne tikai saprot,
bet arī itkā pats skatīt saskata teikto, šinī ziņā Ba-

rona apcerējumi «Mājas Viesī" un vispār tā laika

avīžniecībā ieņem vai pašu pirmo vietu. Viņos pat

redzīgāka fantāzija, nekā vēlākos gados tā paša au-

tora rakstītos stāstos.

Zīmīgi, ka jau 1857. gadā Barons runā arī par
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mūsu tautas dziesmu krāšanu (apcerējumā par

«Igauņu tautas dziesmām", Nr. 7. un 8.). še jau diglī
tās domas, kas gadus trīs vēlāk plašāk izteiktas pa-

zīstamajā Zvaigznītes apcerējumā par latviešu tau-

tas dziesmām, un kas sagatavoja ceļu nākošo gadu
desmitu lielajam gara mantu krāšanas darbam, līdz

beidzot nonāca pie grandiozajiem „Latvju Dainu" sē-

jumiem. Barons še runā, ka citas tautas jau daudz

ko darījušas tautas dziesmu krāšanas darbā, daudz

pūlējušās, lai dārgā tēvu tēvu manta neietu zudumā.

Par latviešu tautas dziesmām viņš saka, ka daudz

jau būšot zudušas, bet — ja pūliņus netaupītu, vēl

lielu pulku varētu sakrāt. Un kas pats raksturīgā-
kais — Barons vēl liecina, ka tautā rodas arvienu jau-
nas dziesmas klāt. «Nevien daudz vecas jaukas dzie-

smas ļaudīs mīt, kas visiem nav pazīstamas," viņš
raksta, «bet vēl ikdienas mūsu jautrās meitas un

mundrie ganu puiši ar dabu — dziesmu un ziņģu ie-

dēvēju — vienmēr apiedamies, dažas patiesi jaukas
jaunas dziesmiņas uzvelk, kas tiem viegli un ne-

zinot no sirds un mutes tek un pie sirds un ļaužu mu-

tes iet." —

Barona līdzdalība «Mājas Viesī" izbeidzās jau ar

1857. gadu. Tērbatnieku attiecības ar Leitānu pa-

sliktinājās, jo jaunie tomēr likās par daudz jaunmo-

dīgi, neprata arī īsti cienīt viņa un vecākās, kristīgā
garā augošās paaudzes tradicijas. Jauno rakstiem

šur un tur cauri spīdēja brīvdomīgāks gars, un ru-

nājot par māņticību, jaunie ar šo vārdu jau drīz vien

sāka saprast kaut ko citu, nekā vecie. — Runādams

par zibeni un pērkoni, Barons piemin arī senlatviešu

dievu Pērkonu. Bet vēl tālāk gāja Allunāns, celdams

augšā gan bijušos, gan arī nebijušos dievus, tā pūlē-
damies arī šādā ceļā pacelt latviešu nacionālo paš-
apziņu, šo rakstu dēļ Leitānam bruka virsū citi, īpaši
vācieši, un redaktors sāka uz tērbatniekiem skatīties

neuzticīgi.
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Nākošais Baronarakstu darbs tadnu ir 1859. gadā

izdotā grāmatiņa „Mūsu tēvzemes aprakstīšana" —

īsa Baltijas ģeogrāfija. Arī šim darbam sarakstītājs

pratis iedvest to pašu garu, kas bija redzams «Mājas
Viesī" iespiestajos apcerējumos. Stāstīdams, piemē-

ram, par gadu tūkstošos notikušo ģeoloģisko procesu,

Barons pievilcīgi, atkal gandrīz vai skatāmi, rāda, kā

senlaikos mūsu dzimteni ir apklājusi viena vienīga

jūra, krākdama un viļņodama, un zivis un citus jū-

ras dzīvniekus sevī glabādama. Un tad — kā jūra
ir atkāpusies savās tagadējās robežās, kā agrākā

ūdens lauka vietā radušies tagadējie stādi,_kā iera-

dušies dzīvnieki un pēdīgi kā cilvēki apņēmuši šo

vidu sev par mājas vietu. Un arī to, kā var pierādīt,
ka agrāk še ir bijusi jūra, — to visu Barons māk

vienkārši un pārliecinoši pastāstīt. Arī par dažu

ezeru, upi vai kalnu viņam ir kas sevišķs, ko piebilst.
Tā runādams par Kurzemes ezeriem, viņš saka:

«Citureiz Dundagas daļā arī bij kāds prāvs ezers

pie pašas jūrmalas, ko Dieviņa jeb Vīdeles ezeru

sauca. Bet viņa iztekamu vietu arī sāka urbināt un

rakt, kamēr šim Dieva laistam ezeram par to sirds

apskrējās un viņš 1838. gadā pats dusmīgi šņākdams

un krākdams noskrēja jūrā. Arī tur kādas nekādas,

gan vara, gan citas lietas atrada, un dažādus brieža

ragus, gan satrūdējušus, gan tik prišus kā patlaban
no brieža galvas kritušus. Daudz vietas jau otrā gadā

pēc tam varēja apsēt un tagad tur ir viscaur gan

lauki, gan pļavas, tā kā tur īsti vienu mazo muižu va-

rēja ietaisīt."

Blakus teorētiskai interesei, Barons šur un tur

aizķer arī praktisko dzīvi, pamudinādams gan augļu
kokus stādīt, gan bites kopt, gan izmantot dažādās

minerālvielas lauku mēslošanai.

Tagad šai grāmatiņai arī cita nozīme — vēstu-

riska, jo viņa uzkrājusi dažu labu ziņu par mūsu dzim-

teni septiņdesmit gadus atpakaļ.
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Barona turpmākie raksti iespiesti «Pēterburgas
Avīzēs" (1862. —1865.). Itkā turpinādams «Mājas
Viesī" pasākto, viņš tur iespiež dzejas, dabas zināt-

niskus rakstus, apcerējumus par astronomiskām pa-
rādībām. Tā raksts par kādu jaunu komētu rāda, ka

Barons uzmanīgi seko notikumiem, kas saistās ar viņa
speciālitāti, lai arī, diemžēl, studijas viņam nebij lemts

nobeigt.
Bet nu nāk klāt daudz rakstu citos jautājumos:

par izglītību un audzināšanu, par tekošās dzīves no-

tikumiem, par svešām zemēm, par ortogrāfiju, par
kalendāru. Sevišķi prāvs skaits rakstu ir dažādos

praktiskās dzīves jautājumos. Atrazdams cittautu

izdevumos ko noderīgu latviešiem, viņš šo to pār-
strādā, un tā iepazīstina lasītājus, piemēram, ar jau-

nākajām mašīnām lauksaimniecībā. Var novērot, ka

ar katru gadu viņš lielāku un lielāku vērību piegriež
dzīves praktiskajiem jautājumiem. Varētu teikt: nu

viņš nemēra debesu platību, bet palīdz lasītājam zem-

niekam izmērīt viņa laukus. Pavisam no jauna «Pēt.
Avīzēs" nāk klāt stāsti, humora un satiras gabali un

vēl šis tas.

Dabaszinātniskajiem rakstiem še jau stipri vien

citāds raksturs. Tā vien liekas, ka pa tiem pieciem
gadiem, rēķinot no «Mājas Viesa" laikiem, arī Ba-

rona paša gara pasaulē notikušas lielas pārmaiņas.
Tā vispirms še — zinātniskajos apcerējumos — vairs

nav gaišās omulības, humora un savādās jaunības ne-

bēdības, kas bija izjūtams vai katrā «Mājas Viesī"

iespiestā Barona rakstā. Nu, pēc bezrūpīgajiem stu-

denta gadiem (lai arī Baronu jau tad spieda trū-

kums), nāk nopietnie, pat pārāk nopietnie vīra

gadi. Un arī pasaules uzskatā un dzīves izpratnē būs

notikušas pārmaiņas, ko labi izmanām no apcerē-
juma «Mūžīgais kara lauks" („Pēt. Av." pašā sā-

kumā). Kur agrāk bija kā paļaušanās kādam spēkam,
kas gan jau zinās sargāt vismazāko un vājāko, nu

viņš dabā redz tikai cīņu, nežēlīgu sacenšanos uz dzī-
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vlbu un nāvi, jeb paša vārdiem runājot: «Ārīgi uz-

lūkojot mums dabā rādās prieks, laime un svētības

„Pēterburgas Avīzes".

pilnums, bet, īsti sakot, viņā vienumēr karš un ne-

miers valda. Kur vien acis metam, visur ieraugām

mūžīgu karu starp dabas radījumiem. Viens zvērs

žņaudz otru, viena zivs rij citus ūdeņa dzīvniekus,



14

viena zāle vai stāds vēršas otru nomākt un pati jo

tāļāki izplesties. Putni uzturas no mušām, kukaiņiem,

tārpiem, sēklām, un tādēļ daudzdzīvības nomāc. Paši

top atkal vajāti no vanagiem un citiem ienaidniekiem.

Trūkums, bads, salnas un citas kaites tos pa tūk-

stošiem nīcina." Tas dabā. Un kā tad ar cilvēku?

«Starp cilvēkiem nevien miesīgs, bet arī garīgs karš

mājo" — atbild Barons, un turpmākās rindās rāda,
kā eiropieši iznīdē dažu citu rasu tautības. Vārdu sa-

kot — Barons bija nonācis pie dabīgās sugu izlases

teorijas uzturas cīņā.
«Starp cilvēkiem nevien miesīgs, bet arī garīgs

karš mājo," bija teicis Barons. Turpmākos rakstos

tam rodas pierādījumi. «Pēterburgas Avīzēm" nākas

rakstīt par pasaules notikumiem, par kariem, par re-

volūcijām, par dumpjiem. Tur ir Ziemeļu Amerikas

pilsoņu karš, tur Meksikas aizstāvēšanās pret eiro-

piešu uzmākšanos, tur Itālijas notikumi ar Garibaldi

un pāvestu centrā, tur nemieri Kaukāzā, tur poļu sa-

celšanās. Un pienāca ziņas arī no Latvijas, piemēram

no tās pašas Dundagas, kas nemaz nevēstīja par

mieru cilvēku vidū. Tikai mūsu laikrakstiem nebija

par šejienes nemieru simptomiem brīv runāt.

Un vai paši jaunlatvieši jau netika vajāti? Jau

pats šis nosaukums «jaunlatvieši" bija dots, lai tos

pielīdzinātu jaunvāciešiem (Heine un citi), kas lojālo

pilsoņu acīs bija nemiernieki un bezdievji. Jau pēc

dažu numuru iznākšanas sāka vajāt arī pašas «Pēter-

burgas Avīzes", un te nu pierādījās šīs teorijas pa-

reizība. Tagad savādi liekas, ka laikraksts tik maz

aizstāvējies. Viņš to nevarēja, izņemot dažus raksti-

ņus, vērstus pret «Latviešu Avīzēm" un vācu laik-

rakstiem. Vienīgi «Zobgalā" kaut ko varēja iedabūt,

bet tad visuvisādā veidā maskētu, jo cenzūra bija

stingra un acīga.
Pieminēsim vēl tikai dažus no «Pēterburgas Avī-

zēs" iespiestiem Barona rakstiem. Tur ir par Mek-

sikas prezidentu Benito žuarecu, kas cēlies no ze-
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mas kārtas, bet ar pūlēm, ar darbu, ar dūšu ticis

valsts priekšgalā. Te lūk bija labs paraugs latviešu

censoņiem: neskatīties uz savu zemnieka dēla pa-

gātni,' neklausīties vecmodīgo mācītāju un muižnieku

vārdos, ka ikvienam jāpaliek savā kārtā un ka zem-

nieka dēls nevar pat būt augstākas attīstības spējīgs.
Raksts mudina tiekties tikai uz augšu, uz priekšu.
Un otrs tāds rakstiņš ir par agri mirušo Juri Allu-

nānu, šo centienu biedri jau no Tērbatas laikiem. Ba-

ronam pašam pirmajam bija lemts kaut cik plašāk
rakstīt par lielo nacionālistu, dzejnieku un valodnieku.

Un ja katrs mācīts latvietis tik daudz padarītu, Ba-

rons še liek saprast, tad ar mūsu tautas gara kultūru

būtu pavisam citādi.

«Pēterburgas Avīzēs" iespiests arī kāds mazliet

savrup stāvošs apcerējums: «Dundaga". Te Barons

atminas savu bērnību (lai arī nav dzimis dundadz-

nieks) un bērnībā dzirdētās teikas par Dundagu. Viņš
atminas neseno ceļojumu pa šo apvidu un apraksta,
kā iegriezies pie Ernsta Dunsberģa viņa skolā, kā ap-

runājies ar veco Sokoloviču, ko redzējis un dzirdē-

jis, un kā, piemēram, nevarot izprast, kāpēc dundadz-

nieku skolas tā vien mežā vai purvā būvētas. Ru-

nājot par Dundagu, jūtam, ka autora krūtīs uz brīdi

atdzimst jaunības dienu gars.

Nemiers ap «Pēterburgas Avīzēm" prasīt prasīja

pēc norūdīta rakstura. Varbūt tāpēc Barons rakstīja
arī par šādiem tematiem. Tā kādam apcerējumam
taisni virsraksts: «leaudzini bērniem drošu prātu".
Un citā vietā viņš taisni saka: „Kam trūkst dūšas,
tam trūkst laimes". — Turpmākos gados, strādājot

pie «Latvju dainām", rakstura izturība bija vajadzīga

ne mazākā mērā.

Cik plaša Barona līdzdarbība «Pēterburgas Avī-

zēs" — grūti noteikt. Droši vien tur dažs labs nu-

murs ir viņa viena paša pierakstīts, jo Barons taču

bija pastāvīgākais un uzticamākais līdzstrādnieks, pa

laikam laikraksta faktiskais redaktors. Valdemārs
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bija aizņemts daudz un dažādās citās lietās, viņam
neatlika'daudz laika, ko «Pēterburgas Avīzēm" zie-

dot. Jaunākie pētījumi liek domāt, ka Valdemāra līdz-

darbība «Pēterburgas Avīzēs" ir bijusi daudz ma-

zāka, nekā to līdz šim parasti domāja. — Un Allu-

nāns daudz slimoja, līdz pēdīgi pavisam šķīrās no

Pēterpils un drīz pēc tam arī no šīs pasaules. Pārējo

literātu līdzdarbībai bija nejaušības raksturs. At-

lika Barons. Un ne tikai viņa paša raksti vien nu

ņemami vērā, bet arī tie citu līdzstrādnieku iesūtī-

jumi, kas bija viņam jāskata cauri, jāpārlabo, jāpie-
mēro cenzūras noteikumiem, jāpārraksta. Arī tur

sava daļiņa Barona gara.

Divas Barona dzejas iespiestas jau „Mājas
Viesa" 1857. gada gājumā. Tās ir — «Padoms mei-

tiņām" — ar sentences dabu, un «Dziesmu iemanto-

šana". Šī otrā sarakstīta pēc igauņu tautas dzejas mo-

tīviem, tanī pašā mūsu kaimiņtautas dzejas ritmā, pa-
turot arī dažas citas īpatnības, piemēram, parallēli-
smu.

Barona dzejas īstais raksturs parādījās gadus pie-
cus vēlāk — «Pēterburgas Avīžu" laikā. Arī tur vis-

pirms ir dzejas par dabu un mīlestību, mazliet Heines

noskaņā. Liekas, šis vācu dzejnieks ir bijis labi pa-

zīstams ne tikai Allunānam, bet arī citiem, jo ne par

velti jaunlatviešu vārds tā i palika, kaut gan Tērba-

tas laiki bija jau aiz muguras. Par mīlestību ir runa

dzejā «Pirmā mūžiņa" («Pēt. Av." pirmajā numurā).
Par laimi un nelaimi dzejolis ar to pašu «Laimes un

nelaimes" nosaukumu. Laimei — aušu meitas daba,
viņai nav vaļas ne apstāties, te viņa mums parādās,
te jau projām

...Bet nelaime—kā vecmāmiņa, steig-
šanās viņai nekādas nav, viņa apsēstas pie mums un

sāk adīt.

Dabas iespaidus redzam dzejās «Pavasaris un ru-

dens", «Ziema", «Pavasaris". Apcerēdams ziemu un
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pavasari, Barons parāda savu optimista dabu. Lai

ziemelis saldē, lai pūš — viņa meldija nebaida, drīzāk

dzejnieks to uzņem ar smaidu, pat ar smīnu — kā ne-

prātīgu un jautru meldiju. Un pavasaris? Ne jau

ķēdēs slēgdams un stindzinādams, var iegūt mīlestību,

viņš atbild, bet gan

Tik tur, kur brīvīb' zied un zel,
Tur karsti sirdis pukst.

Pavasaris, atsvabinājies gluži no ziemas vecās gu-

drības, var skaļi saukt:

Es eimu saites raisīdams

Un slogus noveļu,
Un visus brīvus pestīdams
Es sirdis atveru.

Šis motīvs mūs jau ievada sešdesmito gadu, īsti

jaunlatviešu gara noskaņās. Bet vēl labāk to redzam

pazīstamajā „Kalna strautā", šis dzejolis ar nosau-

kumu „Upe un cilvēku dzīve" «Pēterburgas Avīzēs"

iespiests saīsinātā veidā. Tikai vēlāk, pēc atmiņas,
Barons to mēģinājis restaurēt. Tur lasām jaunlat-
viešu likteņa raksturojumu, viņu ticības apliecinā-
jumu un savā ziņā arī pravietojumu.

Kalnos ceļas mazs avots un gaiši mirdz saulē. Bet

kalnos viņš nepaliek, viņš savus viļņus raida krēslainā

lejā, jo tam prātā druvas, kas izslāpušas, un arī vai-

rāk: viņš sapņo par jauku nākotni, kā pašu Ēdenes

dārzu. Bet strautiņš ceļā sastop klintis, un krēsla jo
vairāk ietin ielejas. Viņš nepagurst, viņš neapstājas,
viņš droši un lepni turpina ceļu, vienalga, lai arī dažā

dziļumā jākrīt un itkā jāpazūd. Lejā viņa ūdeņi lasās

atkal kopā un turpina ceļu ar jaunu sparu. Nu viņš
sastop jau arī citus strautiņus, kam tāds pats mērķis:

Tā vienotiem spēkiem stipri
Tie svētīgu gaitu iet,
Un dārzi, druvas, pļavas
Zeļ, zaļo, kuplo, zied.
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Tāds pats jau arī bija mazā pulciņa sākums vairāk

kā septiņdesmit gadus atpakaļ. No avota izcēlās

strautiņš, no strautiņa upe. Mazā pulciņa sapnis —

pacelt savu cilti par pilntiesīgu un brīvu tautu — ne-

bija tukšs sapnis. Tikai upes gaita vēl nav beigusies

un viņai reiz jānoved arī pie pravietojuma pēdējās da-

ļas, jāaizsniedz zeme, kur viss „zeļ, zaļo, kuplo, zied".

Arī vairākas citas Barona dzejas raksturo to laiku.

Tur ir, piemēram, „Divējādas kapenes". Vienas, kur

greznums, kur smagi piemiņas akmeņi savelti, kur

ķēdes, mūri, pagrabi — tie pasaules vareno kapi.

Smagi noslodzīti viņi. Bet tur, otrā pusē — citas ka-

penes. Mēs viņas nepamanām, jo viņu vietā nu viļņo
druva vai zaļo ozols. Tur strādāja, cieta un priecājās
mūsu senči, un tur arī mira un tur viņus apraka. Kapu

kopiņas nav, sen jau druva viņas vietā. Bet vai tā-

pēc, jautā dzejnieks, mūsu tēvu tevi mazāk slaveni un

mazāk cienījami ? Viņus nenosloga akmens, viņus ne-

ieslēdz cietums, un viņi nāk saviem dēliem palīgā.
Vai atkal tur dzejolis „Mūsu manta". Te jau skats

pagriezts uz priekšu. Dažs labs lepojas ar saviem sen-

čiem, kaut gan pats neko nav darījis un nekādu godu

nav pelnījis. Barons uzsauc citādā garā:

Uz priekšu, brāļi, naigi, naigi!
Mums pieder nākamajie laiki,
Lai nelaiķi mums dus!

Te varam izlasīt, ja gribam, ne tikai noteiktu opo-

zīciju tā laika jaunlatviešu ienaidniekiem, bet arī savā

ziņā nesaskaņu ar iepriekšējā dzejā izteikto domu, un

pat nošķiršanos no Jura Allunāna sludinātā ceļa: ka

tauta nedrīkst aizmirst savu pagātni, ka arī pagātnē
meklējams pamats un spēks un ka arī latviešu naci-

onāla pašapziņa kļūs stiprāka, iepazīstoties ar mūsu

senču tikumiem un cienot visu, kas tur cildens un labs.

Barons vairāk racionālists, vairāk skaidra prāta cil-

vēks, mazāk sapņotājs, pretēji Allunānam, kas jau

jaunekļa gados varēja bez gala jūsmot par Jāņu nakts
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burvību un pagātnē nogrimušo gaismas pili. Barons

ar lielāku brašumu itkā gribētu uzsaukt: Lai dus pa-

gātne, mēs iesim tālāk, mums pašiem savs ceļš un

savs liktenis. Tikai vēlākos gadu desmitos, strādā-

dams tautas dziesmu druvā, viņš pārliecinājās un ar

savu darbu pierādīja, ka tomēr jāatsaucas arī uz sen-

tēvu balsi, un ka viena paaudze no otras tā nav šķi-
rama un ka viena paaudze iet otrai, nākošai, palīgā.
Tādā ziņā Barons sapratās ar Allunānu, kas tos laikus

vairs nepiedzīvoja.
Un kur tad vēl Barona dzejas, lai arī pēc aizgūtas

idejas, kas izteic vienkārši jaunlatviešu dūšu, piemē-
ram šie panti:

„
Bailīgi prātēt,

šaubīgi rātēt,

Kavēties, gaidīt,
žēloties, vaidēt:

Nevar vis pestīt
Svabadus jūs!

Pret visādu varu

Par spīti vest karu,
Nedz padoties mūžu,

Bet turēt vien dūšu: —

Tad debesu palīgs
Ar' svētīts jums kļūs!"

«Nekavējies droši strādāt,
Lielais pulks kad kavējas:
Drošais iespēj visu gādāt,
Ja tik ātri pieķeras!"

«Vienu lietu še ievēro:

Karo, jeb sev meklē dusu,
Ja tu āmurs, kal ka zvēro,
Ja tu lakta — cieti klusu."

Dzeja Baronam, tāpat kā viņa laika biedram Nei-

kenam, nebija dzīvē un darbā galvenā lieta. Viņi ne-
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bija dzejnieki vispirmā kārtā, viņiem bija citi ideāli,

cits plašāks darba lauks. Viņu dzeja tā tad nav ap-
skatāma un nav arī vērtējama pilnīgi patstāvīgi, kā

to jau tolaik varēja darīt daudz lielākā mērā ar Jura

Allunāna vai pat Mālberģa dzeju. Barona dzeja jā-
uzlūko kā viens viņa ideālu, viņa rakstura, viņa lik-

teņa izpaudums. Tanī ziņā tikpat Neikena kā arī

Baronanedaudzie dzejoļi īsti raksturīgi: viņi gaiši un

atklāti rāda tā cilvēka seju, no kā dvēseles viņi radu-

šies, tāpat arī skaidri izpauž, kādai sabiedriskai gru-

pai pieder šis dzejnieks un kāda viņa dzīves un pasau-

les atziņa. v

Barona pirmais stāsts — «Vectēv re-

cīb a" — iespiests «Pēterburgas Avīžu" ļB63y gada
sākumā. Tanī pašā laikā parādījās arī JuraTNeiķena
«Vai pamātei nav grūti?" un JēkabaZvaigznītes «Bāra
bērns". Un tā šis gads kļuva par mūsu orīģinālstāsta

pamatu likšanas gadu. Līdz tam bija tikai tulkojumi

un kāds rets nenobeigts mēģinājums (piem. Zvaigznī-
tes «Jaunības mīlestība"), bet nu nāca trīs rakstnieki

uz reizi. Barons ar Zvaigznīti, abi dzīvodami Pēter-

pilī, varbūt arī sazinājās, bet vismaz Neikens stāvēja
nomaļāk un par pēterburdznieku nodomiem orīģināl-
stāstu sarakstīšanā neko nezināja.

Jura Neikena pirmais stāsts iesākās nopietni, ja

pat drūmi, mazrunīgos, lai arī enerģiskos teikumos,
lai vēstītu drūmu stāstu par jaunās pamātes likteni;
Jēkabs Zvaigznīte savu «Bāra bērnu" iesāk kā smai-

dīdams, pie tam bez kāda lieka ievada tūlīt tēlodams

piebaldzēnu lomu Latvijas sadzīvē, lai tad turpmākā
gaitā apstātos pašā Piebalgā, savā dzimtenē.

Barons savu pirmo stāstu, kas arī saistās ar au-

tora dzimteni, iesāk parastā garā un vienkārši stā-

stoši: «Sēdējām atkal reiz," viņš raksta, «kā allaž zie-

mas garos vakaros, visa familija priekš aizkurtas

krāsns, un vectēvam bija jāstāsta, šoreiz arī vectēvs
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bija jautrā garā un, ogli no krāsns ņēmis un pīpē licis,

tā iesāka."

Un nu tad arī seko vectēva stāsts par to, kā viņš

savos jaunības gados devies ceļojumā, kā viņam uz

Dundagu bijis jāaiznes labas dienas, kā viņš tur ie-

pazinies ar kādu jaunavu un to vēlāk arī apprecējis.

Stāstījums liek vispirms nojaust paša autora rak-

stura galvenos vilcienus: brīvu sajūtu, jautru prātu,

dēmokratisku garu, kas māk vienādi laipni izturēties

tikpat pret augstiem kā zemiem. Un tad redzama

sirsnīga līdzjūtība vājiem un nabagiem, naids pret

netaisnību un ārēju tukšību un aušību. Labu tiesu

no stāstiņa aizņem vietas, kur ļoti atturīgiem vār-

diem rādīta mīlestības pamošanās. Un beigās —

mēs ieskatāmies muižas dzīvē, jo pašlaik Dundagā ga-

tavojas uz jaunā lielkunga saņemšanu, ko gaida iero-

damies no svešuma. Un iznāk savāda sagadīšanās,

pārsteigums, kur skaļos apsveikšanas saucienus sa-

ņem ne lielkungs, bet vectēvs. Nobeidzas viss jautri

un labi, un arī lasītājam, cer autors, vajag būt smai-

dam vaigā.
Barons vairāk stāsta, tikai retos gadījumos ķerda-

mies pie noteikta tēlojuma. Tā, ieejot Dundagā, viņa

priekšā paceļas: „Vecu vecā bruņinieku pils ar sa-

viem sēriem, tumšiem vaigiem un mazām paslepenām
logu acīm un spiču uz augšu paceltu torņa degunu."

«Pēterburgas Avīžu" nākošajā (1864.) gadā ie-

spiests otrs stāsts: «Samaitāta tirgus
braukšana". Uzrakstīts tas tādā pašā garā, lai

lasītājiem būtu patīkams laika kavēklis un lai varētu

arī pasmieties, šinī jau vispār humora vairāk, dažu-

brīd pat manāms satiras asums.

Stāstiņā rādīta vagara Spiņķa un vagarienes brau-

ciens uz kādu attālāku tirgu. Ar jautru dūšu viņi iz-

brauc no mājām, bet jau ceļā sākas viena nepatikšana
pēc otras: uznāk lietus, sliktajā ceļā apgāžas rati,
muitinieki pie tiltiem un šosejām pārāk rupji, kontra-

bandas uzraugi blēdīgi, meklēdami degvīnu — apēd
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arī vagarienes līdz paņemtos raušus. lebraucot mie-

stiņā, kur notiek tirgus, nepatikšanas nebeidzas: nav

kur piemesties, vecais drūzmā pazaudē naudu, pie

pērtiķu būdas saplēš abiem cepures, sāk arī nejauks
izsalkums mocīt v. 1.1. Tā nelaimenāk pēc nelaimes,
līdz lasītājam izvilināts smaids, jo kā nē: tā viņi ce-

rēja izpriecāties, bet nu nekā tamlīdzīga.
Par šo stāstiņu jāsaka vēl tas, ka viņu apstrādā-

jusi cenzora roka. Tā, piemēram, pārsvītrota vieta,

kur autors vagari salīdzina ar pašu cienīgtēvu, un

kur aprakstīti kontrabandas uzraugu darbi, piemē-
ram, sekošie teikumi:

„Ceļa lādi uzslēdzot atradapar nelaimi blašķīti ar

snapšķi, ko vagarenepar savu vīru laipni rūpēdamās

bija līdzi ņēmusi. Tik nu nesākās jaunas ķildas, bet

par laimi kāds garāmgājējs braucējiem pačukstēja,
lai zūkuri ar tiem gardiem speķa raušiem apmierinot,
ko vagarene priekš ceļa bija cepusi. Tas ari notika,

un zūkurs, puslādi iztukšojis un laipni pateikdamies
tiem ļāva tālāk braukt. Vagarene smagi vien nopū-

tās par saviem zaudētiem gardiem speķa raušiem."

Nākošais brandvīna zūkuris, protams, raušus ga-

līgi noēd.— šādi cenzūras strīpojumi ne tikai noklusē

vienas otras nebūšanas atstāstījumu, bet traucē ari

stāstiņa lasīšana un pamazina viņa vērtību. Tā, pie-

mēram, nezinot, kur palika līdzpaņemtie rauši, lasī-

tājs nesaprot abu veču izsalkuma apmērus.
Kā trešo stāstu minēsim «Izmanīgo vīru"

(«Pēt. Avīzes" 1865.). Arī še tas pats gars, arī še

stāsts balstās uz kādas anekdotes, kur kādam apķērī-

gam vīram palaimējas dabūt labu vietu, un kā? — at-

metot savu latvisko — Miķeļa Vanaga — vārdu un

uzdoties par ārzemnieku — Bartolomeo Gracia dc

Kampo. Arī še labsirdīgs smaids vai mazliet ironiska

pavīpsnāšana par cilvēku vientiesību.

Kādā mērā Barona stāsti radušies patstāvīgi un

kādā mērā tie iespaidoti no āra — grūti vēl noteikt.

Protams, tik cieši ar mūsu apstākļiem viņi nav saau-
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guši, kā Neikena vai Zvaigznītes stāsti. Viņiem jau

arī vispār citāds raksturs un citāds nolūks. Neikens

arī savos stāstos ir mācītājs un skolotājs, reforma-

tors un problēmu cilvēks. Viņam gribas būt par va-

doni, par tautas ārstu. Barons turpretī, vismaz no

stāstiem spriežot, gribētu būt tikai kā pilsonis starp

pilsoņiem, kā līdzīgs ar līdzīgiem, lai ritētu nepiespie-
stas sarunas, lai nopietnībai sekotu arī savs joks vai

pazobošanās. Un tā arī vajag saņemt Barona stāstus.

Barona līdzdarbība «Pēterburgas Avīžu" hu-

mora un satiras pielikumos «Dzirkstele"
un «Z o b v g a 1 s" — grūtāk raksturojama, jo viņa sa-

cerējumus še daudz grūtāk nošķirt no pārējo līdz-

strādnieku rakstiem; dažā labā gadījumā tas pavi-
sam nav iespējams.

Vēlākos gados pats Barons varēja liecināt, ka daža

laba zobgalība sacerēta kopīgi, vai arī viens devis

ideju, otrs uzrakstījis, trešs papildinājis. Tā Zobgaļa
ABC (1862. un 1863.) sacerēta piedaloties pat Dāvim

Cimzem un dažiem citiem, kas nemaz nebija starp

„Pēt. Avīžu" tuvākiem līdzstrādniekiem.

Dažos gadījumos Barons citu līdzstrādnieku uzrak-

stīto pārtaisījis, pārlabojis, pārrakstījis, lai dabūtu

cenzūrai cauri un lai spiestuvei būtu skaidrāks rok-

raksts (starp citu jāpiemin, ka tanīs gados Baronam

bija sevišķi skaidrs rokraksts). Un iesūtot cenzūrai,
Barons parakstījis savu vārdu dažam labam cita sace-

rējumam, lai vieglāk dabūtu cauri, lai vienam vai

otram novērstu nepatikšanas, jo pats Barons turējās
Valdemāra aizvējā.

Tā kļūst saprotamas tās nesaskaņas autoru atzī-

mēs, kas uzejamas Misiņa un paša Barona eksem-

plārā. Nevar prasīt, lai pēc tik daudz gadiem skaidri

atcerētos viena vai otra rakstiņa izcelšanās gaitu.
«Zobgalā" sastopam dažādas izdomātas personas:

Jēci un Pēci, Brenci un Žvinguli, Repi un švoageri,



Bērtuli un Jāni un citas. leskatoties tuvāk šo zob-

galību raksturā, nākam pie slēdziena, ka katram tu-

vākam līdzstrādniekam ir bijis savs sarunu vedējs

"Peterburgas
Avīžu»

satiriskā

pielikuma
«Zobu

gala»

galvas

zīmējums.
pāris. Tā Baronam būs bijis Jēcis un Pēcis, Jurim

Allunānam — Brencis un Žvingulis, Jēkabam Zvaig-

znītēm — Repis un švoagers, Frīdemanim — Bērtulis

an Jānis v. t. t. Minēsim kaut dažus faktus, kas uz

26
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to norāda, jo mūsu līdzšinējās rakstniecības vēsturēs,

tāpat arī vispār rakstos par «Pēterburgas Avīzēm"

šinī jautājumā valda vislielākā neskaidrība. Tā ņem-

sim Brenci un Žvinguli. Vēl tagad, tāpat kā Jura Al-

lunānalaikā, viņa ģimenes bijušo Kauļu māju tuvumā

atrodam gan Brenčus (mājas), ganarī Žvinguļus (kā-

das ģimenes nosaukums). Žvinguļu vecākās paaudzes
vāciskie vārdi liecina, ka Pēterpils zobgaļa varonis

nav daudz ko atšķīries no sava prototipa Zemgalē. Un

tālāk: Brenča un Žvinguļa runas parasti grozās ap

tiem pašiem jautājumiem, par ko Allunāns atkal un

atkal runājis savos nopietnajos rakstos: par valodas

jautājumiem, par latviešu valodas cieņu, par kārklu-

vāciešiem, par kungu iedzimtajām priekšrocībām, par

mācītājiem; aizķer arī leišus un veco latviešu ticēju-
mus. Pēc Allunāna nāves Brencis un Žvingulis ap-

klust, bet Jēcis un Pēcis vēl turpina savas sarunas. —

Zvaigznītes Repis un švoagers runā savā malēniešu

izloksnē.

Tad nu Baronam paliktu Jēcis un Pēcis. Viņu sa-

runas atšķiras no Brenča un Žvinguļa sarunām. Jēcis

un Pēcis pārspriež un pazobojas par dažādām prak-
tiskākām dzīves parādībām. Tur ir par skolu, skolotā-

jiem un audzināšanu, par Jelgavas «Latviešu Avī-

zēm", par uzpūtību, par lepnību, par krogiem un par
dažādiem atgadījumiem tautas dzīvē.

Kur Allunānapāris bieži vien runā skarbi ironiskā

tonī, turBarona Jēcim un Pēcim vairāk labsirdīga hu-

mora, kur Allunānapāris aizķer pat baznīcu, tur Ba-

rona Jēcis un Pēcis, atstādami tādas lietas mierā, la-

sītāju tieši vai arī aplinkus kārtā skubina dzīties pēc
izglītības, norūdīt savu raksturu, pasargāties no sme-

jamās ārišķības v. 1.1.

šis Barona gara virziens sevišķi noteikti redzams

«Zobgaļa" dzejās. Par viņu piederību mazāk šaubu,
jo daļa no tām atrodama autora atstātajos papīros.
Tā tur ir, piemēram, dzeja: «Ēd, kas gatavs viris".

Tur tad arī izlasām dažādus padomus dzīves ceļā, par



28

ko arī Jēcis un Pēcis tika pārrunājuši: — domāskai-

dri un gudri, runā taisni un mudri — staigā ceļu

īstu, meklē sievu šķīstu — bēdz no ļauna un grēka,

aizstāv to, kas bez spēka — darbu sāc ar dūšu, liec pie
malas liekas rūpes — neraugies uz stātu, pārbaudi
visu ar prātu — mīlē brīvu un tīru, nīdi verga vīru

v. t. t. Še ir Jēča un Pēča sarunu kodols. Kādā citā

vietā Barons skaidri pasaka jau agrāk minēto pan-

tiņu:

Kam trūkst dūša,

Tam trūkst laime.

Zobgalam bija panākumi. Viņa iespaids lasītāju

masās bija pat lielāks nekā galvenās lapas nopietnā-

jiem rakstiem. Zobgaļu saprata, Zobgaļa dūšu novēr-

tēja ātrāk. Un tomēr — pašu dzēlīgāko, asāko, dro-

šāko, tāpēc savā ziņā arī labāko nosvītroja cenzūra.

Kādas mokas ir bijušas ar cenzūru, to pats Barons

vislabāk izstāsta savās atmiņās.

Ar «Pēterburgas Avīžu" apstāšanos 1865. gadā no-

slēdzas pirmais posms Kr. Barona darbībā. Gan viņš
vēl saraksta un 1868. g. laiž klajā savu «Rādītāju",
kur reģistrē un apskata galvenos sacerējumus dažā-

dās valodās, kas līdz tam bija iespiesti par Baltijas

galvenajām tautām — latviešiem un igauņiem. Bet

tad aiziet savā skolotāja un audzinātāja darbā, tikai

notālēm sekodams notikumiem Latvijā. Ap septiņ-
desmitiem gadiem viņš būs pārtulkojis Merķeļa «Va-

doni Imantu", bet arī to atstājis rokrakstā.

Ja šinī pirmajā posmā Barons bija kā darbabiedrs

Valdemāra, Allunāna un citu pulciņā, tad nākošajā,
kad viņam bija uzticēts latviešu tautas dziesmu sijā-

šanas un kārtošanas darbs, viņš bija vienīgais, kas šo

darbu patiesi godam veda galā. Kr. Barona raksti,

kas radušies otrajā darbības posmā, apskatāmi atse-

višķā apcerējumā. A. Goba.



Dzejas.





Padoms meitiņām.

Tik ilgi pļava jauka,
Kamēr vēl nepļauta;
Tā druviņa vēl tauka,

Kas nomīt neļauta.

Un sarkanas tās mētras,
Kamogas virsū vēl,
Un nelauzīta vētrās

Tā ābelīte zeļ.

Tā meitiņa ir stalta,

Kad zēnu nebučo,
Kā roze sarkanbalta,
Kad liedzas apkampt to.

Dziesmu iemantošana.

Kur es savas dziesmas ņēmu,
Kur dabūju meldijas?
Kam es savas domas lēmu,

Kopā pinu rindiņas ?

Māte mani pūpodama,
Bērza līksti šūpodama,
Jaukas dziesmas aijāja,
Lai es dusu miedziņā.

Sapņu eņģeļi ap šūpli,
čučēdami maliņā,
Nomodā pus līgodami,

Mammiņai palīdzēja.
Sirdī tas man dziļi spiedās,
Dīga šinī tīrumā.
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Drīz izaugu gana puisis,
Darbu darīt notikos,
Kazlēnus dzīt apakš alkšiem,
Govju pulku bērziņos,

Teļus sargāt viņā birzē,
Sivēnus tur arumos.

Putniņi ar lok'nām mēlēm

Knāblī saldas skaņas nes:

Strazdiņi iekš ēršķu krūmiem,
Lagzdos mazās zilītes,

Bezdelīgas jumta galā,
Zvirbulīši paspārnēs.

Kā ikvienam piešķirta
Prieka dziesma sirsniņā.
Cīrulis dzied: tīrilaiši!

Lakstīgala poga gaiši.

Mācījos ar'svelpt no vēja.
Lietus padebešos šņāca,
Strautiņš burbuļoja lejā,
Jūra kara troksnī krāca,
Viesul's skaņā taurē pūta,
Birzes galotnītes dūdā.

Šādu dziedātāju dziesmas

Dziesmu sēklu spirdzināja,
Dzīvīb's rasu slacināja,
Cēla manās krūtīs liesmas.

Drīz es strīķēju nu knābli,
Kā tās mazās zīliņas,
Ardams, sēdams, ecēdamis

Sāku līgot dziesmiņas,
Dziesmu rindas tecināt,
Dziesmās dabu sveicināt.

Dziedādamis es uzaugu,
Vīrā ņēmos tā kā dziesmā;
Tautās iemu lūkot draugu,
Dziedu mīlestības liesmā.
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Pirmā mūžiņa.
Tas notikās maija mēnesī,
Zēns neviļu skūpstīja zelteni.

Un saule, to redzot, iededzās tā,
Ka pasauli karsti bučoja.

Un puķu drēbēs dārgākās
Šī ģērbās, kā brūtei pieklājas;
To putniņi sveica ar skaņu mēl',
Kā mēs ik gadu to dzirdam vēl.

Mūsu manta.

Ar pagājušiem veciem laikiem,
Ar varmācības goda tvaikiem,
Ar tēvu tēvu tikumu

Dažs labs vēl lepojas pārlieku,
Kaut pelnīj's pats tas nav ne nieku,
Kas slavai derētu.

Uz priekšu, brāļi, naigi, naigi!
Mums pieder nākamajie laiki!

Lai nelaiķi mums dus;
Mums līgot līgo druvas plašas,
Ja pašiem mums ir rokas knašas,
Ja pašiem spēks mums būs.

Kalna strauts.

Mazs avots kalnā izverd

Un saulei pretī smaid'

Un jautri straujus viļņus
Uz krēslu leju raid'.

Tam prātā auglīgas druvas,
Kas slāpēs tvīcin tvīkst;
Tas sapņo no Ēdenes dārza,
Kur dzīvības koks pat nīkst.
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Bet klintis tam pretī kraujas
Un cieti ceļu slēdz;
Jo tumšāki kalnu ēnas

Tur apakšā leju sedz.

Te krūtis tam vareni ceļas,
Tas droši un lepni plūst
Un gāžas pāri par klintīm,
Kaut dziļumā iekšā grūst.

Ir plašas klinšu drupas
Ar troksni zemē irst,
Un apakšā gruvešos, putās,
Kā rādās, viss beidzas, mirst.

Vai gaitu savu tas beidzis?

Vai izšķīdis, izgaisis viss?

Vai jaunajam censonim tiešām

Bij nolemts mūžs tik īss ?

Jeb spēkā savā salauzts,
Tas kūtri apklusīs
Un apakšā muklaino leju
Par purvu pārvērtīs?

Nē, lāse pie lāsītes lasās,
Un jauns tam rodas spars;
Uz cīņu tālāk tas dodas,
Tam iedzimis varoņa gars.

Bet straujumu savu tas valda

Un lieki nemutuļo,
Krāj klusi dziļumā spēkus,
Kas uzvaru izkaro.

Un ceļā tas sastop biedrus,
Kas līdzīgi cīnījušies,
Un plašā draudzīgā strāvā

Tie saplūst, tos vieno pats Dievs
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Tā vienotiem spēkiem stipri
Tie svētīgu gaitu iet,
Un dārzi, druvas, pļavas
Zeļ, zaļo, kuplo, zied.

Līkst dārzos ābeļu zari

Aiz augļu pilnības,
Un ogu ķekaru sagša

Slēpj ogu mētaras.

Un zeltītu vārpu jūra
Tur druvās viļņojas,
Un pļavās smaršīgas kaudzes

Jo augstu paceļas.

Divējādas kapenes.

Reiz kapsētai es garām gāju.
Tur aizgājušiem mūža māju
Liels greznums dārgi pušķoja.
Tur goda stabi cēli, stalti,
Ar zelta rakstiem spoži kalti

Bij celti katrā kapmalā.

Bet citi akmins vaļņu žogi,
Un varenājie klinšu slogi,
Un ķēdes, mūra pagrabi, —

Man rādīja, ka tiešām nāve

Še smagu roku virsū krāve

Un valda cieti, mūžīgi.

Netālu zēla maza druva;
Tā rūpīgi vien kopta kļuva
No spēka pilniem jaunekļiem.
Un kuplais ozols, tas man teica:

Ir šeitan savu mūžu beidza

Daudz slaveni no vectēviem.



36

Bet akmiņaini svari grūti
Tiem nenosloga brīvo krūti,
Tos neslēdz mūžam cietumā;
še jūtam tos ar mies' un garu,

Tie pārvarēj'ši nāves varu,
Nāk dēlu dēliem palīgā.

Pavasara un rudens.

Jau saule spoži
Un mīlīgi mirdz,
Un viņas bilde

Spīd upei iekš sirds,
Un upmalas zaļo, puķītes zied,
Un putniņi līgsmi ozolos dzied:

Prieks, laime, kur acis vien meti.

Un sirds jo augstu
Jauneklim briest,
Tas vēlas visu

Pie krūtīm spiest,
Tas tic un mīl un cerē daudz —

Bet ziedu laiks beidzas, rudenis šmauc

Ar ātriem soļiem jo klātu.

Daudz mākoņu lido,
Vējš ozolos šņāc,
Uz stāvajā krasta

Sēd jauneklis kāds,
Un viļņi uz viļņiem veldamies plūst,

Viņš nezin, kādēļ tam sirds grib lūzt

Un nopūtas krūti tam cilā.

Laime un nelaime.

še laimei aušu meitu daba,
Kam apstāt ilgi vaļas nav:

Tā glauda pieri, rādās laba,
Dod mutītes un — projām jau.
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Bet māmiņ' nelaime kad rādās,
Pie sirds klāt cieši spiežas tad

Un teic: tai steigšanās nekādas,
Pie gultas nosēžas un ad

5

.
—

Pavasaras roze.

Puika rozi redzēja —

Rozi upes malā!

Roze skaisti ziedēja,
Kamēr puika uzbruka,
Kam bij laupīt vara.

Rozīt, rozīt sarkanā,

Rozīt upes malā!

Puika teic: es plūkšu tev,
Roze upes malā!

Roze teic: es duršu tev,

Sargi tikai nagus sev,

les tev slikti galā!
Rozīt, rozīt sarkanā,
Rozīt upes malā!

Niknais puika salauza

Rozi upes malā,
Rozes ērkšķi bakstīja,
Puika brēca piktumā:
Jācieš abiem galā.
Rozīt, rozīt sarkanā,
Rozīt upes malā!

Rožu krūms vēl atlika

Zaļot upes malā;

Pumpurīšus audzēja,
Jaunas rozes plaucēja
Pēc tā ziemas sala.

Rozīt, rozīt sarkanā,
Atkal upes malā. —

(Brīvi pēc Gčtes),
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Bailīgi pratēt,
Šaubīgi rātēt,
Kavēties, gaidīt,
Žēloties, vaidēt: —

Nevar vis pestīt
Svabadus jūs!
Pret visādu varu

Par spīti vest karu,
Nedz padoties mūžu,
Bet turēt vien dūšu: —

Tad debesu palīgs
Ar' sūtīts jums kļūs!

(Pēc GoUs).

Nekavējies droši strādāt,
Lielais pulks kad kavējas:
Drošais iespēj visu gādāt,
Ja tik ātri pieķeras!

'(Pēc Gotes).

Vienu lietu še ievēro:

Karo, jeb sev meklē dusu;
Ja tu āmars, kal ka zvēro,
Ja tu lakta, cieti klusu.

(Pēc G6tes)

Kas šodien paliek nedarīts,
Vis rītu gatavs nav,

Tādēļ lai katris laika brīd's

Tev dārgs ir šodien jau.
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Un darbu, ko tu nodomāj's,
To saķer cieti vien,

Nedz vairs no tā tu atlaidies —

Un tā dar' katru dien. .

Ziema.

Priekš manis ziemel's skanīgi

Pūš jautru meldiju,
Un taču upes, ezeri

Man aizslēdz sirsniņu.

Un birzes, lauki, ganības
Tik reti, skumji dūc,
Un puķes bēg no pļaviņas,
Top auksta zemei krūts.

Pavasara.

Tu ķēdēs slēgdams gaudies vēl,
Ka mīlestības trūkst! —

Tik tur, kur brīvīb' zied un zeļ,
Tur karsti sirdis pukst.

Es eimu saites raisīdams

Un slogus noveļu —

Un visus brīvus pestīdams,
Es sirdis atveru.

Zvejniece.

Tu daiļā jūras meita,
Laid laivu maliņā,
Nāc sēdies uz krasta pie manis,
Lai tērzējam mīlībā.
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Spied galviņu klāt pie krūts man

Un ļoti vis nebīsties;

Bez bailēm tak briesmīgai jūrai
Ik dienas tu uzticies.

Man sirds kā jūra ceļas,

Plūst, plosās, plok un vaid;
Un daža dārga pērle
Tai dziļā dzelmē smaid'.

(Heine).

Kā puķe tu skaista, tīra,

Visdārgā zeltene;
Tev' uzskatot daudz skumjas
Man kļūdās dvēselē.

Es neviļu rokas tev lieku

Uz galviņu, lūgdamies,
Lai mūžam tik daiļa, tīra

Un svēta tu izturies.

(He,ne).

Mīlgrāvja Bezalkohola Biedrības „Ziemeļ-
blāzmas" jaunā nama atklāšanai

1. septembrī 1913. g.

No jauna sārta liesmās fenikss dzimst,
Jo spēcīgi tas savus spārnus cilā,
Jo augstāk saulei pretī traucas viņš —

Tam vairāk gaismas, vairāk gaismas gribas.

Iz pelnu drupām ceļas jaunais nams

Jo cēli, stalti, vareni un droši.

Te rītos atspīd pirmais saules stars

Un pēdējs kavējas te, saulei rietot.
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Un plašas, augstas telpas biedriem māj
Un aicina uz jaunu, jauku dzīvi;
Te dveš mums pretī rosīgs darba spars,

Kas nepaguris visām vētrām spītē.

šai svinīgā brīdī lai liecinām,
Mēs cerību stipru lolojam,
šī cerība mūžam mūs nepievils:
Tas nams būs tautai gaismas pils! ,

Pēdējās dzejas.

Tas darbiņš padarīts!

Kādu citu iegādāšu.

Ai, teiku māmiņa, māci mani stāstīt,
Nu gribu atmiņu lēveres klāstīt,
Kur kura pieder, kopā vārstīt,
Plaisas ciešāki kopā sapīt,
Caurumus papildu ielāpiem lāpīt.

Apnikusi man šī dzīve:

Ko es priecājos, ko vaidu?

Saldais miers, man pildi krūtis,
Tevis alkstu, tevis gaidu.

Man klintsakmeni neveļat,
Man pieminekli neceļat ':
No latvju dainām tas jau celts,
Un nerūsēs šis tautas zelts.
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Galvgalā stādāt ozolu

Jo kuplu un jo zarotu:

Ja draugs vai nedraugs atnāktu,

Lai pavēni tie atrastu.

Tam kungam viss tiks padarīts,
Kas pavēlēdams pats palīdz.

Viņš domājās virzot, stumjot,
Un pats tiek virzīts un stumts.

Ja pats par kalpu zemosies,
Neviens tevi nežēlos, kad tev slikti ies;

Bet ja par kungu tu uzstāsies,
Tev ļaudis ne labprāt padosies ;

Ja palieci tāds, kāds jau esi tu,
Tevi ļaudis tura par nejēgu.

Tēvu zeme mīļā, dārgā, košā,
Dēli tevi sargā, esi droša!

Modrīgi esat, tēvijas sargi,
Katram naidniekam soģi bargi!
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Cita zemi negribam,
Savu citam nedodam.

Paldies Dievam, es ne vārgs:
Būšu tēvu zemes sargs!

Brīva tēvija mūsu dārgākais ieguvums.

Brīvā tēvija, mūs' rota koša,
Mūsu sardzībā tu esi droša.

Brīvā tēvija mūsu skaistākā rota, mūsu dārgākā
manta;

To sargāt mūsu svēts pienākums, mūsu sirds-

prieks.

Per aspera ad astra —

Caur cīņu pie uzvaras.

Rīga dimd, Rīga dimd!

Kas to Rīgu dimdināja?
Mums trejādi bāleliņi,
Tie to Rīgu dimdināja:
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Vidzemnieki vārtus kala,
Kurzemnieki atslēdziņu,
Latgaliešu brolēleņi
Tēraudiņa klamburīšus.

Vedekliņ, pūpoliņ,
lesim dainu palasīt!
— Ai, tētiņ, baltbārdīt,
Gan jau biju piekususi
Visu dienu strādājot,
Par dzīvīti gādājot.
— Zinu, redzu, vedekliņ,
Tu varītes nežēloji,
Visa mūsu prāva saime

Uz tavām rociņām.
Tomēr saku: lasīsim!

Dainām sava svētībiņa,
Dainas tevi stiprinās,
Garu tavu pacilās.

Laimes māmiņa
Lai tevi vada

Pa ziedu lejām,
Saulainiem kalniem,
Palīdz tev tikuši

Darbiņu darīt,
Jautri atpūtas
Brītiņus vadīt.



Stāsti.





Vectēva precība.
Toreiz vēl biju mazs zenka, bet viss, ko vectēvs

stāstīja, man dziļi iespiedās prātā un sirdī; tādēļ do-

māju, ka vienu no vectēva stāstiņiem vēl varēšu no

atmiņas pareizi izteikt.

Sēdējām atkal reiz, kā allaž ziemas garos vakaros,

visa familija priekš aizkurtas krāsns, un vectēvam

bija jāstāsta, šoreiz arī vectēvs bija jautrā garā, un

ogli no krāsns ņēmis un pīpē licis tā iesāka:
„
Jūs ta-

gad diezgan dzirdat jaunas ziņas caur avīzēm un ci-

tām grāmatām, tāpēc es jau jums kādu pavecu stā-

stiņu teikšu, ko savās jaunās dienās pats piedzīvoju.
Tas bija 17

... gadā, kad es patlaban paliku 18 ga-

dus vecs. Lieldienas bija pavadītas. Caur iesvētīšanu

biju lielu cilvēku šķirā uzņemts un jutu sevi pilnīgu
vīru. šādas tādas domas man caur galvu šāvās un ne-

laida vairs mājās mieru. Manai laimei vajadzēja kur

citur zelt. Tāpēc ķēru pēc ceļa somas un ceļa spieķa,
un — viens ceļš man bija tik pat labs kā otrs. Es

devos no J. pilsāta ārā. Te satieku kādu draugu.

„Tu jau tīri kā ceļinieks izskaties!" tā viņš man

no tālienes pretī sauc.

«Zināms, vai tu gan domā, ka tādā jaukā pava-
sarā jauns un jautrs cilvēks var mājās nostāvēt? un

īpaši še starp šiem cietsirdīgiem mūriem, kamēr ārā

laukos un mežos viss gavilē un mīlējās."
„Kādā mežā tad tu gribi skriet?"

„Man tas vienalga, pa kreisu vai pa labu, ja tik uz

priekšu iet! Vai ne tā? Un jo tālāki, jo labāki."

„Ja tev tas vienalga, uz kurien tu eji, tad jau
līkums nebūs, ja manai mātes māsai D. muižā, pašā
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Kurzemes galā, labdienas aiznes. Tā skuķe, mana mā-

sene, arī jau būs diezgan liela, un ja es nebūtu no

viņu radu puses, tad es to gandrīz par smuku slavētu.

Tādēļ to jau bez manas teikšanas pats sveicināsLļ Bet

kas man vēl prātā šaujas. / Tu tak mūžam nereizāsi

apkārt, kā mūžīgais žīds, galā tak gribēsi nomesties

un atdusēties. Un D. muiža nav slikta vieta. Tagad
arī pilskungs, firsts Z., nākšot no Vācijas mājās; var-

būt, ka tev, naigam zēnam, tur gadās kāda laba vieta."

«Paldies, paldies par tavu drauga padomu; tavu

jauno radenieci jau labprāt sveicināšu. Dzīvo tad nu

pats vesels!"

Biju jau gabaliņu nostaigājis un atsniedzu kādu

jauku birzi. Viss bij tērpies jaunā zaļumā. Putnu

skaņās un līgsmās balsis svelpa un trillināja dedzīgas
mīlestības dziesmas, un bezdelīgu actiņas pļavu pu-

šķoja un košu smaršu gaisā izplatīja.J Visa daba man

rādījās laimīga, līgsma, priecīga un mīlestības pilna.
Man bija tik jautri un viegli ap sirdi, ka ir es sāku

savu dziesmiņu trallināt:

Pār kalniem un caur lejām, pa meža paēnu
Vēl ronas daža stiga, kur gājis neesmu;

Vēl brūvē dažu alu, kas man vēl jāsmēķē,
Aug, daža stalta meiča, kas man vēl jābučo.

Ja naktsmāja par tāļu, tad zāle mīksta gan,
Un apsegs zila debess, un zvaigznes sargā man,

Un liepa vējā lēni, dzied miega dziesmiņu;
Un rītā saule agri uzbučo gulošu.

Vēl būtu savu dziesmiņu tālāk trallinājis, — bet

pāris brangu kariešu (ratu) man garām skriedamas

manas domas sajauca un manim atgādāja, ka ir man

uz priekšu jādodas. Karietes drīz manām acīm izzuda;
bet es domāju: skrejat kā jums tīk, no pasaules jau
ārā neizskriesiet, gan jūs galā panākšu.

Otrā dienā aiznācu pie T. pilsātiņa. Daba še mē-

ģinājuse dažu jauku vietiņu radīt. Stāvi kalni un dzi-

ļas ielejas še pārmainās un reiznieka acis un garu ie-
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līgsnio, ja tam tik tāda pate jauna un jautra sirds un

sirdi mīlestība, tāpat kā pavasaras dabai. Patlaban

stāvēju kalna galā un pārlūkoju jauku plašu ieleju

apakšā, kas visās pusēs bij no kalniem ieslēgta. Te

ieraugu, ka otrā pusē veca māmiņa cīnās kalnā kļūt.
Bet žagaru nasta mugurā un mazi vāģīši ar mazu bēr-

niņu, ko pakaļ vejk, vecīti tā ir nokausējuši, ka visas

viņas pūles veltiJ

„Sievas māt mīļā, ja mani par znotu pieņemat, tad

jau nevaru atvēlēt, ka tā nopūlējaties. Pagaidāt, ka-

mērpie jums aiztopu; tad jau jūs abus, vecus un jau-
nus, ar visiem žagariem uzbraukušu kalnā. Bet kā jūs
arī tā varējāt savienoties, viens tik vecs un otrs tik

jauns! tas jau mūžam nekad nepasē."
Steidzos ātri lejā vecītei palīgā. Arī no otras pu-

ses divi vīri nāca lejā; un mēs visi reizā pie vecītes

notikām. Viens no tiem vēl bij it jauns no pāri desmit

gadiem, ar laipnu ģīmi; otrs vecīgs vīrs ar pastīvām

ierašām, it kā zaldātu dienestā bijis. Abi prasti ģēr-
bušies.

„Labdien, kungi mīļie, jūs jau pašu laiku te trā-

pāties klāt. Vai redziet, te mums visiem pietiks darba.

Un — vecs ar vecu, jauns ar jaunu; tāpēc, vecais

kungs, ņemat mūsu vecmāti pie rokas; jūs, jauns-

kungs, šo mazulīti varat izvizināt, tāpēc ķeraties tik

droši pie dīseles; es pats jau šo žagaru nastu neaiz-

mirsīšu lejā un varēšu jums arī drusku palīdzēt pie
ratu pakaļas stumdams."

Redzēju, ka man tā rīkojot, vecam kungam dusmu

ādere uz pieres gribēja sacelties, bet jaunais to laip-
nīgi it kā pavēlēdams uzskatīja un katrs mēs devā-

mies pie sava uzdota darba. Abi vecie gāja saķēru-
šies pa priekšu, jaunais vilka atsperdamies savus vā-

ģus, un es ar saviem žagariem kāpu salīcis no pakaļas.
Kalnā tikuši mēs atpūtāmies. īpaši vecīte, lai gan tīri

nēšus nesta, bija visai aizkususe. Bet kas pa to laiku

bija jo labāk atpūties, tas bija mazais braucējs. No

sava salda miega uzmodies, tas sāka stabulēt. Vecīte
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mums to pārtulkoja mūsu valodā, ka mazais esot no-

slāpis un prasot, ja ne vairāk, tak kādu ūdens lāsīti.

Podiņš esot ratiņos, un avots netālu pakalnē.
„Tad jau tā maza vaina, to drīz varam glābt. Jūs,

vecais un jaunais kungs, paauklējat pa tam laikam to

mazo brēķi un raugāt to apmierināt. — Tā: hopsasa,

hopsasa! — Nekas nekait, ka bērns drusku slapjš!
Es pats tūlīt steigšos uz leju pēc ūdeņa."

Ar šiem vārdiem es bērniņu pasniedzu jaunajam,
lai auklē. Atkal nomanīju, ka vecajam patlaban bij

pikti vārdi uz lūpām, bet ir šoreiz tie netika klajumā:

jaunajam bij savāda vara par veco. Gan ātri steidzos

ar ūdens podiņu atpakaļ tikt; bet ir pa to mazo laiku

mazais brēķis auklētājiem diezgan raizes darīja, ne-

gribēdams sevi likt tukšā apmierināties. Dzert da-

būjis, tas palika kluss un mierīgs un priecīgi smaidī-

dams ar mums spēlēja.

„Bet vecmāt, kur tad citi lieli cilvēki, ka jums tāds

darbs jādara, ko pavisam neiespējat?" prasīju vecīti,
kas daudzmaz bij atpūtusēs.

„Tagad jau darba laiks, mūsu ļaudis visi muižā

pie kartupeļu stādīšanas un tāpēc mums vārguļiem jā-
iztiek vieniem pa mājām. Tencinu Dievam, kas man

jūs piesūtīja, citādi jau gan nebūtum mājā tapuši."
Bērns nu tapa atkal ratos likts, un mūsu ērmīgais

bars devās lēnām uz priekšu, tādā pašā vīzē un kārtā

kā pirmīt: divi vecie pirmāk, tad jaunais ar saviem

ratiņiem, un es ar savu žagaru bunti no pakaļas. Visi

it klusu darījām savu darbu un katrs, kā likās, nopū-

lējāmies ar savām īpašām domām.

„Mēs nu gan palīdzam daudzmaz šai mūsu vec-

mātei," tā es uzsāku, „bet šī palīdzība ir ļoti vāja ;
cik daudz nav mājas un ļaudis, kam palīdzības trūkst,
kas kaujas ar nabadzību un trūkumu, ar bēdām un

rūpēm! Un netāļ no nabagām sakritušām dūmainām

ēkām, izceļas staltas lepnas pilis, kur pilnība un ba-

gātība pretī smaida. Vai nevarētu no tejienes kādas

Lācarus druskas nokrist?"
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Caur šiem maniem vārdiem izrādījās, mans jau-
nais cela biedrs dziļi sirdī kustināts.

„Bet varbūt, ka tie tais spožajās mājās dzīvodami

savu nabagu brāļu trūkumu pilnīgi nepazīst," atbil-

dēja lēnām jaunais. „Varbūt, ka rets no tiem dabū

caur to raibo un glīto deķi caurskatīties, kas tos no

šīm bēdu būdiņām šķir?"
Patlaban gribēju rūgtus vārdus izmest, te jau

bijām vecītes mājas atsnieguši, un šīs mums nabagu

ļaužu dzīvi labāki izrādīja, nekā veicīgākais runātājs

ar saviem vārdiem to būtu iespējis. Ar skumīgām sir-

dīmmēs te viens no otra šķīrāmies. Ardievas dodams

jaunais vēl jautāja, uz kurien mans ceļš eijot.

„Mūžam uz priekšu un vispirmāk uz D."

„Jums gan tur radi, vai pazstami?" viņš tālāk

jautāja.
„Ja no Ādama laika rēķināt, tad man tur gan radu

netrūkst; bet ļaudis teic, ka šādi radi esot ļoti tāli

radi, un tādēļ ar tiem negribu lepoties."

„Tad jums tur kāda vieta gadījusēs, jo tādā lielā

muižā jau allaž gadās vajadzības pēc izmanīgiem ļau-

dīm."

„Taisnību teicot, man tur citas nekādas daļas nav,

kā tikai jāaiznes labdienasno sava drauga viņa radiem

D. muižā. Bet ja man tur neviļus kāda laba vieta g&-

dītos, tad jau to ar labprāt nesmādētu."

Roku dodams, tas vēl laipnīgi uzsauca: „Varbūt,
ka vēl iekš D. satiekamies, jo pēc kādām dienām mēs

arī uz turieni gribam aiztapt."
„Labi, labi! Pa to laiku es jau tur būšu iepazinies

un varēšu jūs kā viesus sagaidīt. Ar Dievu!"

Nu steidzos pa mežiem un klajumiem ar līgsmu

prātu un vieglām kājām tālāk. Beidzot nokļuvu D.

muižā un ņēmu papriekšu krogū savu mājas vietu

un atviegloju plecus no ceļa somas.

Ilgi nevarēju istabā ciest, jo vienreiz D. muižā bū-

dams vēlējos arī tūlīt visu aplūkot un izzināt; un saule

arī vēl bija gabalā. Tādēļ drusku atpūties un palau-
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iiag-u iekodies devos klajumā. D. ēkas man daudz ne-

gribēja patikt, jo pilsātā biju daudz glītākas un jau-
nākas redzējis; bet vecu vecā bruņenieku pils ar sa-

viem sēriem tumšiem vaigiem un mazām paslepenām
logu acīm un spiču uz augšu paceltu torņa degunu,
mani aizgrāba sirdī, un daždažādas domas man pa

galvu maisījās. Es stāvēju kā apstulbis. Te uz reiz

lakstīgala tuvos kokos pie upmalas pāri dziesmu pan-

tiņus uzsāka, bet drīz atkal apklusa, jo nebija vēl tai

īsta dziesmu stundiņa nākuse. Tak man tā bija ma-

nas sērās domas aizdzinuse, un no akminainām mūru

ēkām es griezos uz dārziem un kokiem pie upmalas,
kur pate jaunā jaukā daba man uzsmaidīja un ar sa-

viem jauniem zaļiem svārkiem patlaban aptērpusēs
un dažu puķīti vaiņagā iesprauduse, smiedamies sevi

upes spieģelī apskatījās. Bet šis puķots dabas vai-

ņags bij dārzs pašā upes krastā un pakrastē. Un šinī

dārzā cierēja meitiņa sārtā pavasaras vaigā, un mei-

tiņai bij rokā puķu pušķis, ko no dažādām puķēm pa

kārtu bij sasējuse un ko es te daudz teikšu, lai

gan dārzam bij žogs, taču es nemanot drīz biju savai

svešai zeltenei blakus.

„Mīļā magonīt, es ļoti mīlēju skaistas puķes no

skaistām rokām!" Ar šiem vārdiem es tai pušķu tu-

rēdamo roku bučoju. „Tādēļ piedodat man manu dro-

šību."

Tā satrūkās; bet man acīs ieskatījusēs, it kā ka-

vēdamās roku atrāva, un pušķu manā varā atstādama

steidzās projām uz tuvo ēku, kas pie dārza pieslējās.
„Saulei noejot šī vietiņa gantā jaukākā pasaulē?!"

tā es vēl reiz izsaucos tik dikti, ka meitiņa mani var

rēja sadzirdēt, un manīju, ka viņa it kā apstādamās
uzklausījās. Tad devos ar savu puķu laupījumu, ko

pie cepures piespraudu, no dārza ārā.

No dabas jaukumiem apkārt sevi es šoreiz maz

vairs ievēroju: man sirds dziļi iekšā pate sāka ar sve-

šādām puķēm plaukt un zaļot. Nemanot bij manas

kājas savu darbu strādājušas un neviļot atrados mājā,
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t. i. krogu, kur biju apstājies. Jauka veģu smarša

mani atgādāja, ka biju izsalcis un ka labs kumoss ne-

būt nebij smādējams. Saimnieci atradu patlaban pū-

lējamies ar veģu cepšanu. „Kā redzu, mīļā krodze-

niec, jūs jau zināt, ka es prišus ceptus speķa raušus

mīlēju, un tādēļ pasteigušies tos sacept. Bet jūs ma-

nim ļoti lielu apetīti vēlējuši, jo te būs no dūšas vien

jāstrādā, kamēr ar šo Dieva svētību galā tikšu!" tā

es lielu pulku sacepto raušu uzskatīdams izsaucu.

„
Varbūt, ka jums pie maltītes palīgi rāsies," saim-

niece smiedamās atteica. „Man bail, ka vēl nepie-
trūkst."

„Kādi daudz ļaudis tad te uz zemēm var sanākt?"

es tālāk jautāju.

„Te jau šovakar visi mūsu novada uzraugi, vaga-

res, meža junkuri, mežasargi un citi tādi sapulcēsies,

gribēdami nospriest, kā mūsu jaunais lielskungs un

firsts sagaidāms, kas ilgus gadus Vāczemē dzīvojis,
un nu grib savu muižu apmeklēt. Nākošu svētdien

tas ir solījies še būt."

„Paldies, krodzeniec, par šo ziņu; man jau labprāt
tīk lielākos gudrākos vīrus no viena vidus, no viena

novada kopā redzēt, jo caur tiem tik var mācīties visu

to gabalu īsti pazīt."
Vēl šo to un daudz ko ar krodzenieci izpļāpājies,

kas bij ļoti runīga un mutīga sieviņa, es atkal devos

klajumā. Saule jau patlaban bij pie norietēšanas; tā-

dēļ steidzos uz upmali pie mana pirmajā puķu dārza.

Un kā cerēju, tā atradu. Mana svešā zeltene'bija ma-

nus vārdus vērā ņēmuse un saulei noietot arī dārzā

atradusēs. Ar smuku patlaban plaukstošu rozi vēci-

nādama, tā it kā gaidīdama pa dārzu cierāja un no-

ejošai saulei pakaļ skatījās. Bet tā jo vairāk nosarka,
nekā noejošā saule, mani ieraudzīdama. Ko man te

būs daudz teikt; es atkal nopelnīju rozi, pie kā es ne-

aizmiršu roku bučot; ir mutes es puszagšus dabūju,
bet taču tā, ka meitiņa pretbučojoties it cieti savas

lūpas uz manām ātrumā uzspieda.
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„Man jāsteidzas iekšā," tā viņa izsauca, „tēvs šo-

vakar grib iet uz sapulcēšanos krogū, un man tas jā-

izvada, citādi viņš pēc manis prasīs. Jūs D. vagari,
manu tēvu, krogū varbūt satiksiet."

Es vēl tai daudz ko būtu prasījis un teicis, bet tā

kā viegla stirniņa jau bija projām. Ilgi es vēl skatī-

jos uz apkārtējiem kokiem un puķēm, uz viļņodamu

upi, es skatījos nogājušai saulei pakaļ, es skatījos uz

namu, kur mana jaunā zeltene pazuda, un kas, mani

nerrodams, puslīdz starp kupliem lapu kokiem paslē-
pās; bet īsti sakot, es neko neredzēju, nemanīju, un

kad es kā no sapņa uzmodos, bija jau labi krēsls pa-
licis.

Es devos uz krogu. Te dzirdēju palēnas balsis ru-

nājam; patiesi bij virsminētie pagasta vadoņi sapul-

cējušies. Bet viņu nospriedumus es vairs nedabūju
klausīties, jo biju pa vēlu nokavējies. Tik to vēl dzir-

dēju, ka rītvakar no jauna sanākšot un tad. jo grun-

tīgi par to lietu nospriedīšot. Visi sanākušie izšķīrās.
„Jūs šovakar pa vēlu aizkavējāties," tā saimniece

mani ieraudzīdama izsaucās. „Mūsu godīgos pagasta
vadoņus nu šoreiz nedabūjāt iepazīties. Tik jau rīt-

vakar tos redzēsiet, ja gribat vairāk mājās stāvēt.

Jūs gan bijāt mūsu muižkungu apmeklēt? Kā jums

viņš patika?"
šie pēdējie vārdi manikā zibens trāpīja, šim muiž-

kungam man jav vēl bij tās labas dienas jānes no

mana pilsāta drauga. Līdz šim to pavisam biju aiz-

mirsis.

„Pašu muižkungu neatradu mājās," tā es atbil-

dēju, pats īsti nezinādams, ko teicu, ko neteicu.

„Aha, tad jau ar viņa freileni labi iztriecāties!

Smuka meiča, nudien! Vai ne tā? Tad jau laiks ātri

aiziet un nemanot."

„Mīļā krodzeniec, rādāt man manu guļas vietu, es

šovakar esmu papilnam noguris."

„Lūgtu, cita tur kambarī, atradīsiet visu pa
kārtu."
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Labu nakti vēlēdama, tā mani atstāja. Ilgi vēl

grozījos savā guļā, kamēr pēdīgi nemanot biju aiz-

midzis. Un rītā saule jau bija labu gabalu parietē-
juse, kad es spirgts un jautrs uzmodos.

Labu brokasti ieturējis, lai dzeguze neaizkūko, un

savas labākās drēbes uzvilcis un izpucējies, es devos

savas aizmirstās labas dienas vietā nonest, lai nepa-

liek pa vecām. Es gāju uz muižkunga namu. Saule

rādīja, ka pusdiena vairs neesot visai tālu. Jaupriekš-
namā atradu glītumu un dārgumu, kā pie bagātiem

kungiem. Istabā mani saņēma slaika freilene ar pa-

tumšiem matiem un pabāliem vaigiem, augstu ļaužu
drēbēs ģērbusēs. Daži to būtu arī par skaistu saukuši,

un toreiz es arī tā domāju. Sveicinādams prasīju pēc
N. kunga.

„Mans papiņš ir virčaftē izgājis; bet pusdiena nav

tāļu, un tādēļ to drīz gaidām mājās. Ja jūs nesmā-

dējat še uzkavēties, tad pasaukšu mammiņu."

„Pateicos ļoti, mīļā freilene, ja tā gribat manis dēļ
pūlēties. Bet lielas steigšanās man jau nav, un tepat

jau varu vienu daļu no manas vajadzības izpildīt. Es

nesu daudz labas dienas no J. kunga."

„Ā, no mūsu brālēna, ko sen sen neesam redzējuši,

paldies, paldies! Lūgtu piesēsties! Es tūlīt pa-

saukšu "

Patlaban ienāca pate muižkunga cienmāte. „Mīļā
mammiņ, šis svešais kungs mums nes labas dienas no

radiem, no J."

Es sveicinādams palocījos priekš nama mātes,

mana drauga mātes māsas un ar labām dienām dažu

mīkstu vārdu iepinu valodā. Manīju, ka manus vārdus

abas, māte un meita, ar labpatikšanu klausījās un

mani par mīļu viesi uzņēma.

Apsēdāmies uz sofas, un man nu bija daudz jā-
stāsta no viņu radiem un no J. pilsāta, no kurienes

es nācu, un t. j. pr. un t. j. pr., un mēs drīz bijām
tik lieli draugi un pazīstami, kā tuvu tuvie radi, un

es ar savu veicīgo mēli gādāju par tam, ka mums
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smiekli un īss laiks netrūka. Tā bija nemanot jau

aiztecējušas pāri stundas, un pusdiena bija klātu.

Te piepēži atskanēja priekšnamā tumša barga
balss: „Tie sasodītie atkal palikuši jo droši, dzirdē-

dami, ka jaunais lielskungs nāks mājā! Tas nāk no

vieglas valdīšanas un žēlastības! Vairāk pātagas, pā-

tagas!"
Šādā vīzē ar sevi runādams pats nama tēvs jeb

muižkungs bija no lauka priekšnamā iekāpis, un nūju
un virssvārkus pie malas licis, vēl it sapīcis ienāca

istabā.

Godam biju piecēlies, un nama māte mani savam

vīram darīja pazīstamu. Man laimējās arī sašutušo

nama tēvu pārgrozīt jo mīlīgu un ar to brangi iedrau-

dzēties. Gājām pie maltītes. Pie galda tika daudz

pļāpāts, spriests un smiets, un te man arī gadījās
freileni daudz un dažkārtīgi apdienēt, ko tā man ne-

būt neņēma par ļaunu.
No mūsu runām es arī drīz biju pārpratis D. mui-

žas dzīvi un dienderuun ļaužu satikšanos savā starpā,

īpaši te bij ietaisījušās divas jo lielas partijas; tie

augstākie dienderi, kā: muižkungs, skrīveris, mel-

deris, ērģelnieks un t. v. c. turējās savā barā kopā;
tie zemākie, kā: vagares un citi uzraugi un saimnieki

un mežasargi turējās atkal savā starpā kopā. šī otra

partija tik nesen bija cēlusēs, kad lielskungs savus

ļaudis bij atlaidis jo brīvākus un ar tiem lika apieties
pēc taisnības. — Bez tam vēl bija tādi ļaudis, kas

zemākā dienestā būdami taču negribēja piestāties pie
pēdējās partijas, sevi par labākiem domādami, un tā-

dēļ labprāt pieglaudās pie pirmās; bet no šīs zināms

tik tapa, tā sakot, priekšnamā turēti.

Pie galda vairāk tika runāts par lielkunga pār-
nākšanu un par viņa sagaidīšanu D. muižā. Muižkungs
bija licis greznus goda vārtus taisīt. Pie šiem goda
vārtiem bija nospriests lielkungu sagaidīt; še gribēja
sapulcēties iepriekš tie augstākie dienderi un liel-

kungu vispirmāk apsveicināt. Muižkungs' pats sevi
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bija izvēlējies lielkungam sāli un maizi pasniegt, un

savu meitu, freileni Elzi, lai lielkungam puķu kroni

pasniegdama, to ar rīmētiem vārdiem apsveicina. Pēc

muižkunga spriešanas tad pēcāk vajadzēja nākt tiem

zemākajiem dienderiem un ļaudīm, kam bija labi dikti

„urā!" jāsauc. Bet šodien muižkungs bija pamanījis,
ka zemākie dienderi par tādu nospriedumu kurnot,
un tādēļ tik pikts bija pārnācis mājā.

Freilene ļoti rūpējās par savu apsveicināšanas dzie-

smiņu, jo tā nebija vēl īsti gatava, lai gan jau labu

laiku visi augstie pie tās savu rīmēšanas skunsti bij
izprovējuši.

Pirmo gatavo peršu freilene jau bija no galvas ie-

mācījusēs; vajadzēja tik vēl tās divi beidzamās per-
šas sarīmēt. Proti: trim peršām bij pavisam jābūt,

tā bija nospriests.
Es biju tik laimīgs, tās vēl trūkstošās peršas vi-

siem klātbūdamiem par lielu prieku ātrumā salikt.

Bet caur to es nu īsti paliku par viņu lutekli. Visi

bija vienis prātis, ka man līdz pirmdienai jāpaliek
iekš D. un lielkunga sagaidīšana līdzi jāpiedzīvo.

„Ja mūs neapsmādējat, tad jau varat pie mums

uzturēties," tā nama māte laipnīgi teica. „Es vēl šo-

dien likšu vienu kambarīti priekš tam izrūmēt, iz-

berzt un ieriktēt, tā kā rītā to varat sveiki ņemt par
savu mājokli."

Es pateicos par tādu laipnību un apsolījos ar

prieku paklausīt un nobučoju par to nama mātei roku.

Jau bija saule labi notecējuse pēcpusdienā. Muiž-

kungs bija atkal devies uz lauku, viņa gaspaža ārā

virčaptēja, un mēs abi jaunie ļaudis izcierējāmies
jauku ābeļu un puķu dārzā. Mēs palikām ļoti pazī-
stami, un man savā sirdī bija jāatzīst, ka mana jaunā
draudzene patiesi esot smuka un piemīlīga.

Bet vakarā es devos šonakt vēl uz savu veco kor-

teli krogū. Pusceļā piepēži lakstīgala it sēri bailīgi
kādas skaņas uzsvelpj. Man bija ap sirdi, it kā tā

būtu man grūtus noziegumus pārmezdama uzsaukuse.
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Jā, tur netāļ stāvēja mans krasta dārzs, kas man bija

tik dārgs un ko šodien pavisam biju aizmirsis. Ne-

vien to aizmirsis, bet biju iedraudzējies ar freileni

Elzi, un Elze bija daiļa meita, un nevien acumirkli

iedraudzējies, bet biju apsolījies rīt jau savu mājas

vietu pie muižkungu ņemt. Vai tie visi kopā gan ne-

bija grēki, kas varēja man smagi uz sirds gulēt un

man manu jautro prātu zaudēt.

Steidzos uz dārzu. Un patiesi, atradu savu aizmir-

sto zelteni skumji pie kupla rožu krūma sēdošu. Sirds

man še daudz citādi juta, nekā pie freilenes Elzes,

kauču gan ne meitiņas vārda vēl nezināju: mūsu acis

bija bez visiem daudz vārdiem sapratušās, mums iz-

likās, ka jau sen būtum pazīstami bijuši.

„Ak, jūs vienreiz esat " tā meitiņa mani ie-

raudzīdama neviļot izsauca, bet pate satrūkusēs ne-

tapa ar saviem vārdiem galā.

„Piedod, piedod, mīļo eņģelīt, tavam Kārlim!"

Es meitiņas jau allaž par eņģeļiem nosaucu; bet

redzi, tas bija patiesi manas meitiņas vārds, viņa bija
krustīta Eņģele.

„Jūs šodien bijāt pie muižkunga? Jūs gan esiet

ar N. kungu pazīstami?" tā it kā pārmezdama teica.

„Aiznesu no viņa radiem labas dienas, ko jau biju

gandrīz par ilgu paturējis. Citādi "

„Jums tur labi patika, — tie jau augsti ļaudis!"

„Eņģelīt mīļā, šeit pie tevis man tik var pilnīgi
patikt, še mana sirds ir patiesi līgsma!"

Kavēdamās tā man savu roku atrāva, ko biju sa-

tvēris.

„Mans tēvs šovakar atkal būs krogū uz sapulcēša-
nos. Man jāsteidzas iekšā. Neaizmirstat —"

Ar šiem vārdiem tā jau bij projām.
Es steidzos uz krogu, jo gribēju iepazīties ar sa-

pulcētiem vīriem un īpaši ar Eņģeles tēvu.

„Vai neteicu, ka muižkunga freilene ļoti smuka

meiča?" tā krodzeniece mani ieraudzījuse smējās.
„Tur pietiek visu dienu ko apbrīnot." Tā skatījās
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šķelmīgi uz pulksteni, kas jau rādīja pāri par asto-

ņiem.

Man šoreiz šī piezobošana nemaz nepatika, un es

iegāju bez kādas atbildes savā kambarī.

Drīz dzirdēju, ka gaidāmie vīri sapulcējās un lē-

nām cits ar citu sprieda.

«To mēs taču nepieļausimies, ka mums beidzamiem

astes galā, tā sakot, uz viņu rīkošanu lielskungs jā-

apsveicina!" tā teica uz sapulcētiem kāda parupja

balss, kas, kā drīz dabūju zināt, piederēja vagarim,

Eņģeles tēvam.

„Nē, to nē, to nē!" visi citi kā vienābalsī izsaucās.

«Bet ko lai mēs tad darām? pie vārtiem stāvēs

augstajie!" tas tālāk teica.

Visi uz šo prasīšanu cieta klusu. Varēja redzēt,

ka laba padoma trūka. Visi gaidīja uz runātāju pašu.

«Nu, es jums tadpats priekšā likšu, ko domāju."

„Tas tas labais, tas tas labais!" atkal atskanēja.

«Redzat, draugi! svētdien visi mēs sapulcēsimies
jāšus pie mūsu novada robežas un tur vispirmie ap-
sveicināsim lielkungu, un pavadīsim to līdz pilij."

«Riktīgi, riktīgi!"
«Bet, draugi, turat skaidru muti un neizpļāpājat,

lai neiziet mūsu padoms vējā, ja muižkungs ko da-

būtu zināt."

«Zināms, zināms."

Es biju klusām iznācis no sava kambara un ienā-

cis krēslā krogus istabā un varēju šos maktīgus vīrus

pārlūkot, bez ka pats būtu tik ātri nomanīts. Bija
vīri, kā ozoli, bet jo stalts bij pavecais vagare, kas

vidū stāvēja. — Varēja redzēt, ka tam vēl kāda lieta

galvu lauzīja.
„Bet kādā vīzē lai mēs savu lielkungu pareizi ap-

sveicinām?" tā tas pēdīgi lēnām prasīja, it kā te būtu

vīram pašam padoms pietrūcis. Urā! bļauties vien

taču neklājas. Mūsu veco lielkungu mūžam muiž-

kungs vien apsveica, un citi tik stāvēja platām mu-
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tēm. Bet nemāku vairs teikt, kādi tie apsveicināšanas
vārdi īsti bija."

Tie palika visi nemierīgi; bija mani ieraudzījuši
un varbūt turēja par spijonu. Citi jau piktus vārdus

čukstēja. Bet pašu laiku man krodzeniece gadījās pa-

līgā un teica, ka esot godīgs reiznieks no J. pilsāta,
kas labprāt zemus ļaudis mīlējot.

„Ja godīgs cilvēks esat, kā rādāties, tad jau lab-

prāt jūs sveicinām," tā vagare man tuvāk nācis teica.

„Esat dzirdējuši, par ko mēs te spriežam. Varbūt ka

varat mums ar savu padomu palīdzēt? Esat pilsātā
dzīvojuši un dažu lietu labāki izprotat nekā mēs; tā-

pēc gan arī varēsiet teikt, kādā vīze lielkungus svei-

cot uzrunā."

„Zināms, ka šinī lietā es jums varu izlīdzēt. Bet

katrai skunstei vajag laika pie mācīšanās, tūlīt uz reiz

to visu nesaņemsiet; es jums to sveicināšanas runu

uzrakstīšu un iestudierēšu."

„Labi, ļoti labi!" tā visi sauca, priecādamies, ka

vienreiz tai grūtā lietā atraduši padomu un ka pašiem
pie tam nebija nekādas pūles. „Vēl jau piektdien un

sestdien vaļas vagartēvam skoloties."

„Lūgtu tad, mīļais jaunskungs, nesmādējat rītu

mani manā mājoklī apmeklēt, — tur pie upmalas."
„To labprāt darīšu. Un ceru, ka viss ies pareizi."
Bet vecais vagare to lietu neņēma vis viegli, bet

gruntīgi, galu no gala aplūkodams. Tāpēc, kamēr vēl

sanākušie neizšķīrās, tas tos uzrunāja:

„
Draugi mīļie, kad to lietu vienreiz iesākam, tad

mums to arī vajaga gruntīgi pa kārtai izvest līdz ga-
lam? Mums to sveicināšanu vajaga iepriekš izmēģi-
nāt, jo caur to tik tā īstā mācība nāk. Sestdien jo
agrāki ņemsim svētvakaru. Līdz tam es arī būšu savu

runu iestudierējis. Tad sapulcēsimies visi jāšus pie
mūsu pirmā kroga, it kā pašu lielkungu sagaidīdami.
Šim svešam kungam arī jābūt līdz, — es viņu ar sa-

viem labākiem ratiem izvedīšu — tam jāaizstāv liel-

kunga vieta. Es viņu tad par lielkungu apsveicināšu,
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kā būšu mācījies, un jūs tad pēcāk varat saukt „urā!"

Redziet, tādā vīzē mūsu jaunais skolmeisters mums

var tās vainas pierādīt, no kurām lai varam izsargā-

ties, pašu lielkungu saņemdami. Vai ne tā?"

Es gan gribēju pret šo nodomu stīvēties, bet tas

man nenieka nelīdzēja. Visi priecīgi kliedza:

„Kā tad, kā tad! Jums taisnība, to darīsim!"

„Nu ikviens lai klusām iet uz mājām un neaiz-

mirst sestdien pēc pusdienas glīti ģērbies jāšus pie

V. kroga sanākt."

Visi nu devās labu nakti un izšķīrās.
No rīta mans piramis gājiens bij pie vagartēva.

Un te vajadzēja agri steigties. Aiznācis jau atradu

visu glīti uzkoptu, varēja redzēt, ka mundras kopīgas
rokas še bija par saimnieci.

Ar veco es drīz tiku šoreiz gatavs, jo tam bija jā-
steidzas uz lauku pie uzraudzīšanas. Bet ar manu

Eņģeli mums aizgāja stundas kā acumirkļi. Un jo

ilgāki mēs kopā bijām, jo vairāk meitiņa cēlās pie
manis cienā un godā, tik prātīga, mīlīga un priekš tā

laika arī mācīta tā bija. Mēs bijām it kā vecu vecie

pazīstami, kam nekāda slēpšana vienampret otru nav.

Bet par to Eņģele taču mani neticīgi uzskatīja, ka

biju apsolījies tās pāri dienas pie muižkunga mājot.

Bet neko nevarēja vairs darīt, vārds bija jāpilda. Un

kad pret pusdienu turpu aizgāju, bija jau muižkunga

gaspaža dienestmeitu man pakaļ uz krogu sūtījuse.
Tā arī drīz atnāca ar visu manu tarbu, ko biju līdz

ņēmis. Nu bija pie muižkunga jāpaliek, vai tika, vai

netika. Un kambaris bija jauks.

Sestdiena bija klāt. Pavakarē iesēdāmies ar vagar-

tēvu viņa goda ratos, paši svētdienas drēbēs ģērbu-
šies un laidām uz V. krogu. Tur jau atradām priekšā
mūsu citus kamerādus, kas savus seglotos zirgus rindā

sasējuši, paši gaidīdami jau bijfe priecīgu dūšu iegā-

dājušies. Tikko tie mūs pamanīja, bija visi seglos un

mūs no visām pusēm apstāja. Vagartēvs nu arī lēca

ārā un cepuri pacēlis mani ar savu izmācītu runu ap-
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sveicināja. Bet par nelaimi runa daudz vietās bija
no prāta zuduse, un man bija ļoti jānociešas un visas

lūpas jāsakodaļā, lai smiekli neizsprūk. Beidzot taču

runa bija beigta un visi citi nu cits par citu sauca

„urā!" cepures uz augšu mētādami. „Lai dzīvo mūsu

lielskungs! urā, urā!"

Šiem jokiem bija piebiedrojušies nemanot pāris
svešu ceļinieku. Es tik viņus tad ieraudzīju, kad

redzēju, ka pāris no mūsu pulka tiem bargi uzsauca,

lai cepures noņemot un saucot līdzi „urā!" lielkungam.
Citādi gan tādiem tēviņiem rādīšot, kas lielkungam
negribot pienākamu godu dot.

Nekas nelīdzēja, svešiniekiem bija savas cepures

jācilā un jāsauc lielkungam „urā!"
Bet ko es pazinu! tie bija tie divi reiznieki, tas

pats vecais un jaunais, kas man vienreiz līdzēja to

veco sieviņu apkopt.

Vecais sāka par tādu uzmākšanos ņurdēdams kur-

nēt, bet caur tam vēl vairāk būtu ķibelē ticis, ja jau-
nais nebūtu savus rupjos virssvārkus attaisījis.

Apakš virssvārkiem spīdēja smalkas uniformas drē-

bes. Un tas pats bija mūsu gaidīts lielskungs. Visi

bijām kā apstulboti un nezinājām, ko teikt, ko nē.

Bet lielskungs tuvāk pie ratiem nācis, no kuriem es

izlēcu, laipnīgi teica: „Tik jau mīļie, es jūsu labuprātu

un sveicināšanu esmu redzējis un dzirdējis un par

jūsu mīlestību sirsnīgi pateicos. Un — tā viņš uz

mani griezies tālāk teica — mēs jau arī pazīstamies,
tādēļ jau skāde nebūs, ka jūs manāvietā sveicināšanu

saņēmāt. Gan biju nospriedis tik rītā savā muižā ie-

braukt un tādēļ gaidīju uz saviem ratiem, kas pakaļ
nāk; bet te jau mums rati ir pretī nākuši, un nu ilgāki

nevaram kavēties."

Lielskungs nu iesēdās vagares goda ratos; man bij
jāsēstas viņam blakām. Visi mūsu staltie jātnieki mūs

pavadīja un ievadīja pašā muižā iekšā. Muižkunga
goda vārti, uz kuriem tas jau sen lepojās, bij pa velti
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būvēti, un freilene Elze bij nepatiesi ar savu sveici-

nāšanas rīmi nopūlējusēs.
Ko es te gan vēl daudz teikšu ? Lielskungs uz ilgā-

kiem gadiem uz Vāczemi aizreizodams mani iecēlapar
novada virsvaldnieku. Te man vajadzēja saimnieces.

Ka es citu neņēmu, kā Eņģeli, to jau katrs klausītā-

jies gan pats būs nopratis.

Tagad mēs dzīvojam tāļu no D., tā vectēvs savu

stāstu beigdams vēl teica, bet es savam dēla dēlam

(te viņš uz mani skatījās) gan vēlētu no turienes

sievu. Vai nē tā, vecmāt Eņģelīt? Tur tik ir labas

meičas!

1863.



Samaitāta tirgus braukšana.

Reti kur varēja uziet tādu laimīgu pāri kā vagar-

tēvu Jēci Spiņķi un viņa uzticamu laulātu draudzeni

Jūli, kas arī bija citreizēja vagares meita. Viņi jau
vairāk kā pāri desmit gadus bija savā laulībā pava-

dījuši, bez kā tiem savā starpā būtu kāds strīds jeb

ķīvis bijis. Spiņķis valdīja labu vietu N. pagastā un

bija savam kungam patīkams un uzticams un ļaudis
no viņa gandrīz vairāk bijās kā no paša cienīga tēva.

Dēls un pāri meitas jau bij izprecētas, un mājā tikai

atlikās vieni vecie, kādēļ vagartēva mājā diezgan
klusa dzīve bija.

Kādā siltā rudens vakarā Spiņķis jo vēlu, bet jo
priecīgs no lauka mājā pārnāca, kur sieva Jūle to jau

sagaidīja ar vakariņām un ar pašu brūvētu alu, priekš
kā Spiņķis pāri desmit pūru iesala par gadu deputātes

dabūja, Vagartēvs priecājās par savu šogada labības

svētību (jo muižas laukus tas mēdza allažiņ saukt par
saviem laukiem) un tādēļ arī savai sievai gribēja kādu

īpašu prieku novēlēt. Tas atgādājās, ka abi ilgus ga-
dus mājā vien tupējuši un ne kur uz klajuma nebijuši.
No tās dienas tiešām pa nedēļu bija izslavēts liels tir-

gus N. miestiņā, un tādēļ viņš savu sievu prasīja, vai

tai reiz netiktu šinī tirgū braukt. Vagarene pateicīgi
savam vīram uzsmaidīdama, šādu solīšanu ar prieku
pieņēma, un it kā pirmās laulības nedēļās ar mīļiem
vārdiem un saldām mutēm sava vecā sirdi par to ie-

līgsmoja.
Visu to vakaru tika vienīgi par nākošu tirgus-

braukšanu runāts un spriests un pat viņu sapņi ar

šīm domām vien nodarbojās. Pa to nedēļu tapa va-
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gares mājā tikuši strādāts. Veci skapji un kastes

tika atkal reiz uzslēgti, tika mazgāts, pletēts un šūts.

Vagares namiķis un staļļa puisis izlāpīja un pārlaboja
vecos ratus, iesmērēja zirga rīkus un piesita, zirgiem

jaunus pakavus; arī pats tas pucējās, gādāja par labu

greznu pātagu un svētdienas pīpi.
Svētdien agri pulksten četros staļļa puisis Miķelis

jau bija zirgus aizjūdzis un piebrauca pie vagares

durvīm. Ratus vēl bagātīgi piepakāja ar daždažādām

kastītēm un paudelītēm un maizes kulēm. Tāpat siena

maisus un auzu kuli priekš zirgiem neaizmirsa līdz-

ņemt. Un kad nu beidzot arī vagartēvs ar savu Jūli

bij iesēdies, Miķelis uzskubināja savus bēros, un rati

ritēja lēnām projām. Rīts bija skaidrs un vēss, bet

dienu varēja cerēt uz karstu laiku, kā jau allaž līdz

šim bij bijis, un tādēļ mūsu vagarieši tik agri iz-

brauca. Pirmās mājās, kur cauri brauca, it rets kāds

bij piecēlies, jo svētdien zemnieki allaž kādu stundiņu
ilgāki pasnauž nekā darbdienās, kur agri jo agri pie
darba jāsteidzas. Labs gabals ceļa bij jābrauc pa

dziļi izbrauktām riteņu pēdām starp labības laukiem,

un tādēļ Miķelis lēni un prātīgi lika saviem bēriem

uz priekšu staigāt.
Saule vēl nebij lēkuse, bet rīta pusē debess arvien

jo vairāk gaišojās. Vagare, sen kā laika pravietis pa-
zīstams, sevišķi šo debespusi gruntīgi pārlūkoja un

pasludināja, ka šodien jauka diena gaidāma.
No gropaiņā ceļa bija tikuši uz mīksta pļavas ceļa,

un Miķelis uzskubināja zirgus ar „na" un pātagu uz-

klačodams, lai kādu gabalu arī patek. Vagare izvilka

savu grezno mēršaum-pīpi, un Miķelis atkal savu

koka pīpi ar sagrieztu lapu tabaku uzbāza. Drīz abu

pīpju dūmi skaidrā gaisā it biezi kūpēja un savu jauku
smaršu izplatīja.

Vagare pēc kāda laika atkal rīta pusi uzlūkodams

un kuplu dūmu no sava pīpja izpūzdams, teica uz savu

sievu, ka laikam šodiennebūšot vienumēr jauks laiks.

Vagarene to vis nelikās ieteikt, jo ko kāds nevēlas,
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to tas arī labprāt netic; tā atteica, ka vienumēr līdz

šim uzturējies pie jauka laika, kādēļ Dievs tad nu

īsti šodien likšot līt, kur tie ceļā izbraukuši; tāpēc
tā vis nebīstoties. Vagartēvs galvu kratīdams mierīgi

teica, ka Dievs viņu dēļ gan lietu nesaturēšot, ja tas

citādi nodomājis.

Ceļš nu bija palicis smiltains, un zirgi soli pie soļa
vilkās tālāk, un Miķelim drīz „laukais", drīz „ērzelis",
bij jāpieskubina, lai stīvāki pievelk. Abi vagarļaudis

pārrunāja pa to laiku tādas lietas, ko arī Miķelis va-

rēja klausīties.

Saule bija uzlēkusi, bet kā ar plori apsegusēs rā-

dīja maz no sava gaišā spožuma. Vagartēvs to drīz

manīja un sarauca pieri krunkās, bet cieta citādi

klusu, negribēdams savu Jūli jau priekšlaik apbēdi-
nāt. Braucēji drīz iznāca uz lielceļu un netāļ redzēja
pilsātiņu, kur tiem cauri jābrauc. Pāri verstes priekš

pilsāta bija nolaists šlāgbomis priekšā, kur ceļa jeb
šosejas-nauda jāmaksā. Miķelim bij pāri reizes stipri
ar pātagu jāklačo, kamēr miegains naudassaņēmējs
iznāca. Vagartēvs vilka savu maku no kabatas ārā

un sniedza, dēļ toreizēja sīkas naudas trūkuma, sa-

ņēmējam vienu no tām naudascedelēm pretī, ko žīdu

kopmanis Z. no N. pilsātiņa bija izdevis un kuras

tai tuvākā apgabalā par naudu pieņēma. Naudas sa-

ņēmējs šo cedeli aplūkojis atdeva atpakaļ, teikdams,
ka šīs cedeles te nepieņemot, te pieņemot tikai cedeles

no žīdu kopmaņa P. Ļoti par to brīnēdamies un it

pikts palicis, vagartēvs izvilka rubli, lai izmainot.

Naudas saņēmējs tam nu izdeva papilnam P. žīda

cedeles, ko vagartēvs gan papriekš negribēja pretī

ņemt un paģērēja, lai izdodot sudrabaun vara naudu;
bet pretinieks atteica, ka viņam pašam vajadzējis par

sīku naudu gādāt, un ja tagad neesot ar mieru ar ce-

delēm, tad varot pats braukt atpakaļ pēc sudraba

naudas. Tādas pretirunāšanas vagartēvs ilgi nebij

dzirdējis un tādēļ tās labprāt nevarēja paciest. Galvu

atmetis kā allaž, viņš lepni sacīja, ka neesot vis kaut
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kāds kalpiņš, ko pēc patikšanas bramējot; esot N.

muižas vagare un tādēļ lūdzot, lai smalkāki ar šo ap-

ejoties. Naudas saņēmējs smieklīgi muti sašķiebis
atteica: „Nieki, viena alga, vai vagarpapiņš vai kal-

piņš, še visiem vienādi jāmaksā, citādi" Va-

garene ļoti nobijusēs piegrūda savam vecajam sānos,
kas vēl'piktāks gribēja palikt, un Spiņķis šo savas

sievas mācību saprazdams, savas dusmas saturēja un

tās dažādās izdotās cedeles no piktuma neaplūkojis
iegrūda makā. Rati nu brauca tālāk. Bet nebija vēl

pilsātiņā pilnīgi iebraukuši, te uzsauca kāda rupja
balss: stoi! Tas bija brandavīna zūkuris, kas rājās,
ka gribējuši bez izmeklēšanas pilsātā iebraukt; tas

bakstīja ar savu iesmu visur pa ratiem un gribēja, lai

visas kastītes taisot vaļā. Vagartēvs ganmierīgi teica,
šo varot ticēt, ka nekādas aizliegtas lietas līdz ne-

vedīšot, bet tas viss nenieka nelīdzēja. „Ceļa lādi uz-

slēdzot atrada par nelaimi blašķīti ar snapšķi, ko va-

garene, par savu vīru laipni rūpēdamās, bija līdzi ņē-
muse. Tik nu nesākās jaunas ķildas, bet par laimi

kāds garām gājējs braucējiem piečukstēja, lai zūkuri

ar tiem gardiem speķa raušiem apmierinot, ko vaga-

rene priekš ceļa bija cepuse. Tas arī notika, un zū-

kuris, pus' lādi iztukšojis un laipni pateikdamies, tiem

lāva tālāk braukt. Vagarene smagi vien nopūtās par

saviem zaudētiem gardiem spēķa raušiem. Otrā pusē
pilsāta bija tilta-nauda jāmaksā. Vagartēvs gribēja
tās nupat ieņemtās P. žīda naudas cedeles izdot, bet

še atkal tās vairs neģeldēja, še atkal ņēma tikai cita

kāda kopmaņa cedeles pretī. Nelīdzēja Spiņķim ne-

kāda tiepšanās, bija no jauna sudraba rublis jāmaina,
par ko atkal jaunas cedeles dabūja izdotas.

Šādas lielas errestības vagartēvs raudzīja remdi-

dināt un aizmirst savu pīpi uzbāzdams un pelēki
melnus biezus dūmus no tā izpūzdams. Miķelis arī

savu pīpi uzkurināja un nu viens aiz otra jo vairāk

kūpināja. Arī Miķelis klusu pie sevis errojās, ka ne-

patiesi tik ilgi tapa aizkavēts un tādēļ zirgiem ar pā-
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tagu uzšaudams raudzīja ātrāki braukdams aizka-

vētu laiku daudz maz atkal panākt! Ceļš bij diezgan
bedrains, un braucējiem ratos, kas vis nešūpojās uz

federēm, bija jāpacieš daudz grūdienu un stipri vien

jāpieturas pie ratu malām, lai neizkristu ārā. Arī

tās kastes un paudelītes sāka pa ratu dibenu lēkāt.

Taču braucēji to klusā garā pacieta, cerēdami drīz

atsniegt gaidīto tirgus miestiņu. Putekļu mākonis

apsedza ratus no visām pusēm. Piepēži šinī torksnī

pakaļā sēdētāji vienā balsī Miķelim uzkliedza: „tur',
tur'!" Miķelis arī uz reiz apturēja, caur ko visas

ratu mantas salēca uz priekšu, un pats gandrīz no

buka nolēca zemē. „Neskaties, Miķel, atpakaļ" vaga-
rene sauca, „skaties no Dieva puses projām." Miķe-
lis stīvi sēdēja kā stabs, nepagriezdamies ne uz vienu,
nedz otru pusi. Bet diemžēl, kā ratu pakaļa izskatī-

jās! Vagare ar vagareni gulēja augšpēdu, galvas
ratu pakaļā uz zemi un kājas pret debesi izstiepuši
un nevarēja sev nekā līdzēties, nedz augšā tapt. Vie-

nīgi Miķelis bija viņu glābējs, kas arī drīkstēja ap-

griezties, kad vagarene bij drānas daudz maz savīk-

stījusi, šī ērmīgā sēdekļa pārvēršanās notika caur

tam, ka vecās pakaļas siksnas pie sēdekļa bija pār-
trūkušas. Kad viss bija pēc iespēšanas no jauna sa-

glābts un sasaistīts, tad braukšana uz jaunu laimi ie-

sākās.

Pillu pīpi uzsmēķēdams, vagartēvs aplūkoja de-

besi un uzgāja tur kādu mazu bālu mākonīti, kas tam

negribēja labi patikt. Viņš rādīja to savai sievai un

neturēja to visai par labu laika vēstnesi. Gan vaga-
rene viņu gribēja par to apmierināt, bet tas vis ne-

laimējās, jo mazais mākonis acīm redzot auga lie-

lumā. Atī Miķelis bija ar vagartēvu vienā prātā, ka

šis mākonis neko laba nenozīmējot.
Ceļš nu gāja caur biezu mežu. Debess patiesi ar-

vien jo vairāk apmācās, saule apsēdās ar bieziem,
melniem padebešiem, un mežā palika it tumšs.

Putniņi, kas nupat vēl skaņas dziesmas svelpa, ap-
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klusa negaisu tuvumā juzdami, un neviens ceļa gā-

jējs še nebija satiekams. Arī rati klusu diļā smiltī

uz priekšu vilkās. Vagare un vagarene arī sevi ju-
tās nogurušus un snaužot ar galvu klanījās, tā ka

nereti abas galvas ne visai mīlīgi viena ar otru sa-

tikās, un abi snaudēji satrūkušies, no miega uztrau-

cās un viens pret otru žāvājās. Pērkonu jau dzirdēja

no tālienes rūcam un arvien tuvāk nākam, zibeņi šau-

dījās, un drīz arī vētra koku galotnes locīdama pa
mežu šņāca, un lietus spāņiem gāzās zemē. Kamēr

Spiņķa tēvs kā vīrs mierīgi savu sūru likteni nesa,

vaimanāja dikti viņa sieva par savām greznām klei-

tēm un aubēm, ko lietus nežēlīgi samaitāja. Viņas
asaras savienojās ar tiem lieliem lietus pilieniem, kas

pār viņas vaigiem ritēja.

Miķelis paskubināja savus bēros rikšiem uz

priekšu tecēt, bet drīz radās jauns kavēklis. Vētra

bija vecu priedi krustām pār ceļu pārgāzusi. Vaga-

rene jau padevās gluži izmišanai. Par laimi bija Mi-

ķelis mazu ķirveli līdza ņēmis, jo kur negadās kādu

reiz cirvis vajadzīgs; priede tika pārcirsta un pie
malas vilkta, pie kam vagare Miķelim no visa spēka
palīdzēja. Braucēji devās atkal uz priekšu. Pērkona

negaiss drīz pārgāja, debess noskaidrojās, un putniņi
jo mundrāki no jauna savas dziesmas uzsāka. Bet

neba tik ātri mūsu reiznieki varēja ielīgsmoties. Va-

garene vēl noraudāja dažu karstu asaru par savu sa-

maitātu apģērbu un ieskatīja visu to nelaimi par
Dieva sodu, ka tie svētu dienu uz tirgu izbraukuši,

un vagartēvs raudzīja sevi apmierināt ar no jauna
uzbāztu pīpi tabakas. Ceļš bij dubļains palicis, un

dubļi uz visām pusēm šķīzdami arī braucējus ne-

taupīja.
Drīz tie nu nāca miestiņa tuvumā, kur tirgu tu-

rēja. Ļaudis te baru bariem staigāja šurpu turpu un

tādēļ tik lēnām varēja uz priekšu tikt, un īpaši kad

ienāca pilsātiņa ielās. Visas iebraucamās šeņķu vie-

tas bija ar zirgiem un ratiem kā bāztin piebāztas.
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Miķelis brauca pa ielām šurpu un turpu, uz priekšu
un atpakaļ, — visur tā pati nelaime, nekur nevarēja
ne zirgus pielikt, nedz paši pieiet. Vagarene tikko ne-

sāka raudāt, jo viņa še pilsātiņā nepazina ne vienu

dvēseli, kur būtu varējusi patvērumu dabūt un savu

ceļā gauži samaitātu puči daudzmaz pārlabot.

Miķelis beidzot apturēja un teica: „Jā, vagartēv,

nu es vairāk nezinu, kur braukt; visus šeņķus jau
velti pārmeklējām." — Kāds labsirdīgs pilsātnieks

patlaban garām iedams, par šiem nabadziņiem ap-

žēlojās un deva tiem padomu, lai braucot uz to viesu

namu
„

Lielmanis". Viņš arī bija tik laipns un pa-

vadīja braucējus turpu un izspriedās līdzcietīgi pa

tam ar vagartēvu. šis atminējās arī prasīt, vai mi-

nētā Lielmaņa viesu namā dārgi esot. — „Jā nu,"

atbildēja pilsātnieks, „ko nu kurš par dārgumu sauc;

bet taču te jel var par savu naudu ko dabūt." Drīz

tie bij pie viesu nama aiznākuši, rati ritēja caur

grezniem lieliem vārtiem, vaktnieks pazvanīja pulk-
steni, nākošus viesus ziņodams, uz ko tūlīt viesu

nama saimnieks, sulainis un staļļu puisis piesteidzās
un mūsu salijušos reizniekus pazemīgi saņēma. Otrā

tāžā tiem ierādīja lepnu un grezni izpušķotu kam-

bari. Vagarene par tādu greznumu un jaukumu ļoti
priecājās. Bet no jauna uzģērbjoties tai bija ļoti jā-
noskumst, jo viņa atrada, ka lietus bija arī ielauzies

visās tais paudelītēs un vienu daļu no tām pūcēm gluži
samaitājis. Abi tirdzenieki bija arī gluži izsalkuši

un izslāpuši, un ceļa lādi brandvīna zūkuris iztukšoja.
Viesu namā tie negribēja maltīti turēt, ganprazdami,
ka te pa pilnam būs jāmaksā, tālab steidzās drīz uz

tirgus placi. Ļaužu pulki te viļņoja un grūti nācās

cauri izsprausties un uz priekšu tikt. Turklāt tāds

troksnis rūca, it kā pastara diena tuvotos. Vagarene
cieti pieķērās pie sava vīra, lai netaptu atšķirti un

viens otram nepaklīstu. Tādā vīzē tie pūlējās kādā

bodē ietikt, bet tā bija grūta lieta un katrs solis

bija ar varu jāiekaro. Desu bodē labas sālīgas de-
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sas uzkoduši, tie jo vairāk slāpa un meklēja alus bodi,

uz kurieni ceļš tikpat grūti bija jāiekaro. Bet te cits

citam spraudās priekšā un ikviens pirmais savu

glāzi gribēja dabūt, un vagartēvs gan ilgi būtu va-

rējis stāvēt, ja gribēja ar godu nogaidīt, kamēr pie

glāzes tiek. Tādēļ abi vagarnieki līdz ar citiem rā-

vās pēc glāzēm. Viņš domāja, te tevi neviens nepa-

zīst, te visi vienlīdzīgi, vai vagartēvs, jeb kalps. Bet

tik ar jauniem strīdiņiem tie beidzot pie glāzēm tika.

Tā atspirdzinājušies, tie nu gāja tāļāki pa tirgu iz-

cierāties, un vagartēvs raudzīja svārku kabatā pēc

sava mīļā mēršaumpīpja, gribēdams pēc ēšanas un

dzeršanas arī uzsmēķēt. Bet cik viņš izbijās, kad at-

rada pīpim kaklu nolauztu; tas bij noticis caur ļaužu
drūzmu cauri spiežoties. Tas viņam kā ar nazi caur

sirdi dūra, jo šis pīpis bija ar viņa vagares godu no

ilgiem laikiem tā kā saaudzis. Vagarene gribēja savu

vīru tādēļ mierināt, bet uz tam vis nedabūja vaļu, jo

ļaužu bari, uz priekšu veldamies, tos abus tik neatšķīra
vienu no otra. Vagartēvam, kas papriekšu pretī tu-

rējās kā mūris, tika viņa lielā platmaļu cepure no

muguras puses ar stipru dūres sitienu pāri pār acīm

uzdzīta; ļaužu vidū iespiests, tas tik ar mokām va-

rēja savas rokas vaļā uz augšu dabūt un cepuri kā

pienākas virs acīm pacelt. Par tādu pārgalvību pu-
kodamies, tas tik nenāca lielās ķildās ar to, kas tam

no pakaļas gāja un kas negribēja ciest, ka vagare

viņu nevainīgu patiesi apvaino. Mūsu vagarnieku pā-
ris devās uz to pusi, kur ļaudis daudzmaz jo plānāki
izšķīrās un gribēja te pa kārtai tās daudz un dažā-

dās bodes pārlūkot. Viena liela bode bija, kur dažā-

dus svešu zemju zvērus un putnus rādīja, še viņi
iegāja. Tavu raibu dzīvi, kāda te bija redzama!

Troksnis bija, ka nevarēja ne aizklausīties. Vagare

ar savu sievu staigāja no viena zvēru būrķina uz otru

un palika patlaban jo ilgāki stāvam pie viena spo-

sta, kur vilks iekšā ieslēgts, še vagare atminējās, ka

viņa jaunās dienās arī mūsu zemē vēl papilnam vilku
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bijuši, ka viņš pats zēns būdams bijis pie kādas jakts

par dzinēju. Uz šiem viņa jaukiem vērā liekamiem

vecu laiku stāstiem, nevien viņa sieva uzmanīgi klau-

sījās, lai gan tos jau vairāk nekā desmit reizes bija
dzirdējusi, bet arī citi skatītājies tam uzmanīgi ap-

kārt sakrājās, viņa vecās gudrās mācības dzirdēt.

Par tādu godu lepns un uz stāstīšanu iekarsis, tas

neviļu spostam it tuvu piestājās. Virs vilka sposta

stāvēja otrs, kurā niķīgs un stiķīgs affe (ērms)

piemājoja. Tas piepēži abas rokas caur stangu star-

pām izstiepa un vagaram cepuri un vagarenei aubi

no galvas laupīja. Brēkšana un smiekli sacēlās lieli

jo lieli gan starp cilvēkiem, gan starp zvēriem. Aubi

affe izārdīja lupu lupās, bet platmalas cepuri ar jo-
cīgu ģīmi no visām pusēm aplūkojis, tas uzlika sev

galvā un uz vienu un otru pusi grozīdamies ļaudis uz-

skatīja, it kā gribēdams teikt: redz, vai es tikpat
smuks neizskatos šinī galvas apģērbā, kā pats vagar-

tēvs. Zvēru uzraugs gribēja ērmam cepuri atņemt,
bet šis atlēca ātri atpakaļ un drīzumā cepuri saplēsa.

Tāds nejaušs notikums gan vagartēvam sirdī

žņaudza, un vagarenes acīs spīdēja rūgtas asaras. Ne-

vien aube un cepure bija zaudētas, bet turklāt bez-

kaunīgi ļaudis mūsu plikgalvjus ļoti izsmēja. Tie glā-
bās ar mokām tirgus plača malā, kur tik reti kādi

tirdzinieki aizklīda, vai nu tādi, kam bija izdevies bez

maksas ko labu iemantot, jeb kam citas kādas va-

jadzības dēļ bija šāda vientulīga vieta jāuzmeklē,
še vagartēvs savu gaspažu ganar daudz gudriem "ār-

diem mierināja un stiprināja, lai savu likteni ar pa-

cietīgu sirdi nesot; bet tas tik ilgi neko nelīdzēja,
kamēr apsolījās tai visas izciestās skādes bagātīgi
atlīdzināt. Pēc tam tie pārdomāja, kā bez apsmiekla
varētu atkal ļaudīs iet un jaunas galvas apsegus da-

būt. Sievas jau mūžam māk sev jo drīzāk līdzēties,
tā arīdzan vagarene, — viņa uzsēja savu balto nēz-

dogu uz galvas, un bēdām bija puslīdz gals. Arī va-

gartēvs atminējās, ka tam svārku kabatā esot nakts-
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mice, lai gan ar labi garu galu un lielu pušķu. Abi

nu apņēmās vēl tik daudz prieku baudīt, cik iespē-

jams. Bija arī viena kumēdiņu bode ieriktēta, kur

dažādas joku spēles spēlēja. Priekšējie sēdekļi jau

visi bij ieņemti un mūsu vagarniekiem ierādīja rūmi

pašā dibinā. Bet še diemžēl no spēles nevarēja ne

dzirdēt, ne redzēt, tik daudz rupji ļaudis bezkaunīgus

smieklus un runas savā starpā dzina, tā ka vagarene
nereti kā skuķe nosarka. Bet priekšgalā arī nekur

nevarēja izmukt, jo šī dibina rūme bija kā bāztin pie-
bāzta. Saspiesti un noguruši tie pēc kādām stundām

dabūja atkal priekšā, skaidrā gaisā atpūsties. Jau-

kiem, saldiem āboliem garām iedami, tie ļoti iekāro-

jās kādu no tiem uzkost un nogurušos spēkus atspir-
dzināt. Vagartēvs nodinģēja desmit āboluspar mārku

un par provi jau vienu uzkoda, ar ko it pilnīgi bija ar

mieru. Bet kad nu ābolus gribēja aizmaksāt, tad nau-

das maku nevienā kabatā vairs nevarēja atrast. Iz-

trūcies viņš pret ābolu pārdevēju sieviņu aizbildinā-

jās, ka savu maku pazaudējis; bet šī to nolamāja

par krāpnieku un lupatu, kas bez maksas grib vēderu

ar cita āboliem piesmeķēties. Tā un vēl citādi nosu-

nīts lepnais vagartēvs devās kā apliets suns projām.
Bet jo vairāk nekā sievas lamāšana tam nu rūpēja
pašu trūkums; tie nu caur to bij tikuši tādos spo-

stos, no kuriem nekāda cerība nebija vairs ārā tikt.

Tas būtu raudzījis daudzmaz naudas aizlienēt, lai

gan tas savu mūžu vēl nebij ne no viena neko lie-

nējis; bet ir uz lienēšanu tam nebija nekāda cerība,

jo tam šinī miestiņā nebija nekāda pazīstama. Līdz

nāvei noskumuši abi vagarnieki atstāja tirgusplaci un

meklēja patvērumu viesu namā. Savā kambarī ti-

kuši, tie tik nesāka dikti vaimanāt. Tas citreiz tik

ciets un bargs vagartēvs, kas daudzreiz mierīgi re-

dzēja citus raudam, teica ar trīcēdamu balsi: „Redzi,
Jūl, tas nāk mūsu grēku labad, ka mēs svētā dienā

pasaules priekus meklējuši! Bet to es tevis dēļ dā-

liju." „Nu gan es vēl tādēļ tā vainīgā," izsaucās va-
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garene pikti ar raudādamu balsi. Abi gaužām sapīka

un sastrīdējās, un tas līdz šim savā starpā tik mierīgs

pāris būtu gandrīz lielā nemierā nācis, ja vagartēvs
nebūtu pie laika gudrāki apdomājies runāt un sācis

labāki ar savu sievu prātīgi spriest un padomu meklēt,
kādā vīzē no šādas nelaimes izpestīties. Vēl reiz va-

gare visas kabatas apgrieza apkārt, bet maks ar

naudu kā jau trūka tā trūka. Vagarenei gan vēl

bija kastītē pāris pimberi, ko par sieriem ieņēmusi;
bet šī nauda knapi iztika atpakaļ braucot aizmaksāt

par tiltu un šoseju. Un no viesu nama zināms neva-

rēja bez labas maksas ārā tikt. Piepēži vagartēvs,

it kā beidzamo padomu atradis, ķēra pēc sava spieķa,

paņēma sievas maciņu un devās klajumā, sievai pa-

teikdams, lai kādu brītiņu pagaidot, tas drīz būšot at-

pakaļ. Vagarene palika kambarī neticīgi galvu kratī-

dama un ļāva savai asaru straumei plūst.

Vagartēvs devās uz tirgus placi, tur, kur daži ļau-
dis uz naudu kauliņus meta, un gribēja tur savu

laimi provēt. Te svešs būdams starp svešiem, tas visu

kaunēšanos meta pie malas. Un viņš jau arī tikai

gribēja tos pāri vajadzīgos rublīšus vinnēt un tad at-

stāties. Pirmā mārka bija drīz paspēlēta; tāpat otrā,

trešā, ceturtā. Nu tas jau sāka uz vērdiņiem spēlēt,
aukstus sviedrus no pieres slaucīdams. Bet tie tā-

pat ritēja citu kabatā, kamēr beidzamo bija paspēlē-
jis. Te patlaban tam kāds uz pleciem sita. Atgrie-
zies tas būtu gandrīz no kauna zemē iegrimis. Aiz

viņa stāvēja kāds saimnieks ar savu sievu no tās pa-

šas muižas un to uzrunāja: „Ahā, vagartēv, jūs arī

mākat tirgū uz naudukauliņus mest." Spiņķa tēvs nu

atstāja spēli un izsūdzēja pazemīgi saimniekam savu

sūro nelaimes likteni. Saimnieks tam labprāt pāri
rubļus aizlienēja, ko vagartēvs arī ar pateicīgu sirdi

saņēma, bet lūdza, lai par visu šo lietu ne vienam ne-

nieka neizpauž.

Priecīgs un laimīgs tas steidzās pie savas sievi-

ņas uz viesu namu un naudu rādīdams tai stāstīja,
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kāds glābējs eņģelis tam gadījies. Bet no kauliņu spē-

les tas neteica ne vārda.

Sulainis tika saukts, lai rēķinu dod. Rēķins tos

gan atkal drusku sabaidīja, jo par to naudu varēja
kādā prastā šeņķī dzīvot kā kungs, kamēr še tie ne-

nieka nebij baudījuši.
Vagarnieki teica Dievam, ka atkal savos ratos sē-

dēja. Miķelis brauca kā viesulis pa šoseju, ka vaga-

renei it bail palika, un vagartēvs tam teica, lai lē-

nāki braucot. Bet klausīgais Miķelis tagad atbildēja:
„Tas pats labāki zinot, kā jābrauc."

Miķelis, kas līdz šim vagartēvam tas labākais, pa-

klausīgākais kalps bija, Miķelis rādījās piedzēris.
Viņš palika arvien jo nerātnīgs, skrēja visiem citiem

braucējiem garām, tos dažreiz tik ne grāvī iesvie-

zdams, uzšāva arī dažam ar savu pātagu, tā ka tie

no pakaļas nolamāja vien, jaunām meitām tas ar

roku mutes mētāja un sauca tās par savām zeltenēm

v. t. j. pr. Bet par laimi zirgi no lielceļa nogriezās
uz mazo ceļu; šie gudrie lopiņi paši šurp braucot to

ceļu labi bija vērā likuši, jo Miķelis tagad gan maz

atcerējās pēc ceļa skatīties. Mazais ceļš gan bija
sliktāks un dubļaināks, un nu vagarene lūdza, lai lē-

nāki braucot, bet arī viņas lūgšana maz ko līdzēja.

Braucēji tika apmesti ar dubļiem it raibi un padevās
mierīgi savam liktenim1, ko nu diemžēl nevarēja ci-

tādi grozīt.
Beidzot bērie sāka lēnāki iet. Miķelis bija saldi

aizmidzis un nebija nekādā vīzē uzmodināms, pat labs

vagartēva kulaks to mundru nevarēja padarīt, tas tik

norūcās vien. Pa to laiku braucēji bija aiznākuši lie-

lajā mežā, un arī it tumšs vakars jau bija klāt. Va-

garem pašam bija jāsēžas uz bukablakām savam pie-
dzērušam puisim un jābrauc. Lēnām vilkās rati uz

priekšu. Nakts bij drīz it tumša, ka nenieka no ceļa
nevarēja redzēt, klusums apklāja zemi, tik lielās prie-
des no lēna vējiņa kustinātas ar savām galotnēm sūri

šņāca. Bez tam vēl vienīgi Miķelis stipri krākdams
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rādija, ka še vēl viena dzīva cilvēka dvēsele mīt. Va-

gartēvs braukdams drīz vairs nezināja, pa kādu ceļu
tas brauca. Zirgi arvien jo lēnāki vilkās uz priekšu,
kamēr beidzot pavisam apstāja. Vagare papriekš do-

māja, ka zirgi tikai gribot atpūsties, bet tas velti gai-
dīja, lai tie paši sāktu atkal no jauna iet. Viņi ēda

mierīgi tos pār ceļu pārkārušos zariņus, un Miķelis
uzlika savu grūto galviņu savam kungam uz pleca.

Pēc kāda laika vagare uzsaukdams un ar pātagu

uzcirsdams zirgus tālāk dzina. Bet tiklīdz zirgi pā-

tagas sitienu baudīja, tie salēca piepēži uz vienu pusi.
Rati papriekš līgojās uz vienu un otru pusi', kamēr

visai apgāzās un visi ļaudis un mantas izkrita ārā.

Tai pašā acumirklī varēja dzirdēt skaņu vagarenes

balsu, stipru „tpr" no vagartēva un diktu ūdens plun-
čošanu, it kā kad kāds smags rumpis būtu ūdenī ie-

mests. Zirgi tūlīt apstājās. Lai gan vagarene bija
mīksti kritusi uz pašu vagartēvu, kas stenēdams

apakšā gulēja, taču tā skaņi nakts klusumā vaima-

nāja; pa kreisai rokai Miķelis bezdievīgi lādējās, jo
bija dziļā peļķē iegāzies un caur tādu aukstu mazgā-
šanu uzmodies. Ar mokām tie varēja atkal kājās uz-

rāpties, bet par laimi neviens nebija nekādu locekli

maitājis. Jo grūtāki nācās tumsā ratus uzcelt un tās

izkritušās lietas atkal sameklēt un pārlabot zirgu
jūgu. Beidzot varēja tālāk braukt, bet neviens tagad

ceļu nezināja, tādēļ brauca tik uz laimi tālāk. Pus-

nakts bija pagājusi, un rīta aukstums saslapināts,
samirkušus braucējus kratīja, ka tiem zobi klabēja.

Pēc kāda laika tie atsniedza vienas mājas, bet tās

tiem bija gluži svešas. Miķelis gāja ceļu prasīt. Māju
suns par šiem nakts staiguļiem gauži sapīcis, Mi-

ķelim' tik ne biksas salāpīja, un no miega iztraucēts

saimnieks atbildēja it sīvi. Taču mūsu braucēji nu

dabūja zināt, ka esot tāļu no riktīgā ceļā noklīduši.

Nekas nelīdzēja, vajadzēja krogū, kas tur nebij tāļu,
rīta dienu nogaidīt.

Vagarene apstellēja siltu kafeju, un vagare iedzēra
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vienu sīvo, lai izsalusi lacekļi daudzmaz atsiltu. Tie

labprāt būtu ari pie krāsns sēdušies, bet še visgarām

jau gulēja kādi tirdzinieki.

Zirgus nojūdzis ari Miķelis ienāca istabā, še va-

gartēvs to tik dikti sāka tirdīt un rāt par viņa dzer-

šanu, ka caur šo dumpi daži no gulētājiem uzmodās

un sāka par tādu nemieracelšanu uz vagares lamāties,
un daudz netrūka, ka tie mūsu vagarniekus ar visu

Miķeli neizsvieda ārā.

Tikko gaisma ausa, Miķelis uzjūdza zirgus, un reiz-

nieki devās pa izklaušinātu ceļu uz mājām, kur tie

beidzot arī pārnāca. Gan diemžēl trūka šis un tas,
kas izgājušā nāktī mežā bija palicis, kur rati apgā-
zās ; bet jo vairāk vagartēvs nožēloja savu mēršaum-

pīpi un naudas maku, un vagarene savas samtainās

svētdienas drānas, savu saplēsto aubi un dažus citus

drēbju gabalus. Taču caur šo samaitātu tirgus brauk-

šanu mūsu laulātu draugu starpā nekāds ķīvis ne-

cēlās. Arī tie mācēja savas tirgus bēdas ilgi klusumā

apslēpt, jo Miķelis kā līdzvainīgais cieta klusu. Tik

pēc kādiem gadiem man vagartēvs reiz kādā priecīgā
stundiņā savas tirgus kļūdas izpauda.

1864.



Izmanīgs vīrs.

Mēs dabūjām rakstu, kurā kāds jauns vīrs iz-

stāsta, kādā vīzē viņš pie labas vietas ticis. Stāstiņš

izrāda, ka pasaule rauga vīru nevien pēc cepures, bet

ir pēc familijas vārda. Dosim rakstu lasīt, lai lasī-

tāji paši to labu un sliktu tanī pārbauda un — pa-

smejas.

Septembrī 185
...

Sērā rudenī liktenis mani aizveda lielajā P. pil-
sātā. še man gan bija daži pazīstami, ko būtu va-

rējis apmeklēt, bet to es šoreiz kauna dēļ nedarīju.
Citkārt tie labprāt no manis mēdza teikt, ka esot

jauns cilvēks, no kā vēl kas labs cerams, esot labi au-

dzināts, un mācīts. Bet tie neapcerēja, ka cerība

daudz reiz nekas cits nav, kā dūmi — un skola tik ilgi
nieka vērta, kamēr nemāk pasauli pazīt un savas mā-

cības dzīvē izvest. Svabads un brīvs es gan biju, bet

mana svabadība bija tāda: kā putns es nedz sēju,
nedz pļāvu, nedz kaudzēs krāvu, un pašā tālākā pil-
sāta daļā pašā augstākā bēniņģa kambarītī pa šau-

rām, šaubīgām un klikstošām trepēm augšā rāpos;
tikai bezdelīgas un baloži tik augstu bija sev mājas
vietu izraudzījušies.

Kādu vakaru skumjās domās pagrimis un avīzes

lapu rokās turēdams patlaban nospriedu, ielikt vie-

tas meklēšanu avīzēs, par provi šādā vīzē: „Kāds
nama uzraugs, kas šo amatu jau ilgus gadus valdījis,
jeb kāds pazīstams un mācīts zemkopis meklē vietu

par nama jeb muižas uzraugu, lai arī muiža būtu aiz

pašas Sibīrijas..." šā domājot es neviļu ieraugu
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avīžu lapā šādu sludināšanu: „Ir vajadzīgs uzraugs

par lielu muižu ar cukura fabriku. Tuvākas ziņas
dabū ikdienas no pulksten 12 līdz 2 namā Nr. Nr."

Mans prāts īsti ielīgsmojās, jo lai gan svabads no lie-

kām ticībām, taču man tai acumirklī izrādījās, itkā

tāda satrāpīšanās nevarētu būt no nejauši. Te bija

taisna prasīšana pēc manas izdāvājamās preces. Es

tādēļ gluži apmierinājos ar tām domām, ka kāda laba

dievene par mani iežēlojusies un ka tā mani arī ap-

dāvinās ar tām mācībām un ziņām, kas pie biešu cu-

kura vārīšanas vajadzīgas, no kā es nenieka vēl ne-

pratu. Šinī brīdī es no visas sirds biju gatavs uzņem-

ties, ja tīk — ādas mīt, ziepes vārīt un aitas cirpt, ne

vēl cukuru vārīt, un tādēļ dievenei mācīšana nebūtu

grūti nākusies. Tāpēc īsi nospriedu: rītdien, pulk-
sten 12-os steigšos pie cienīgā muižas un cukura

fabrikas kunga. Gan man būtu paticis jau papriekšu

zināt, kas tas tāds bagātais kungs ir, kas uzraugu vē-

lējas. Vai viņš muļķis, vai gudrs? Vai lepns, jeb
vientiesīgs? Vai tas prot pareizi visu apķert un no-

svērt, jeb vai tas maz nb runājamās lietas izprot?
Visas šīs un citas ziņas man būtu ļoti derīgas biju-

šas, lai uz tām varētu savai nākamai laimei stipru
grunti likt. Varbūt ka mans cerēts kungs bija pats
saimniecībā izpratīgs vīrs, — tāds šķelmis tūlīt no-

pratīs, ka es no biešu cukura vārīšanas vēl ne sapnī

neesmu sapņojis. Bet bez kādām taisnām ziņām ir

grūti iepriekš visu pēc kārtas pārdomāt, kā ar savu

pretinieku jo labāki uzņemams un karojams. Jāpa-
laižas uz savu izmanību derīgā brīdī, kad pretniekam
pretī stāv. Gaidīsim tādēļ līdz rītam.

Otrā dienā pulksten 11-tos no rīta es biju pilnīgi
gatavs. Fraka, spoži viksēti zābaki, smalki cimdi un

viss cits apģērbs no galvas līdz papēžiem bij tāds

gluds un pēc modes, ka no ārpuses patiesi nebūt ne-

biju smādams. Mella bārda, mērenas ūsas pie pabāla
un pavāja vaiga man deva izskatu, itkā būtu karstā-

kās zemēs pirmo reiz pasauli ieraudzījis. Bet par ne-
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laimi mans vārds un pavārds tūlīt rādīja, kur mana

tēvuzeme — es ibiju Miķelis Vanags.
Otrā dienā, kad patlaban nosita 12, es jau biju

pie lepna nama greznām durvīm. Es paliku it Hgsms,
kad dabūju zināt, ka nams pieder firstam N., un ka

man tādēļ nebūs darīšanas ar kādu sīkstu un smalki

rēķinādamu naudas maisu. Es zināju, firsts N. bija

ļoti bagāts un ikgada pavadīja ziemu ārzemēs.

Gaid' istabā iegājis, es jau tur atradu priekšā
kādu vīru, it četrikantīgu no izskates. No tās skun-

stes, sevi patīkami apģērbties, viņš rādījās ne drusku

neprotot. Fraku bija skroderis viņam diezgan labu

taisījis, tāpat veste, kakladrāna, cepure — viss bija
kā pienākas, un taču šis vīrs izskatījās it lāciski ap-

ģērbies. Tikai viņa plats ģīmis un plaša piere ar di-

vām krunkām rādīja, ka šim vīram netrūka stipra

gara spēka, gudrības, sava darba izprašanas un god-

prātības. Es pret nepazīstamo paklanījos, kas mani

uzlūkodams galvu palocīja, it kā gribēdams teikt: vai

tu iedrīksties ar mani uzņemties!
Jūs darīšanu labad še? ja vēlat zināt, prasīju es

vīru.

Darīšanu labad! atbildēja viņš īsi.

Kādu gan? — neņemat par ļaunu.
Nepazīstamais mani neticīgi uzlūkojis, pēc īsa

brīža teica:

Ja daudz gribat zināt, drīz veci paliksiet.
Laibāk runājat tiešām, es manis dēļ par jums pie-

metīšu firstam kādu labu vārdu, ja jums patīk mana

palīdzība, — atbildēju es lepni uz viņa piesmiešanu.
Vai tad jūs firstam pazīstami? vaicāja viņš.
Nē, es viņu vēl nekad neesmu redzējis. Es atnācu

šurp pēc muižas uzrauga vietas, par ko avīzēs lasīju.
Vīrs mani pie tam uzlūkoja ar ļoti neticīgām acīm

un gribēja patlaban ko teikt, kas tiešām man nebūtu

patīkams bijis dzirdēt, te pašā brīdī durvis atvērās

un ienāca vājš, mērens, pusmūža vīrs, ar angļu ba-

kenbārdu un pliku galvasvidu. Tas bija pats firsts.
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Mans iekaitināts līdzbiedrs, stipri ar savām platām
kājām kārpīdamies it lempiski firstam paklanījās.

Es firstu apsveicinot palocījos uz to jaukāko vīzi, tā

kā no tam tūlīt jau varēja redzēt manu godprātību,

padevību un turklāt arī manas paša vērtības ap-

ziņu, šī skunste, vienā paklanijumā tādas daudzkār-

tīgas lietas savienot un parādīt, zināms, nav vis

katram, sevišķi bez īpašas dīdīšanas, tik lēti iespē-

jams, un manam resnam līdzbiedram tas patiesi nebij

varams. Taču firsts papriekš uz viņu pagriezies pra-

sīja :

Jūs vēlaties būt par uzraugu manā muižā?

Jā, cienīgs grāfa lielskungs.
Vai jūs arī pilnīgi izprotat saimniecību, zemko-

pību un cukura vārīšanu?

Es ar šiem darbiem jau ilgus gadus esmu ieradis

un tos smalki izprotu.
Vai jums ir šinī lietā atestātes?

Še manas astetātes, atbildēja viņš, veselu paku pa-

pīru, ar sarkanu banti pārsietu, no kabatas izvilk-

dams.

Labi, es tās tūlīt gribu pārlūkot.
Pa to laiku mana sirds arvien jo vairāk saplaka.

Piepēži durvis it plati atvērās un istabā ienāca gara,

slaika un skaista sieva. Es neredzēju, kā mans līdz-

biedrs un pretinieks šai dievenei paklanījās, bet man

še izdevās tā jaukākā paklanīšanās visā manā mūžā.

Viņas acīs es arī nopratu, ka tā it ļoti bija ar mieru

ar manu lokanumu un smuidru izskatu. Firsts tā-

lāk runādams sievišķi apsveicināja viegli palocīda-
mies un smaidīdams. Es nevarēju beigt daiļo sievu

uzlūkojis, zināms, smalki pieklājīgā vīzē, un gandrīz
gluži aizmirsu, kādēļ še atnācis. Firstene

— tā viņa
pati bija — manu slepenu uzmanību diezgan noma-

nīja, un — katram sievišķim tīk, ja viņa smukumu

apbrīno.
Kā jūsu vārds? vaicāja firsts tālāk resno vīru.

Es esmu agronoms ...
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Kā jūs vārds? pārrāva nepacietīgi firsts viņa
valodu.

Brencis Lācis.

Ak žēlīgs Dievs, kāds vārds! iesaucās firstene ar

šaušalām, bet pa franciski — tas cilvēks jau tiešām

ir dumjš — to teikdama tā vēl sarāva savu ģīmi tādā

vīzē, kā pie šādas cilvēka uzslavēšanas piepas.

Varēja redzēt, ka firstu šāds negaidīts firstenes

spriedums ļoti aizkāra, un viņš gandrīz būtu ko atbil-

dējis. Brencis Lācis, franciski neprazdams un tādēļ
nezinādams, ka viņa vārds skaisto nama saimnieci

tik varen izbiedēja, gaidīja mierīgi no firsta tālāku

runu. Firsts piegāja pie savas sievas un klusām pa
franciski ko pārsprieda. Te es nu nopratu, ka mans

liktenis stāv tieponīgās firstenes varā; es redzēju, cik

varen viņai mana pretinieka prasts vārds nepatika.
Es tādēļ pie sevis nospriedu, joprojām pēc viņas prāta
izrunāties.

Es jums vēl nekādu galavārdu nevaru teikt, sa-

cīja firsts pret Brenci Lāci atgriezies un viņam ate-

stātes atdodams. Ar Dievu!

Brencis Lācis kaut kā paklanījies, izgāja ārā, ne-

būt savu piktumu par tādu atraidīšanu neslēpdams.
Es tiešām ticu, ka viņš nevar izprast, kādēļ firsts tik

piepēži pārgrozījās, jo franciski nemācēdams viņš
firstenes savādas domas no muižas uzrauga vārda ne-

zināja.
Pēc tam pret mani griezies, firsts vaicāja:
Kas jūsu vēlēšanās?

Es vēlētos pie jums muižas uzrauga vietu izpildīt.
Kas jūs tāds esiet?

Esmu N. zemkopības skolas māceklis, atbildēju
es, un ar prieku nomanīju, ka šī atbilde firstam un

firstenei īpaši likās vērā liekama.

Tad jūs esat ārzemnieks?

šimlaikam esmu krievu pavalstnieks.
Kā jūsu vārds?
Bartolomeo Gracia dc Kampo.
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Kādas tautas tad jūs esat? vaicāja laipni smaidī-

dama firstene.

To es taisni nevaru izdibināt, pie kuras tautas

īsti piederu, atbildēju es vientiesīgi.

Tas taču brīnums, tas nevar būt! iesaucās firstene,

knapi smieklus valdīdama.

Tas ir ērmīgi, teica firsts, — kas tad jūsu tēvs

un māte un kur jūs dzimuši? Tas ir ērmīgi, es to ne-

izprotu.

Mans dzimums ir patiesīgi ērmīgs. Mans tēvs

bija spānietis, mana māte — vāciete, es dzimu uz

francūžu kuģa, pie Amerikas krastiem, kuģa kaptei-

nis bija anglis. Tādēļ nezinu īsti par ko saukties, vai

par spānieti, vācieti, francūzi, amerikānieti, angli, jeb
beidzot par krievu.

Mans mīļais, tā firstene smaidīdama uz firstu pa-

griezusies teica, es patiesi gribu, lai dc Kampo paliek

mūsu muižā par uzraugu.

Es labprāt esmu ar mieru, atteica firsts, bet vai

jūs mācēsiet manu muižu, saimniecību un ļaudis pa-

reizi valdīt? Vai jūs varat kādas atestātes rādīt, ka

jūs šīs lietas izprotat?

Ak draugs, kamdēļ tādas atestātes? dc Kampo
jau ir mācījies N. zemkopības skolā, tā firstene

ātrumā iemetās starpā, bīdamās tādu vērā liekamu

cilvēku, par kādu tā mani tagad ieskatīja, atkal zau-

dēt.

Mani it labi pazīst barons N., sacīju es droši, lai

gan šo baronu savā mūžā nekad nebiju redzējis, zi-

nāju tikai, ka viņš priekš pāri nedēļām bija uz Nicu

aizbraucis, un tādēļ firsts viņu šinī brīdī nevarēja
izvaicāt.

Es arī jums pašiem labprāt ticu, atteica firsts.

Kad jūs varat savu jaunu amatu uzņemt?
Ja tīk, pat šodien.
Nu tad rīt agri esat gatavi uz braukšanu. Pirms

kā izbraucat, pieejat pie mana skrīvera. Ar Dievu!
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Kad es ar firstu atvadījos, tad firstene vairs istabā

nebij. Pa trepēm zemē iedams, es tik vēl dzirdēju,

ka apakšā uz, ielas karietes durvis aizcirtās un rati

norībēja vien pa bruģi, projām. Tiešām firstene ne-

varēja to ērmīgu ziņu par mani viena paturēt, arī

draudzenēm vajadzēja līdz brīnēties.

Uz ielas iznākušam, man viss nupat piedzīvotais

izrādījās kā sapnis, —
viss nāca tik necerot un lai-

mīgi, ka es to pats nebūt negaidīju. Tā savās domās

aizgrābts gandrīz uzskrēju Brencim Lācim virsū, kas

tur noskatījās uz dažādām bodēs izstādītām lietām.

Bet man rādījās, ka viņš mani gaidīja.
Nu, kas jums še bodē tik patīkams, Brenci Lācīt?

Varēju redzēt, ka Brencis Lācis it saskaities bija.

Dzīvojiet veseli, es redzu, ka jums kas nav pa

prātam, sacīju es, gribēdams tālāk iet:

To vietu jūs dabūjāt? vaicāja Lācis ar piesmie-
damubalsi.

Zināms! — rītu pie dienas braukšu turpu.
Patiesi!

..

Patiesi; jums nu vairs nav velti pie firsta ejams.

Un vai zināt, kādēļ jūs vietu nedabūjāt? Tādēļ ka

jūsu vārds nesmuki skan; ja jūsu vārds būtu jau-

kāks bijis, jums vieta būtu rokā. Jūsu vārds ir Lācis,
vai ne tā?

Lācis.

Nu redziet, ar tādu vārdu jūs vēl gribat labu vietu

dabūt!

Un jūsu vārds? ja ļaujat prasīt, vaicāja Lācis,
ar mokām savas dusmas saturēdams.

Mans vārds ir Miķelis Vanags.
Vanags! tikpat nav visai jauks uzlielāms.

Bet mans vārds patika. Dzīvojat veseli!

Brencis Lācis it stīvi galvu drusku palocīja,
smiedamies un lūpas savilkdams. Pēcāk es ar viņu
vairs neesmu saticies.

Otrā dienā pie firsta skrīvera jeb labāki teicot

sekretāra aiznācis,, es jau atradu gatavu rakstu, ka
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esmu par muižas uzraugu pieņemts ar 3000 rubļiem
lones gadā, instrukciju, kas man tur viss darāms un

gādājams, un beidzot rakstītu grāmatu, nododamukā-

damPēterim Bērzam, kas tur guberņas tiesā dienēja.

Sekretārs man vēl iztulkoja, ka šis Bērzs esot firsta

advokāts visās tiesu lietās. Advokāta pavārds man

likās pazīstams, ar vienu Bērzu es biju kopā skolā

gājis, ko arī Pēteri sauca. Varbūt tas būs tas pats

Bērzs? Es gauži vēlējos, lai tas būtu mans vecs pa-

zīstams.

Drīz es arī sēdēju pasta ratos un devos projām
uz savu jaunu valstību.

Ozollejā, 5. oktobrī.

Tā tad nu esmu Ozollejas muižā. Tu bagāts Dievs,
kas te par dabas krāšņumu! kas par staltu pili, kas

par greznu dzīvi! šo pasaules paradīzi es labāk ne-

ņemšos aprakstīt.

13. oktobrī.

Biju pilsātā un apmeklēju Pēteri Bērzu. Ozolleja

tikai 40 verstes no guberņas pilsāta atstatu.

Pilsātā man nebij ilgi pēc Bērza kunga jāmeklē;

viņš pieder tur pie augstākiem pilsāta ļaudīm un visi

viņu pazīst. Ar prieku es atradu, ka nebiju savā ce-

rībā vīlies; advokātā es riktīgi atzinu savu citkār-

tīgu skolas draugu. Tas pats deguns ar paresnu

galu, tās pašas gudrās un laipnīgās acis, tas pats vien-

mēr labprātīgs, smaidīgs vaigs; no jaunām, klāt ie-

mantotām īpašībām man jo vairāk krita acīs apaļš
labi paresns vēders un mazs mēnestiņš galvas vidū.

Bērzs arī mani tūlīt pazina un apsveicināja izsauk-

dams: Vanadziņ! Miku! kur tu te radies? vai no

debesīm nokriti ?
..

Pirmkārt, es nāku tiešām no Ozollejas, kur es uz-

raugs un pārvaldnieks, un otrkārt — lūdzu neaiz-

mirsties, — es nebūt neesmu Vanadziņš, bet...
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Nu ko vel? Kas tad tie par jokiem?
Nekādi joki. Še izlasi šo grāmatu un tad iztul-

kosimies. Es viņam pasniedzu to no firsta rakstītu

grāmatu, ko viņš bez kavēšanās uztaisīja un sāka la-

sīt. Es pa tam aiskūru savu cigāru.

Grāmatu pārlasījis Bērzs mani ar platām acīm

brīnēdamies uzskatīja — ne vārdu nerunādams; es

tāpat stīvi ar abām acīm uz viņu skatījos, ne plak-
stienus nemirkšķinādams, nedz kādu vārdu pār lū-

pām laizdams. Kurš no mums abiem izskatījās jo

ērmīgāks un muļķīgāks, no tam tik varēja spriest
kāds trešais; bet par laimi neviens cits vairāk istabā

nebija, ka mēs divi vien.

Ko?..

Jā...

Kas te sarakstīts par...

Itin skaidra lieta
...

Vai tie joki, kas tie ir?

Nebūt ne joki.
Še jau pavisam no cita cilvēka rakstīts?

še ir no manis rakstīts.

Kā no tevis?

Redzi, tā lieta ir it prasta. Negribu visu smalki

un gari izstāstīt, kādā vīzē es savā jaunā dienastā

ticis, teikšu tikai, ka es šo labu vietu iedabūju, savu

vārdu pārgrozīdams un ērmīgas lietas par savu dzi-

mumu izstāstot; ja es turpretī būtu tik nepraša bi-

jis, sevi pie sava patiesīga vārda saukdamies, — īpaši
firstenei klāt esot — un būtu atzinis Kraukļu mājas

pie Varžu upes par savu dzimteni, — ar vārdu sa-

kot, ja es kā dumjš antiņš būtu sevi saucies un tei-

cies par to, kas es patiesi esmu, tad man tāda muļ-
ķība grūti būtu jānožēlo, — es nebaudītu to prieku

tevi apkampjot un tavu apaļu vēderiņu noglaudot.

Pēc tam es izteicu to stiķi par nabagu Brenci Lāci,
kas tas labākais galvinieks, ka man šinī lietā tai-

snība.
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Jā! teica lēni Bērzs: tu, brālīt, esi manīgs bi-

jis, tikai man tādēļ nepaliek nebūt vieglāk ap sirdi.

Kā tad mana būšana tevi var aizkārt?

Tata vaicāšana! Man vienmēr firstam grāmatas

jāraksta. Es viņam dodu ziņu, kā še ar visārti viņa
būšanām stāv. Kā tad nu es no tevis rakstīšu, zinā-

dams, ka tu Vanags, un nebūt ne Bartolomeo un kā

tur pie joda vēl tālāk... (Bērzs no jauna atver grā-

matu, vārdu uzmeklēdams). Ko tu tur sapiņķējis

kopā, Grācijas un Kampus, lai Dievs pasarga.

Lai labāki skan tas vārds, mīļais draugs.
Tas taba ir tas sods, ka šī labā skaņa manim

dara lielas rūpes.
Re ka rūpes! tu tikai citam nekā laba negribi

novēlēt!

Lūdzams — teic, ko tu manā vietā darītu? Esi

tik labs — izteic, es labprāt klausīšos.

Bērzs šos vārdus teica tādā balsī, kā mēdz runāt

par visai nepaspējamām lietām.

Esi putru iemaisījis, tad še tev nu — izstreb

viņu ī

Es redzēju, ka nav vērts gari pārrunāt un sa-

ņēmu vārdus īsi šādā modē: Klausies, Bērziņ, tu tak

nešaubīsies, ka esmu saprātīgs un godīgs vīrs. Ar

savu mācību un skolu es negribu pats lielīties; zem-

kopības un fabriku lietas man šim brīžam gan vēl

svešas, bet es pūlēšos drīz tās vajadzīgās ziņas pie

tam izmācīties, lai varētu būt patiesi derīgs muižas

valdnieks. Par to es tev galvoju, ka firsta labums,

par ko tu rūpējies, nekādu skādi necietīs, viņa muiža

taps jo vairāk pārlabota un ienākšanas pavairotas.
Es nerunāju tagad par jokiem — es tev dodu uz tam

savu goda vārdu.

Jā, bet ko es iesākšu ar tavu sasodītu bartolo-
meo".

Ar manu Bartolomeo nekas nav jāiesāk. Pie tā

nav nekādas gudrošanas vajadzīgas. Firstam rakstī-

dams, tu mani savā grāmatā nosauc prasti par mui-
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žas uzraugu, manu vārdu nebūt nepieminēdams, jo
firstam mans vārds jau ir zināms.

Tā ir krāpšana!
It kā tu nevienu nebūtu pievīlis!
Atminies...

Bet kad firsts nākošu vasaru no ārzemēm pārnāk

mājās ?

Bet kad es pavairoju ienākšanas un uzkopju

muižu, kā labāk nevar vēlēties?

Rādījās, ka Bērzs no manām runām nebūt nebij

pārliecināts, bet tas neko nevarēja darīt, viņam bija

jāpadodas ar mani mierā; tikai viņš pieteica, ka viss

ļaunums, kas no tādiem, pēc viņa domām, prastiem
meliem varētu celties, krīt uz manu galvu. Ak tu

ērms tāds!

14. maijā.

Jau divas nedēļas pagājušas, kā esmu precējies.
To es tiešām pats nebūtu domājis! Tas notikās tik

ērmīgi un neviļot, ka nemaz vēl nevaru īsti apdomā-
ties, kas manu prātu toreiz valdīja, kad tādu svarīgu
soli spēru. Jupis viņu zin', kādi stiķi cilvēkam kād-

reiz galvā nāk! Citādi es ar savu sieviņu it varen

ar mieru; teicama sieva un tāda laba un, kā rādās,
mani arī it sirsnīgi mīļo. Un jo lielāks brīnums tas

man ir tādēļ, ka līdz tai lielai likteņa minūtei es

knapi divi, trīs vārdus tiku ar viņu runājis un to

priekš tam gandrīz nemaz nepazinu. Reiz mēs vai-

rāk familijas sapulcējāmies pie kāda maza muižtura

un domājām še pie klavieru skaņas padancot un kār-

tis paspēlēt. Mēs, karšu spēlētāji, apmetāmies zaļā
dārzā, kamēr citi istabā dancoja. Patlaban vienu

preferansa partiju beidzis, es uzcēlos un jokodams
teicu saviem biedriem, ka partiju paspēlējis es jū-
tos sevi tik aizgrābtu sirdi, ka labprāt varētu kādai

meitai mīlestību apsolīt un pēc tās precēt. Citi toija
daudzmaz kādu glāzi dzēruši un tūlīt man uzmācās,
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„ej vien, ej, mēs redzēsim, kurai tu savu sirdi piedā-
vāsi". Es iegāju istabā un piesēdos klāt pirmai mei-

čai, kas priekšā gadījās. Es uzsāku valodu par pa-

vasaras jaukumiem, par siržu jušanām un savienoša-

nām, par laimi un mūžīgu uzticību un citas šādas

liekas, muļķiskas runas, un prasīju drusku neapdo-

mīgi Katrīni — manu tagadējo sievu — par viņas
domām šinīs lietās un nenieka ļauna necerēju. Te

meiča nosarka līdz pat ausīm un ar smalku balsi,

acis nolaidusi, atteica: ja mammiņa atvēl! Es gan

gribēju savus vārdus atķert, bet bija par vēlu. Manu

sajukšanu manīdama, Katrina uzmeta pārbaudīdama
uz mani acis, sajuka vairāk nekā es, un apkaitināta
ar niknu vaigu pacēlās jau no krēsla. Te es nu re-

dzēju, ka šī lieta vairs nav pārgrozāma citādi uz

labu — saķēru viņas roku un piespiedu sev pie lū-

pām. Tai pašā acumirklī mūs apstāja gandrīz visi

viesi, tūlīt diezin no kur izgadījās brūtes māte un

citas vecas radinieces. No visām pusēm nāca sveici-

nāšanas un dažādas citas muļķiskas vēlēšanas, ko

es kā apstulbis stāvēdams nebūt vairs nedzirdēju un

tikai gan uz labo, gan uz kreiso pusi paklanījos. Pēc

trim nedēļām bija mūsu kāzas.

Es nevaru teikt, ka nožēloju precējies; mana pre-

cība man ļoti der lieti, to es katru dienu no jauna at-

zīstu. Bet to arī neviens līdz ar mani neliegsies, ka

es it muļķiski lamatās iekļuvu. Tādēļ es jauniem ļau-
dīm to padomu dodu, uz zemēm visas smalkākas tulko-

šanas par sirdīm un jušanām un t. j. pr. likt pie ma-

las un tikai īsi par tām nevainīgākām lietām ar zemju
freilenēm runāt. Citādi drīz var netīšu ietikt ligā.
Tūlīt izdaudzina tevi par brūtgānu. Gadās vecas tan-

tes, jeb mātes, jeb citas vecas sievišķas familijā, kas

kautkur kaktā sēd un rādās mēmas un kurlas, bet vi-

ņas vēl vairāk dzird, nekā runāts tapis un tādēļ no-

spriež : nevilini, neved meitu valodās, precies, kun-

dziņ mīļais. Un tā tevi neviļu saista. Tādēļ uz ze-

mēm dzīvojot vajag gluži sargāties.
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18. maijā.

Pieminēšu vēl reiz par tiem — pēc Bērza do-

mām — prastiem jokiem, t. i. par manu dienestu, ko

savādā vīzē biju panācis.
Es neliedzos, ka pirmā iesākumā ienācu it kā biezā

mežā. No uzņemta amata es gandrīz nenieka ne-

pratu. Tikai tā bij mana laime, ka mācēju visās lie-

tās attapies un laimīgi no pieķeramām dumjībām iz-

sargāties. Ja ar' ne darbos, tak vārdos un uzraudzī-

šanā zināju izlikties par darba pratēju, tā kā strād-

nieki un fabrikas ļaudis un darba vedēji, kas gan tū-

līt prot izšķirt meisteru no nepraša, šoreiz pakratīja
galvas un nosprieda, ka man darba prašana gan ne-

trūkstot un ka es tikai ar laiku to pilnīgi izrādīšot, gri-
bēdams tādā vīzē viņus pašus pārbaudīt viņu zinā-

šanā un uzticībā. Tā tie gan it stipri vīlās, bet man

tas derēja lieti. Drīz es atradu savos kaimiņos arī gu-

drus un izpratīgus zemkopjus, kas manim iztulkoja sa-

vas saimniecības ziņas, nebūt nezinādami, kādu lielu

labumu tie man ar tām novēlēja. Un —to negribu

slēpt — ar prieku es atradu, ka mana Katrīne bija
liela saimniecības pratēja, un visas lielākas lietas un

darbus es papriekšu ar viņu kopā apspriedu un viņas
padomam klausīdams nepievīlos. Bez tam es neapni-
kuši mācījos, sava amata būšanas pareizi izzināt un

izprast. Mani pūliņi nebija velti, un pēc pusgada es

jau sevi varēju saukties par diezgan izprātīgu saim-

nieku. Tagad es pilnīgi esmu pārliecināts, ka sakā-

mam vārdam taisnība: lec, trūkums dej,
trūkums ziņģi paziņģē". Jā, tā ir gluži taisnība.

28. maijā.

Dabūju šodien no pasta mazu zīmi no Bērza. Tai

stāv rakstīts: „Es gaidu, lai tu tik ātri, cik spējams,
pie manis atbrauc. Tā lieta ir ļoti svarīga, kādēļ es

tevi uzaicinu. Uz visādu vīzi tūlīt atbrauc. Bērzs."

Tata strupi un cieti rakstījis! un tā svarīgā lieta,
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kā stipri ticu, ir nieka vērta. Bet viņš kā zaķis bai-

līgs un firsta uzticību sarga kā acu raugu. Jābrauc

nabags Bērzs apmierināt; viņš pēc savām domām tic,
ka gals labi neizdosies.

29. maijā.

Nebij vis tik varen nieka lieta, kā es domāju, bet

tik jau arī nekāda visai nepārspējama.

Knapi ar Bērzu apsveicinājos, tūlīt viņš man tie-

šām apakš deguna pabāza rakstītu grāmatu, ar ār-

zemes pasta stempeli virsū. „še nu, ēd nu, ko ievā-

rījis." Es ar aukstu sirdi atvēru grāmatu — viņa
nāca no Nicas, no mūsu firsta un bij manis pēc rak-

stīta. Tur stāvēja:

Nicā, 1./13. maijā.

Es brīnos, mīļais Bērz, ka līdz šim laikam jūs
nekoneesat no mana muižas valdnieka rakstījuši, un

taču es nu taisni zinu, tas ir visai neuzticams cilvēks,
un ja nav pierādīts ļaundaris, taču visādā vīzē viens

no tiem lielajiem šķelmjiem un viltniekiem. Viņa vārds

ir gluži izdomāts, un tādēļ arī tas stāsts par viņa dzi-

mumu, ko viņš man un manai sievai stāstīja, ir tie-

šām gluži meli. Barons N., uz ko viņš nekaunējās at-

saukties un ar ko es še Nicā satikos, nebūt nedz pa-

zīst, nedz arī kaut kad ko dzirdējis no kāda Barto-

lomeo dc Kampo. Krāpnieks viņš ir šis Kampo. Tā-

dēļ es jūs lūdzu šo cilvēku tūlīt no manas muižas iz-

dzīt un citu uzraugu meklēt, kas jums labi pazīstams."

Firsts N.

„Pēcraksts. Rakstāt man arī, cik daudz mana

muiža nopostīta, un cik daudz no manas mantības šis

blēdis nolaupījis."
Kas tu arī par nejēgu! teicu es, Bērzam grā-

matu atdodams, kas it nemierīgs ar ātriem soļiem
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istabā no viena gala uz otru skraidīja. Tu nemaz ne-

proti godu un kaunu, ka dodi man šādu grāmatu lasīt.

Hm!... Man šī pārmešana rādās pavisam ne-

vietā; es jau tev tūlīt pie pirmās redzēšanās pierā-

dīju, kādi augļi tikai var no tava nepareiza uzsākuma

celties. Tunu pļauj i, ko sējis. To taču tu neliegsi, ka

man bija taisnība, pasludinot tev nepatīkamas beigas,
caur ko ir es palieku par dumju puiku, šī grāmata

manu sludināšanu tagad taisni apliecina.
Es pareizi atzīstu, ka tev ir pravieša gars.

Bet cik ātri šīs beigas piesteidzās! To es nedo-

māju.
Es atkal spriežu no tam, cik drīz tādi pravieši

viļas.
'

Hm!...

Vai tu parakstīsi to grāmatu, ko es tūlīt tavā

vārdā firstam rakstīšu ?

Es ļoti pateicos par tam! Beigts! Es vairāk ne-

gribu šinī lietā maisīties ?

Bet tev taču firstam jāatbild uz šo viņa laipnu grā-

matu, — atļauj man šo atbildi rakstīt.

Bērzs tā mani uzlūkoja, it kā gribētu prasīt, vai

neesmu prātā misējies. Bet es par tādām viņa sle-

penām domām maz bēdādams piesēdos pie raktāma

galda, un kamēr Bērzs domās pagrimis pa kambari

staigāja, rakstīju es viņa vārdā firstam šādu grā-
matu :

Jūsu Augstība!

No tās minūtes, kad Jūsu jauku grāmatu dabūju,
Bartolomeo Gracia dc Kampo vairs nav to ļaužu
skaitā, kas par Jūsu mantībām rūpējas, šimbrīžam

muižas uzrauga vietu izpilda Miķelis Vanags, vīrs kas

savu amatu pilnīgi prot, gudrs, izpratīgs un uzticams

cilvēks. Man prieks domājot, ka Jūs būsiet ar viņu
pilnīgi ar mieru; to es stipri ticu. Par Jūsu Ozolleju,
first, esat mierīgi, tā nav aplaupīta, neviena salmiņa
nav zuduša, viņa ir it pareizi uzkopta.
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Grāmatu norakstījis, es diezgan zināju, ka tikai vēl

mazo pusi darba padarījis esmu. Lielākas pūles vēl

stāvēja priekšā, ja Bērzu gribēju piedabūt pie parak-

stīšanas. Nevarēju gaidīt, ka viņš tūlīt uz tam būs

gatavs, taču stipri cerēju, ka pamazām, bet pastāvīgi

viņam uztsādamies un gudri viņu pārliecinot, pie pa-

raksta piedabūšu. Tā arī notika; nebij fierendel-

stunda pagājusi, Bērzs ņēma spalvu un jau desmito

reižu pārlasīja grāmatu, gribēdams parakstīties. Bei-

dzot bija viņa vārds apakšā. Unbrīnums! — man nu

sirds palika drusku šaubīga, Bērza vaigs turpretī no-

skaidrojās un palika it mierīgs, tam palika krūts

viegla.

14. jūnijā.

Bērzs dabūja ziņu, ka viņš pārcelts uz citu gu-

berņu, kur viņš jau sen meklēja tikt. Lai Dievs vi-

ņam dod savu svētību līdz! Tagad viņš man vairs

nav vajadzīgs. Viņš ir varen ar mieru, ka tiek no še-

jien projām, un es tikpat ar mieru ar savu dienastu,
ko ceru vēl ilgus gadus valdīt. Desmit gados knapi
vienreiz firsts Ozolleju apmeklē. Citādi es palieku
pastāvīgs savā prātā un dienēšu godīgi un rūpēšos par

muižas labumu.

Te beidzas Miķeļa Vanaga raksts, un mēs nezinām

teikt, vai viņš vēl pie dzīvības, jeb vai jau miris. Var-

būt, ka vēl laimīgi Ozollejā valda. No mūsu puses

mēs šim rakstam neko negribam klāt pielikt, lai ar' ne

ikreiz bijām ar Miķeli Vanagu vienos prātos. To tikai

redzam, ka viņš mācēja ļaunu uz labu griezt.

1865.



Kas ir nodziedzība.

Drīz bij pusnakts. D. pilsāta ielas pamazām ap-

klusa. Tik reti vēl kur atskanēja kāda lustīga zēna

dziesmiņa, kas ar saviem draugiem bij aizkavējies pie
alus glāzes. Logi izdzisa, tik pašos augštāžos šur tur

vēl mirdzēja daža miegaina svecīte kādu vēlu strād-

nieku starp grāmatu lēveņiem apspīdēdama.
Klusos, tukšos gaņģos uz baznīcas kalna, kas jauki

ar kokiem apstādīts paceļas pašā pilsāta vidū, atrodas

vēl viens pāris derētāju. Vēlā nakts stunda teica, ka

tie nevien tamdēļ devušies klajumā, lai varētu skaidro

jauko gaisu baudīt.

„Kāpēc tu šodien, mīļais Fric, tāds errīgs esi, tu

zini, ka es no visas sirds tevi mīlēju un gaidīdama
gaidu uz to brītiņu, kur ar tevim satiekos," teica lē-

nām sievišķa balss.

„Kādēļ es noskumis ? ... Tu, Dārtiņ, tik mani

krāp. Uz jaunkungiem tev tik domas, un es esmu

nabags sulainis/ atbild žēlīgā balsī vīrišķis.
„Ko tu, Fric, nu atkal nepatiesi runā!..

„Kā nepatiesi! Nesen pienāk pie manis Andrejs
un teic: Vai zini ko, Viktora jaunskungs ap tavu

Dārtu lokās, tiem zināms savā starpā kāda ziņa."
„Tu arī tūlīt visu tici, ko Andrejs melš! Viņš tik

grib atriebt, ka to pašu reiz kā pienākas no sevis at-

raidīju."

„Taču tu tik mani krāp, nedz tu mani mīli, citādi

tu arī manas lūgšanas daudzmaz paklausītu ..."

Abi apsēdās uz beņķa. Fricis apkampa Dārtu.

„Es tevi, Dārtiņa, cienāju kā savu dievekli, bez.

tevis es nevaru dzīvot, tik tu vien man prātā stāvi..."
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Fricis beidza savus vārdus, Dārtu bučodams. Dārta

cietāk pie viņa pieglaudās.

„Un tu uz mani nebūt neklausies," teica tālāk Fri-

cis. — //Teic, ka es tevi gribot pavest un piekrāpt. It

kā es Dievu nebītos un varētu tevi ar kādu pārmai-
nīt ..."

„Vai to pašu Jānis neteica Līzei, un tagad tai asa-

ras izsīkušas raudot, bet viņš pie tās ne acu galā vairs

nerādās, nedz to vairs liekas pazīstot... Tik nosme-

jas vien..."

„Jānis ir pazīstams blēdis. Neba tad es arī tāds.

Tu būsi drīz mana sieviņa. Tik lūdzama neesi tik ciet-

sirdīga un auksta pret mani."

„Ak, Frici, es tevi karsti mīlēju... bet man tik

grūti, tik briesmīgi ap sirdi..."

Dārta patiesi kā bailēs drebēja un viņas balss aiz-

rāvās. Tā cietāk piespiedās pie Friča.

„Ja tu mani mīlē, kas tad tev jābīstas. Atmet vi-

sas veltīgas domas un uztici man. Es neesmu tāds,

kas meitu vil un pēc to atstāj. Redzi, ka es tevi mī-

lēju."
Te Fricis no jauna Dārtu bučoja.
„Man laiks iet uz mājām, mana cienmāte drīz

brauks mājās." Dārta uzcēlās. Balss tai drebēja jo
stiprāk.

„Ar Dievu, Dārta! Tu mūžam tik tā
...

Ar

Dievu! Ej, ej!"
Fricis palika sēdot, galvu nodūris uz roku. Dārta

pagāja kādus soļus, apstājās, stāvēja kādu brītiņu
klusu un atgriezās pie Friča, šis sēdēja tāpat vēl

galvu pret roku atspiedis. Dārta to apkampa.
„Tu uz mani saskaities, Frici! Nedusmojies; lai

gan..."
Runa palika tik lēna un klusa, ka to vairs neva-

rēja sadzirdēt. Tik varēja redzēt, ka tie bij savā

starpā satikušies un izlīdzinājušies. Abi aizgāja uz

otru pusi, nekā no kurienes atnāca.
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Dārta bij ļoti teicama meiča no kādiem 18 gadiem.
Mūžam spodra un glīta, ar spožām, gaišām actiņām
tā katram patika. Jaunkungi, kas M. kungus apme-

klēja, pie kuriem Dārta dienēja par istabas meitu,

labprāt nama mātei aiz muguras dažus lišķīgus vār-

dus Dārtiņai deva, bet tā samanīgi un īsi tos atrai-

dīja un deva tiem saprast, lai tie savu laupījumu ci-

tur meklē. Arī no dažām labām, kas tai gribēja ieru-

nāt no mīļiem zēniem, tā lēti un ātri atraisījās. Pē-

dīgi Dārta tika nosaukta par „lepnajo" un tai bij
miers. —

Kā redzējām, Dārta patiesīgi mīlēja Frici, un vi-

sas kārdināšanas pie tās tālab nevarēja ne nieka pa-

spēt. Dārta mīlēja ar pirmo karsto neviltīgo mīle-

stību.

Pusgads bij pagājis pēc minētās pusnakts baznī-

cas kalnā.

M. ciemātes kambarī dzirdēja ilgu runu starp eien-

māti un viņas citreizējo bērnu emmu un tagadējo ro-

kas meitu un saimnieci Annu. Jau pēc dzedrā balss

varēja spriest, ka netapa vis runāts no kautkādas

nieka lietas. Godājamā ciemāte bij visai liesmās un

stipri ļauni vārdi tai aumaļām no mutes plūda. Un pa-

tiesi, viņas dusmas nebij netaisnas. Tā bij izslavēta

visā pilsātā par dievbijīgāko un svētāko, un tai bij
trīs freilenes tik godīgi un kaunīgi audzinātas, ka tās

pie katra vārdiņa varēja nosarkt. Un tās ziņas un vē-

stis, ko Annašoreiz nesa, bij tādas, kas dievbijīgu cie-

māti līdz sirds dibinām aizkaitināja: viņas pašas die-

nestnieku starpā bij viena nešķīsta grēciniece atra-

dusēs.

„Jau sestais mēnesis tai! Ak tu neģēle, manā

namā tā šādas nekaunības dzen! Laikam jaunskungs
Viktors to piesmējis ?"

M. ciemātei bij bez minētām šķīsti audzinātām

freilenēm, kas vienmēr varēja nosarkt, vēl dēls Vik-

tors, liels garš lempis, kas daudz labāk mācēja mei-
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tām pēdas dzīt, nekā savus skolā uzdotos mācības ga-

balus.

„Nē, ciemāt, es jau teicu, ka jaunkungs tai lakatu

dāvāja, bet tā no viņa negribēja ne dzirdēt. Nāburgu

sulaiņa Frici tā pieņēmusi. Tagad man pašai acis at-

veras, kāpēc tas allaž mūsu kukņā pienāca, bet pa-

priekš man, lai gan vecs cilvēks esmu, tas nebūt ne-

nāca prātā."

Ka Dārta sulaiņa Frici vairāk cienājusi nekā cie-

mātes acuraugu un mīļo dēliņu, garo Viktoru, tas mī-

ļodamu mātes sirdi vēl jo vairāk kaitināja. Tā lika

Annai, lai Dārtu iesauc. Anna to labprāt darīja, jo
tā Dārtu nevarēja ne acī ieredzēt. Un šis viņas ie-

naids pret Dārtu nebij vis netaisns. Pirmā kārtā

Dārta nebij pret viņu tik pazemīga, kā citi nama die-

nertnieki, un otrā kārtā — tā bija tā lielākā vaina —

tai gribēja atriebt par viņas cietību pret Vik-

toru. Jaunkungs Viktors, proti, bij Annai apsolījis

kleiti, ja tai laimētos Dārtu pierunāt, un šo apsolīto
kleiti tā nebij varējusi nopelnīt Dārtas cietsirdības

dēl.

Dārta patlaban pletēja kukņā freilenes kleiti, kad

Anna ienāca.

„Lūgtu, lepnā, neaizskaramā freilenīt, pie ciemā-

tes," teica Anna ar skādespriecīgu sirdi.

Dārtas sirds, kā jau paredzēdama, neviļus iztrū-

kās. Beidzamā laikā Dārta visus sāka bīties: viņai
rādījās, kā kad visi to aplūkojot, ar pirkstiem uz to

rādot, par to smejoties. Citkārt Dārta bij, tā sakot,
lepna, tapa kukņā saukta par freileni, bet tagad tā bij

pazemīga, katram labprāt paklausīga, it kā būtu tai

kāda vaina ikvienam jānolūdz. Arī citādi Dārtiņa
pārvērtās. Vaiga sarkanums tai bālēja, acīs daudzreiz

spiedās asaras ; un ja kāds būtu to viņas kambarī da-

būjis aplūkot, tas būtu redzējis, ka tā daudzkārt ilgi
jo ilgi sēdēja savā gultā rokas žņaugdama un tad me-

tās uz spilvenu, gribēdama savas elsas, nopūtas un
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gaudas slāpēt. — Dārta nolika bulti un gāja augšā pie
ciemātes. Sirds tai dikti pukstēja un lēca.

Augšā drīz atskanēja nikns pērkona troksnis, ko

M. ciemāte, kā šķīsta dievekle, laida vaļā pret grē-

cinieci Dārtu. Beidzot Dārtu tai pašā dienā izdzina

no šķīstā M. kunga nama, lai eitot, kur velis nes, un

lai ne smakas neatliekot godīgā namā, un novilka tai

vēl kādus rublīšus no lones.

Kaunā un negodā noliktā Dārta atstāja savu

kungu namu. Raudas tai gribēja sirdi aizžņaugt. Bē-

das un nabadzība un trūkums tai tālāk draudēja, Uz

kurieni griezties? bij viņas pirmā jautāšana. Die-

nastā tā vairs nevarēja stāties, jo viņas laiks gāja uz

beigām. Pie Friča iet?... Bet Fricis pēdējā laikā

nebūt vairs nebij tas, kas iesākumā, tas bij pret pie-
vilto meiteni arvien jo vairāk atdzisis. Velti tā viņam

atminēja viņa zvērastības, to apņemt par sievu. Fri-

cis arvien no jauna aizrunājās un aizvilka laiku, un

pats arvien jo retāki apmeklēja M. kungu kukņu. Bet

tik jau Dārtai cits nekas neatlikās, kā pēdējā, lai gan

vājā cerība uz Frici. Zemā, nabagā pilsāta daļā, pus-

gruvušā šķībā namiņā Dārta sev nomāja kādu istabas

stūri un apmetās tur ar savu vieglo mantas pauniņu.
No naudas krājuma tai tik bij kādi pieci, seši rublīši

kabatā.

Savā jaunā mājvietā aiznākusi, Dārta sūtīja saim-

nieces meiteni pie Friča, to gauži lūgt, lai viņš jel no

Dieva puses to vēl šovakar apmeklē. Tā viņu gaidī-
dama gaidot.

Lai gan bij dzestrs laiks, Dārta ilgodamās gaidīja

pie vārtiem, meiteni atnākam.

„Nu, ko viņš tev teica?" prasīja Dārta meiteni,
tiklīdz tā to ieraudzīja, neļaudama tai ne atpūsties.

„Ja vaļas būs, teica viņš, tad jau nākšu. Mūsu

kungiem viesi, teica viņš, nevar tā izskriet."

Dārta jau pirmāk šo atbildi bij paredzējusi un

gan juta, ka mīļākais vis nenāks; bet tā sevi vēl ne-

gribēja pārliecināties, šī patiesība tai bij par daudz
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briesmīga lieta, un tā sevi labāk raudzīja pievilties,
uz Friča atnākšanu cerēdama. Dvašu apturēdama tā

klausījās uz katru troksnīti, kas nakts klusībā uz ie-

las cēlās. „Tas viņš \" tā katru reiz domāja un devās

ārā. Bet vienmēr velti. Pulkstenis sita taisni 12, un

Dārta vēl sēdēja kājup uz Frici gaidīdama un savu

karsto ģīmi pret auksto logu dzesēdama. Daudz grū-

tas domas tai sirdi žņaudza.

„Ak, Dievs, kas ar mani būs, ja viņš tiešām tik

mani apsmēja un pievīla! Kur es tāda iešu, kur dē-

šos! Visi mani stumdīs, gānīs, sauks par... Daudz

labāk un vieglāk ir nāve, ja tā mani pieņemtu ...
Kun-

giem viesi, nav vaļas!... Nieki, citreiz bij arvien va-

ļas ...
No kā es pārtikšu!"

Tā būtu sev galu darījusies, bet žēl tai bij sava

miesas augļa. Tā atminējās viņu vecu foābu, kas to

citkārt ar jauko dzīvi un priekiem vilināja un vēlējās
tur patvērumu meklēt, bet tiklīdz iedomājās tādu

dzīvi, tai drebuļi pārgāja pār kauliem, un kaps tai rā-

dījās daudz mīlīgāks nekā šāda dzīve.

„Ir tur tevi tagad dzītu projām," tā rūgti smieda-

mās uz šīm pēdējām domām teica.

Otrā dienā viņa tāpat velti gaidīja un ar tādām

pašām domām un sirdēstiem kāvās. Bet Fricis tikpat
nenāca, Ilgāki Dārta nespēja gaidīt. Lai gan tai

kauns bij, taču tā saņēmās un pati gāja pie Friča.

Bij stūra nams, kur Fricis dienēja, un Dārta pie-

pēži aiz stūra iznākdama ieraudzīja jaunas skumdinā-

šanas. Fricis patlaban stāvēja vārtos un ļoti mīļi spē-

lēja harmoniku un jokojās ar jauno bērnu meitu, kas

otrā namā pretī logā sēdēja.

„Es jūs, puķīt, no sirds mī..." bet Fricis savu

runu nespēja pabeigt: viņš ieraudzīja Dārtu un pa-

slēpās aiz vārtiem. Dārta bij diezgan redzējusi šo

jauno mīlestību, jo krūtaiņā bērnu meita vis nestei-

dzās no loga projām. Dārta gan nu saprata, ka te visa

viņas cerība bij beigta. Aiz vārtiem atkal Fricis bij

pieņēmis nevainīgu ģīmi un saņēma mierīgi Dārtu.
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Ilgākā runā viņš izteica, ka tas tai neko nespējot lī-

dzēt, tam pašam nekas neesot, lai darot pati kāredzot.

Un kad Dārta nelūdza priekš sevi, bet jel priekš viņa

bērniņa apžēlošanos, tad viņš atbildēja, neba tam bū-

šot uz pieri rakstīts, ka tas esot viņa bērns. Un kas

zin'... Bet beidzot, lai to jo drīz varētu atraidīt, tas

piesolīja palīdzību.
Dārta ar sagrauztu sirdi, bez visa palīga atgrie-

zās uz mājām un atvieglināja savu smago krūti ar

asaru straumēm.

„Kas tev, man' meit', par grūtiem sirdēstiem?

Man gauži žēl redzot...", teica kāda balss.

Dārta pacēla acis no spilvena un ieraudzīja sevis

priekšā savu nama saimnieci, kādus 65 gadus vecu

vecenīti.

„Ak, memmiņ, cik man slikti, grūti ap sirdi V'

„Redzu gan, ačiņ, ka tevi bēdas un vājums spiež.
Es tev iedošu glāzīti apsvētīta ūdena, tas atvieglo
krūti."

Vecenīte steidzās savu uzglabāto ūdeni slimniecei

pasniegt, un Dārta drusku iedzēra.

„Nemocies un nebēdājies tik daudz, tu tik vēl vai-

rāk sevi nomāc. Kad tu dabūtu drusku mierīgi aiz-

migt un pasnaust, tad gan pāries."
Vecenīte tik laipni un līdzcietīgi runāja un savus

padomus deva, ka Dārtiņai patiesi palika daudz vie-

glāki. Viņa tai izsūdzēja savu bēdīgo likteni, ka brūt-

gāns to atstājis, nedz vairs no tās ko grib zināt, tur-

pretī ar citu ka tai nekā ar ko iztikt un ka

badu būšot jāmirst.
„Man' ačiņ, neapgrēkojies — badāmirt... vai tas

pie mums kur dzirdēts, ka dzīvs cilvēks badā aizgā-
jis?"

Vecenītebij viena no tiem ticīgiem ļautiņiem, kas

savā sirds vientulībā neticēja, ka dzīvs kristīts cil-

vēks, sevišķi mūsu svētītā zemītē, varētu badā mirt.

„
Vakar biju pie K. gaspažas," tā viņa tālāk teica.

„Ta ir labsirdīga sieva, katru reiz, kad tur aizeimu,
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tā mani pacienā ar krūziņu kāpējas. Vai nezini kādu

vientiesīgu šuvēju? tā man vakar prasīja, — man

bērni jāapšuj. Nezinu vis, cienmāt, es atteicu. Bet

ja tu nu gribi uzņemties, tad teikšu, ka man šuvēja
gadījusēs."

Zināms, ka Dārta ar prieku šo darbu pieņēma un

jau tai pašā dienā sāka mudīgi strādāt. Diena vilkās

viena aiz otras. Pie pusstulfoa lodziņa Dārta caurām

dienām sēdēja sakumpusi un salīkusi, ar savu adatu

strādādama. Krēsla dienas gaisma, apspīdēja viņas
bālos skumjos vaigus un nebeidzamos šuvumus.

Daudzreiz tai galva reiba un acis aptumsa, un taču

vienumēr tā strādāja. Nāca vakars, aizdedza tievu

kapeiku svecīti, Pie šādas tumšas gaismas vēl daudz

jo bēdīgi izskatījās bālā strādniece un vēl jo tumšākas

domas tai sirdī kļūdās, nekā dienas laikā. Laiks te-

cēja vienmēr uz priekšu. Dārta jau vairs nespēja
strādāt. Un redzi, te vēl lielākas bēdas uznāca. Vecā

saimniece it kā paredzējusi apkopa savu namu un no-

sprieda par savu nabadzību un bērēm, apsvētīja savu

meiteni, pieminēja vēl Dārtu un nomira viegli un

klusu bez visām bēdām un bailēm.

Trešā dienā pēc bērēm saimnieces meitene elzdama

aizkrēja pie kaimiņa Ivana, atlaista uniteroficiera, un

brēca, lai nākot Dārtai palīgā, tā vaidot un mirstot.

Ivans bij godīgs, žēlsirdīgs vecītis un steidzās tur pa-

līgā. Te viņš atrada aukstākambarītī paģībušo Dārtu

dzemdēšanas sāpēs. Neviena palīdzīga dvēsele tai ne-

bij tuvumā. Ivanam bij pazīstama maizes pārdevēja,
kas arī vecmātes amatu prata. Viņš tecēja pie tās.

Tikko tā atsteidzās, Dārta dzemdēja dēlu. Vecais

Ivans cik varēdams rūpējās par Dārtu, kad vien va-

rēja no darba atrauties, tas to apmeklēja, un gādāja,
ka bērniņš tika krustīts. Bet taču Dārtas dzīve caur

tam netapa vieglāka, Ivans, pats nabags būdams, tai

nevarēja vairāk nekādu palīgu dot.

Vecmāte pēc krustrbām Dārtu apmeklējot, redzēja

viņas lielo izmišanu, lai gan tā klusā garā cieta*.
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„Ak meitiņ, es redzu, ka tu bēdājies un mocies.

Jā, jā, kā tu gan nebēdāsies! Kur tev gan ar maziņo

tagad iet?"

Grūtas nopūtas no Dārtas krūts tik uz šo vaicā-

šanu atbildēja.
ko es tev teikšu, Dārtiņ. Es zinu kādu

labu kungu, pie tā man ir pazīstams kučieris. Es bēr-

niņu aiznesīšu tur uz sliegšņa, un kučieris gādās, ka

bērniņš tiks ienests istabā."

Lai gan Dārta bij lielās bēdās un grūtībās, taču

bērniņu atstāt tai ne prātā nenāca. Tā īsti satrūkās

no tādas runas.

„Nē, memmiņ, savu bērniņu atmest, svešu ļaužu
rokā nodot! Tur ir Dievs mani sodītu."

„Zināms, nebatas viegli nākas, savu bērnupamest.

Betko tu darīsi? Unkas to var zināt, kas viņam savā

dzīvē nospriests un kur tam laime nāk. Redzi, svēt-

dien eimu gar baznīcu, un ļaudis tur apkārt viļņot

viļņo. Tur tiešām kāds augsts pāris top laulāts ? prasu

es kādu. Jā, R. kungu atrastā audzēkne top izprecēta

pie kāda bagāta kunga. Eimu baznīcā, gribēdama
brūti redzēt, un tiešām freilene kas freilene. Un ba-

gāts pūrs tai līdzi dots. Tāpēc es domāju, arī tavs bēr-

niņš ..."

„Ak memmiņ, nerunā man vairs par to," iesaucās

ātri Dārta. „Kas tā bērnam par dzīvi bez mīļas mā-

tes, svešnieku rokās. Es savu vienīgo mantu neatdošu

nekad, nekad! Skat', kāds viņš spirgts un jauks." Pie

šiem vārdiem Dārta savu leteklīti karsti bučoja.
„Kā tu pati domā, meit, es tik tā runāju, redzē-

damatavu sūro likteni."

Vecmāte aizgāja. Dārta apņēmās, nemūžam no

sava bērniņa nešķirties. Bet zināma lieta, ka vieglāki

ir ko apņemties, lai arī no īstas, patiesas sirds, nekā

to apņemšanos izpildīt. Dārta, no visiem atstumta un

atstāta, pamesta no tā, ko viņa no sirds mīlējusi,
Dārta tagad visu savu mīlestību vienīgi savam bērni-

ņam dāvināja. Stundām tā ar viņu mīlinājās un aiz-
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mirsa pat savu rūgto likteni. Bet bads un nabadzība

viņu spieda to darīt, pret ko tā papriekš tik stipri tu-

rējās.
Nelaiķes saimnieces būdiņu mantoja viņas minētā

meitene, kurai par pērminderi bij likts kāds tāļš rads,

Trulis vārdā. Trulis bij pazīstams pirmais žūpa. Bu-

dēļa šeņķis bij tā mīļā vieta, kur tas labprāt savu

laiku pavadīja un ar saviem draugiem tērzēja. Otrā

dienā pēc Dārtas sarunāšanās ar savu vecmāti, Trulis

jau it laiku bij šeņķī atradies.

TruliI" teica kāds bārzdains vīrs, pat-
laban pa durvīm ienākdams. Tas bija Naģis, tāds

pats šeņķa brālītis un žūpa.
„Manim, mīļais Truli, iet atkal paplāni. Mans

saimnieks mani dzen no kambara ārā: tas uzlicis lie-

lāku nomu, lai maksā vēl 4 rubļi klāt. Jā, bet kur es

to gan ņemšu? Un citādi tas sola sviest ārā uz ielas;

Lai Dievs nogriež tādu zvēru!"

„Vai zini ko, brāl? ienomājies pie manim," teica

apdomādamies Trulis.

„Kad tad tu tik bagāts tiki un veselu namu ie-

pelnījies?" prasīja brīnēdamies Naģis, Truļa naba-

dzību pazīdams.
„Tu gan dzirdēji, ka mana vecā radeniece mira

un atstāja meiteni ar namiņu un es, redzi, par to na-

miņu tas īstais zinātājs."
„Ja tā ? tā ir cita lieta. Cik tad tu nem par kam-

bari?" —

Beidzot abi draugi salīka, ka Naģis maksāšot Tru-

lim rubli par mēnesi nomas naudu. Uz to abi priecīgi
izdzēra labas magaričas.

„Bet kambarī ir nomniece, visai nabaga, kam nav

ne sarkans grasis. Mana vecā radeniece to pieturēja
no žēlastības, bez maksas," teica beidzot Trulis galvu
kasīdams.

„Kas var visus apžēlot? Tu redzi, ka mūs dzen

ārā un nemaz nežēlo," atteica ātri Naģis, bīdamies,
ka tam zināms kambaris netaptu aizturēts.
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„Es gan daudz žēlot nežēlotu, bet viņa nesen kā

dzemdēja !" teica vēl šaubīdamies Trulis.

„Tata par tokāda bēda! Pa diviem kopā tiem būs

īsāks laiks un īsāks ceļš. Tā un tā, tu teic, ka jaunu
nomnieku atradis, un lai tā tālab tik laipna un lai

maršierē tālāk."

Teikts un darīts.

Jaunas briesmas negaidīdama, Dārta zīdīja savu

luteklīti, kad patlaban iereibuši divi draugi ienāca,

.

„Cik ilgi, gaspažiņ, tu īsti še gribi spirdzināties?"

uzprasīja to Trulis, ne labdienu nedevis.

Dārta iesākumā nesaprata, ko šāda jautāšana no-

zīmē.

„Klaus', ko es tev teikšu. Redzi, še ir mans

draugs Naģis. Mēs abi sadzērām drusku magari-
čas

... Vai nē tā, Naģi ? sadzērām magaričas. Pie

tam mēs nospriedām šādā modē: tu no šī ligzda ārā,

un Naģis tavā vietā. Un vēl dzersim magaričas ...

Vai nedzersim, Naģi?"

„Kā tad, dzersim."

«Tādēļ, gaspažiņ, raugāties sev frišu guļu, mēs ar

jums nekādās radībās nestāvam, nedz ar jums gri-
bam draudzību vest. Vai nē tā, Naģi, negribam?"

„Negribam."

„Dārta gan lūdza, lai Trulis to jel vēl pāri nedēļu
tur atstāj, lai jel bērniņa dēļ apžēlojas. Bet Trulis

tik atbildēja, ka tam nekādas draudzības ar viņu ne-

esot, ka viņa draugs Naģis esot labs cilvēks, ka tas

magaričas ar to vēl sadzeršot, un ja tā rītā netai-

sīšoties pate projām, tad to aiz lupatām izmetīšot

ārā. Naģis turklāt gala vārdus Truļa spriedumiem
katru reiz vēl apstiprināja.

Abi draugi aizgāja. Dārta palika tai lielākā iz-

trūkšanā. Līdz šim tai vēl taču bij stūrītis, kur savā

vājībā piespiesties; tagad to arī no šejienes izdzina.

«Ko darīšu, ko darīšu?" sauca Dārta kā ārprātā.
Übagos iet? Jā, bet kur es šo savu smuko mazulīti

likšu? viņš vēl tik gļēvs un vājš. Pie Friča? Vai tas
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gan nezin'? Tas tagad mierīgi ar savu jauno zelteni

mīlinājās. Lai Dievs tam tādus priekus piesūta, kā-

dus tas man sagādājis... Bērnu pamest? .."

Pie šīm pēdējām domām Dārta pieķērās kā slī-

cējs pie salma. No bērniņa šķirties tai jau vairs ne-

rādījās tik briesmīga lieta, kā pirmo reiz, kad vec-

māte to uz tam uzrunāja; jeb viņa atzina, ka tik vie-

nīgi uz šādu vīzi tā varēja savu bērniņu glābt.

„
Vecmāte taču teica, ka tas kungs esot labs cil-

vēks. Viņš manu Jānīti pieņems dēlavietā. Liks viņu
mācīt un taisīs to par jaunkungu... Bet tevi viņš
aizmirsīs, nedz kādreiz pazīs? Nu kas par to, viņš
pats taču būs glābts un laimīgs."

Dārta jau garā redzēja, ka viņas mazais Jānītis

bij glīti apģērbts, kā jaunkundziņš. — Bet drīz tai

šāvās citas domas prātā.

„Ka,d nu tas kungs slikts un nikns un to neieredz?

Kas tad nabadziņam gan par dzīvi bez mātes! Ikviens

par to smiesies: tu jau tik žogmalā pacelts."

Še Dārtai garā stādījās priekšā cita bilde. Viņa
redzēja savu Jānīti uzaugam ļaužu novārtā un ap-

smieklā, baduciezdamu dažu cauru dienu. Tā dzirdēja

viņa vaimanas, ka tas tādā niknā pasaulē dzimis, ka

pate to māte atstāj use. Ap Jānīti tā tik redzēja ļau-
nus ļaudis, vienu par otru niknāku, kas kā suņi bērnu

rēja. Jānītis kaktiņā iespiedies izlēja gaužas asaras...

„Bet ko es varu līdzēt, ko darīt?" iekliedzās pie-
pēži Dārta, un varbūt pirmo reiz lādēja ļauniem ļau-
dīm, kas viņas jaunību maitājuši. „Tik tā es varu

cerēt savu bērniņu izglābt dzīvu." Par sevi pašu
Dārta labāk nemaz nedomāja un sava likteņa dēļ tik

atmeta ar roku.

Dārta aizsūtīja meiteni pēc vecmātes, kas tur arī

tuvumā dzīvoja.
Pa to starpu, kamēr tā atnāca, Dārta ne aci no

bērniņa nenogrieza, viņa gribēja noskatīties viņa ģī-
mītī uz mūžu. Vecmātei, kas drīz atnāca, tā teica,
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ka nu gribot viņas padomam klausīt un savu bērniņu

pamest, bet lai tūlīt tad to nesot projām.

„Ko tu, meit, domā! Tu redzi, tagad ir dienas

laiks. Tā nav vis tāda lieta, kā kad bērniņu baznīcā

nes krustīt. Ja tevi noķer bērnu pametot, tad tu gan

topi krepostā iekšā. Redzi, man tur ir pazīstams ku-

čieris, radenieks, ar to es norunāšu, lai viņš vakarā

no manim bērniņu saņem un kā uz sliegšņa atrastu

ienes kungam. Tā maziņais tad ies bez visām bēdām

roku no rokas."

Vecā steidzās pie sava radenieka, Bet lai radenieks

kur radenieks, tas arī par velti negribēja šādas lietas

uzņemties. Beidzot tie salīka par rubli naudas un labu

maltīti un snapšķi un norunāja smalki, kā to darbu

izvest. Par rokas naudu, iekams tas pie darba ķērās,
gribēja radenieks, ja gan maz, taču tik daudz, kā

priekš pusstopa brandvīna, Dārtai tālab bij savas

mātes apzeltīts laulājams gredzens jāpārdod, ko tā līdz

šim svēti glabājusi.

Jau sāka krēsla mesties.

„Nu, Dārtiņ, būs laiks ..." teica vecene.

„Tā, jā, laiks? ņem tad ..."

Dārta, to teikdama, šinī stundā bij kā nedzīva, tā

vairs nezināja, kas ap viņu notikās, kas nē. Viņas
spēki, līdz šim vienumēr tā nopūlēti, bij visai zuduši,
tā sēdēja it kā koka bilde. Acis tai bij sausas un

skatījās stīvi bez visām domām. Daudz netrūka, ka

tā savu prātu zaudēja. Vecmāte pūlējās bērniņu
daudzmaz satīstīt. Pa to laiku bij kambarītī klu-

sums, it kā kāds te būtu miris. Tik vējš sniegu gar
rūtīm pūta. Pat vecmātei, kas gan ne pirmo reiz ar

tādām lietām darbojās, pārgāja drebuļi, Dārtas klusu

pārlieku izmišanu redzot.

„Ko tu, Dārtiņ, tā sēdi, it kā akmiņota? Neba tu

pirmā, nedz pēdējā. Dievs ir žēlīgs.'.." Bet visus

šādus apmierināšanas vārdus Dārta ne dzirdēt ne-

dzirdēja. — Bērns bij satīts.



107

„NU, Dārtiņ, pārmet vēl bērniņam krustu un at-

dod tam ardievas," teica vecā, bērnu Dārtai pie-

nesdama. Dārta bez kādas atmanās pate nejuzdama
pārmeta krustu un nobučoja savu dēliņu. Vecene ne-

bij nemaz tādu vieglu šķiršanos gaidījuse un atvēra

jau durvis. Bet bērnam gan bij palicis par siltu un

tas patlaban iebrēcās. Bērniņa raudu balss māti uz-

trauca. Krūts tai it kā pušu trūka un skaļi uzklieg-
dama tā satvēra veceni pie durvīm.

„Manu bērniņ, manu eņģelīt, kas tevi no manis

šķir! Es tevi, manu sirsniņ, ne mūžam neatdošu svešu

rokās ."

Bet kas reiz darāms, tas jādara. Pēc pusstundas
vecene, uzmanīgi uz visām pusēm lūkodamās, beidzot

laimīgi aiztapa pie norunātā nama. Patlaban te bij

kungam viesi. —

„Cienīgs kungs, Dievs mums vēl vienu viesi pie-
sūtījis!" teica kučieris, istabā ieiedams.

„Kas tev tur par viesi ?"

„Bērniņš bij pamests uz mūsu lievenēm, patlaban
kā pacēlu," atteica kučieris.

„Kad tevi jods nestu! Kur tad es viņu likšu?" iz-

sauca saskaities cienīgs kungs.

Nedēļas trīs pēc tam Dārtas raizes daudz maz

rima: tā bij jaunu vietu dabūjuse. Viņas kungi bij
labi ļaudis. Tie dabūja zināt, kādēļ Dārta mūžam tāda

bēdīga un vāja, un atvēlēja tai pamesto bērniņu ņemt
atpakaļ. Kas bija priecīgāka, nekā Dārta. Tā šo at-

ļaušanu sev nelika otrureiz teikt.

Bet bērniņu tā bij pametuse, un bērnu pamest, ir

noziegumu padarīt, šī lieta jau bij tiesām uzdota un

tika patlaban izmeklēta. Dārtas bērniņa atprasīšana
pierādīja skaidri meklējamo grēcinieci. Tā savu no-

ziegumu liegt nevarēja. Pēc likumiem tas ir krimināl-
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noziegums un tika no tiesas pēc likumiem bargi so-

dīts. —

Pie plašās D. upes ir cietuma nams. Aiz dzelžu

stikliem var redzēt dažus bālus iekritušus sievišķu

ģīmjus, kas bailīgi garām ejošus uzlūkoja. Viņu starpā
ir redzama arī Dārtas pagājis vaigs, kas citreiz tik

ziedošs un jauks būdams mūs iepriecināja.
Upe viļņodama viļņo uz jūru; daudz lepnas kuģu

zēģeles uzpūtušās garām skrej; tāļu jo tāļu upmalas
un pļavas — tik priecāties vien jāpriecājas par tādu

dabu. Bet neba tām par to kāds prieks sirdī nāk, kas

aiz minētiem dzelžu stikliem sēd, neba mūsu Dārtiņai
par šiem jaukumiem kāds prieks. Kā čūskas viņai

bēdīgas domas sirdi dzeļ un kremt un rūgtas asaras

viņas acis aptumšo, kas nesen vēl tik gaiši un priecīgi

skatījās. Viņas jauns mūžs ir noģiptēts, noģiptēts uz

mūžu. — Nu ziniet, kas ir noziedzība!

1863.



Vadonis Imants.

Lakstīgala pogoja ziedošā birzē un sludināja to

jauko vēsti, ka Līgas svētki tuvumā, Līgas svētki, kas

visiem nesa prieku un laimi. Trīs naktis jau zvēroja

uguns liesmas augstā Zilkalna galā, un vaidelošu tauru

skaņa paudās pār zemi, tautai svētku dienu ziņodama.
Ceturtā dienā līksma ļaužu straume pludoja ap kalnu,

kura plašā virsū svētā birze zaļoja. No streipuļodama
bērna līdz vājam sirmgalvim, visi steidzās turpu, šos

jaukākos svētkus svinēt. Ko vecums vai; vājība val-

dzināja mājās, tas domājās miris, jo Līgas svētki bija
gada daiļākais vainags.

Svētku viesi nāca ar dāvanām; ne ar zeltu, su-

drabu, ne ar dārgām ārzemju mantām: savai prieka
dievenei latvieši prata jaukāki kalpot, ikviens nesa to

labāko, ar ko mīļos draugus pamielot un iepriecēt.
Vīri veda somās miestiņu, sievas ilgi krātu klēts un

nama padomu. Vaidelotes steidzās saņemt dāvanas

un rīkoja kārtīgi draudzes mielastu zaļā zālē. Zelte-

nes slēpa lakatos smaršīgus vaiņagus, ar ko tautiešus

pušķoja; jaunekļi apdāvināja zeltenes ar raibiem

greznumiem, ko paši ziemas vakaros pinuši, graizī-
juši, kaldinājuši. Pat bērni nenāca tukšām rokām:

tie cīnījās nesdami pilnus klēpjus ar smaršīgām zā-

lēm vecīšiem priekš mīksta sēdekļa.

Sanākušie viesi drīz stājās baros un pēc kārtas

devās no mēness gaismas krēsla birzes ēnā iekšā, kur

Līgas mātei upurēja. Bērni lēkāja pa priekšu un kai-

sīja puķes uz ceļa. Aiz viņiem veda priesteri divus

baltus vēršus, pušķotus ar egļu un ozolu zariem. Tiem

blakus gāja lēniem soļiem un kaunīgi sārtiem vaigiem
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Latvijas skaisto jaunmeitu bars. Viņas nesa puķu

vainagus, kausus pildītus ar saldu treknu pienu un pu-

tošu miestiņu. Beidzot gāja ļaužu bari ar līgotājiem,
kas skaļi dziedāja slavas dziesmas.

Slava varenam Pērkonam, kas ar zibeņa zobenu

padebešus skalda, kas izslāpušo zemi spirdzina ar rasu

un lietu, kas negaisu un krusu mūsu druvām garām

vada! Slava žēlīgam Potrimpam, tam ziedošam pil-
nības dievam, kas mūsu druvas svētī, kas pļavas tērpj
ar taukām zālēm, kas vairo mūsu ganāmus pulkus.

Skaļi atskanēja birzē no šīm dziesmām un iz viņas

dziļumiem atbildēja garu balsis. Sen kritušie kareivji
cēlās no savām kapenēm un svinēja šos svētkus līdz

ar saviem pēcnācējiem. Krēsli margoja viņu ēnas aiz

ozolu kuplām lapām. Jo skaidri viņi parādījās prie-

steriem, un šie gāja secen pazemīgi aizklātu vaigu;

pat vērši nodūra galvas un bauroja jo lēnu balsi.

Beidzot visi tuvojās velēnu altārim. Garodamas

plūda vēršu asinis Pērkonam par upuri. Laipnam Po-

trimpam izlēja meitas uz altāra savus piena kausus.

No pilnas sirds visi lūdza: Pērkon, klausi tavu bērnu

lūgšanu! Svēti mūs, bagātais Potrimp! Pieņemat žē-

līgi mūsu nabagās dāvanas.

Altāra uguns vēl kūpēdams lēni sprēgā; te pašau-

jas liesmiņa gaišāki; vēl otra, un spožā gaišumā lie-

smo drīz viss altāris un apgaismo tumšo nakti; sū-

naino ozolu milzeņi kā augtin izaug no nakts krēslas

un cilā vareni savas tautas sirdi.

Kur ozolu zari jo kupli plešas pār altāri, tur at-

spīd Pērkona dievišķīgs vaigs. Zibeņi zvēro viņa acīs;
liesmu kronis tam vijas ap galvu, un altāra uguns

šaujas uz augšu, bet neaizskar to. Viņam pa labo

roku smaida mūžīgais jauneklis Potrimps. Vārpu vai-

nags pinas caur viņa kuplām zeltainām matu spro-

gām. Klēpī tam bagāti labības kūliņi, kuros baro un

kopj čūskas, kas veciem latviešiem nozīmēja māju

pilnību un bagātību. Pērkonam pa kreiso skatās

sirmā Pikula bāls ģīmis; šis briesmīgs pekles dievs
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nepieņem lūgšanu, viņš grib, ka visa dzīvība dabā

viņa priekšā trīc un to bīstas. Balts nāves auts sedz

šā miroņu dieva pliko galvu un asins lāses mirdz viņa
skrajā, sirmā bārdā. Augstu kāršu galos skatās mi-

roņu pauri uz viņu ar savām tukšām tumšām acīm un

degošo tauku melns dūmu stabs kūp viņam pretī uz

augšu.
No šejienes visi svētku ļaudis devās uz zaļu līdzenu

pļavu starp birzes kalnu un upes krastiem; še stāvēja

puķots Līgas altāris. Uz viņa jaunekles izlēja savas

miestiņa kannas un nolika savus vainagus, un lūdzās

klusu ar smaidīdamu vaigu; slepeni viņu acis meklēja
savus mīļotos tautiešus. Dedzīgu sirdi lūdzās arī jau-
nekļi; tāpat ir vīri, sievas un sirmgalvji: klusu pie

sevis ikviens šai laipnai dievenei uzticēja savas dziļās
sirds vēlēšanās. Smaršīgu sveķi uz altāra bērdami,

tie liesmai paceļoties, dziedāja līdz ar priesteriem:

„Mēs tevi skatām, laipnīgā māte! Tu mirdzi mūsu mī-

ļajo prieka pilnajās acīs; tu dej virs upes lēkādamiem

vilnīšiem! Puķu smaršu tu gaisā izplati; lakstīgalas

pogo pa birzēm tavas dziesmas! Laipnā dievene, mēs

tevi mīļojam!" —

Nu pacēlās virspriesteris altāra priekšā un pavē-
lēja dievenes vārdā, lai ikviens tura un glabā uzticīgu
mīlestību savam draugam un izredzētam, lai ienaid-

niekam piedod. Visi brālīgi apkampās, un kas ļaunu

prātu turējis, steidzās pirmais pie viņa, piedošanu
lūgdams un saņemdams. — Gaiši uzskanēja stabules,

un derības dancis sākās. Lēni kustējās sirmgalvji un

sirmgalves; pirmie ar draugu pie rokas, ko ilgā mūža

uzticīgu atraduši priekos un bēdās, otrās ar sirds-

draudzeni, ar ko jaunās dienās spēlējās un kas tagad
līdz bija sirmojušas. Stalti un drošiem soļiem gāja
vīri. „Es esmu tavs stiprs atspaids!" likās viņu drošs

vaigs un skaidrās acis teicot savai uzticamai sievai

pie viņa sāniem. — Tev pastāvīgs tā bēdās kā pat nā-

ves briesmās, liecināja satiekot draugs draugam stipri
roku spiezdams. Ātros, vieglos jaunekļu soļos parādi-
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jās jautras asinis un karsti pēc mīlestības ilgodamās

sirds ; jauneklesi, kā baloži kaunīgi, bailīgi lidoja uz

priekšu. Arī bērni lēkāja un deja nn mēģināja drīz

tēvam un mātei, drīz atkal vecākiem brāļiem un mā-

sām pakaļdarīt.
Vaidelotesvadīja sapulcētos viesus pie gatava mie-

lasta pļavā. Vesela laimīga tauta sēdās zālē pie
viena derības mielasta. No sava liesmu sēdekļa,

ap kuru pat vētras tik lēni vien lodā un pērkoni ap-

klust, Pērkona dievs ar laipnu vaigu noskatījās uz šo

laimīgo cilvēku tautu, — Pērkons, jeb sauciet viņu ar

citu vārdu, to garu, to avotu visa laba.

Prieca un līksmība vairin vairojās, jo ilgāki mie-

stiņa kausi rokā no rokas gāja: še lēni, še skaļi tēr-

zēja, še atskanēja lēni, tur skaņi smiekli, un visas

šīs balsu skaņas kā viļņot viļņoja, še jauneklis savai

zeltenei čukstēja sirsnīgus mīlestības vārdus, tur tēr-

zēja vīrs ar savu senējo kara biedri, ko atkal pēc gada
laika Līgas svētkos sastapa, abi viens otram savus pa-

domus un piedzīvojumus līdzdalīdami; še namamāte

savai pārnovadā izprecētai jaunības draudzenei stā-

stīja par bērniem un saimniecību. Un, kā jautrā va-

saras rītā pirmiem saules stariem atspīdot drīz še,
drīz tur paceļas cīrulis no viļņodamas druvas un skaņi
savu dziesmiņu līdz padebešiem trilina, tā arī še no

ļaužu dūkdamām runām vietu vietām atskanēja līk-

sma prieka dziesmiņa.

Kāds sirmgalvis, citkārt varens kareivis priekš
savas tautas, atcerassenpagājušu laiku slavenu darbu,
nu vēl reiz ar drebošu balsi dziesmiņu skandina, ko

piecdesmit vasaru atpakaļ viņa jaunības biedri ar

prieka jausmām klausījās. Jaunekļi brīnās un jautā
klusu* sevi pašus: vai tādi slaveni darbi gan man lai-

mētos?

Neviļu dedzīgam jauneklim mīlestības jūtas dzie-

smiņā pārvērtās: viņš izpauž savu laimi, ka zeltene

slepeni tam roku spieduse, jeb kā no viņas skaista

vaiga un smaidīšanas pate dabarotājas rožu košumā.
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Vecīši laipni galvu paloka, domādami: ir mēs šīs jū-
tas pazīstam! Klausīdamos meitu krūtis augstāk ci-

lājas, bet apdziedātā līgava nosarkst un kaunīgi no-

laiž acis, un taču nopūzdamās vēlas to vientulīgu acu-

mirkli jo tuvu, kad varētu savu mīļu tautieti ap-

laimot.

Līgotāji ķēra pēc taurēm un uzpūta pazīstamo
medinieku meldiju. Jaunekļi iesāka dziedāt, un meitas

viņiem dziedādamas atbildēja :

Puiši: Kas tur stāvi kalniņā,
Rožu kalna galiņā?
Kupla liepa, ābelītes,
Pavasara košumā.

Ābelīšu pudurī
Kupla liepa līgojas;
Zeltenīšu pulciņā
Augsta, stalta namamāte.

Meitas: Vējis pūta, vējis dūca

Pretī zari locījās:
Vai, vējiņi, tu redzēji
Mūsu tālus bāleliņus?
Gara rinda ozoliņu
Vidū auga staltākais:

Tie bij mūsu bāleliņi
Vidū mūsu galvinieks.

Mātes, sievas, līgaviņas
Slaukat prieka asaras,

Pārnāk vīri, pārnāk dēli,
Pārnāk mūsu bāleliņi.

Puiši: Gūstīts, galēts
Meža valdon's

Plušķainais lācis;
Nenāks baidīt

Ganāmus pulkus,
Ne ganu meitas,
Nekāps eglē
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Dravas mums postīt,

Medutiņ' laupīt.
Imanta šķēps
Sirdi tam šķēla!

Meitas: Kādēļ, lācīti,

Traucēji meitas

Gotiņas ganot?
Mums droši bāliņi,
Atrieba tevim.

Nenāksi vairāk

Medutiņ' laupīt,
Putos kaudzēm

Miestiņa kausi,

Meitiņām nesot,
Galdā liekot!

Puiši: Neglūn vairs vilka

Zvērošās acis,

Neplosīs gosniņu
Zīdošus teļus,
Bulšu asmins

Šķēla tam krūtis.

Cik bija vīru,
Tik vilku ādu.

Kad iesim karā,

Pušķosim sānus

Naidnieku zobeniem,

Mājā nākot!

Lēni atbild meitas:

Lai kara briesmas

Saudzēja mūs!

Līksmība vairojās un aizgrāba un pildīja visu sir-

dis; mēness jau rietēja pār debess vidu, un zeltota

blāzma stiepās gar rīta debesi. Cietāki apkampa vīrs

sievu, draugs draugu, un jo dedzīgi spulgoja jaunekļu
un zeltainīšu acis. Klau, upes viļņi laistās un bur-

buļo. Re, laiviņa peld pret upes straumi un piestājas
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malā pie Līgas pļavas. Vecis ar pliku pauri, bet līdz

jostai garu baltu bārdu kāpj no laivas malā. Labā

rokā viņš tura miera (derības) zaru, kreisā spožu
šķēpu. Lēniem vingriem soļiem viņš tuvojas svētku

altārim, mēness bālā gaisma apsudrabo viņa balto

mēteli, ko rīta vēsmiņa plivina. To varēja turēt par

kādu augstāku radījumu. Uz altāri viņš nolika miera

zaru; šķēpa asmeni spēcīgi iemēja zemē; tad kā lūg-
dams pacēla rokas uz debesīm un nolaizdams izstiepa

pret sapulcētiem ļaudīm.
Šausmas aizgrāba ļaužu pulku; visi apklusa un

skatījās uz svešnieku. Mierīgi piecēlies iz ļaužu drū-

zmas, Imants, tautas vadonis, kad tai vadoņa vaja-

dzēja, citādi tas pazemīgākais starp saviem tautas

brāļiem, še īpaši varēja redzēt un sajust šā vīra

spēku un garu. Trīs reiz viņš pūta ragā un pasludi-

nāja svētku beigas un atlaida svētku viesus. Bet sa-

viem sūtņiem tas pavēlēja: Vīrus sasauciet pie manis,
lai klausāmies svešinieka vajadzību. Lūdzējiem pa-

līgu kavēt neklājas.
Svētās birzes viducī stāvēja vientulīgi plašā kla-

jumā derības ozols. Viņa kuplā galotne pacēlās jo

augstu pār visām citām galotnēm. Divpadsmit vīru

nevarēja pilnīgi apspriest viņa sūnaino kameni; tālu

plētās viņa kuplo zaru ēna. Uz velēnu troni apakš
derības ozola nosēdās Imants. Tautas vīri stāvēja
drūzmā apkārt viņu, Viņa priekšā stājās svešinieks,
sirmiem matiem, bet acīs tam liesmoja jaunekļa de-

dzīgs gars un drošums.

Ilgi Imants ar patikšanu aplūkoja senatnes laiku

varoni; tad teica: „Svešiniek! No kurienes tu pie
mums nāci? Kādēļ tu mūsu ļaužu prātu pašā svētku

dienā traucēji?"

Sirmgalvis dedzīgām acīm atbildēja: „Vadon!
Mani sūta lībiešu tauta, kas gar Daugavas krastiem

dzīvo: esmu nācis pie tevis un tavas valsts vīriem,

lūgt jūsu stipro roku palīgā, lai varētu to mēra lik-

teni griezt, kas mūs galē un kas arī drīz jūs aizgrābs!
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Dzelžoti negantnieki pie mums iz jūras kāpuši; mums

rādījās tie esot laipni viesi. Kā nāvīgā migla, visu

maitādama un galēdama, tie tagad apklāj mūsu zemi.

Bezdievīgi lišķēdami tie mūs apmānīja, tie ievilkās

mūsu pilīs, mūsu ciemos. „Laidiet mums brālīgi pie

jums mājot pēc mūsu zemes ierašām," tā tie lūdza.

Neapdomīgi mēs viņu lūgšanu paklausījām un tiem

vaļu ļāvām. Tie sacēla akmeņu cietokšņus, ko mēs

vairs nespējam sagraut, un kā plēsīgi zvēri no saviem

klinšu midzeņiem tie tagad mums brūk virsū, apgāž
un posta mūsu altārus, laupa mūsu druvas augļus,

gāna mūsu sievas un meitas un ved mūsu bērnus pro-

jām pār jūru. Vadon! Kārīgi graužas jūras viļņi

krastā, bet jo kārīgi plūst šie no viņiem izspļautie ne-

ļaudis tālāk zemē iekšā, no pils uz pili, no ķilegundas
uz ķilegundu. Kā maza dzirkstelīte pārvēršas liesmiņā,
kas augtin aug, vienu koku aiz otra sagrābj, kamēr

vesela uguns jūra visu mežu pārplūst un beidzamais

ozols apsvilis un nonāvēts par baidekli paliek stāvot,
tā šo svešinieku zobens trako mūsu vidū un nospiež
pārvarētos par vergiem! Vadon! Katrs pavasara vējš
atpūš jaunus laupītāju barus pār jūru šurp ! Pēc maz

dienām, kā mēs taisni izzinājām, plūst jauna sveši-

nieku straume mūsu zemē iekšā. Vai mums, ja tie

neatrod savējo līķus jūrmalā! Bet vai! ir jums un

jūsu pēcnākamiem! Kā kalnastrauts pavasarī lejā
gāzdamies un pirmo sniega kupeni kausējis jo vareni

plūst un citus jo; drīzi aprij, tā tie mūs nomāks, un

jūs! Drīz, varbūt, ir izcirsti šīs birzes lepnie koki un

jūs arat to līdumu svešiem varmākām par labu.

Sanākušo vīru acis tumši kvēloja, katrs sajuta
otra prātu: visi vēlējās karu un kautiņus. Bet Imants

mierīgi apdomīgi atbildēja:
„Svešiniek, tava vēsts musina uz nāvīgām domām;

bet tautas1vadoņiem neklājas aplama kārība pēc asi-

nīm; plēsīgs meža zvērs krīt laupījumam virsū, tik-

drīz to ieraudzījis. Prātīgs vīrs nosver taisnu mērķa

svaru, iekam tas šķēpu sūta. Kad mans kara rags
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saukdams mūsu mežos atskan, steidzas daudz stipru

kareivju šurp, un kaujas un atpakaļ nekāpjas; bet

pirms viņa atskan, stāsti mums, kādā vīzē dzelžainie

pie jums atklīda un kāds iemesls ir viņu darbiem?"

Sirmgalvis ar dedzīgām jaunekļa acīm vēstīja:

„Vadon, rūgta ir tava pavēle! Manas tautas vārgi

un vaidi man jāstāsta, kas dienu manu sirdi grauž

un nakti kā briesmīgs biedēklis pie manas guļas stāv.

Gara ir šī raudu un gaudu vēsts.

Vēl gaiši redzu to briesmīgo nakti, kad pirmreiz
šis mēris mūsu krastmalā atklīda. Tauta kā šodien

sapulcējās līksmos Līgas svētkos. Visos kalnos lie-

smoja Līgas uguņi, un lejās atskanēja Līgas bērnu

priecīgās dziesmas un līgošana. Piepēži kauc viesulis

gaisā, izārda svētku uguņus un trauc ļaudis no svētku

vietas: bailīgi tie glābjas tuvākās būdiņās. Bet vētra

jo bargi trakodama dodas uz jūru un atklāj šņākda-
miem zibeņiem bezdibeņus, ko ir saules visredzīgākās
acis ne mūžam neskata; drīz tā putu bangas līdz pa-

debešiem mētā, drīz padebešus jūrā mērcē. Milzeņu
priedes ar saknēm izrautas gāžas no krasta jūras plū-
dos : viņu sūnainie zari un sakņu čakārņi peld druskās

sadragāti gar jūrmali, viņu rumpis, varoņa līķim lī-

dzīgs, ar viļņiem kaudamies lēni līgojas. Plūdi gāžas

pār krastiem un aizskalo zvejnieka nabaga būdiņu.
Viņa bērni aiz sala stingst un lūdzas paspārnes : zvej-
nieks rāda bēdīgi uz jūru, kur viņa tēvu tēvu pajumts
tik vēl putu gubai līdzinās. Zemes dziļumi trīc un

klinšu sienas zvalstās. Padebeši gāžas zemē, noskalo

sēju no kalniem un pārvērš lejas par ezeriem. Rokas

žņaugdami mēs lūdzam no debess saudzēšanas: ak,
mēs neprāši nezinājām, ka mūsu aizstāvētājs gars

aukā karoja mūsu glābšanas labad!

Dienai austot noslīka viļņi un negaiss rima: mēs

sadzirdējām netālu no krasta izmisušu vaidu balsis

iz lēnākās jūras dūkšanas, un pirmie saules stari

mums rādīja valstīdamos viļņos augstu šķirstu, kādu

mēs pirmo reizi redzējām. 'Ļaudis svešādā apģērbā
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cīnījās ar nāvi uz šīs savas irdamās ēkas. Tūlīt lai-

dās pāri desmit laivu jūrā un mundri jaunekļi lēca

iekšā, bēduļus glābt. Ir es biju viņu starpā: jo tolaik

vēl bagātas brūnas matu sprogas plevinājās man ap

kamiešiem un stūra droša galva vēl nenolika. Mēs

pārspējām gāzdamos viļņus, mēs atsniedzām ēku.

Mūsu laivas pilnas izglābtu ļaužu un viņu mantu at-

griezās laimīgi malā. Atviegloto kuģi vēji nesa malā,
un jūra pamazām apmierinājās.

Brīnēdamies mēs apstājām izglābtos: svešāds bija
viņu izskats, svešāds viņu apģērbs, svešādi viņu ie-

roči. Viņu runu mēs nesapratām; bet sapratām viņu
bēdas un vārgumu. Mēs sildījām svešniekus pie mūsu

krāsns; mēs barojām un dzirdījām tos ar to gardāko,
kas mums bija pie rokas: kā tautas godu dienā stei-

dzās visi klāt, viņus līksmināt un viņu skumjas rem-

dēt. Mēs glabājām viņu kuģi drošā vietā, mēs līdzē-

jām skādi pārlabot. Pateicīgi viņi savas mantas mums

piedāvāja, mēs mainījām tās pret savu bagātību. Mēs

ņēmām un devām, un pēc divdesmit laipni un drau-

dzīgi kopā pavadītām dienām svešnieki izplatīja buras

un devās atpakaļ uz dzimteni, apsolīdamies mūs reiz

atkal apsērst.
Gads aiz gada sākās, mainījās un zuda; ik gadu

atbrauca kuģi pilni svešnieku pie mūsu krastmales;
allaž jo laipnīgāki tie nāca un jo draudzīgāki šķīrās.
Reiz ar viņiem sirmgalvis ērmīgā apģērbā izkāpa pie
mums malā; tie teica, vecais gribot pie mums apme-

sties dzīvot un mums ārzemes gudrību mācīt. Lab-

prāt un ar prieku mēs viņu uzņēmām. Es jutos sevi

to laimīgāko savas tautas: manā pajumtē piemita
svešnieks; mans pavalgs to baroja.

Mīksta bija sirmgalvja balss, laipns viņa vaigs;

bet tiklīdz tas mūsu valodu mācēja, sāca viņš dievus

zaimot Tie neesot dievi, teica viņš; kāds svešs vīrs,
kas svešā zemē nonāvēts, tas vienīgs esot dievs, Sveši-

niek, teicu es daudzkārt, nerunā tik nejēdzīgi. Tu

redzi sauli! Ik dienas tā staigā savu ceļu gar debe-
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sīm mūs svētīdama; tā ir mūžīgi dzīvā dieva acs:

viņas spožs vaigs nevienu rītu netrūkst. Tu dzirdi

vētru gaisā krācot: tā ir dievības dvaša. Pērkons ir

viņas stipro likumu vārdi, caur padebešiem uz mums

runāti, katrs gadalaiks mums no jauna pauž viņas

labprātību pret cilvēku cilti, un viņas spēcību mums

lafodarīt. Svešniek, godā tavu mirušo vīru, bet nepel

un nenicini mūsu dzīvos dievus!

Piktumā sirmgalvis atstāja manu sētu. Viņš stai-

gāja ļaudīs un sludināja savu mācību no vīra, kas

miris un vienīgi esot īstais dievs, un mūsu dievi esot

pesteļi. Tauta ļoti sapīka. Viņa rāva veci uz, svēto

birzi pie altāra, gribēdami to dieviem upurēt. Es stā-

jos šim nodomam pretī: būtu viesa asinis

izliet, kaut ir viņš maldās. Neba jūs domājat, die-

viem vajadzīgs jūsu roku pelšanu atriebt? — Nožē-

lojiet svešnieku! viņa dievs mira, mūžīgi dzīvo mūsu

nemirstīgie dievi."

Tautas niknums rima. Svešnieku mēs mīļi baro-

jām kā allaž, un ja viņš no sava dieva runāja, dzie-

dāja mūsu sievas un meitas:

Svešnieciņ, nabadziņ,
Gauži mums tevis žēl.

Mirtin mira tavs dieviņš,
Nemirstami mūsu dievi!

Nemirstami mūsu dievi,
Mūžam mūs svētīdami!

Gadi aiz gadiem aiztecēja. Sirmgalvim piebiedro-
jās citi vīri no ārzemes, tik pat mīksti lišķēdami, bet

jaunāki un drošāki nekā viņš. Viņi dzīvoja mūsu

vidū un drīz arī staigāja no būdas'uz būdu un tul-

koja no dieva, kas miris un trīs un vienīgs, un no

jumpravas, kas viņu dzemdējuse. Drīz dzirdējām, tie

esotšur turkādu bābu, kādu puisēnu apmānījuši, tam

nokautam dievam padoties, un esot tos apslacinājuši
un apvārdojuši. Atkal sašuta tauta, atkal es to mie-

rināju ar lēniem vārdiem: „Sievieši, jūs zināt, mīl
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pasakas; kas kaitēs, ja viņas pie vērkuļa sev jaunu

pasaku reiks? Gan drīz tā būs aprasta un apnikta.
Puikas lai vīrinās, un tie smiesies par šām aplamām
muldām. Neteciniet viesu asinis, bet pēc mana prāta

sūtiet tos mājās pār jūru, lai savā zemē savam die-

vam kalpo."
Tautas vecākie atzina manu padomu derīgu, gu-

dru. Bet iekams atnāca gada laiks, ka varējām viesus

aizsūtīt, mūsu zemītei uzbruka briesmīgie zemga-

lieši, gāja postīdami tāļu jo tāļu un sagrāva daudz

mūsu piļu. Svešnieki pievienojās mums; pēc viņu pa-

doma mēs slepšus uzglūnējām ienaidniekam naktī; tik

retais no tiem izspruka. Tad svešnieki tā teica: mēs

jums būvēsim cietokšņus, stiprākus nekā jūsu pilis,
atvēliet mums tikai viņos dzīvot līdz ar jums. — „Nē,
brāļi! saucu es; raidiet viņus uz savu zemi." Bet ve-

cākie teica: Būvējiet!
Atnāca atkal vasara, liels pulks svešnieku atbrauca

mūsu zemē un uzcēla Daugavas malā divus augstus

akmiņu cietokšņus un mājoja viņos. Un atkal nā-

košā vasarā piebrauca jauni bari, ieviesās cietokšņos
un apsveica sirmgalvi par mūsu zemes kungu un

valdnieku. Ārzemes virspriesteris, teica viņi, esot veci

mums par valdnieku svaidījis, iekš tā vārda tā dieva,
kas vienīgi dievs un kas miris, un kas trīs un viens

esot.

Mani sagrāba dusmas. Es stājos ļaužu vidū pret
svešiniekiem. „Gana tās aplamas nelietības!" es teicu.

„Mums nav vajadzīgs jūsu mirušā dieva, nedz tā mul-

doņa, ko viņa priesteris mums par vadoni svaidījis,
nedz jūsu cietokšņu, ko jūs sev par troņiem būvējiet.
Nost ar jums no šejienes! Jožaties ieročus, mani

brāļi! pirms jaunais valdonis iz saviem akmeņu mi-

dzeņiem mūsu zemi laupa un mūs verdzina!"

Tā es runāju. Bet apmānītās sievas ir savus vīrus

apmānīja. Simtiem balsu sacēlās pret mani: kungs
vai tēvs, tas viena alga. Mūsu tēvs būs Meinhards,

par tādu viņu svaidīja viņa dieva vietnieks. — „Ko
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muldat vīri? kliedzu es: „vai esat nejēga bērni pa-

likuši, kam tēva vajaga?" — Samulsinātie rādīja uz

akmiņu cietokšņiem un slavēja tos par labdarību.

Ar nedaudz draugiem es bruņojos un pavēlēju
svešiniekiem griezties atpakaļ uz savu zemi. Viņi slē-

pās savās akmiņu alās; nakti tie neviļu mums uz-

bruka, Manu dēlu, manu draugu asinis tecēja, tecēja

neatriebtas. Manas tautas prāts jau tā bij mulsināts,
ka tie priecājās mūsu kļūdai. Dziļi noskumis, bēr-

nus un draugus zaudējis, es bēdzu ar savu sirmo

sievu tuksnesī. Tālu aiz savas tēvzemes robežām,

Igauņos, kur biezs mežs Ernas upes krastus sedz, es

sev uzcēlu būdiņu un dzīvoju rūpēs un trūkumā un

gaužās asarās par savas tautas aklību.

Aiztecēja atkal gads aiz gada; bet skumjas un žē-

labas nemitējās manu sirdi grauzt. Te sadzirdu to

bēdu vēsti, ka mana tauta nesakāmā postā sirgstot ;

par kalpu un vergu tā palikuse viltīgiem svešinie-

kiem! — Jau sirmuma nekustams sniegs manu galvu
klāja, mana roka knapi spēja bultu šaut zaķi medī-

dama; bet tēvzemes mīlestība mani uztrauca, mani

stingrināja, un domās degdams es steidzos atpakaļ,
uz dzimteni. Nakts vidū es atradu tautas vecākos sa-

pulcējušos. Kā senatnes gars, kas atriebšanu prasa,

es stājos viņu vidū. „Dodat liecību, tā es viņus bil-

dināju, dodat liecību par to laimi, ko no tēviem man-

tojuši un kādu atkal saviem bērniem atstājat! Do-

diet liecību par to likteni, ko saviem pēcnākamiem uz-

krāvuši !"

Skumji, žēli nodūra vīri acis. Es redzēju druvas

ar bagātiem augļiem: angļi!" vaidēja
mani brāļi. Trekni ganāmi pulki barojās pļavās un

ganībās: lopi!" vaidēja mani brāļi. Mūsu

tēvu pilis guļ gruvešos, bet daudz augstu stipru ak-

miņu piļu mūsu zemē lepojas! — „Svešinieku troņi!"
Un jūsu spēcīgi kareivji? — „Ir krituši, jeb ķēdēs
slēgti un pār jūru svešumā aizvesti!" Tavs dēls, tas

sirdīgais jauneklis? Vaicāju es savu jaunības draugu.
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„Kalpo par vergu šinī cietoksnī!" vaimanāja viņš,

„un mana meita," elsoja otrs, „ir mauka tanī!"

Kamēr es asaras slaucīdams tā jautāju un viņi
raudādami man atbildēja, redzi, tālumā jāja garām

uz staltiem ērzeļiem un spožās bruņās tērpti divi no

tiem svešiem Kā iztraukti meža putni

izklīda sapulces vīri uz visām pusēm. Vadon! Savas

zemes klēpī, mūsu tēvu tēvu svētā derības ielejā, bēga
manas tautas priekšnieki aiz laupītāju vaiga! Un

dienas gaismā es redzēju viņus biklām acīm pūlēja-
mies uz svešnieku druvām; es redzēju pātagām sku-

binām, šaušam citkārt brīvus vīrus; es redzēju

Rūgtums aizslēdza sirmgalvim lūpas ; dūres pie
krūtīm spiezdams viņš pacēla acis uz debesīm, un

daža asara noritēja pār viņa dziļām vaigu rievām.

Zvērošām acīm klausītāji nepacietīgi gaidīja; bet

vecais atstāja runu nepabeigtus Viņš krita priekš
Imantauz ceļiem. Vadon, teica viņš, ir bērns būdams

es nelocīju savu muguru; slavenu mūžu nodzīvojis
un sirmgalvis būdams loku savus ceļus priekš tevis.

Vadon! vēl reiz ceļas mana tauta uz karu, vēl reiz

tā ķer pēc zobiņa! Es viņu uzrāvu kājās! — Bet

viņas vadoņi, viņas varenajie visi ir nogalēti ! Posta

liesma viņus aprija! Imant, esi tu mūsu vadonis,

mūsu varonis! Glāb manu tautu! Tā glābsi tu arī

savu!"

Karu! karu svešniekiem! kliedza sapulcējušies
vīri. Ir Imantam piktums rauca pieri, bet neapdo-
mība nepārsteidza viņa lūpas. Piecēlies viņš runāja
tā: Labi! astrojat šķēpus, meklēsim postniekus, pirms
tie mums uzmācās ; žņaugsim vilkus, pirms tie mūsu

ganekļus plosa. Gan paredzu, ilga būs cīnīšanās un

asiņaina! bet nekavēsimies, nešaubīsimies, sirdīgie

brāļi! lekam auseklis otrureiz lec, skanēs mans kara

rags pār zemi.

Savu vadoni līksmi sveikdami steidzās katrs uz

mājām, pilns uzvarēšanas cerības: jo Imants nekad
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zobenu nejozās, bez vien taisnā strīdi, un allaž kā uz-

varētājs to makstis bāza.

Sērās domās pagrimis Imants kāpa pa taku uz

savu kalna pili, Ak Gersimer, tu kara vāļu skaldītājs,

kādēļ tavs zibens izdzisis? Kādēļ tavu pēdu vairs ne-

vaid, kas mums rādīja uzvarēšanas ceļu, nevaid ta-

vas balss, kas vētrai līdzīga satrieca ienaidnieku sirdi,

stiprināja savu kareivju dūšu? Uz tevi tauta droši

palaidās visās briesmās, it kā ceļinieks uz augsta

klints stāvokļa, kad jūras gāžubangas kaukdamas

apakšā dauzās. Jā, auka nogāza ozolu, klints no-

gruva plūdos. Tavu šķēpu līgo vējš ozola zaros, un

krusa rībina tavu vairogu virs kapa. Drīz varbūt ir

es lienu apakš mauriņa, un mana stopa karājas ne-

stopta ozolā, un līksmi bērni lēkā gavilēdami pār manu

kapu! Vētra labprāt lauž priedi, kas kalna virsū tai

pretī stāv, un velti trusinakrūmu lejā. — Aita! mana

ziedošā sieva! Kad tu pie mana zārka raudi, lai prie-
cina tevi tautas balss: viņš atgaiņāja postu no mūsu

robežām!

Otrā daļa.
Gaudu diena ausa Latvijai. Dziļi noskumst māte,

redzēdama kara liesmas spīdot dēla acīs; dēla drošā

sirds, citkārt viņas lepnība, pilda tai krūtis sērām bai-

lēm. Smagi pukst sirds sievai, redzot vīru zobiņu

asinām, šķēpus un stopu pārbaudām. Laikam neviļu
tā pieved vīram klāt savus maziņos, kas mīlināda-

mies apkampj tēva ceļus: — „Vai atstāsi mūs sērdie-

ņus?" jautā žēli viņas acis. Pat ziedošās zeltenes šo-

dien neslēpj asaras no jaunekļiem, kurus vakardien

vēl liekulīgi kaitināja.
Pazemīgi, stipru garu cietās Aita. Laipniem vār-

diem viņu uzrunāja Imants: „Mīļajā! mēs ejam iz-

karot tiesu un brīvību !" Un viņa apkampa mīļoto
vīru, nolieca galvu pie viņa stiprās krūts un raudāja
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lēni un ilgi. Tad remdējusies ātri piecēlās un skūp-
stīja tam vaigu, rētotu no ienaidnieka zobiņa, žēli

smaidīdama viņa apsveica svešo sirmgalvi un stei-

dzās viesi pamielot ar labākiem kumosiem. Kamēr

abi vīri sēdēja pie mielasta un sprieda par svarīgām
lietām pie pilna miestiņa kausa, Aita uzcītīgi savāca

turp kareivja rīkus : tālu šaudāmos šķēpu, nepār-

spēto zobiņu un ienaidniekiemjo bīstamo kara milavu.

Dažkārt tā apstājās noskatīdamās uz streipuļodamu
dēliņu, kas nopietni mātei palīdzēdams šķēpa galu ci-

lāja. Bet uzmanīgi tā noslaucīja katru asaru, kas sle-

peni nobira uz spožajo vairogu, uz bīstamo zobiņu.

Raudādamas nāca ciema sievas. Pate skumju pilna
Aita viņas mierināja: karā," tā viņa teica,

„ļaužu un tēvijas labklāšanas un brīvības labad dievi

karotājus glabā un sarga, un mēs jo līksmi viņus sa-

gaidīsim mājās nākot"; — bet slepeni tā žāvēja dažu

asaru.

Labprātīgi noskatījās Imants ar svešnieku uz vi-

ņas veiklību vārdos un darbos. „Patiesi slavena sieva,

tava skaistā saimniece!" teica dedzīgais sirmgalvis.

„Viņa mantoja savas dzimts tikumus!" atteica

Imants. „Gersimera meita, Kubes māsa būdama, kā

gan tā nebūs jokrietna un cienīga par visām sievām!

No viņu pretnieka uzgumdīta un vadīta izstūma tauta

jauno Gersimeru no dzimtenes un nodedzināja viņa
pili un mantu. Pacietīgi un bez riebšanas Gersimers

pameta mūsu zemi, Drīz ielauzās mūsu robežās brie-

smīgie igauņi. Kā strauja straume viņi pārplūda
zemi. Izbailes gaudoja viņu pēdām priekšā; postu,

tuksnesi un nāves klusumu tie atstāja pakaļā. Tau-

tas vīri steidzās kopā, lai varētu briesmīgos stādināt.

Igauņu vadonis gāja saviem pulkiem, papriekšu, kā

vētra lietusgāzai, kā zibens pērkonim. Kā sausas la-

pas rudenī klīst, kad viesulis tās gaiņā, tā sāka jau
mūsu karotāji jukt : te izlēca no meža Vingrs kareivis

un stājās igaunim pretī. Pretinieki vēzāja kara pie-

stus, un augstu gaisā saduroties piesti saduza šķē-
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pelēs. Varoņi apskāva viens otru kā jūras viļņi

klinti, kā viesulis vientulīgo ozolu kalna galā. Kauja

klaju visapkārt rima; karotāji stāvēja notāļu drebē-

dami. Trīs reiz svārstīja igaunis pretinieku; trīs reiz

igaunis svarojās: ceturto reiz viņš gāzās gar zemi,

galvu uz ozola celma šķeldams. Kā bikli brieži, medi-

nieku taurei atskanot, bēdza viņa bari atpakaļ igauņu
mežosi. Gersimers bija šis igauņu vadoņa uzvarētājs.

Savu tautu glābis, viņš griezās atpakaļ uz svešumu,

bet tauta lūgdama lūdza, kamēr viņš palika tai par

vadoni viņa izdzinēja vietā, kas no igauņu zobiņa

krita. Viņa ienaidnieksi atstāja dēlu vēl bērna gados,

kas pie mātes rokas streipuļodams tikko mēģināja

pirmos soļus spert. Gersimers uzņēma bāriņu par

audzēkni, un bija man tēva vietā un deva man savu

ziedošo meitu par sievu.

Kube no mazienes rādījās cienīgs sava tēva Ger-

simera. Viņa dzīvs gars spīdēja jau iz bērna jautrās
vientiesības, kā uzejošā saule caur birzes jaunu pava-

sara zaļumu, Jau pie mātes krūts jauns lācis nepa-

cietīgi kārpa zemi, kad zemas sugas zvēri smilkstē-

dami barības lūdzas. Tāds bija Kube. Mūsu bērnu

spēlēs viņš pavēlēja; daudz vecākus biedrus viņš pār-

spēja gan skrejoties, gan cīkstoties, gan šķēpus me-

tot. Vīri, paredzēdami, kāds varonis no šī zēna iz-

augs, jutās sevi gļēvus un zemojās garā priekš nā-

košā galvinieka. Sirmgalvji savas jaunības dienas lie-

līdami teica: „Mēs bijām līdzīgi Kubim!" un meitas

vīra spēku un drošu sirdi apdziedot, raudzījās uz

Kubi.

Spēļu biedri būdami, mēs arī kopā sapņojām jau-
kos bērnibas sapņus, un katrs spožāks domu stars,
kas vienam uzspīdēja dvēselē, atspīdēja arī otra garā.
Mēs spēlējāmies, viens ar otru cīnījāmies, spēkojā-
mies ; vingrāks bija viņš, lunkanāks es. Atnāca laiks,
kad mīlestība sirdi kustina un jo augsti cilā: te viņš
man un es viņam biju par sirds draugu, mūsu starpā
nekāda slēpuma nebija. Draudzīgi vienoti mēs pār-
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spējām visas drausmas un grūtumus, kas jaunekļus

par vīriem grauzdē; kopā medīdami mēs pārstaigā-

jām biezus mežus, plēsīga vilka pēdām sekodami vai

lāča vientulīgu migu meklēdami, kopā mēs arī gājām
karā. Daudzkārt būtu nāves bults gan viņu, gan mani

trāpījuse, ja mēs viens otru nesargātum. Kā es vēl

dzīvoju, par to es viņam pateicos; ka viņš vēl dzīvo,

ja svešumā nav miris, par to viņam man jāpateicas.
Mirstot Gersimers mūs atstāja kā divus celmus

iz vienas saknes augušus: tik viņu galotnes šķiras.
Uz mums abiem vērsās ļaužu acis, kad tie sapulcējās
izraudzīt jaunu galvinieku. Balsis drīz dalījās divos

pulkos. Kad nu vaideloši veda svēto zirgu, lai mūsu

starpā izšķir, mēs abi sanākušās tautas priekšā ap-

kampāmies un zvērējām viens otram, mūžam draugi
un brāļi palikt, lai dievu spriedums būtu kāds bū-

dams. „Ne tā!" sauca Kubars, vecākais virsprieste-

ris; gadu simteni sadzīvojis, viņš pazīst cilvēku sir-

dis un sirds takas. „Tas neder!" teica viņš, „divi
tādi vīri vienā tautā, būtu divas mātītes vienā stropā,
divas galvas uz vieniem kamiešiem. Kamēr draudzība

jūs vieno, jūs būsiet tautai par svētību; bet tiklīdz

jūsu starpā ceļas ienaids, jūs mūsu mīļo tēviju postā
grūdīsiet. Kad skaudība vadoņus reibina, tad tauta

kļūdās no īstā ceļa. Zvērējāt, kuru dievu spriedums
neizvēl, tas akies no tēvijas un dzīvos kaimiņu ze-

mēs, kamēr tautas vajadzība to nesauks atpakaļ uz

dzimteni. „Zvērāt!" sauca tauta, un skumju pilni
mēs zvērējām. Priesteri izstiepa likteņa virvi no Pēr-

kona svētā ozola līdz briesmīgā Pikola eglei. Dievu

zirgs pārkāpa pār virvi; es biju izredzēts par tau-

tas galvinieku, un Kube aizgāja Lībiešos, pie Aco, Tu-

raidas slavenā valdoņa. Nekādas vēsts no tā laika

es no viņa nedzirdēju; bet katrs jauks brītiņš, ko es

Aitas mīlestībā baudu, man atgādina manu sirds-

draugu; un katrs viņa vaiga īpašums, kas no mātes

bērniem iedzimst, man dara viņus jo mīļus. Teic,
slavenais sirmgalvi, kur krita šis varonis? Viņš ne-



127

būtu no svešiniekiem tādu negodu cietis. Viņa

lepnais gars ienīda lepnos pārgalvjus, un ciets kā viņa
kara piests bija nešaubāms un nelokāms viņa prāts

pret jebkuru uzmākšanos; tikai laipni slavas vārdi

un pavasara vēsmiņai līdzīga mīksta lišķība spēja

viņa dvēselei piekļūt.
Vecis nodūra galvu, un asaras bira viņam sirmā

bārdā. „Ak, kaut jele tas būtu kaujā kritis!", teica

viņš rūgti; „kaut jele mēs redzētum viņa kapu birzē:

tas būtu tautai par svētu piemiņu, jo Kube bija sla-

vens varonis! — Vadon, es, es pats esmu nožēloja-
mais Aco, kam savu bērnu posts jāpieredz, no mana

nama cēlās tas degošais prauls, tā ugunsliesma, kas

manas tautas labklāšanu aprija. Mani dēli krita par

tēvijas brīvību karodami; mans znots Kube mūsu

brīvību pārdod! — Viņš ir svešnieku biedrs. Viņu
cietokšņos tas mīt; līdz ar viņiem tas šķērž mūsu

labuma, ko tie mums laupa! — Bij man dzīvot, lai

tev šo ziņu nesu! — Savu tēvu dievus viņš pametis;
savu sievu atstūmis un svešinieci viņas vietā manu

tēvu tēvu pilī ievedis. Viņš tas viltnieks, tas izlūks,
kas svešiniekiem atklāj mūsu slepenos patvērumus un

visus mūsu padomus pret viņiem. Bez viņa sen būtu

satriekts ārzemes perēklis.
Kad ceļinieks, kas tālas zemes pārstaigājis, atkal

atsniedz dzimteni un agrā jautrā rītā ierauga savu

būdiņu, pēc kuras sen ilgojas, un priecīgi smaidīdams

atver lēni durvis un steidzas viegli pie mīļās sievas

un viņas zīdāmā bērna guļas, lai nejauši skūpstīdams
tos modinātu un atrod abus nožņaugtus viņu asinīs

peldam, kā ceļinieks nobāl un viņam no briesmām

asinis stingst un viņa žņaugtām krūtīm trūkst elpas
vaimanāt

-— tā satrūka, sastinga Imants sava karsti

mīļotā drauga negodu izdzirdīs un skatījās stīvi sirm-

galvja bēdīgi nopietnās acīs.

Drīz Imanta stiprais gars slāpēja skumjas. Laipni
viņš saķēra svešinieka roku un, to pie malas vedis,
lai Aita viņus nedzirdētu, teica rāmu balsi: „Stāsti,
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sirdīgais sirmgalvi, stāsti! Kā laimējās svešiniekiem

Kubi apmānīt? — Patiesi, ja Kube klupa, vai varam

taisni uz sevi paļauties ir mēs? Bet stāsti!" Grūti

nopūzdamies iesāka sirmgalvis stāstīt:

„Laipni lišķīgais viltnieks Meinhards mira. Tauta

priecājās, no viņa māņiem svabada tikuse un pavē-

lēja viņa biedriem mūsu zemi atstāt. To bija mazs

pulciņš'; tā lielākā daļa aizbrauca pa ziemas laiku uz

dzimteni. Viņi solījās projām iet, tiklīdz viņu kuģi
atnākšot. Kuģi atbrauca un atveda jaunu virsprie-

steri, kas teicās „nācis mums par mīļu tēvu būt"; bet

līdz ar viņu izkāpa malā dzelžotu karotāju bars.

„Ja gribi mums tēvs būt," teica mani brāļi, „kā-

dēļ tu nāci ar šo draudekļa pulku? Ja gribi, lai mēs

tevi mīlējām kā bērni tēvu, tad pielabini laipniem vār-

diem, ne sitieniem".

Lepnais priesteris lamājās un draudēja pretinie-
kus sodīt un dedzināja mūsu bagātās druvas. Lībieši

ķēra pēc zobena, un karš bija kājās, bet bruņotie sveši-

nieki nežēlīgi dragāja nebruņotos pretiniekus. Mūsu

pulki sāka klīst: te Pērkona roka atrieba plēsīgam
varmākam. No zibeņa iztraucēts nesās viņa zirgs

turpu, kur Kube ar maz vīru vēl nešaubīgi turējās ;

it kā otrs zibeņa spēriens trāpīja viņu Kubes kara

cirvis un gāza gar zemi. Vaimanādami izlūdzās viņa

karotāji kritušā vadoņa līķi. Viņu sūtņi mainīja ar

mūsējiem miera šķēpus un aizbrauca atpakaļ pār

jūru; tik reti palika pie viņu cietokšņa, 'kritušā kapu
sargāt. Vēl cerēja tauta sevi svabadu un baroja pa-

likušos svešiniekus.

Nākošā vasarā pļāvās laikā paudās muti no mutes

tā vēsts, ka jauns ienaidnieku bars mūsu jūrmalei

tuvojas. Pļāvēji meta pie malas sirpes, ķēra pēc šķē-
piem un steidzās pie Daugavas smiltanā krasta sve-

šiniekus atgaiņāt. Bet laupītāji jau bija izkāpuši
malā un no palikušiem uzņemti cietoksnī, kur viņu
bruņotie vīri tagad vaļņus apsargāja.



129

Viņi sludināja, — to apsmieklu! — virspriesteris
mums žēlīgi esot piedevis nelaiķa valdnieka nāvi un

sūtot mums jaunu valdnieku. Kāds bija šis vīrs? Pir-

mais pieglaudi jās mums ar čūskas glumu lišķību un

laipni smaidīdams valdzināja mūs neraustāmās ķē-
dēs. Kā izsalcis plēsīgs vilks krita Bertolds savam

laupījumam virsū; bet šis trešais — Alberts — ir

līdzīgs lūsim: viņš slepeni glūn un žņaudz.
Ar laipniem vārdiem viņš vilināja tautu. Pēc da-

žiem veltiem kautiņiem tā mainīja ar viņu miera šķē-

pus, lai varētu druvu augļus vēl novākt. Alberts ie-

lūdza tautas galvas pie derības mielasta savā pilī.

Vientiesīgi tie ticēja viltnieka vārdam un bez bēdām

sanāca. Bet šis varmāks sava vārda nebēdāja un lika

viesus valdzināt, kamēr nenāktu viņu bērni viņu vietā

par miera ķīlu. Raudādamas veda turp mātes savus

lolojumus, lai varētu vīrus un tēvus izpestīt. Bērnus

saņēmis, piepēži vēdināja negantnieks kuģa zēģeles
un aizveda bērnus pār jūru projām, kamēr izmisušās

mātes krastmalā stāvēdamas sev matus raustīja un

vaimanādamas savai dzīves cerībai ardievas sacīja.

Līdz ar bērniem viņš aizveda arī Kubi; tautai

šķita dēļ nāves soda. Bet priesterim bija gluži ci-

tādas nodomās. Viņš to vadīja pie ārzemes virsprie-
stera, kas Kubi ar burvju vārdiem apmānīja un, kā

ļaudis daudzina, par mūsu zemes ķēniņu svaidīja.
Viņš Kubes garu nāvīgi nožāvēja, lai tas paliktu par
mēri savai tautai. Varas un goda kārībā degdams,
pārnāca Kube mājās un iraid tagad savas tautas

niknākais ienaidnieks. Ar bīskapa kara bariem viņš
siro apkārt. Ja tam kādu pili labprātīgi atvēra, viņš
padzina viņas valdnieku un atdeva to svešniekiem;

ja pils aizslēdzās un pretī turējās, viņš to ar varu

paņēma un noārdīja, šaušalās apstulba' tauta, kā ga-

nāms pulks, kā sargs un aizstāvis piepēži asins kārībā

trako, plēš un žņaudz. Briesmām pārņemta un bez

atmanās tā līdz šim cietās un reti kad iedrošinājās
žēloties
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Jā, šķelšanās posta mūsu tautu! Ne mazums ļaužu

piekrīt šim viltniekam, kas tos par vergiem pārdod.
Aco apklusa. Imants vēl reiz saķēra sirmgalvja

roku: „Tu nemelo, to apliecina patiesīgās skumjas
tavās sērās acīs. — Ak Kube! rūgtas asaras mēs

raudam pie ziedošās sievas, pie pieaugušā dēla kapa,

rūgti jo rūgti mums jāraud zaudējušiem tādu draugu,
kas bija mūsu lepnība! Vai, Kube, manas jaunības

draugs!" — Tā runāja mūsu varonis un trina zobiņu.

„Dažu slava, dažs gods līdzinājās mirdzošam blāķim,
kas rudens naktī apjož spožo mēnesi: tas augdams

aug, līdz izšķīst lietū vai izput sniegā!"

Pašā launagā vēl stāvēja otrā dienā saule pie de-

besīm un sūtīja karstus dienvidus starus uz zemi, kad

Imanta kara taure atskanēja no viņa pilskalna; vi-

ņam atbildēja no visām pusēm sūtņu ragi. Pār visu

Latviju plētās kara saukums no kalna uz kalnu. Sie-

vas un meitas nobāla, bet vīri un jaunekļi ķēra pēc
ieročiem. Vēl reiz pieveda sieva visus savus bērni-

ņus vīram klāt: viņš skūpstīja ikvienu sirsnīgi reižu

reizēm no jauna, pieminēja mīkstu balsi savai dzīves

draudzenei vēl kādus mīļus vārdus un steidzās no sa-

vas būdas projām, lai ilgāki neredzētu viņas asaras.

Vecāki spieda savus sirdīgos dēlus, jau karam izrī-

kotus, vēl reiz pie krūts un pavadīja projām ejošos
no tālienes, cik tālu vien viņus gurdenās kājas nesa.

Iz katras būdiņas Latvijā aizgāja spēcīgi kareivji, iz

katras tiem raudāja pakaļ bēdīgi savēji.
Saule norietēja, vakara zvaigzne uzspīdēja virs

meža. Kareivji baru bariem sanāca iz mežiem, no kal-

niem, no lejām. Brālīgi viņi viens otru sveica un de-

vās uz Imanta pili.

(G. Merķeļa.)

(Nenobeigts.)



ZOBUGALS.





Vecā Ēģiptes zeme.

It vecos laikos Ēģiptē —

Tai mīļā Dieva zemītē —

Bij laba dzīve, janudien!
To stāstīšu, ja patīk vien.

Vispirmāk tapa priesteri
Par citiem vairāk cienīti ;

Tie zināja par debesi,
Par elli kā par pasauli.

Tad karavīru biedrība,
Kā pienākas, bij bīstama;

Jo zobiņu kam devis Dievs,
Tas dažkārt uzcērt it no ties

Un amatnieki, zemnieki

Bij ar' no Dieva radīti,
Lai pilda miesu un to sedz,
Ka trūkuma neviens neredz.

Ko cilvēks nicina un peļ,
To Dievs jo augsti godā ceļ.
Ir toreiz ganus nievāja,
Kā vēl šai baltā dieniņā.

Un taču bērni Izraēl'

Bij ganu tauta, Dievam žēl,
Bet nesa treknus upurus,

Un Dieviņš bij uz viņu pus.

Vēl aizmirst šeitan nevaru

To īstin gudru likumu:

No tēva kārtas dēls nemaz

Netapa ār\ lai diezin kas.
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Tā katris dzimstot zināja,
Kas nospriests tam šai dzīvībā

Un citu šķiru locekļi
Tam neatrāva maizīti.

Pēc nāves arī gādāts bij
Par dvēseli it brīnišķi:
Gan lopā, zvērā, putniņā
Tai vieta tika nospriesta.

Un gadu pāri tūkstošu

Tā cieroja tik četrrāpu,
Kamēr tad beidzot cilvēkā

No jauna atkal piedzima.

Es pats ar' toreiz nomiru

Un pirmāk vērsī piemitu,
Un labi vien es uzvedos,
Kā katram vērsim pieklātos.

Pēc mājoju es šur un tur,
Kā gadījās man ielīst tur.

Un nu nesen it neviļu
Par cilvēciņu paliku.

Ak tavu posta pasauli!
Kā tagad viss bij citādi!

Ikviens tik laužas augstāk tapt,
Vairs tēva pēdās negrib kāpt!

Gan, svētās dusmās noskaities,
Pret laikiem sāku stīvēties;
Bet diemžēl tagad pasaule
Par daudz jau vellam piederē.

Tā ne uz viena neklausās,
Kas grib to vest pie svētības;
Tāpēc tai vaļas jāatļauj,
Lai to ar' beidzot piķis rauj.
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Zobugals.
Es krustām, šķērsām jādīju,
Un smeļos lust' un prieku;
No pakaļas es izdzirdu

Daudz rejam it pārlieku:
Tie kvekši, dūkti, pakani
Man pēdas dzenāt steidzas,
Jums rāda šādi klabekļi,
Ka jāšana man veicas.

Tik jautrus ļaudis mīlēju,
Kas smieklus prot, tos sveicinu;
Kas dusmojas par zobgali,
Ir nerri vien un pintiķi.

Lasītājs un Zobugals.

Lasītājs:
Uz jaunu gadu, Zobgal, nu

Laid vaļā visā sparā,
Un jāj pie katru arāju
Un uzsauc latvju garā:

„Ko snaud? ak celies! Gaisma nāk,
Nu saule ir mums spīdēt sāk,
Jau citas tautas kājās:
Vai tev vien gulēt klājas?" —

Zobugals:
Dzirdu — zinu tavu prātu.
Kā to latviet's nezinātu.!

Kā tad Zobugals nejātu,

Miegā savējus atstātu?

Ja tik vārtus atvērs klaji

Augsti, zemi lasītāji,
Tad jau jāšu jaungadā
Mudīgākā skriešanā.
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Ēd, kas gatavs viris,

Dzer, kas klārs un tīrs,

Domā skaidri, gudri,
Runā taisni, mudri.

Staigā ceļu īstu,
Meklē sievu šķīstu,
Bēdz no ļauna, grēka,

Aizstāj, kas bez spēka.

Dziedini, kas pušu,
Darbu sāc ar dūšu,
Liec pie malas rūpas,

Skūpsti rožu lūpas.

Neraugies uz stātu,
Pārbaudi ar prātu,

Dod ar laipnu vaigu
Un ar roku naigu.

Netic' tam, kas prasti
Pats sev cilā asti;
Mīlē brīvu, tīru,
Nīdi verga vīru.

Steidz ar telegrāfi,
Kad tu pak'ļā stāvi,
Klusu ciet, kur klājas,
Runā, laiks kad mājās.

Pavasaras salna.

Reiz pavasaras jaukumā
Vēl ziema gāja sierēt,
Bet jaunais zaļums riebj tai tā

Tā to grib konfiscierēt;
Un kā tai saule acīs spīst,
Tā gluži grib no dusmām plīst.
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Un birzē dzied un gavilē
Dažs putniņš jautrā garā,
Ka bārgā ziema zuduse,
Un katrā zaļā zarā

Jau līgojas pavasara

Un līgsmi visiem uzsmaida.

Drīz visur dej un čukst un pukst
Un svilpo, danco, lēkā;
Tik ziemai sirds kā pūtei's rūgst.
Tā nikni, pikti brēkā:

Pag, pag, jums vēl šo naksniņu
Es muti cieti bāzīšu!

Tas ar acīm redzēts siens.

žīds pie labas kazas ticis —

Slauca to it neapnicis,
Un, ko domājiet, pat šabās

Kažele no tā neglābās.

Kaza arī neliedz piena,

Prasīdama tikai siena;
Bet gan žīds dzen savu peļņu,
Kaut ar' jāgriež balts par melnu.

Tas ar mātes zaļu brilli

Kazai apklāj acu zīli,
Sviež tad salmu cisas priekšā,
Lai tik gumza kuņģī iekšā.

Kaza spriež: ko acīm skatu,
Jātic negribot, pret prātu;
Redzu tiešām sienu zaļu,
Jādod pretī piena daļu.
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Čigāniete.

Čigāniņa es jauniņa,
Bet ne kāda neprašiņa,
Zīlēt veikli māku,
Patiesību saku.

Rād', kundziņi, roku savu,

Ber saujiņu naudas prāvu,
Laimi tavu sveikšu,
Patiesību teikšu.

Pēcis un Jēcis.

Pēc i s. „Kāpēc tik skābs, Jēcīt ?

Jēc i s. „Lasīju atkal „ziņas par jaunām grāma-
tām". Saki jel, kur tad tik daudz grāmatu dēsies,
kas latviešiem vienmēr top drukātas? Vajadzētu at-

kal reiz nākt tādam vīram, kāds bija Omārs, muhā-

medāniešu valdenieks. Tas lika Ēģiptē aplam lielu

grāmatu krājumu (bibliotēku) sadedzināt, sacīdams:

„Ja tais grāmatās tas pats stāv rakstīts, kas mūsu

ticības grāmatā (korānā), tad tās ir liekas, un ja
tais cits kas iekšā, tad tās ir no ļauna un par samai-

tāšanu. Tāpēc vai šā, vai tā, tās ir sadedzinājamas."
Un ko tas teica, tas arī notika. Rau, tam bij prā-

tīgs apdoms un ticīga galva! Vai ne tā?"

Pēc i s. „Redz, brāl, es tev teikšu, kāpēc mūsu

dienāsvairs nevar tik aplamus zārdus dedzināt. Meži

jau ir izcirsti skraji un skaidri, tik galvas vien vēl

ir biezas un tumšas."

Jēc i s. „Tā gan būs tā vaina."

Jēc i s. Saki, Pēci, kādēļ vecā māsa allaž jauno
māsu neieredz un nievā?
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P ē c i s. Tas jau lēti saprotams. Tai bail, ka caur

jauno tā savus preciniekus un brūtgānus zaudē; un

šinī lieta, kā tu pats zini, sievišķi, īpaši tie pavecie, ir

ļoti kaitīgi un vairīgi.
J. Tiesa gan. Nu es arī saprotu, kāpēc pusmūža

Latķina tik varen pukojas uz jauno Petrini. —

(Svētdien baznīcas priekšā. Sarunāšanās starp

Latķinu un viņas jauno pamāšu Petrini.)
Petrine. Re, māsiņ, kur tēvs ar kādu vīru sa-

runājas pie kroga. Pagaidīsim drusciņ, lai varam

reizā iet uz mājām.

Latķ i n a. Vai tev kauna un goda nav, kroga
vārdu savā mutē valkāt! Vai jaunai meitai pieklā-

jas krogā stāvēt, tur dzert un plītēt, žūpot un dzīvot?

Vai tas nav grēks un kauns ? Tu negodīga un nekau-

nīga. Es labāk vēlētos, ka man nekādas māsas

nebūtu!

Petrine. Piedod man, māsiņ, ja neviļot un ne-

zinot tevi esmu aizkārusi. lesim uz mājām.
Latķ i n a. Ej uz mājām, ej! Man vēl jāiet uz

muižu, savu draudzeni Adelini apmeklēt.

Jēc i s. Vai zini ko jaunu, Pēci?

Pēc i s. Nē! Kas tad nu noticies?

J. Kāds leiputrenieks atradis savādu jaunu un

teicamu putru, par ko, ticu, ka arī latviešiem avīzes

drīz skaidrākas ziņas dos.

P. Tā! Kad tik nebūs tā pati skāba putra?
J. Lai nu skāba, lai nē; neba skāba smādējama.

Bet redzi, leiputrenieks atradis, ka saimnieces ne-

mākot putru vārīt. Putru nevajagot vis tik ilgi
vārīt, kamēr tā karsta paliek, nedz arī karstu

putru saimei priekšā celt, caur to jau strēbēji varot

lūpas sadedzināt.
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P. Tad to laikam tik vajag pasutināt? Bet arīg

tad neiznāks vecu vecais sūtnis jeb p ū te 1 i s.

J. Vai traks!

Jēc i s. Pēci, tu dažreiz gudrāks par mani, saki

man, kā tas ir saprotams?

Pēc i s. Kas tad ir nesaprotams ?

J. Lasīju Pēterburgas avīžu 9. num., ka Baltijas

guberņās latviešu esot 46x/
2

procenti, igauņu un

piņņu 39 procenti, vāciešu 7 procenti, slavu 43/4 pr.

un žīdu tik l 3 procenti. Saki, kas tie — pie vella —

par procentiem ? Un kad nu vienreiz par procentiem

runa, — kurš gan lielākas intereses un procentes vai-

no savas naudas izdzīt, kā žīds? Un kurš žīds gan

būs mierā ar l 3 procentiem? tas tīri nieki.

P. Kuš, Jēcīt, neiekarsies tik varen. Tā lieta ir

šādā vīzē saprotama. Mūsu guberņās dzīvo dažādas

tautas: latvieši, vācieši, igauņi, krievi, žīdi un vēl

citas; bet no vienas tautas ir vairāk ne kā no otras.

Caurcaurēm veselos skaitļos rēķinot minētās guber-
ņās nu ir ik uz 100 iedzīvotāju kādi 47 latvieši, 39

igauņi, 7 vācieši, 5 slāvi (krievi un poļi) un 2 žīdi.

Un tos skaitļus tadsauc par procentiem, no tiem tūlīt

lētāki var redzēt, no kuras tautas vairāk vienā zemē

dzīvo.

J. Tad jau latvieši un igauņi šinīs guberņās
skaitā tie pārākie pār tām citām tautām?

P. Zināms. Un kad mēs Kurzemi vien aplūkojam,

tad caurcaurēm ik uz 100 iedzīvotājiem ir veselos

skaitļos 82 latvieši, 8 vācieši, 5 slāvi un 5 žīdi.

J. To es nemaz nebiju apcerējis, ka latviešu mūsu

guberņās tik daudz vairāk par citām tautām.
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Šķiņķa žāvētas gaudas.

Mūsu laikos visiem ir brīv sūdzēties, kam top pāri
darīts. Nesen bizmanis gaudojās un sūdzējās par

savu tagadēju sūru, grūtu likteni; tāpēc ir es nāku,

mīļi lasītāji, jūsu tiesas priekšā, kauču gan esmu vi-

sas bizmanības ienaidnieks, un paģēru ne pēc vecas,

bet pēc pārlabotas jaunas pavāru tiesas būšanas tie-

sāts tapt. Apcerējāt tik manu sūru grūtu mūžu, un

jūs maniem vārdiem taisnību nenoliegsiet. Jau manā

pirmajā šīs pasaules dzīvē mani vienmēr lamāja par

cūku, vepri, suķi, sivēnu un vēl ar citiem tādiem ie-

nīstiem vārdiem; bet es visu bez kurnēšanas panesu,

savā prātā domādams: lai, lai, mīļam bērnam jau
mūžam daudz vārdu. Citādi gan nevaru brēkt; mani

gani uzmanīgi par to rūpējās, lai pilnīgi un pareizi
tiktu sataisīts uz manu nākošu dzīvi. Un es nelielos

teikdams, ka drīz pieņēmos visos labos tikumos. Bei-

dzot pienāca mana pēdējā šīs dzīves stundiņa, kas,
kā katrs mirstīgs cilvēks to zin', nav vis patīkama.
Taču es priecīgu prātu šķīros, domādams, ka gan pil-
nīgi esmu sataisījies, ieiet jaukos traukos un bļodās,
ko kādu reiz dzīvs būdams kukņā pamanīju un garā
baudīju, jo ķēkša man aizliedza tos īsti smēķēt. Bet

ahu, kas notika! Vēl nebiju pilnīgi taisns, un tāpēc
mani iekāra karstā, karstā dūmainā vietā, kur bij

savs nolikts laiks jānocieš. Maniem veciem pazīsta-
miem, ar kuriem pēc uz kāzu galda satikos, nebij

daudz labāki gājis, tie bij iemesti tumšā, aukstā, le-

dainā cietumā un — kuiļa galvai bij paši staltie

zobi izbiruši. Bet beidzot (tā es toreiz savā nevainībā

domāju) mans strāpes laiks beidzās, jo tapu no ārdiem

zemē ņemts. Kas no mums nāca bagātu ļaužu rokā,
tiem gāja diezgan labi un daudz jo žēlīgāki; tos cēla

spodros dārgos traukos un bļodās un ēda vai nu tā-

pat, jeb vārīja pa godam un slavēja teikdami: ak

tavu labu un gardu šķiņķi! Bet kas mēs nabagiem
rokā kritām, tiem jau nekāda liela prieka nebij. Un
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kādēļ? Negribu sūdzēties par to, ka mūs iebāza kaut

kur kādā maišēlī. Bet tikko kāds viesis rādījās, tū-

līt nama māte mūs graizīja šķēlītēs un — ak tavu

nežēlību un cietsirdību! — lika pannā un cepa un

cepa, ka mums mūsu tauku asaras aumaļām plūda
ārā, un mēs no sāpēm sprauslājām un sprēgājām;
bet viss tas saimnieces sirdi nemīkstina, tā nerim-

stas cepot, kamēr mūsu jaukā kamara saliecas čokarā

un paliek cieta kā krams. Vai tā nav nežēlīga bū-

šana?

No mirušiem tikai labs jārunā.

Svilpis tikko pārbrauca mājā no tāla pilsāta. Bija

ļoti pieguris un jo vairāk izsalcis. Viņu apstāja visi

mājnieki, draugi, pazīstami... un viens aiz otra ne-

varēja beigt par šo un to un visu ko vaicāt.

Ļaujat, ļautiņi, teic viņš, man papriekš paēst, es

kā vilks izsalcis.

Viņam pasniedza maltīti, bet taču visi apstāja

galdu un nedeva nabagam Svilpim ar vaicāšanām

mieru. Svilpis tukšo vienu bļodu pēc otras ...

Ko dara Grieta Garzobe? prasa citi.

Nomira! atbild īsi Svilpis.
Ak, nabadzīte! Tāda teicama, laipna sieviņa, un

nomirusi! Nu sāka visi to viens aiz otra jo vairāk

nožēlot. Svilpis pa to laiku tik ēd.

Un viņas vīrs tas gan nu gaužām nosēro-

jās?

Nomira!

Ak Dieviņ! Redzi kāda nelaime šiem vieniem uz-

brukuse. Un kāds viņš bij goda vīrs, kāds mīlīgs cil-

vēks !

Bet kā tad Trīne Spicdegune pa šo laiku padzīvo?
Nomira!

Visi sasita rokas un pagrieza acis.
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Patiesi! Tāda stipra, vesela sieva, kas simts ga-

dus varēja piedzīvot, un nu tik ātrumā nomiruse!

Tāds jauks, žēlsirdīgs sievišķis ! Kas tad tur ir, vai

kāda sērga?
Kolera!

Pa to laiku nu Svilpis pilnīgi paēdis un labi at-

pūties; uzcēlās nogaida it jautrs un frišs un pats

nu sāka stāstīt:

Daudz labas dienas, teica viņš, jums visiem no

Grietas Garzobes
...

Kā, viņa jau miruse!

Nē, paldies Dievam, vesela un spirgta kā rauda

dīķī.
Tādai kas kaitēs! izsaucās nu viens pēc otra. —

Dievs tikai labus ļaudis pie sevis ņem, bet tādi, kāda

viņa, paliek dzīvi... par to nav bēdas, tā vēl daž-

dien mēlnesis un aprunās citus ļaudis.
Jums taisnība, viņa tā pate ...

Arīdzan viņas
vīrs..."

Ar' tas nav miris?

Nē, vesels kā rutks
...

Blēdis tāds, bet vai var mirt...

Ar vārdu sakot, pēc maltītes Svilpim visi miruši

atkal piecēlās un bija dzīvi, spirgti un veseli.





APCERĒJUMI.





„Mājas Viesī" 1856. gadā.

Zvaigznes.

Kas gan jau nebūtu jaukā ziemas naktī zvaigžņu
debesi uzlūkojis un par viņas košumu no sirds prie-

cājies? Kam gan tie neizskaitāmi zvaigžņu bari, ar

savu jauku mīlīgu spīdumu uzsmaidīdami, nebūtu

augstas domas prātā cēluši? Un patiesi, te mums ir

atvērta tā neizmērojamā vieta Dieva augstu radī-

jumu, lai no viņiem gudrību smeļamies un Dieva at-

zīšanā pieaugam. Jo dziļāki nakts krēslība mūsu zemi

apsedz, jo košāki viņa debesi ar zvaigznēm izpušķo,

gribēdama mums uzsaukt: tagad atstājat tās zemes

lietas un, kādu stundiņu miega atraudami, acis uz de-

besi paceļat, šai laipnīgai uzskubināšanai lai neatrau-

jamies, lai tā visspēcīgā radītāja slavas dēļ ar paze-
mību viņa darbus apbrīnojam un, cik mums vājiem
cilvēkiem no Dieva ir vēlēts, pareizi atzīstam un sa-

protam. Tiesa, ne ikvienam tā dāvana dota, saules

un zvaigžņu ceļus pie debess aprēķināt, bet katram

gan pienākas šos debess spīdekļus par augstiem ra-

dījumiem atzīt, nekā turēt par zelta naglas galvi-
ņām jeb debess velvē ieurbtiem caurumiem, kur tā

debesīgā uguns caurspīd, jeb ar' par svecēm, ko Dievs

priekš mums tumšā naktī iededzinājis v. t. j. pr.,
kā to citkārt ticēja un kā daudz vēl šodien aplam tic.

Tāpēc domāju, ka arī katram patiks, kad kādu īsu

izstāstīšanu šinī lapiņā atradīs, cik daudz mēs tagad

par zvaigznēm no gudriem vīriem zinām, kas ar ļoti
skunstīgām lietām un dažādiem smalkiem ieročiem

vienumēr debesi uzlūko. Bet iekam tās tagadējās zi -
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ņas priekšā ņemam, lai atskatāmies atpakaļ, kā cil-

vēki no vecu veciem laikiem ar zvaigznēm iepazinu-
šies un ko par šiem debess spīdumiem sprieduši. Droši

varam teikt, ka jau mūsu visu vectēvs Ādams savas

acis uz debesi griezis un par viņām priecājies, jo pa

dienu tam saule tāpat kā mums jauki pretī spīdēja
un nakti mēness pār debesi lidinādamies ar tām

tūkstošām mirdzēdamām zvaigznēm tam uzsmaidīja.
Saule gaišumu un siltumu atnesa, zvaigžņu jauks spī-
dums sirdi un acis iepriecēja. Savu mīļu debess

Tēvu viņās atzīdams, viņš arī viņa radījumus ar

prieku pillu prātu uzlūkoja un par to tēvišķīgu ap-

gādāšanu Dieva visaugstāku godu slavēja. Viņa pēc-
nākami, savu īstu Dievu aizmirsuši, sāka sev elka die-

vus iecelt, vai Dieva radību par pašu Dievu turēt.

Vai tur brīnums, ka drīz arī acis uz augšu grieza, to

neaizsniedzamu debess klajumu par Dieva mājokli
iecēla un tās neizprotamās debess zīmes par dieviem

turēja? Dieva atzīšanas un kalpošanas labad nu sāka

to debesi vairāk uzlūkot un tās zvaigznes labi vērā

likt. Bez tā lielā zvaigžņu pulka, kas likās cieti pie
debess velves piekaltas būt un kas mūžam vienā tā-

lumā cita no citas stāvēdamas, tikai ar visu debess

velvi apkārt griežas, vēl citas ievēroja, kas bez šīs

ikdienas griešanās savu īpašu ceļu staigāja un brī-

žam pie šīs, brīžam pie tās zvaigznes atradās. Mēs

viņas pēcāk sauksim par gājējām zvaigznēm, šīs

nu par to īstu dzīvu dievu un debess un zemes val-

dinieku zīmēm un mājokļiem turēja. Septiņus tādus

apkārtvazātājos bij uzgājuši: Saturnu, Jupiteru,
Martu, Sauli, Veneru, Merkuru un Mēnesi un katram

savus svētkus svinēja un lielu godu deva. Šo ticību

gandrīz pie visām tautām vecos laikos atrodam un

tālab tas vārds „debess" visās valodās nozīmē tiklab

to mūžīgu mums nezināmu vietu to ticīgu un svētu

pēc šīs dzīvības, kā arī to debess zilumu, kur tās

zvaigznes redzam.
— Bet nevien šīs dieva kalpoša-

nas labad cilvēki debesi un zvaigznes neapnikuši uz-
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lūkoja, gadījās vēl cita vajadzība, kas viņus uz tam

skubināja, proti laika iedalīšana. Kad cilvēki jo vai-

rāk vairojās, tad diena un nakts vien nepietika visu

cilvēku dzīvi pareizi izšķirt, vajadzēja mazākas un

lielākas laika iedalīšanas izdomāt un no debess to

nolēma. Dienas laiku pēc ēnas garuma jeb pēc sau-

les augstuma iedalīja un nakti pēc kādas pazīstamas

zvaigznes laiku diezgan nošķita. šādu laika nopra-

šanu vēl tagad atrodam pie tām tautām, kam skun-

stīgi pulksteņi nav pie rokas. Arī pie mums ārāji
uz tādu vīzi laiku riktīgi zin' un šai lietā debesi labāk

pazīst, nekā daudzno tiem augstiem kungiem, kas zelta

pulksteņus nesā un, gribēdami laiku zināt, degunu
kabatā bāž. Nedēļas izcelšanu mums bībele pašā ie-

sākumā stāsta. Pagānu tautas vecos laikos nedēļas

no 7-ņām dienām gan arī bij paturējušas, bet viņu
iecelšanu no Dieva pavisam aizmirsušas. Viņi pēc tām

7 gājējām zvaigznēm, ko virs' pieminējām, dienas ie-

dalīja. Katra no šīm zvaigznēm pēc kārtas bij vie-

nas dienas valdiniece, un pēc 7 dienām šī valstība no

jauna pie pirmās iesākās. Tā pie veciem grieķiem un

latīņiem svētdienu sauc par saules dienu, pirmdienu

par mēneša dienu un t. j. pr. Vēl tagad vācieši pēc
vecā ieraduma svētdienu nosauc par saules, pirmdienu
par mēneša dienu, ceturtdienu par pērkona dienu

(jo Jupiters pēc pagānu ticības pērkoni un zibeni val-

dīja). Mēnesim vēl īpaši pēc kādām 4 nedēļām, kur

viņš savu ceļu ap zemi pabeidzis, atkal no jauna savas

pārvēršanās iesāka, savus īpašus svētkus turēja un

tā cēlās laika mēneši. Vispēdīgi arī saules gada ceļu
ievēroja, caur ko mums pavasara, vasara, rudens un

ziema ceļas. Ik nakts kādas pazīstamas zvaigznes uz-

lūkojot, drīz atrada, ka tās arvien agrāki tai vietā un

augstumā nāca, kā priekš tam. Ņemsim par provi
greizos ratus. Pēc divi nedēļām viņi jau pulksten 8

tai vietā stāvēja, kur priekš tam pulksten 9 bija un

atkal pēc divi nedēļām pulksten 7 un t. j. pr. Tās

stundas proti mēs rēķinām, cik no pusdienas ir pagā-
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jušas, tā nu starp to pusdienas līniju un to aplūkotu

zvaigznes vietu arvien jo mazāk laikā paiet un pēdīgi
mums dienu viņas tai vietā būtu jāmeklē, ja tik mūsu

acis pie saules spožuma tās spētu ieraudzīt (ar ķīķeri

viņas arī par dienu redzamas), šo lietu cilvēki pēc

acu rādīšanas šā lūkoja izskaidrot: Bez kā saule līdz

ar debess velvi un tām pulkām zvaigznēm pa dienu

un nakti vienreiz ap zemi apkārt griežas, viņa vēl

īpaši pa gada laiku riņķi gar zvaigznēm apmet, iešķībi
pret debess velves asi. Tā tad viņa pa kārtu drīz šīm,
drīz tām zvaigznēm savā ceļā tuvojas. Caur šo saules

ceļu tie gada laiki: pavasara, vasara, rudens un ziema

ceļas, kas arvien tad no jauna iesākas, kad saule riņķi

ap zvaigznēm apmetuse,pie tās pašas pirmās zvaigznes
stāv. Bet kad nu, kā pieminēts, saules varena spo-

žuma dēļ tāpat nevaram redzēt, pie kuras zvaigznes
saule atrodas, un ķīķeri viņos vecos laikos arī nebija,
kā tad varēja zināt dabūt, pie kādas zvaigznes saule

katru reizi stāvēja? Mēs zinām, ka tās stāvējas zvaig-

znes dienu mūžu vienā tālumā un vienādā vietā cita

no citas paliek. Uzlūkosim nu, kura zvaigzne īsi pirms
saules lēkšanas rīta pusē uzlec un kura atkal vakara

pusē tūlīt saulei pakaļ noiet, tad arī zinām, ja mums

tās zvaigznes savā starpā diezgan pazīstamas, kāda

zvaigzne vidū starp šām stāv, un pie šās vidējās saule

toreiz piemīt. — Lai nu zinātu savus lauku un citus

darbus pienākamā laikā sākt un beigt, tad vajadzēja
arī šo saules ceļu pareizi iedalīt, un tas notika pēc
tām zvaigznēm, kurām viņa garām tecēja. Tā cēlās

tās 12 debesu jeb zvaigžņu zīmes, un no kurām daudz

nezin', kas tie tādi par ķēmiem un pēc kā tur ielikti.

Kaldeji, no kuriem tās zīmes gan pirmāk būs cēlušās,

savu gadu sāka pavasarā, kad diena un nakts vienā

garumā. Pavasarā, kā jau zināms, jauni lopiņi radās

un tāpēc tās pirmās trīs zīmes priekš tiem pirmiem
mēnešiem nosauca par aunu, vērsi un (divi)
kazām (vēlāku kazu vietā iecēla dvīņus). Va-

saru, kad dienas sāk atkal īsākas palikt, iecēla to zīmi
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„v ē z i s", kas atpakaļ rāpdamies saules atpakaļkāp-
šanos un dienas paīsināšanu rādija. Tas lielais kar-

stums tai nākošā mēnesī itkā ar lauvu nozīmēts.

Tad nāca jumprava jeb meita ar vārpu rokā,

arājus uz pļaujamu laiku skubinādama. Svari rā-

dīja rudeņa dienas un nakts līdzību. Ģiptīgs skar-

p i s bija tas rudeņa laiks, kur daudz slimību radās.

Strēlnieks un meža āzis bija tā nākošā

jakts laika zīmes. Ziemas mēnesi, kur siltās zemēs

sniega vietā stiprs lietus līst, vīrs ūdens krūžu

izliedams rādīja. Vispēdīgi zivis to brangu zve-

jas laiku pēc ziemas nozīmēja. — Tādā vīzē arī tās

citas zvaigznes, kas nestāvēja saules ceļā, tika dažā-

dās bildēs kopā savilktas, lai viņas varētu pareizi iz-

šķirt un nozīmēt. Tā cēlās greizie rati, sietiņš v. t.

j. pr. Vecos laikos skaitīja par visu debesi 48 tādas

bildes, kurās tik tās lielākās zvaigznes atradās.

Pēcāk jo vairāk iecēla, gribēdami visas mazās

zvaigznītes apzīmēt, un tagad mums būs jau 3 reiz

tik daudz. Tās visas te aprakstīt jums tikai garu laiku

darītu un mūsu abju pūliņš taču būtu pa velti, jo de-

bess jeb zvaigžņu karti jums pie šī raksta nevaru

līdz dot un tāpat bez tās jūs šīs zīmes grūti pie de-

bess uzietu. Priekš tā, kas daudzmaz gribētu ar zvaig-
znēm iepazīties, tik kādas pāri vērā liekamas un spo-

žas zvaigznes te uzzīmēšu. Vispirmāk mums ziemeļu

zvaigzne cienā jāliek, kas it klāt pie debess velves

pola (gala) stāv un tādēļ ar citām zvaigznēm neriņķo,
bet dienumūžu uz tās pašas vietas paliek stāvot. Viņu
lēti atradīs, kad caur greizu jeb lielu ratu pakaļrite-

ņiem, kas visiem pazīstami, domās līniju caurvelk un

viņu ar acu mēru 6 reiz pagarina, kur tad galā zie-

meļa zvaigzni atrod. Caur ziemeļa zvaigzni mums arī

ziemelis jeb ziemeļa puse skaidri top zināma, un kad

to zinām, tad jau katrs arī no mums rīta, dienas-

vidus un vakara pusi it tiešām uzrādīs. Ziemeļa zvaig-
zne ir mazu ratu dīseles gals, kas tāpat izskatās, kā

lieli rati, tikai dīsele uz otru pusi griezta un zvaigznes
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nav tik spožas. Lieliem ratiem pār ziemeļa zvaigzni
tiešām pretī ieraugām piecas spožas zvaigznes, kas,
kad tās ar līnijām savelkam, kā „W" bokstābs izska-

tās un ko kasirpeju sauc. Otrādi krustiem pār ziemeļa
zvaigzni stāv pretī vienāpusē V c ga, ļoti spoža zvaig-

zne, un otrā pusē kaza (Capella), tā spožāka zvaigzne,

ormaņa zīme. Šīs 4 zvaigžņu bildes garenā riņķī

ap ziemeļa zvaigzni atrodas, un kad viņas pēc tām lie-

lākām zvaigznēm ar līnijām savelkam, tad iznāk

krusts, kura vidū ziemeļa zvaigzne stāv. Mūsu zemē

šīs zvaigznes nekad nenoiet, bet cauru nakti un visu

gadu pie debess redzamas; tāpēc arī lēti ar viņām var

iepazīties, ja tās vienu reizi uzmeklējis. — Caur to,
ka zvaigznēm dievišķīgu godu devaun ka jau pēc sau-

les un mēness tecēšanas ziemu un vasaru, aukstumu

un karstumu, veselīgu gaisu un sērgas laiku katrs uz

priekšu varēja zināt, tā arī drīz tā māņu ticība cēlās,
ka tās neizprotamās mazas zvaigznes visu cilvēku

dzīvi uz priekšu zīmējot un ka tas, kam viņu ceļi la-

bāki apzīstami, nākamas lietas iekš viņām varot lasīt.

Tā jau vecu vecos laikos cēlās tā zvaigžņu izlikšanas

skunste, tās labas nu nelabas dienas un t. j. pr., un

krāpnieku netrūka, kas ar šādu skunsti lielījās, ļau-
dis apmānīja un savas kabatas piepildīja. Vēl priekš
kādiem pāru simts gadiem šī krāpnieku skunste bij
lielā godā tiklab Vāczemē, kā arī citās valstīs un

katram ķēniņam un lielkungam bij savs zvaigžņu pa-

reģis. Prātīgi vīri gan jau toreiz par to galvu kra-

tīja un skaidri un gaiši pierādīja, ka visas debess pa-

saules pēc vienas no viņu radītāja noliktas vīzes un

ziņas savu ceļu staigā, un ka visa šī skunste tīri nieki

un blēņas vien esot; bet māņu ticība tik stipri bij ie-

sakņojusēs, ka gadu simteņi pagāja, līdz viņu visi

par māņiem atzina. Visi ? Kas dos! daudz augsti kā

ar' zemi vēl līdz šo baltu dienu tic, ka zvaigznes cik-

necik uz cilvēku dzīvi zīmējot. Kas padomu nepie-

ņem, tam arī nevar palīdzēt, un kas neatdara acis,
tam arī gaišā diena tumša nakts rādās. Vēl arī starp
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latviešiem šāda tāda aplama māņu ticība rodas. Es

tik gribu pieminēt, ka no mēneša daudz lieku māņu

ir, ka pie tukša šo un pie pillā to nevar darīt, un at-

kal ka tas jādar' pie pillā un tas pie tukša un t. j. pr.

Vēl daudzi tic, katram cilvēkam esot sava zvaigzne,
kas ar viņa dzimšanu pie debess atspīdot un ar viņa
miršanu atkal iznīkstot, jeb zemē krītot. Tāpat, kad

jauna gada naktī daudz zvaigžņu zemē krītot, tad

daudz to gadu mirstot. Bet mūsu tēvi un tēvu tēvi

un mēs varam teikt, vispirmie no Dieva radīti cilvēki

jau šīs zvaigznes ir redzējuši, kas mums vēl šodien

tik jauki pie debess spīd, ne viena no tām nav zuduse.

Tie spīdekļi, ko kā zvaigznes redzam zemē krītam,

nevaid zvaigznes, bet pavisam citas dabas lietas, kam

tik pat kā zvaigznēm, ar cilvēku mūžu daļa. Es pa-

daudz no sava uzņemta ceļa noklīstu, ja tās te griw
bētu aprakstīt; turpmāk varbūt mums kādu reiz būs

vaļas arī par tām izrunāties. Tāpat tas ir ar tām

komētām jeb aiztaiņām zvaigznēm, kas še vēl nepie-
der izskaidrot. Vēl jo smieklīga un muļķiska man

rādās tā māņu ticība no tām zīmēm: auns, vērsis,

un t. j. pr., kuras kalenderī pie katras dienas atrodam

un kas rāda, kā mēness pie šīm debess zīmēm stāv.

Daudz viņas pie bērna dzimšanas vērā ņem: kas vēža

dienā dzimis, tam darbs nekā nevedoties, jumpravas
dienā piedzimis bērns esot lepns un stātīgs un t. j. pr.

Šāda tulkošana gan no tam cēlās, ka kalenderī šīs ne-

saprotamās zīmes pie katras dienas atrazdami ar' lab-

prāt gribēja zināt, ko viņas nozīmējot. Galvas gro-

zīšanu lai gan tās papriekš darīja, bet drīz radās

kāda gudra vecenīte, vai kāds lustīgs zobgals, kas tām

mācēja derīgu vietu pierādīt. Bet mēs jau esam la-

sījuši, kā šīs bildes cēlās un ka tādas uz priekšu zinā-

šanas iraid tikai lieka māņu ticība. Daudz no šiem

māņu ticības izperē jumiem nav īsti mūsu tautas bērni,
bet mums no svešiem tā kā dzeguzes ola ligzdā ie-

likti, un uzauguši un spēkā pieņēmušies mums tik mo-

kas un raizes dara. Bet nu ir laiks, ka šos ar daudz
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citiem mums no svešiem uzspiestiem netikumiem at-

metam. —

Nu arī labprāt gribēsiet zināt, kas šās zvaigznes
īsti esot. Vecos laikos kā nekā par viņām mēģināja.

Papriekš tās par dieviem turēja; pēcāk pie viņu die-

višķīgas būšanas sāka šaubīties un tās it dziļi no-

grūda, jo sāka to debess velvi, jeb debess zilumu, kas

nekas cits nav, kā neapredzams gaisa klajums, turēt

par apgāztu kristalla (jeb glāžu) katlu un tās zvaig-
znes par zelta naglas galviņām v. t. j. pr. Jūs sme-

jaties par tādu tulkošanu; bet kā ar mums pašiem vēl

stāv, vai nedzirdam arī mūsu pašu starpā šādas tā-

das aplamas runas par zvaigznēm? Citi atkal pavi-
sam tur par grēku pār zvaigznēm spriest, un tiem,
kas zvaigžņu dabu grib izdibināt, kā pārgudriem un

pārgalvīgiem grēciniekiem bargi uzsauc, lai mīļu
Dievu nekārdinot un nezaimojot, gribēdami viņa aug-

stus darbus gudrot un saprast; ar to ticību, ka viss

mums par labu radīts, esot diezgan un vairāk Dievs

neprasot. Tiesa gan, ka mums cilvēkiem par kaunu

un grēku nāk, šā tā aplam un bez ziņas pļāpāt; bet

ar prātu un saprašanu lai cenšamies Dieva augstību
un tēvišķīgu apgādāšanu no viņa radījumiem mācī-

ties. Zināms, ka viegli nenāk, taisnu ziņu no kādas

lietas dabūt, nedz arī mums visiem vaļas ar šām lie-

tām darboties un tās prātā saņemt. Katram vajag
savu īpašu amatu dzīt, ja viņš grib to gruntīgi prast.
Tā nu mums arī par zvaigznēm padoms jāprasa pie
astronomiem jeb mācītiem vīriem, kas dienu mūžu ar

debess aplūkošanu darbojas, šie nu mūs māca, ka

saule, mēness un zvaigznes ir lielas pasaules lodes

gaisā un ka mūsu zeme arī viena zvaigzne viņu pulkā.
Bet vispirmāk mums tās zvaigznes ar savu īpašu
spožumu jāizšķir no tām tumšām pasaules lodēm, kas

apkārt mūsu sauli tek un savu spožumu no viņas dabū.

Šo zvaigžņu, kas pašas tumšas būdamas, savu spo-

žumu no saules dabū, nav daudz tāpat ar acīm redza-

mas, tik: Merkurs, Venera (vakara un rīta zvaigzne),
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Marts, Jupiters un Saturns. Šinī barā pieder arī

mūsu zeme ar savu ceļa biedri mēnesi, kas apkārt
zemi riņķodams, viņai arī līdz tek ap sauli. Ar ķīķe-
riem arvien jo vairāk no šīm zvaigznēm uzgāja un

tagad jau kādas 50 pazīstamas, un negribu galvot, vai

nule, kad to rakstu nav atkal kāda klāt pienākuse.
Mēs šās zvaigznes gribam saukt par gājējām-zvaig-
znēm, jo viņas caur to no citām lēti atšķiramas, ka

tām savs īpašš ceļš un tās drīz pie šīs, drīz pie tās

zvaigznes nostaigā. Vislabāki to varam pie mūsu pa-

zīstamās vakara un rīta zvaigznes nomanīt. Kad kādu

vakaru labi vērā ņemam, kurā zvaigžņu starpā tā at-

rodas, un pēc kādas nedēļas atkal to aplūkojam, tad

atrodam, ka tālāk gājuse. — Visas citas zvaigznes,
ko tāpat ar acīm pie debess ieraugām, paliek mūžam

vienā tālumā cita no citas un rādās cieti pie debess

velves piekaltas būt; mēs viņas tādēļ sauksim par

stāvējām zvaigznēm, šīs ir saules kā mūsu saule, kam

savs īpašs spožums, un mūsu saule ir tāda pate svaig-
zne kā viņas. Varbūt, ka arī ap viņām tumšas pa-
saules lodes riņķo un savu gaišumu un siltumu no tām

dabū, bet mēs viņas tā liela tāluma dēļ nevaram re-

dzēt. Mazākas tās zvaigznes izskatās par sauli tālab,
ka tās daudz, daudz tālāku no mums. Saules tālumu

astronomi drīz izrēķināja, ka esot 20 milj. jūdžu *);
bet ar zavigžņu lielu tālumu gan tik lēti neizdevās.

Pēc ilga laika, kad ar smalkiem jo smalkiem ieročiem

*) Tas jau nieki, ko nu stāsti, tā dažs iesauksies, kā to

gabalu var izmērot, kur ne soli nevar uzspert? Jums tās rēķi-

nāšanas priekšā iztulkot un uzrēķināt gan maz ko līdzētu, jo tur

jau vajagu daudz mācības zināt, kas tiem trūkst, kas augstās
skolās nav bijumi. Bet es jums šādā vizē gribu iādlt, ka tāda

aprēķināšana ir iespējama. Revīzers laukus mērodams mūžām

visur nemet ar kārti vai ķēdi, bet daudz t?pit caur viņkeliem
aprēķina; tāpat viņš vienā pus'upes būdams, viņas platumu izrē-

ķina uz mata, un zemē stāvēdams ar saviem ieročiem un ar rē-

ķināšanu torņa augs urnu atrod. Tādā vīzē arī saules tālums top
apiēkināts, tik pie tam ir vairāk pūles, un revlzera zināšana vien

nepietiek.
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varēja darboties, arī laimējās izrēķināt, ka tas tā-

lums līdz tām klātākām jau esot 4 bilj. jūdžu, tas ir

200 tūkstoš reiz tik tāļu kā līdz saulei. (Pie šīm mē-

rošanām nemēdz vairs ar jūdzēm mērot, jo tas būtu

tāpat, kā kad garu ceļu pēc pēdām mērotu. Te ņem

par mešanas kārti to lielu tālumu no mums līdz sau-

lei). Bet tas lielākais pulks tik tāļu, ka mēs, zemes

cilvēciņi, kam tā zemes lode, tas smilšu grauds pret

tās pasaules, jau varen liela liekas, to nevaram nedz

aprēķināt, nedz saprast. Un nu apvērosim to lielu

zvaigžņu pulku. Jau bez ķīķera redzam lielu baru

(5000) un ar ķīķeri daudz tūkst, reiz jo vairāk uz-

ietam, visas malu maliņas, kas bez ķīķera tukšas rā-

dījās, mirdzēt mirdz no zvaigznēm. Un ko jūs gan

spriežat par to bālo strīpu, kas pār debesi pārvelkas,

un ko putnu jeb gaisa ceļu saucam (vācieši to sauc

par piena ceļu)? Caur ķīķeri bāluma vietā daudz,
daudz mazas zvaigznītes rodas, ko tāpat nevaram iz-

šķirt. Kāds domās: tad viņas gan ļoti klātu cita pie
citas? Kas to dos ! Tās zvaigznes ja savā starpā maz

tikpat tāļu cita no citas, kā no mums un mēs tik vi-

ņas citu aiz citas redzēdami, tās tik klātu kopā ierau-

gām ; tāpat kā mēs pilsētas taisnās ielās tās aizdedzi-

nātas lampas, tās klātākās citu no citas atstatu, jo
tālāki jo biežāki kopā saietam un pēdīgi vienu uguns

strīpu vien redzam. Un kad uz tālākām zvaig-

znēm, ko redzam, varētum tapt, tad taču atkal tāļu
jo tāļu citas zvaigznes ieraudzītum, jo arī lielu lielos

ķīķeros vēl daudz bālas vietas rādās, ko nevaram par

zvaigznēm izšķirt un kuras tādēļ nosauc par zvaig-

žņu miglu. Kungs, brīnišķīgi un lieli ir Tavi darbi!

Saule.

Kam tīk ar „Mājas Viesi" atkal kādu vārdu par

zvaigznēm spriest, tas lai sēžas šurp. Nebīstaties ne

nieka, šoreiz es jūs vairs nevedīšu tumšā naktī no sil-
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tas istabiņas uz klajumu un nekavēšu jūsu dusas

laiku, tagad gribam kādu vārdu runāt par dienas val-

dinieci, proti mīļo saulīti, kas šovasar gan diemžēl

reti mums savu laipnu vaigu rādījuse. Tagad tā at-

kal mēdz jo vairāk atspīdēt, tāpēc nekavēsim to pie
laika aplūkot. Bet paēdāt jo aši savu maltīti, lai mēs

cik necik varam ar sauli iepazīties, kamēr atkal pie
darba jāiet. Saule ir ne tik vien dienas valdniece,
bet viņas valstībai pieder arī visa mūsu zeme un vēl

daudz citas pasaules lodes, kā viņu reiz stāstīju, ku-

ras tā ap sevi vada un nevienai neļauj atklīst, un ku-

rām viņa gaišumu un siltumu pēc vajadzības piesūta.
Bet lai tā tādas varenas zemes lodes, kā mūsu zeme

un citas vēl lielākas, varētu pareizi valdīt, tad, zināms,

pašai vajadzēja par tām daudz jo spēcīgai un visādā

vīzē pārākai būt, un patiesi tā 700—800 reiz lielāka

un svarīgāka, nekā visi, visi viņas pavalstnieki kopā,
un kad to ar mūsu zemi salīdzinām, kas arī jau

5400 jūdžu resna apkārt un kādas 1720 jūdzes caur-

mērā, tad saule par zemi 350 tūkstošu reiz pārāka
svarā un 11.l 1

.
miliona reiz lielumā. Tā tad lielums!

Kad tik varen liela, kāpēc tad to tik kā mērenu ripu
redzam? To teikšu. Tālas lietas mūžam mazākas

rādās, nekā tās ir, un kad jau kādā paaugstā baznīcas

tornī uzkāpuši galvu pa lodziņu izbāžam un ļaudis
zemē uzlūkojam, tad mums lielu lielie vīri kā mazi

puikas izskatās, un meldera lielie šķimeļi mazāki nekā

māju ķēveles, — bet sāk padaudz zvanīt, kāpsim
zemē — un nu apdomā, ka mēs no saules vairāk kā

20 miljonu jūdžu tāļu esam nost. Tur nav brīnums,
ka tādā tālumā mums tā aplam lielā saule tik niecīga
izskatās, ka dažam zēnam prāts kāro to rokā grābt
un par ripu brūķēt. Bet redzēju veco Pēteri pirmīt
šķību ģīmi taisām? Ā, zinu gan to vainu, tam nepa-

tika, ka teicu, saule liekot zemi ap sevi tecēt. Viņš
savā prātā domā: nu tas gan mums grib niekus ie-

stāstīt, bet paldies Dievam, vēl ikviens, kam Dievs

acis devis, katru baltu dieniņu var redzēt, ka saule
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ap zemi tek, un ne zeme ap sauli. Bet varbūt, ka sa-

tiksim un sapratīsimies, kad tālāk runāsim.

Kad kādu reizi ātri braucam, tad mums liekas, ka

paši uz vietas stāvētum, un tie koki un citas lietas

pa katru pusi mums garām skrietu. Visvairāk bērni

būdami jūs būsiet to vērā likuši un par tādu joku
daudz smējušies un priecājušies. Vēl smukāki to re-

dzam, kad laivā vai kuģī braucam, un bērnam lēti

neieteiks, ka koki upmalē uz vietas stāvot, un paši ar

kuģi braucot. Nu, vecais Pēteri, mums tā kājām vien

jāiet, un saimnieks ne baznīcā nedod ķēvi braukt; vai

netīk tagad ar mani izvizināties? Kāpsim mūsu ze-

mes lodei mugurā, dosim piešus sānos un laidīsim

vaļā, tad mums arī laika tālāki izrunāties, un es tad

skaidri tev varēšu rādīt, ka saule tāpat kā viņi koki

ceļmalā sāk mums pretī tecēt. Mūsu zeme ir apaļa
kā lode un griežas pirmā kārtā ap sevi pašu no va-

kara uz rīta pusi. Saule vienā vietā cieti stāv pie de-

bess. Ņemsim tagad nakts laiku, kur saule otrā pus'
zemes un mēs to nevaram redzēt. Nu sāksim ar zemi

griezties no vakara uz rīta pusi, kamēr... te, raug!
saule jau rītos rādās, un teicam: saule lec. Grieža-

mies tālāk, tad izrādās, ka saule tecētu, un kad mēs

tai tiešām pretī stāvam, tad tā visaugstāku pie debess

rādās, un mums tad pusdiena. Pēc tam tā, ja mēs

griežoties neapstājamies, zemāku slīkst un vakarā,
kad zeme tai priekšā aizgriežas, mums saule noiet un

pa nakti otrā pus' zemes uzturas, un ikkatrs zin', ka

caur zemi nevaram cauri redzēt. No rīta tas pats

no jauna iesākas un t. j. pr. Caur šo zemes grieša-
nos arī zvaigznes liekas ap zemi tekam. Bet, bez kā

zeme ap sevi pašu griežas, viņa vēl arī ap sauli

tek, un kad tā vienreiz apkārt tikuse, savu ceļu no

jauna uzsāk, tad teicam, ka gads pagājis. Tā nu tai

vesela gada vajaga, lai vienreiz apkārt nāk, kauču

gan tā dūšīgi vien kājas laiž vaļā, jo katrā sekundā,
tai īsā laikā, kur sienas pulkstenis tik-tak aiziet, tā

jau 4—5 jūdzes projām aizskrējuse. Un nav viss
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nieka ceļš tai skrejams, kad atminamies, ka saule vai-

rāk kā 20 miljonu jūdžu no mums, un kad tādā tā-

lumā visapkārt riņķi apvelkam, tad — aprēķinājiet

paši, cik tas iznāk garumā. Nu, mucenieks gan zi-

nās kā riņķi aprēķināt, kad viņam caurmērs dots,

jeb caurmēru atrast, kad tam apaļuma mērs dots, jo
citādi tas nevarētu spānim ne dibenu ielikt. Caur-

mērs mums proti bišķi vairāk kā trīs reiz jāņem, tad

atronam, cik reiz apkārt iznes. Kad nu saule šī riņķa
vidū stāv un līdz saulei vairāk kā 20 miljonu jūdžu
atrodam, tad zināms riņķa caurmērs būs vairāk kā

40 miljonu jūdžu un viņa apaļums līdz kādām.

140 milj. jūdzēm. Kad to gribētu uz pirkstiem ap-

rēķināt, tad gan mūžam galā netaptu, jo te ir daudz,

daudz vairāk rēķinuma, nekā no nabaga, kam 7 ku-

les, un katrā kulē 7 kaķes, kam atkal katrai 7 ka-

ķēni, kur jāaprēķina, cik te lopiņi kopā ar visu ku-

laiņu nabagu; un taču šis nabaga rēķinums mums

jau lielu galvas grozīšanu dara. — Bet nu kāds ne-

gribēs ticēt, ka iekš tik īsa laika zeme 4—5 jūdzes
varot aizskriet, — un taču pats viņš gribēja, lai saule

to bezgalīgu zemes gada ceļu pa vienu dienu jeb
24 stundām apskrej; un kad vēl ņemam tās daudz

jo daudz tālākas zvaigznes un visām liekam 24 stun-

dās ap zemi skriet, kā tad to aplamu ātrumu varētu

saprast? — šo zemes gada ceļu cit' laikos arī saulei

lika staigāt, kā viņā lapiņā stāstīju, un patiesi, kad

bez samaņas uz tam lūkojam, tad rādās, ka saule pa
gadu riņķi gar debesi apmet, jo to drīz pie šīs drīz

pie tās zvaigznes atrodam. Bet atkal mums tik acis

tā izrāda, šo lietu šādā vīzē gribu iztulkot. Ņemsim
vienu koku kādā klajumā, kur no tālienes citi koki

apkārt. Eimam nu, kādu gabaliņu atstatu no šī koka

tam apkārt, tad redzam to pa kārti pie tiem tālajiem
kokiem apkārt ejam, jeb uz tiem tālajiem kokiem krī-

tam un tos apsedzam, un taču tas koks stāv, un mēs

ejam viņam apkārt. Liksim nu tai viena koka vietā

sauli, tās zvaigznes apkārt ir tie citi tālajie koki, un
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mēs paši uz zemes stāvēdami braucam ap sauli, tad

redzam to pie zvaigznēm apkārt tekam. Tas viss nu

būtu skaidra lieta. Bet vai tad saule pate ne kustēt

nekustas? It bez tam gan nav, pie tiem saules ple-
ķiem jeb tumšākām vietām var nomanīt, ka tā ap

savu asi griežas tāpat kā zeme.

Bet pa dienu un nakti vien šī resnā mātīte nevar

vis apsviesties, tai vajaga 25 dienas 8 stundas laika,
lai to iespēj. Atkal jauna lieta, Pēteris iesaucas, esmu

jauns bijis un sirms vecs tapis, bet tādu Dieva zai-

mošanu vēl nebiju dzirdējis, saule būs nu vēl pleķaina
un mellumu pilna palikuse, un mēs taču to vēl šodien

tik skaidru un spožu redzam, ka nedrīkstam ne acis

tai uzmest, ja negribam karstas asaras raudāt. Tā

arī, mīļais vecais, vecos laikos domāja, ka saule esot

tīrākā, skaidrākā lieta un kad jeb kādu cilvēku kā

ļoti svētu gribēja nozīmēt, tad to labprāt salīdzināja
ar sauli un teica, ka esot tīrs kā saule. Bet tiklīdz

sāka skunstīgas glāzes un ķīķerus taisīt, ar kuriem

varēja tālāki redzēt nekā tāpat, tad ar' saulei na-

badzītei bij drīz jādzird, ka ļaudis sāka no viņas ple-
ķiem un tumšumiem runāt un bij šī slava jānes ar

klusu prātu, jo pate gan labi apzināja, ka tas diemžēl

tiesa. Pirmais, kas pleķus vērā ņēma, bij kāds mūks

žeiners vārdā. Lēti tas negribēja savām acīm ti-

cēt, — bet tiklīdz sauli uzlūkoja, pleķi it skaidri tam

rādījās, un vīrs ne kā vairs nevarēja šaubīties, bij
jātic, vai tika vai netika. Viņš stāstīja šo ērmu sa-

vam uzraugam, šis atteica, ka gan būšot maldījies
un solījās tad rīt, parīt skaidri par to lietu atteikt.

Būtu nu uzraugs ķiķeri ņēmis un sauli uzlūkojis, tad

jau īsā brīdī būtu atradis, ka tiesa, ko mūks stāstīja.
Bet ko šis dara? Ņem daudz gan svētas, gan pa-

gāniskas grāmatas priekšā, kur tik daudzmaz kas

par sauli rakstīts, šķirsta tās cauri uz priekšu un at-

pakaļ, vai neatrastu ko no saules pleķiem, bet — par

velti, visur saule skaidra un tīra aprakstīta. Nu vīrs

domāto lietu skaidri zinām un atbild mūkam, lai nie-
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kus nemuldot un »'airs nepļāpājot tālāku no saules

pleķiem, ja negribot par bezdievīgu zaimotāju būt.

Bet drīz citi mācīti viri ari savus ķlķerus grieza uz

sauli un atrada, ka žeinerim tiesa. Saule vispār it

smalki raiba izskatās, kā ar smalku smilti apkaisīta;
bet bez tam vēl rādās citi lieli pleķi, uz tādu vīzi kā

pie mēneša tās tumšākās vietas. Šie pleķi nav pa-

stāvīgi, tie ātrā laikā pārvēršas un drīz mazāki, drīz

lielāki ir un drīz pavisam iznīkst. Un ne visiem ga-

diem tie vienādā vairumā rādās. Kādu reiz neviens

nav redzams; taču tas reti, reti notiek un viņu gan-

drīz nekad netrūkst, tik ka tie vienu gadu lielākā

pulkā rādās, nekā citiem gadiem. — Mācīti vīri, kas

ilgu laiku ar viņas izlūkošanu darbojušies un vēl dar-

bojas, atrada, ka pleķi pēc ll1/, gadiem kā ne jauna

sākas, proti tādā vīzē: 1 gads ir, kur mazāk pleķu,
tad nāk 10, kur tie papillam redzami, tad atkal viens

starpā ar maz pleķiem un 10 pleķaini un t. j. pr., un

kad pleķu daudz ir, tad tie arī mēdz jo lieli būt. Kā

tas nāk, to vēl nevarējuši izdibināt, — Saule mums

gaišumu un siltumu piesūta; un dažs domās, tie gadi,
kur pulka pleķu uz saules rodas, būs aukstāki par

tiem, kur saule mazāk pleķaina. Taču tā nenotiek

vis; ikkatru gadu vienā zemē auksts, otrā karsts, vai

nu saule pleķaina vai nē. Šogad pat mums auksta va-

sara vien vairāk bijuse, kauču gan šai gadā maz pleķu
saulē.

Cits mācīts zvaigžņu prātīgs vīrs, Heršels vārdā,
atkal gribēja pierādīt, ka tie gadi, kur saulei daudz

pleķu, esot jo silti un auglīgi; taču arī tas ikreiz ne-

notiek, un tāpēc vēl ikkatram nevaram ticēt. —

Citreiz, kad sauli par degošu pasauli turēja, do-

māja, ka šie mellumi esot izdeguši neskaidrumi, kas

virs tās kvēlošās zvērošās jūras peldot, jeb arī dūmi,
kas uz augšu ceļoties, bet tas nav tiesa un nekā ne-

satiek ar gudru saules aplūkošanu, un no saules deg-
šanas mēs jau arī neko nebūt nevaram runāt, jo tik

aplam degdama tā drīz nodegtu mazāka, un taču tā
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jau tūkstošiem gadiem' spīd, bez kā būtu mazāka pa-

likuse. Un saules spožums un siltums ar' pavisam sa-

vāds, nekā kas no uguns nāk. Mums tas tādā vīzē

jāsaprot. Saule pate ir tumša lode, kā mūsu zeme,

bet apkārt viņu ir gaiss, kas spīd. šis gaiss tāpat kā

pie mums, maisās un skrej uz priekšu un atpakaļ, un

šurpu un turpu, caur to tas kādā vietā paliek plānāks
un nespīd tik spoži, vai arī pavisam atvelkas nost no

kādas vietas, un mēs to tumšu sauli ieraugām. Bez

tiem tumšumiem mēs arī jo gaišākas vietas par tām

citām spožām redzam, un daudzreiz tie tumšumi gai-
šumos pārvēršas un šie atkal tumšumos. Tie gai-
šumi nu caur to ceļas, ka saules gaiss kādā vietā jo
biežāki sapiežas un tad jo vairāki spīd, tāpat kā tum-

sumi no plāna gaisa nāca. — Nu aplūkosim arī saules

aptumšošanu. Caur ko tā ceļas, to gan tas lielākais

pulks no jums zinās. Prasām tik veco Pēteri, viņš

jums briesmīgas lietas no tā stāstīs, ka briesmīgi
zvēri nabaga saulei virsū mācoties un to plēšot, jeb
ka raganas tai ļaunu darot un t. j. pr. Bet paldies
Dievam, no tādiem plēsīgiem zvēriem kā lāčiem un

vilkiem mēs tagad neko vairs nezinām un ar raga-

nām mums šos laikos ar' nekādas daļas nav, tāpēc arī

saules aptumšošanu citādi tulkojam. Mēness ap zemi

tecēdams, kādu reiz tā starp sauli un zemi nāk, ka

mums saule no viņa top aizklāta un tādā vīzē aptum-

šota; tāpēc arī saules aptumšošana tik jaunā jeb
tukšā mēnesī var iekrist, jo tad mēness starp zemi

un sauli savu ceļu ņem. Bet ne ikreiz tukšā mēnesī

saule top aptumšota. Tas caur to nāk, ka mēness

katru reiz nestāv it tiešām vienā līnijā ar sauli un

zemi, un saulei gar vienu vai otru pusi garām aiziet.

Nedz arī vispār zemes vienu saules aptumšošanu uz

reizi var redzēt; vienā zemē tā redzama, otrā nē,
proti, kur mēneša ēna krīt, tur ir saule aptumšota,
kur nē, tur tā spīd un ir redzama. Un ne ikreizes

mēness visu sauli apzedz, vairāk tas mums tik vienu

malu no tās aizklāj, šādas aptumšošanās gandrīz ik-
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gada redzamas, bet tās pillas aptumšošanās, kur saule

pavisam pazūd; tik reti nāk. Mūsu vidū iekš šī gadu

simteņa tik vēl vienu redzēsim, proti 1887-tā gadā.
Bet pirms no saules šķiramies, lai neaizmirstam

kā godīgi viesi arī viņas iedzīvotājiem ardievu at-

teikt. Mēs sauli no degšanas atsvabinājuši un to par

pasaules lodi pārvērtuši, tad tikpat tur arī bez dzī-

viem radījumiem nebūs, kas uz saules sava augsta

radītāja godu slavē. Bet kādi viņi no Dieva radīti,

to mēs nevaram zināt, jo tik klātu mums saule ne-

pielaižas, ka tos varētu saredzēt un ar tiem varētu

sarunāties; tik to mēs it taisni zinām, ka tie tādi

nav, kā mēs, zemes cilvēki, jo tur dabas ieriktēšana

pavisam citāda nekā pie mums. Ņemsim par provi
vienu lietu, no kuras mums skaidra ziņa, proti sma-

guma spēku: uz saules visu lietu smagums daudz jo
lielāks nekā pie mums, tāpēc ka saule par zemi pulku
lielāka būdama, savas piederīgas lietas cieti pievelk,
nekā tā maza zeme to iespēj. (Mēs arī pie tam re-

dzējām, ka saulei vairāk spēka, ka tā tās zemes lodes

ap sevi liek skriet.) Kad mēs kādu lietu, kas pie
mums 4 mārciņas velk, uz sauli aizskapētu, tad tā

vairāk tur svērtu kā 100 mārciņas. Cilvēks ar mūsu

mazu spēku tur knapi savu kāju varētu pacelt, un

uz zemi sperdams, to gandrīz sadragātu; pāris so-

ļus gājis, tas jau pavisam būtu noguris. Mūsu lūstī-

giem, žigliem zēniem tur būtu pavisam sēras dienas,
tie nevarētu ne skriet, nedz dancot, ne ripas sist, nedz

arī kādu olas akmintiņu gabalu pasviest, tas tik maz

augstāk pār galvu paceltos. Arī mūsu koki un stādi,
kad mēs gaisu tāpat ņemam, kā pie mums, kas ar'

gan tiesa nebūs, tik gar zemi vien lodātu un t. j. pr.
Tā tad redzam, ka uz saules nebūt tā neizskatās kā

pie mums. Un kāpēc tad arī visu tā gribam ietai-

sītu, kā uz mūsu zemes? Vai tad Dieva gudrībai
trūka citu radījumu, kurus viņš pēc katras pasauks
dabas un vajadzības tai varēja piešķirt un savā pie-
nākamā vietā nostādīt? Patiesi nē. Nu lai tad šim
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gudram radītājam ar mūsu saules brāļiem un kas vēl

uz citām zvaigznēm dzīvo, par to tēvišķīgu apgādā-
šanu no sirds pateicam. —

Nu arī man no jums uz kādu laiku jāšķiras, gribu
atkal ceļā doties uz citām tālām pasaulēm, lai jums
no tām varētu jaunas ziņas pārnest. Ar Dievu!

Skriešana pa gaisu.

No senu seniem laikiem cilvēki lūkoja gaisā pa-

celties un papriekš no putniem noskatījušies, sev

spārnus taisīja. Tā jau mums veci grieķi stāsta no

kāda vīra, Dedala vārdā, kas sev vaska spārnus uz-

būvējis un pa gaisu no kāda briesmīga ķēniņa rokām

izsprucis. Viņa dēls Ikars nu arī sāka ar šiem spār-
niem skraidīt, un kauču gan vecais piekodināja zemu

turēties, tad taču šis, pārgalvīgs būdams, tēvu ne-

klausīja un it augsti gaisā pacēlās. Bet kad savu ceļu
saulei tuvu garām ņēma, tad spārni izkusa, un pats

pladauks! — jūrā atradās. Pēc tam ilgu laiku maz ko

no gaisa skrējējiem dzirdam. Bet pavisam taču šās do-

mas neatmeta, dažlabs kāroja, ja ar' ne līdz saules

tapt, tad taču pa gaisu drusku lidināties. Sāka atkal

spārnus būvēt, bet stiprākus nekā Dedals, neņēma
vairs pie tam vasku, bet tērauda spraustus ar smalku

drānu apvilktus. Bet arī šiem neizdevās. Tiklīdz kā

kādu gabalu bij gaisā pacēlušies, tad arī jau nāca

riteniski pa kaklu un galvu zemē. Vēl kādam gaisa
skrējējam Ziemeļa Amerikas zemē esot jo brangāki
gājis. Bij sev brangus spārnus un veselu putna mun-

dieri izdomājis un devās pa gaisu uz pilsētu, kas pāri

jūdzes bij tālumā. Krēsla jau bij, kad līdz mežam ne-

tāļ no pilsētas atnācis priedes galā nolaidās. Kamēr

vēl ar knābli kosās uz zara tupēdams, nāk ģēģeris

un šo savādu lielu putnu ieraudzījis, gāž lodi ribās,
un putns krīt. Ģēģeris steidzas klāt savu zvēru ap-
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lūkot un atrod cilvēku. Te izbijies atstāja laupījumu
un devās prom. Pēc kāda laika gan nāca meklēt un

ja ne vairāk, taču tos brīnišķīgus spārnus glābt, bet

jau bij par sebu, meža zvēri bij visu saplēsuši un iz-

vazājuši, šādu pasaku par gaisa skrējējiem vēl diez-

gan. Te man arī neviļu vēl prātā nāk kāds smieklīgs

stāstiņš, ko citādi nepieminētu, ja tepat nebūtu pie

mums Kurzemē noticis. Kāds vīrelis, kas visus ama-

tus strādāja un no viena tik maz prata kā no otra,

iedomājās sev arī spārnus taisīt. Savāca lielu lielo

gubu zosu spārnu un tos divi lielos spārnos kopā sa-

sēja. Nu saaicināja savus kaimiņus un radus, jo gri-

bot pa gaisu uz ceļu doties. Lai varētu ar spārniem

sākt labāki vicināties, kāpa augstā ozolā, teica vēl

reiz ar Dievu un ar vienu lēcienu devās gaisā. Visi

skatās acis un muti atplētuši, bet ne nieka vairs no

gaisa skrējēja nesaredz; tik ozola biezi zari šūpojas,
brikšt un lūzt un brrdauc reiznieks mājā. Ka vairāk

nē, ta taču sieviņai, kas diezgan bailes un bēdas cie-

tušo, bij papillam spārnus sakrājis. Tā nu mēs daudz

ko vēl atrodam par šādiem gaisa putniem stāstam,

un no visa tā atzīstam, ka ar spārnu skriešanu nieki

būs; jo cilvēks drīz nokūst ar rokām spārnus vicināt,

viņa locekļi tā no Dieva nav radīti, kā pie putniem,
kam1 nospriests gaisā mājot un tālab tas lielākais

dzīslu spēks krūtīs un spārnos likts. Bet kam tad ar

rokām jāmocās, vai tad kādu mašīnu nevarēja pa-
līgā ņemt? — Ar mašīnām arī nevar debesīs tikt.

Daudz ļaudis mēdz mašīnām padaudz lielu spēku pie-
likt un neiespējamu no tām cerēt; bet arī tām ir

sava robeža, pār ko tās nevar iet pāri. Diezgan ar

mašīnām pie spārniem izpūlējās, bet ka jau negāja,
tad negāja. Vēl bij noskumuši, ka nebij izdevies pa

gaisu braukt — te uz reiz ceļas cits padoms. Kā mā-

koņi pa gaisu peld, tā arī citām lietām vajadzēja
gaisā turēties, ja tās tik vieglākas padarīja par gaisu.
Mēs ikkatrs zinām, ka mūsu istabā pie griestiem ar-

vien siltāks ir, nekā pie grīdas. To arī Spranču zemē
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kāds vīrs, vārdā Mongolfjers, vērā ņēma un teica pie
sev: siltam gaisam vajag vieglākam būt nekā auk-

stam, tāpēc ka viņš virsū stāv un šis apakšā atrodas.

Viņš nu taisīja no smalkas drānas lielu balongu 35 pē-
das cauri un apvilka to ar firnisu, lai dvaša neva-

rētu iet caur; tik apakšā caurumiņu atstāja, caur ko

to gaisu iekšā sasildīja. Un redzi, viņam it brangi šī

skunste izdevās. Papriekš tas lielais balongas pūslis

bij sašļucis un krunkains, bet tikko nāca karstums

apakšā, tad drīz izpletās un izspīlē jās un balonga ar

lielu varu cēlās uz augšu. Nu tapa liels ļaužu pulks

saaicināts, lai šos ērmus nāktu skatīties. Viss bij ga-

tavs un pirmā balonga devās gaisa ceļā. Pāri acu-

mirkļos jau tādu augstumu bij atsnieguse, ka maz bij
saredzama un tapa no vēja tālu projām aiznesta. Pēc

kāda laika, kad gaiss iekšā arvien jo vairāk atdzisa,

arī balonga jo vairāk sašļuka, sāka pamazām slīkt un

pēdīgi uz lauku: nolaidās, kur arāji zemi strādāja,
šie savā mūžā tādu biedēkli nebij redzējuši un turēja
to par negantu zvēru, vai pūķi, jeb par pašu velfu,
un klupdami un krizdami skrēja uz sādžu šo ērmu

citiem ļaudīm un savam mācītājam stāstīt. Sataisī-

jās liels bars kopā, viens ar izkapti un cirvi, otrs ar

spriguli, vēl cits ar grābekli un nūju. Aiznākuši ne-

viens negribēja ar šo briesmīgu' zvēru iesākt, kauču

gan netrūka, kas skubināja. No tālienes gan visi la-

māja un sunīja, gan ar Dieva vārdiem trauca šo

ļaunu garu uz elli aiztriekt; bet šis briesmīgs pūķis
par to visu maz ko bēdāja un ne kustēt nekustējās.
Nu sāka ar akmeņiem mētāt, un kad ar' tas neko ne-

līdzēja, tad viens sirdīgs vīrs jo tuvāk nācis, gāza ar

briesmīgu rungu ribās iekšā un — caurums bij ga-
tavs. Te nu arī citi saskrēja klāt un nabaga pūķi tā

sabungoja, ka pavisam pie zemes sašļucis savu garu
izlaida. Tāds liktenis bij pirmai balongai.

Bet nu sāka daudz lielus un mazus balongus taisīt,
ieriktēja apakšā lielu kurvi un laida lopus līdz gaisā,
Un redzi, viņiem nekas nekaitēja, tie dzīvi un veseli
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atkal nonāca zemē. Tad arī cilvēki līdz gāja; bet lika

vēl balongu pie striķiem piesiet, lai varētu vilkt at-

pakaļ, kad kādu gabalu bij gaisā pacēlušies. Vispē-

dīgi arī iedrošinājās tāpat gaisā celties. Ņēma arī

uguni līdz, lai arvien varētu piekurt un tā labi aug-

stu tapt, un kad gribēja Uz zemi doties, tad uguni iz-

dzēsa, un balonga sāka lēnām krist. Lai nenoslīktu,

kad balonga uz ūdeni nolaistos, jeb uz jūru tiktu aiz-

nesta, tad arī par laiviņu bij gādāts, ko apakšā pie-

sēja. Ap to pašu laiku kāds cits vīrs arī Sprandu
zemē, uz citādu vīzi izgudroja balongu gaisā laist.

Viņš bij uzdabūjis tādu gāzu (luftes slaku) taisīt, kas

vairāk kā 10 reiz vieglāka par gaisu, ar to viņš savu

balongu pildīja un tā bez visas uguns kuršanas va-

rēja gaisā celties. Tagad vairāk tādas brūķē. Toreiz

daudz ar balongām devās gaisā. Citam brangi ar

braukšanu laimējās un it patīkami ir lasīt, kā tie

stāsta, kā viņiem tā zeme, pilsētas, meži, ūdeņi izska-

tījušies un kā it augstu būdami neko daudz vairs ne-

varējuši no tām lietām zemē izšķirt; ka tiem saule

zemē būdamiem nogājuse, bet kad augstu gaisā uzcē-

lušies, tad vēl sauli dabūjuši redzēt, kas pēc kāda laika

vēl tiemotru reiz nogājuse; ka augšā ļoti auksts bijis;
ka gaiss tur tik plāns, ka maz varējuši dvašu vilkt,
un ka savādas bailes sirdi pārņēmušas un t. j. pr. Bet

citiem arī plāni gāja, daudz tika sadragāti caur to,
kā balonga kādu skādi dabūja un gaisā saplīsa. Tā

kāds grāfa kungs Itālijā bij maktīgs gaisa braucējs
un daudzreiz briesmās bijis un sev kādus pirkstus
nosaldējis, taču neatlaidies. Vienreiz arī staltu gaisa-
kuģi uzbūvējis, ņēma uz daudz nedēļām ēdamas lietas

līdz un devās pa gaisu uz reizām — uz kurien, to ne-

māku teikt un neticu, ka pats to būtu zinājis. Otrā

dienā zvejnieki nabagu atrada Adrijas jūrā ar viļ-
ņiem cīnīdamos, un kad šie nebūtu trāpījušies tam

palīgā nākt, tad jau gals vīram gan būtu bijis klāt. —

Tās balongas jo dienas vairāk tika pārlabotas un ik-

viens bez bēdām jau varēja iekšā kāpt un uz augšu
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doties. Tā tad gaisa braukšana brangi būtu izdevu-

sēs un lielu labumu cilvēkiem nesuse, ja tik vēl būtu

varējuši gaisa kuģi pēc vajadzības stūrēt un airēt,
uz kuru pusi gribēdami. Kamēr to nevarēja, tamēr

ar' visa šī skunste maz ko līdzēja, jo gribēdami uz

rīta pusi doties, tapa no vēja uz vakara pusu aiznesti

un t. j. pr. Daudz sev galvu lauzīja, kā to varētu ie-

riktēt. Tie gudrie un mācītie vīri drīz noprata, ka tā

ļoti grūta un varbūt pavisam neiespējama lieta. Bet

daudz domāja: nu, kad mēs kuģi ar zēģelēm, airiem

un stūri varam vest, kur gribam, kāpēc tad ar ba-

longu, kas gaisā peld, to pašu neiespējam? Un tā

avīzēs lielīdamies rakstīja, ka esot to skunsti izda-

būjuši, balongu pa gaisu pēc gribas un patikšanas va-

dīt un valdīt, un jau solījās lielgabalus gaisā vest un

no augšas ienaidnieku krepostei sālījumu gāzt virsū

un diezin ko vēl negribēja gaisā izdarīt. Bet mūsu

sakāms vārds teic: Jo liela brēka, jo maza villa. Tā

arī te bij. Drīz atrada, ka ar šo lielību gan nieki esot.

Sava lieta ir ar kuģi un sava ar balongu; kuģis stāv

ūdenī, un vējš zēģeles pūzdams viņu dzen, tāpēc arī

ar stūri ūdenī to uz katru pusi var vadīt. Bet kad

nu kuģis gaisā un tas pats gaiss to nes projām, ko

tur līdz stūres, ko tur līdz zēģeles, kur gaiss iet, tur

viņam jāiet līdz; tāpat kā kuģi ielaiž straujā ūdenī

un neviena vēsmiņa gaisā nepūš, kur ūdens tek, tur

kuģim jāiet līdz un viņš ar lielu lielo stūri ne uz vienu

pusi nevar grozīties. Tā nu redzam, ka tādā vīzē zē-

ģeles priekš balongas nevaram brūķēt. Bet kad airus,
vai tādu mašīnu, kā pie dampja kuģa, pietaisām? Tas

nu gan būtu gudrāki darīts un ātrumā mums izliekas,
ka uz šādu vīzi brangi varētum ar gaisa kuģi braukt.

Bet kad to labāki aprēķinām, tad tas mums atkal ne-

iznāk papillam. Pirmā kārtā, tos spārnus, kas tādu

lielu balongu varētu airēt, vajadzētu aplam lielus;
otrā kārtā, šos bezgalīgus airus vai spārnu riteņus
vajadzētu ļoti, ļoti ātri kustināt, jo vējš jau gauži
ātri skrej un kad uz citu pusi vai vējam tiešām pretī
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gribam iet, tad jau saprotams, ka spārniem daudz

ātrākiem vajaga būt, nekā vējam, šās divas lietas

nekad tā nevar iespēt, kā vajadzīgs. To ar' drīz visi

atrada un airus vai spārnu riteņus atmeta. Viena

vīze vēl atlika. Vējš gaisā ir savāds: apakšā pūš uz

vienu pusi, augstāku uz otru, vēl jo augstāku uz ci-

tām pusēm, to ikkatrs diezgan pie mākoņiem ir no-

manījis. Ar balongu var pēc gribas augstāku kāpt
un zemāku nolaisties un tā ar to derīgo vēju braukt.

Tā daudziem jau ir laimējies savu nospriestu vietu

aizsniegt. Tā vienīga nelaime ir, ka mēs vēl maz ar

tiem vēju ceļiem iepazinušies, kas zināms nav viegla
lieta, un tālab ikreiz nevaram to derīgo vēju atrast.

Varbūt, ka uz priekšu tās vajadzīgās ziņas iedabūs

un tad labāki laimēsies pa gaisu braukt nekā līdz šim.



„Mājas Viesī" 1857. gadā.

Igauņu tautas dziesmas.

Ikvienai tautai ir stāsti un dziesmas, kas ļaužu
vidū cēlušās un kā katram tautas loceklim piederīga
manta muti no mutes iet un vienumēr daudzinātas

top. Visvairāk cēlās šādas dziesmiņas viņos laikos,

kur ļaudis savā vaļā ar dabu vientiesīgi biedrojās, no

viņas savus priekus un bēdas baudīja un par dabas

lietām un notikumiem pēc tīras miesīgas jušanas

vientiesīgi bērnišķi sprieda. Karotājām tautām atkal

daudz bij dziesmu un stāstu no vareniem vīriem un

vadoņiem, kas lielus darbus izdarījuši un t. j. pr. —

Vācu un citām tautām ir daudz tādu dziesmu sa-

krātu, jo mācīti vīri no ļaudīm noklausījušies tās uz-

zīmēja, priekš tam gādādami, lai šī dārgā vectēvu pie-
miņa mūžam nezustu. Mūsu tautas dziesmas ganmaz

vēl iekrātas un daudz, diemžēl ar laiku pavisam no

ļaužu mutēm zudušas un aizmirstas, bet kas ar prātu
un saprašanu pūliņu netaupītu, tas ir tagad vēl daudz

dārgas dziesmu un stāstu mantas mums varētu gai-
smā celt, jo nevien daudz vecas jaukas dziesmas ļaudīs
mīt, kas visiem nav pazīstamas, bet vēl ikdienas mūsu

jautras meitas un mudri ganu puiši ar dabu, dziesmu

un ziņģu iedēvēju, vienmēr apiedamies, dažas patiesi
jaukas jaunas dziesmiņas» uzvelk, kas tiem viegli un

nezinot no sirds un mutes tek un pie sirds un ļaužu
mutēs iet. — Bet šoreiz es gribēju daudzmaz ko par

mūsu ciemiņu igauņu tautas dziesmām un stāstiem

teikt. Viņu dziesmas un stāsti, kauču arī vēl mazums,
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taču jo vairāk iekrāti, nekā pie mums, jo daudz mā-

cīti vīri nebija pūliņu taupījuši tos sadabūdami. Un

patiesi, nav vis viegls darbs igauņu tautas dziesmas

krāt. Gan vēl šodien varbūt sirmi vecīši un vecas mā-

tes garos ziemas vakaros dažu jauku stāstu par vecu

dievu un varenu vīru spēcīgiem darbiem un t. j. pr.

saviem bērniem un bērnu bērniem stāsta, kas savā

dūmu pilnā būdiņā ap krāsni satupušies uzmanīgi uz

viņu vārdiem klausās; bet neviens, kas viņu barā ne-

pieder, tās nedabū dzirdēt. Priekš svešiem viņu dzie-

smas neskan, neuzticība un ienaids dziļi iekš šīs tau-

tas krūtīm ieviesies, un tik tad, kad viņi zin' sevi vie-

nus esošus savu draugu vidū, tik tad tie iedrošinājās
šās mīļas atmiņas no veciem pagājušiem laikiem savā

garā atjaunot. No tāmbagātam dziesmu mantām, kas

igauņiem citlaikos bijušas, tik mazs mazumiņš, kā jau

teicu, ir laimējies sadabūtun sakrāt. Bet šis mazums

jau pietiek mums šīs tautas jauku, mīlīgu sirds un

gara dzīvi rādīt. Še es jums kādus pārceltus stāsti-

ņus priekšā likšu, kas kauču gan nemūžam tik jauki
neskanēs, kā viņu īstā valodā, taču, ko teicu, diezgan

apliecinās. Izlasījuši tiesājiet paši:

Kā Emmas upe cēlusies.*)

Zemes ripa jau bij radīta un zila debess ar mirdzo-

šām zvaigznītēm un spoža saule pār to izplatīta. Virs

zemes auga, zēla un kuploja zāle un koki, un dzīvi ra-

dījumi baudīja dzīvības priekus. Bet drīz tie Vectēva

vārdiem un pavēlēšanām palika neklausīgi un sāka

viens otru nīdēt un nievāt. Tāpēc viņš tos sapulcēja
un uz tiem tā runāja: „Es jūs radīju, lai katrs prie-

*) Emmas upe izceļas no Svētā ezera igauņu daļā, iet arī

gar latviešu robežām un top tur Mētras upe saukta, tek pēcāk
caur Vircjerv-ezeru un tad gar Tērpatas pilsētiņu, kur šis stāsts

ir cēlies, un iegāžas pēdīgi lielā Peipusezerā.— Lībieši jeb līvieši,
kas Kurzemē gar jūrmalu dzīvo, ir arī no igauņu tautas cilts.
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kus bauda un līgsmojas, un jūs sākāt savā starpā nīdē-

ties un diemžēl plēsties un ēsties. Es redzu, ka man

jums ķēniņš jādod, kas jūs vada un valda. Priekš

viņa saņemšanas jums upe jārok, gar kuras krastiem

tas varētu mist un mājot. Tik rokat to labi dziļu un

platu, lai tās mazākās upeles un strautiņi arī tai rūmes

atrod un viņa taps saukta Mātes upe. Un to zemi ne-

izsvaidat šur tur apkārt, bet uzkraujat to par kalnu,
un uz tā es likšu staltu birzi augt un tanī mājos jūsu

ķēniņš. Un atstājat arī savā starpā lejas, lai tam pa-

ēna un patvērums pret vētru un saules stariem. Es

jūs redzu pulka sapulcējušos, katrs savu spēju prot,

tāpēc žigli pie darba." Gailis ar lapsu upes ceļu iemē-

roja : gailis gāja lēkdams pa priekšu, un lapsa kūmiņa
tam dzinās pakaļ un viņas kuplā aste gar zemi locīda-

mās taisāmās upe vietu iezīmēja. Kurmis vilka pirmo

vagu, āpsis dziļi apakšā strādāja, vilks Mežēns rauša,

lācis nesa zemi, un bezdelīga un visi citi putniņi ne-

stāvēja brīvā. Kad nu upes grāvis bij gatavs, nāca

Vecais šo darbu pārlūkot. Viņš ar visu bij ļoti ar

mieru un uzslavēja katru strādnieku. „Nu, kurmji un

lāči! rādās, ka jūs par visiem vairāk strādājuši, jo
esat vispārpārenēm melli palikuši; un lai tadar' jums
šīs pelēkās drēbes paliek kā goda apģērbs par pie-
miņu. Tu, Mežēn, ar degunu un kājām brangi strā-

dājis, lai tev arī paliek mellas kājas un deguns. Bet

kur tad vēzis? Viņš jau diezgan mudīgs ar savām

pulka rokām, vai tas pa šo laiku būs snaudis?" Vēzis

tikko bij izlīdis no dubļiem un dusmojās, ka Vecais

viņu bij pārskatījis. Pikts iesaucās: „Vecais, kur

tad tev acis bij, ka tu mani neredzēji? Tev gan vi-

ņas pakaļā?" „Tu bezgodi," Vecais tam atteica, „no
šī laika tev acis būs pakaļā." šo nosodījis, viņš ierauga
vālodzi no zara uz zara lēkdamu, kas ar savu košu ap-

ģērbu saulē spīguļojas un bez bēdām savu dziesmiņu
svelpj. „Tu Stātniece," viņš tai uzsauc, „vai tev ne-

kas cits nav darāms, kā tik sev pucēties?" „Vectēti,"
tā atbildē, „tas darbs ir priekš man' par neskaidru,
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es savus zeltdzeltenus svārkus nevaru samaitāt un sa-

vas sudrabbaltas bikses mellas notaisīt; ko tad tu

pats pie tam teiktu?" — „Drānu nerra," Vecais sa-

īdzis izsauc, „tev no šī laika būs mellas bikses valkāt

un par strāpi tu savas slāpes nedzesēsi no upes, bet

dzersi tik tās rasas lāsītes no lapām un svelpsi savu

dziesmu tik tad, kad citi dzīvi radījumi paslēpjas un

priekš nākdama vētras gaisa dreb." Tas upes grāvis
bij gatavs. Vecais ielēja no sava zelta kausa ūdeni

iekšā, uzdzīvināja to ar savu dvašu un nozīmēja to

straumes ceļu. Tā cēlās Emmas upe un tas notikās

pie viņas rakšanas. —

Tā izraktā zeme, kā cits jauks stāsts teic, tapa uz-

mesta par kalnu, ko tagad baznīcas kalnu (Domberg)

pie Tērpatas sauc, un uz viņa stāvēja svēta birze, še

bij tā vieta, kur Vanemune cilvēkus un zvērus saaici-

nāja un tiem dievišķu runu, proti dziedāšanu mācīja.
„Un gaiss sāka šņākt, un Vanemunenolaidās zemē un

glaudīja savus sprogainus matus un nobraucīja savu

bārzdu un izskaidroja savu balsi un izprovēja savas

stīgas. Tad uzsita to priekšspēli, un pēdīgi dziedāja
dziesmu, kas visus aizņēma sirdī, visvairāk taču viņu
pašu. Tie sanākuši ne kustēt nekustējās un uzmanīgi

klausījās. Emmas upe apstājās savā straumē, vējš
aizmirsa savu auku skriešanu, meži un zvēri un putni
klusu klausījās, un arī atbalss galvu pabāzusi skatījās

starp kokiem ārā. Bet ne visi, kas bij klāt, visu ziņā
ņēma. Birzes, koki tik to šņākšanu cieņā lika, kas vi-

ņam no debess nolaižoties bij dzirdama; un kad jūs pa
mežu staigājat un dzirdat šo sēru šņākšanu, tadzināt,
ka Dievs jums klātu. Emmas upe ņēma vērā viņa
drānu čākstēšanu un rūkšanu un ik pavasarā, kad tā

atkal savas jaunības priecājas, viņa burbuļodama rūc,
kā toreiz bij dzirdējuse un iemācījusēs. Vējš bij tās

stipras griezīgas skaņas paturējis. Citiem zvēriem

atkal vairāk bij patikuse tarkstēšana un trallināšana

un vīterēšana, citiem tā šķindināšana uz stīgām. Putni

vairāk cienā lika to priekšspēli, visvairāk lakstīgala
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un cīrulis. Bet zivīm nabadziņam slikti izgāja: viņas
izbāza galvas līdz acīm ārā, bet pameta ausis iekšā;

tās redzēja gan to mutes plātīšanu un to pakaļ mēģi-

nāja, bet palika mēmas. Cilvēks vien visu prātā sa-

ņēma, tāpēc arī viņa dziesma iekš sirds dziļumiem

spiežas un līdz dieva mājokļiem uzceļas. Un tas ve-

cais dziedāja no debess lieluma un no zemes greznuma

un no Emmas krasta košuma citos laikos un no cil-

vēku laimes un nelaimes. Un no savas dziesmas viņš

pats tā tapa sirdī aizņemts, ka tam karstas asaras pa

vaigiem ritēja un caur viņa 6 svārkiem un 7 krekliem

spiedās. Un tad viņš uzcēlās Vectēva mājokļos, vi-

ņam priekšā dziedāt un spēlēt, un izredzētiem ļaudīm
ir dažreiz vēlēts no tāliem debess augstumiem tās ska-

ņas dzirdēt. Bet lai cilvēki dziedāšanu neaizmirstu,

viņš vēl tagad pa laikam savus vēstnešus zemē sūta.

Arī pats viņš atkal vēlreiz nonāks, kad Laimas māte

savas laipnīgas acis atkal uz šiem klajumiem griezīs.
Cik jauki viņi mums stāsta par to dziesmuun puķu

laiku vasarā, kad naktis tik īsas, ka vakara un rīta

blāzma viena otrai rokas sniedzas, to šinī stāstiņā va-

ram lasīt. „Vai pazīsti to spīdekli Vectēva mājokļos?
Nule kā viņš aizgāja pie miera atdusēties, un kur tas

izdziest, tur vēl debess jauki atspīd. Jau tā gaiša
blāzma velkas pār' uz rīta pusi, kur viņš drīz pilnā
greznumā visu radību apsveicinās. Vai pazīsti to

roku, kas sauli saņem un nogulda, kad tā savu ceļu pa-

beiguse ? Vai pazīsti to roku, kas to izdzēstu atkal aiz-

dedzina un no jauna uz ceļa raida pār debesi? Vec-

tēvam bij divi uzticami kalpi no cilts, kam mūžīga jau-
nībapiešķirta. Un pirmā vakarā, kad saule savu ceļu
pabeidza, sacīja viņš uz Emmariku: „Tavā glabāšanā,
mana meitiņ, es atvēlu noejošu sauli, nodzēs to un sa-

glabā to uguni, lai nelaimenenotiek." Un no rīta, kad

saulei no jauna bij savs ceļš jāuzsāk, sacīja Vectēvs

uz Koitu: „Tavā ziņā ir, manu dēliņ, viņu atkal aiz-

dedzinātun uz jauna ceļa sataisīt." Uzticīgi abi savu

amatu kopa, un nevienu dienu saule pie debess velves
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netrūka. Un kad tā ziemā zemu gar debess malu

staigā, tad viņa vakarāātrāki izdziest un sebāku savu

ceļu no rīta sāk. Un pavasarā, kad tā puķes un dzie-

smas modina, un vasarā ar saviem karstiem stariem

augļus uzmodina, tad tai tik maz vaļas laiks ir vēlēts

priekš dusēšanas, un Emmarika to dzisdamu ieliek

Koita rokā, kas to tūlīt no jauna aizdedzina. — Tas

jauks laiks nu bij nācis, kur puķes plaukst un smaržo,

un putni un cilvēki līgsmoja un gavilēja klajumā

apakš zilas debess telts. Tai laikā abi pa daudz dziļi
viens otram brūnās acīs ieskatījās, un kad saule no

Emmarikas rokām iekš Koita mainījās, tad abi sir-

snīgi viens otram roku spieda un abu lūpas aizskā-

rās. Bet viena acs, kas ne mūžam nesnauž, bija re-

dzējuse, kas klusā pusnakts paslēpumā noticis, un otrā

dienā Vecais abus aicināja sev priekšā un teica: „Es

esmu mierā ar jūsu amata kopšanu un vēlos, lai jūs

pilnīgi laimīgi esat. Nu tad piederat viens otram un

kopjat savu darbu, uz priekšu vīrs un sieva būdami.//

Un abi, kā no vienas mutes atbildēja: ~Vectēv, ne-

maitā mūsu priekus, laid mums palikt uz mūžu brūtei

un brūtgānam, jo brūtes un brūtgāna kārtā, kur mī-

lībaarvien jauna, mēs esam savu laimi atraduši V* Un

Vecais viņiem šo lūgšanu novēlēja un svētīja viņu ap-

ņemšanos. Tik vienreiz pa gadu uz četrām nedēļām

pusnakts laikā viņi kopā sanāk. Un kad Emmarika

dziestošu sauli sava mīļākā rokās sniedz, tad katru

reizi top rokas spiestas un bučots. Un Emmarikas

vaigs nosarkst un atspīguļojas rozes sarkanumā pie
debess, kamēr Koits sauli atkal aizdedzina un dzeltena

rīta blāzma mums viņas uziešanu sludina. Par gre-

znumu Vectēvs vēl ikreiz šai sanākšanas laikā laukus

un pļavas un mežus izpušķo ar jaukām puķēm un zie-

diem, un kad Emmarika pa ilgu laiku pie Koita krūts

mīlinājās, tad 4 lakstīgalas jokodamas tai uzsauc:

„Slinks meitēns, slinks meitēns! Ko kavējies? Nakts

paliek gara!"
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Planētas jeb gājējas zvaigznes, kas mūsu

saulei pieder un ap to riņķo*).

Pa šo starpu, kamēr mēs šķīrušies, mani dažreiz

džegus rāva, un ja veciem ļaudīm ticam, tad kāda

drauga sirds manibūs pieminējuse, domādama, ka gan

būšu kādā citā zvaigznē aizķēries, kur labāka dzīve,

ne Leiputras zemē; taču par tam nav jābaidās, es al-

laž ilgojos pēc mājām. — Pērn pie saules bijām uz

viesībām un izciemojušies devāmies uz mājām. Bet

kamēr līdz zemi top, vēl divi citām pasaulēm garām jā-

iet, kas klātāku pie saules, ne mūsu zeme; pirmo no-

sauc par Merkuru, otru par Vc ne rv, jeb kā lat-

vietis viņas sauc „mazu un lielu vakara un rīta zvaig-
zni". Pirmā zvaigzne mūsu vidū grūti redzama, tā-

pēc ka tā it zemu atrodas un tik īsu brīdi pirms sau-

les noiešanas un priekš lēkšanas pakrēslā laikā rādās.

Man pašam vēl nekad nav laimējies to tāpat ieraudzīt;

ar ķīķeri pa dienu tā brangi redzama. Bet lielo va-

kara un rīta zvaigzni jau katrs bērns pazīst, jo viņa
tā spožākā zvaigzne pie visas debess, šīs zvaigznes
arī vecu vecos laikos bij pazīstamas un jau Ijāba grā-
matā pieminētas, ja patīk, variet bībelē uzšķirt. Bet

kāds brīnēsies, ka es vakara un rīta zvaigzni (au-

sekli) par vienu pašu zvaigzni turu, un domās, ka būšu

pārskatījies. Citreiz ļaudis arī vakara un rīta zvaig-
zni par īpašām zvaigznēm turēja, kā vecās latīniešu

jeb romnieku grāmatās var lasīt, bet pēcāk samanīja,

*) Pērn lasījāt, ka zvaigznes iedala stāvētājās zvaigznēs jeb
tādās, kam savs īpašs spožums, kā mūsu saulei un kas savu vietu

pie debess nakad neatstāj un nepārmaina, un gājējās zvaigznēs,
kas pašas tumšas lodes, kā mūsu zemes lode, jeb kam nav pašām
īpašs spožums. Šīs nu ir piešķirtas vienai no no tām zvaigznēm
ar īpašu spožumu, par provi mūsu saulei, tek ap viņu vienmēr

riņķī apkārt, top no tās apgaismotas un ar šo plaenētu spožumu
mums parādās kā smuki spīdošas zvaigznes. Jau tāpat tās varat

šķirt daudzmaz no tām sauļu zvaigznēm, jo tās gājējas-zvaigznes
tik stipri nemirdz, bet vienādāki apīd. Ar ķīķeri viņas vēl lētāk

var pazīt.
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ka nekad abas vienā gada laikā neredzēja; kad va-

kara zvaigzne bija, tad trūka rīta zvaigzne un kad rīta

zvaigzne rādījās, tad nebij vakara zvaigzne, un kad

labāki izmeklēja, tad atrada ka vakara un rīta zvaig-
zne tā pate viena zvaigzne un tik vienu laiku vakarā,

otru no rīta puses redzama.

Merkurs ir daudzmazāks par mūsu zemi un daudz

tuvāku pie saules, tā kā viņam saule reiz lielāka un

zināms arī spožāka un siltāka, nekā mums rādās. Viņa

ceļš ap sauli arī daudz jo īsāks, nekā mums un pa

88 dienām, tas uz to pašu vietu nonāk atpakaļ, kur iz-

gājis, jeb Merkura iedzīvotājiem gads tik 88 dienas

garš. Bet te gan arī jāpiemin, ka Merkurs mūsu ze-

mes lodi izvinn' uz. skriešanu, jo viņš ikkatru sekundi

gandrīz 7 jūdzes nojož, kamēr zeme ar visu steigšanu

knapi 5 jūdzes aizvalstās. Starp Merkuru un mūsu

zemi Venera savu ceļu ap sauli staigā un par 71/
8

mē-

nešiem apkārt tiek, un to atkal no jauna uzsāk. Ci-

tādi lielumā tā tikpat liela kā mūsu zeme un rādās ne-

visai savāda pēc dabas. Mācītiem vīriem, kas ar rēķi-
numiem pūlējas, daudz kas vēl būtu pie šīm zvaig-
znēm vērā ņemams, bet mums ar šo mazumu būs diez-

gan, kad šīs zvaigznes ieraudzīdami zinām, kas tās tā-

das ir. Kad Veneruatstājuši, vēl tālāku no saules pro-

jām dodamies, tad drīz pārnākam mājās uz mūsu

zemi, kas no saules 20 milj. jūdžu tāļu un šādā tālumā

ap sauli riņķo. Taču zemi un zemes virsu te negribu
aprakstīt, par to varat cik necik lasīt Šulca mācītāja
landkārtes izstāstīšanās. Par viņas zvaigznes godu

un būšanu starp citām zvaigznēm uz priekšu īpašu
ziņu nesīsim. No mēneša, kas ap zemi tek, nākošā

reizā runāsim.

Tālāk iedami mēs papriekš sastopam gājēju zvaig-
zni Martu, kas pēc mūsu zemes nāk. Kauču viņš
mums gan daudz mazāks rādās nekā Venera, taču mēs

viņa dabu labi pazīstam, un ko pie viņa un uz viņa ie-

raugām, tas daudz lētāki saprotams un apķerams,
nekā pie visām citām gāj. zvaigznēm. Bez ķīķera viņš
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izskatās smuki sarkans, bet ķīķerī viņa virsus rādās

tumši brūns un daudzreiz ar pleķiem no dažādām per-

vēm apklāts, tā kā tos maz var izšķirt. Vislabāki un

skaidrāki gan rādās tie spoži baltumi gar katru polu

(assgalu). šie baltumi nepaliek mūžam vienā lie-

lumā, bet tā pārmainās: kad pie viena pola tas sarūk,
tadpie otra pola tas izplešas un pēc, kad šis paliek ma-

zāks, tad tas otrs atkal pieņemas lielumā; un šī pie-

augšana un noņemšanās sakrīt kopā ar Marta gada
laikiem: tai galā, kur ziema ir, tas baltums plešas pla-
šumā, un vasarā atkal sarūk. To izstāstīšanu jau
lēti katrs atradīs, jo uz mūsu zemes tas pats notiekas.

Pie katra pola ir mūžīgs sniegs un ledus, un pa ziemu

Marts tāpat kā mūsu zeme vēl tālāku no pola ar baltu

sniega deķi apsedzas, kas pa vasaru atkal nokūst. Tā

taduz Marta tādi paši gada laiki, tāds pat ūdens, gaiss

un sniegs kā pie mums. Bez tam no tiem citiem pelē-
kumiem un spožumiem, kas gan pastāvīgi, gan nepa-

stāvīgi rādās, var spriest, ka arī zemes virsa un jūra
tur atrodas un mākoņi dažureiz šo jeb to vidu apklāj.
Bez tam ķīķerī daudzreiz vēl redz savādu iesarkanu

spožumu kādā gabalā, kas pēc laika atkal pazūd, var-

būt, ka to droši varam salīdzināt ar mūsu sarkanu

rīta un vakara blāzmu. Citādi tas 7 reiz mazāks par

mūsu zemi, un visu lietu smagums tur tik pustik liels

kā pie mums, proti 1 mārciņa tur sver tikai I ļ
2

mārci-

ņas. Diena un nakts kopā tur 24x/
2

stundas garas,

viņa gads ir 227
2

mēnešu garš un tāpēc gandrīz div-

reiz tik garš kā mūsu gads. — Kad vēl tālāk reizējam,
tad drīz lielu pulku no ļoti mazām pasaules lodēm uz-

ejam, kas lielos ķīķeros tik knapi redzamas. Tagad
no tām 42 ir pazīstamas, no kurām tik pērn vēl 5 uz-

gāja. Viena tapa to dienu pirms miera derēšanas Pa-

rīzē atrasta un to tiešām būtu par „Mier v"

(Irene) nokrustījuši, ja par nelaimi jau senāk viena

tā nebūtu iesaukta tapuse; tāpēc tad nu bij jāgādā cits

derīgs vārds un to nosauce par „Satikšanu" (Harmo-
nia). Tā lielākā no šīm zvaigznēm ir 146 jūdzes caur-
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mērā, tās citas var spriest no 20—25 jūdzēm, un

daudzvēl tādu, kas tik 6—B jūdzes biezas. Tikpat jau
arī tur būs savi dzīvinieki, kauču gan viņu dzīves kār-

tai jābūt daudz savādai nekā pie mums. —

No šīm zvaigznēm gannu labu gabalu jāiet, kamēr

atkal kādu pasauli aizsniedz, bet tāpēc nu arī nāk tās

lielākās zemes lodes. Tā pirmā top par Jupiteru

nosaukta, ir no gaiši dzeltena spīduma un rādās

mums gandrīz tikpat spoža kā Venera. Bet lai jūs
šim Jupiteram zinātu pienākamu godu dot, tad arī tū-

līt viņa lielumu pieminēšu; ko domā, viņa caurmērs ir

20 tūkst, jūdzes garš (mūsu zemes caurmērs tik

1720 j.); bet taču tas pulku ātrāki, proti pa 10 stun-

dām ap savu asi apgriežas, kur zemei 24 stund. va-

jaga, diena un nakts tāpēc uz tā katra tik 5 stundas

gara. Turpretī pie tecēšanas vīram gan tā nevedas

un pa sekundes laiku tas nav ne divi jūdzes aiztapis;
mūsu zeme, kā jau zinām, pa šo laiku 4—5 jūdzes no-

skrej. Viņa gads ir 12 mūsu gadus garš. —Tā liela

tāluma dēļ saules stari tam daudz mazāk gaišuma pie-
nes nekāmums, un mūsu diena ir 27 reiz gaišāka nekā

Jupitera. Un kad ievērojam, ka ar mazāku gaišumu
arī mazāks siltums savienots, tad jau varam spriest,
ka no saules tas ļoti maz top iesildīts un viņa dienas

un naktis un vasara un ziema ļoti maz būs savāda no

siltuma. Bet viss no viena gudra Radītāja radīts un

tāpēc viņam vai nu mazāk siltuma un spožuma va-

jaga, jeb vai viņam pašam iekš sevis siltuma vēl pa-

pilnam. Arī mūsu zemei priekš neskaitāmiem gadiem
atpakaļ vajadzēja mazāk siltuma no saules lienēt, jo
toreiz tā no savas iekšas tapa vairāk sildīta. Tāpēc
arī atrodam tādos gabalos, kur tagad mūžīgs sniegs
un ledus ir, tādu zvēru, stādu un veselu mežu atlikās,
kas tagad tik siltās zemēs piemājo un aug. Tagad tak

zemes virsus ir daudz dzestrāks palicis, 'bet dziļāki
iekšā arvien nāk jo siltāks un pēdīgi viss kvēlo un

svēro. Mēs uz zemes virsus to tālab nejūtam, ka tā

atdzisuse bieza zemes kārta to karstumu attur, tāpat
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kā mēs pagali vienā galā varam dedzināt un otru galu
bez 'bēdām rokā turēt, un ka krāsns iekšpusē zvēro no

oglēm un ārpusē tik bišķi remdena. Par liecību te

gribu vēl pieminēt uguns vēmējus kalnus, kas dziļi no

zemes iekšām degošu lavu jeb sakausētas degošas vie-

las izsviež; bez tam arī daudz tādu avotu, kur karsts

ūdens no zemes dziļumiem ārā verd. Tā arī varbūt

pie Jupitera arī tagad vēl pats viņa virsus ir diezgan
silts, ka tas par saules siltumu daudz nebēdā. No tām

gājējām zvaigznēm, ko līdz šim apraudzījām, nevienai

(bez mūsu zemes) nebij mēneši par ceļa biedriem pie-
dāvināti; bet Jupiteram 4 gabali tādu mēnešu pieder.
Citreiz mēdza teikt, ka mēneši tālab esot gājējām

zvaigznēm piešķirti, lai tās caur to pie vairāk gai-
šuma tiktu un tāpēc tās tālākās, kas mazāk no saules

gaišuma dabūjot, esot vairāk ar mēnešiem svētītas.

Taču, kad to lietu labāki pārraugām, tad šādas domas

jāatmet; gan savas vajadzības dēļ, kas mums nezi-

nāma, bet tiešām ne gaišuma dēļ tie radīti. Proti, pie
dienas tie saules spožuma labad tikpat maz Jupiteram
spīd, kā mūsu mēness mums, un nakts tumšums taču

visur vienāds, kāpēc tad nu Jupitera tikai 5 stundu

garām naktīm vajadzētu vairāk gaišuma? Bez tam

kur vēl Jupitera lieluma dēļ visi pilni mēneši top ap-
tumšoti un tāpēc tas īsti tai laikā, kur tie tam varētu

visvairāk gaišuma dot, it neko no tiem neiemanto.

Taču nekas nav bez apdoma radīts, kā katra lieta ir,
tā tai arī vajaga būt, tā tai ir nospriests būt no gudra
radītāja.

Nekavēsimies vēl ilgāki pie šīs vienas zvaigznes,
tāļu jo tāļu vēl saules valsts robežas stiepjas, tāļu jo
tāļu vēl pasaules lodes ap sauli riņķo. Kad 200 miljonu

jūdzes no saules nost aizgājuši še domājam vientuļi
būt, tad nejauši atkal viens saules pavalstnieks mūs

mīlīgi apsveicina un lūdz, lai viņu nākam sērst. Šī

gājēja zvaigzne, Sa tu m s vārdā, gan drusku ma-

zāka par Jupiteru, taču viņa dabas ieriktēšana rādās

mums jo bagāta un daudzkārtīga. Bez ķīķera tas vēl
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brangi redzams un rādās bāli sarkanā spožumā. Die-

nas tam l/2
stundu garākas nekā Jupiteram, un viņa

gads 297
?
*mūsu gadus garš. Saules apgaismošana

tur 90 reiz mazāka nekā pie mums, un to varētu salī-

dzināt ar mūsu krēslas laiku pēc saules noiešanas. Tā

brīnišķīgākā lieta, ko vēl mēs ne pie vienas zvaigznes

neesam uzgājuši, ir viņa riņķis, proti ap Saturna lodi

stiepjas plats bet plāns apaļums, tā kad mēs Saturnu

ābola lielumā taisītu, tad to riņķi vajadzētu ņemt no

smalka papīra. Šis riņķis ekvatora vietā (jeb tai

strīpā, kas uz lodes vientāļu no abiem poliem apkārt
vilkta) Saturnu apņem, taču tā, ka starp viņu un Sa-

turna lodi 1000 jūdzes starpā paliek. Pret Saturnu

nu tas ar savu plāno pusi stāv. Tas lielākais riņķa

caurmērs ir 37 tūkstošas jūdzes, tās biezums tik 29 jū-

dzes. Priekš 200 gadiem pirmo reiz ar ķīķeri to ierau-

dzīja un turēja papriekš vienā gabalā esošu. Pēc,

kad ķīķeri arvien jo vairāk tapa pārlaboti, tad pa-

priekš izšķīra divi, vienu šauru ārpusē un otru platāku

iekšpusē. Pēcāk virsējais šaurais vēl vairāk riņķos

pārdalījās; tas apakšējais palika kā bijis. Bet nu at-

rada iekš tā iekšējā vēl vienu jaunu tumšu, riņķi, ko

knapi var atšķirt no tumšās debess grunts, turklāt

viņš no plānas lietas, ka caur viņu it skaidri Saturna

virsu ieraugām un tālab nezinām īsti apliecināt, vai

tā starpa no tūkstošu jūdzēm it tukša ir, jeb vai toarī

kāda it plāna lieta nepiepilda. Pagājušā gadu simtenī

no šī riņķa tāpat kā no Jupitera mēnešiem sprieda, ka

apgaismošanas dēļ tas Saturnam piedāvināts, bet tas

nu pavisam šķībi spriests, jo kad labi aprēķinām, tad

atrodam, ka tas caur to vēl daudz vairāk gaišuma
zaudē. Gadās gabali, kur tas riņķis pa ziemu 9 zemes

gadus no vietas sauli aizklāj, un vasarā šo skādi tikai

ar tumšbālu spožumu tais īsās naktīs atmaksā. Tālāk

pretī poliem tas riņķis nedz ko der, nedz ko skādē, jo
tais gabalos nemaz neredz. Bet ne tam riņķam pašam
labums nāk no Saturna, šis tam tāpat atkal atspītē.

Proti, tās abas riņķa puses tā pārmainās, ka vienai
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pusei 15 gadi diena, kāmer pa to laiku otrai pusei

nakts; bet nu pienāk Saturns klāt un to dienas pusi
arvien ik no 10 stundām 2 stundas laika aptumšo.
Taču būs sava ziņa, kāpēc tie kopā salikti, bez kā

mums kāda zināšana dota. Bez šiem riņķiem vēl tam

8 mēneši piešķirti, kas ap viņu staigā.
Saturns ir tā pēdējā gājēja zvaigzne, ko vēl tāpat

bez ķīķera var saredzēt un tāpēc priekš kādiem 80 ga-

diem atpakaļ to turēja par tālāko zvaigzni, kas mūsu

saulei piederot. Te uz reiz kādam zvaigžņu prātīgam

vīram, Heršels vārdā, laimējās ar savu lielu ķīķeri vēl

vienu jo tālāku uziet, ko par Urānu nosauca, šī

tik tālu, ka saules gaišums tur 400 reiz tumšāks nekā

pie mums, un sauli tur tik kā labu lielu zvaigzni ie-

rauga; tāpēc diena par nakti tur gan daudz gaišāka
nebūs. Viņa gads ir 84 mūsu gadus garš. Ir viņam
netrūkst mēnešu, un 4 ir redzēti; varbūt ka tam vēl

vairāk kalpo, bet tā tāluma dēļ tos nevaram ieraudzīt.

Ilgu laiku nu šis nozīmēja mūsu saules robežas, bet

drīz astronomi pie saviem rēķinumiem nomanīja, ka

vēl vajagot kādai zvaigznei aiz Urāna būt, taču to vēl

nevarēja uziet. Te 1845-tā gadā viens jauns rēķinā-
tājs Spranču zemē ņēmās to vietu aprēķināt, kur to

vajadzētu noliktā laikā ar labu ķīķeri atrast. Bet pa-

šam viņam tāds ķīķeris nebija,un tāpēc viņš lūdza citu

astronomu Parīzē,' lai to vietu pie debess pārraugot.
Taču šis kungs tāda jauna vīra rēķinumu turēja par
niekiem un viņa lūgšanu nepaklausīja. Savā tēvu

zemē atstumts, viņš nu rakstīja kādam astronomam

Vāczemē. šis, kauču ar' papriekš maz tam ticēja, taču

ķīķeri paņēmis to apzīmētu vietu pārmeklēja un rik-

tīgi uzgāja atkal vienu gājēju zvaigzni, ko Nep-
tu nu nosauca. Viņa tālums no saules vairāk kā

300 milj. jūdžu, bet daudz' vairāk no tā arī nezinām.

Šī nu pēdīgā un tālākā, ko tagad no gājējām zvaig-

znēm pazīstam, taču saules valstības robežas tiešām

vēl tālāku stiepjas, tikai mūsu ķīķeri tik varen tālas

gājējas zvaigznes vairs nespēj rādīi
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Mēness.

Neviena zvaigzne, ir pate saule nē, cilvēku acis un

prātu tā uz sevi negrieza, kā mēness, bet neviena

arī mums nav tik tuva kaimiņiene un ar nevienu mēs

tā nevaram iepazīties, kā ar mēnesi. Viņa tālums no

mums tikai 50 tūkst, jūdzes un tālab tas, kauču gan

mazs būdams (50 reiz mazāks par mūsu zemi), taču

mums lielāks izskatās nekā visas citas zvaigznes. Viņš
ir tā vienīgā zvaigzne, kas nevien izrādās ap zemi te-

kot, betarī riktīgi ap zemi riņķo un pa mēneša laiku

apkārt tiek un tas viņas ceļa biedrs ir ap sauli. Viņa

ceļu šādā vīzē varam nozīmēt: Ņemam kādu riteni un

riteņa vidū jeb rumbas vietā zemes lodi un vienu na-

glas galvu uz rēpes par mēnesi un nu sākam šo riteni

ritināt, tad rumba iet tālāk un naglas galva ap rumbu

riņķodama tai līdz. Tālab mēs arī no mēneša tik to

vienu pusi vien redzam un tā otra mums ir un paliks
mūžam neredzama un nepazīstamā. Diena un nakts

tur ik mēneša tik vienreiz pārmijas, un katra ir 354

stundas jeb gandrīz 15 mūsu dienas gara. Uz viņas

puses mēneša visas naktis it tumšas un tik zvaigznes

spīd pie tumšās debess, bet uz šīs pret mums atgrie-
ztās puses arī mūsu zemes spīdums viņa naktis apskai-
dro un pušķo, kas turklāt 13 reiz spožāks nekā mums

mēneša gaišums, tāpēc ka zeme par mēnesi lielāka.

Tāpat kā mums mēness drīz tukšs, pilns un ceturksnī

rādās, tā arī zeme priekš mēneša pārvēršas. Kad

mums tukšs mēness, tad mēnesniekiem mūsu zeme ir

pillā, kad še pirmais mēneša ceturksnis, tad tur ir

pēdējs zemes ceturksnis un t. j. pr. Bet nu kāds la-

sītājs arī prasīs, kāpēc mēnesi vienureiz pillu, tad

pusē, pēc arvien mazāk un pēdīgi nemaz neredzam un

t. j. pr. no jauna? Proti, mēness pats ir tumša lode

un dabū savu spožumu no saules; taču saule ne vis-

apkārt, bet tik vienu pusi no lodes uz vienreiz var ap-

gaismot, tāpat kā mēs arī tikai vienu pusi no lodes

varam pārredzēt; kad nu šī veselā gaišā puse mums

tieši pretī stāv, kas pillā mēnesī notiek, tad mēs mē-
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nesi kā apaļu ripu redzam un saucam to par pillu. Kad

tā apgaismota puse iešķībi pret mums stāv, tad arī

visu to gaišu pusi nevaram redzēt un viena mala no

tās pret mums atgrieztas puses ir tumšāka; un mēness

mums rādās arvien jo plakanāks tai pusē; pēdīgi, kad

mēness starp zemi un sauli atrodas, tad otra puse, ko

mēs neredzam, no saules apgaismota, turpretī šī puse

vispār tumša, un mums tad jauns mēness. —Še arī

varam kādu vārdu par saules un mēness aptumšo-
šanu runāt.

Saules aptumšošanu mēs jau viņureiz, par sauli

runādami, cik necik aizņēmām, tik te vēl gribu to pie-

minēt, kas mums pie tam īpašs rādās. Kamēr saule

pa mazākai daļai aizklāta, tamērneko īpašu neredzam,
un diena tikpat gaiša kā bijuse. Tik tad, kad trīs-

ceturtdaļas no saules aizklātas, diena paliek jo tumša,

un nu ātri tumšums pieņemas, un kad saule vispār

aptumšota, tad diena pārvēršas dziļā krēslībā. Bet

tiklīdz kā viena saules mala top atsegta, tad arī gai-
šums acumirklī izplešas. — Pie pilnas aptumšošanas
mēs ap sauli vēl balti gaišu kroni redzam, kas sarka-

nus starus uz visām pusēm sūta. Taču ne ikreiz šī

kroņa spožums vienāds, dažu reiz tas it mazs un bāls,
dažu reiz atkal it liels un gaišs. Jau senlaikos to pa-

zina, bet visvairāk 1842. gadā mācīti vīri to skaidrāki

aplūkoja un sprieda, ka tas esot saules gaiss, kas no

mēneša neaizklāts un mums tālab redzams. Pie tā-

dām aptumšošanām mums gaiss paliek bišķi jo vēss,

un viegls vējš pūš. Citādi nekāds labums no tā nenāk.

Bet zvērus un putnus šāds notikums, kas tik reti at-

trāpās, savādi aizņem. Viņiem no dabas ir dots, gada
laiku un gaisa pārvēršanās iepriekš sajust, lai tie va-

rētu par sevi pie laika gādāties, bet saules aptumšo-
šanu tie iepriekš nesazin', tā tiem it nejauši uzbrūk;

tāpēc tos pārņem bailes un liela sajukšana: putniņi kā

trenkti apkārt skraida, suņi sāk kaukt, zirgi stāvu ce-

ļas un sāk skriet un t. j. pr. No puķēm citas aiztai-

sās, citas noliecas uz zemi. Taču aptumšošana īsā



185

laikā pāriet, un pēc tam atkal viss ir kā bijis un nebūt

nav jābaidās par skādīgu gaisu jeb citu kādu nelan

bumu no saules aptumšošanās. Priekšlaikos ļaudis
domāja, ka ģipte no gaisa krītot un tālab akasaizsedza

un paši izmisuši ceļos krizdami, rokas uz augšu cēla

un Dievu lūdza, lai savas dusmas novēršot. Tagad,

paldies Dievam, tādu māņuticību vairs neatrodam.

Mēneša aptumšošana tik pilnā mēnesī var notik-

ties, kad mūsu zeme, kas to laiku starp saules un mē-

neša ir, tam priekšā aizstājas un to apēno. Brīžam

viss mēness šai ēnā stāv un mums tad pillā mēness

aptumšošana, brīžam tik viena daļa no tā apēnota, vai-

rāk reizes taču tā ēna mēnesi nemaz neaizņem un

mums tad pilns mēness aiziet bez aptumšošanās. Pērn

oktobera mēnesī pret pusnakti mēness gandrīz vispār

tapa aptumšots, taču man nelaimējās to redzēt, jo

gaiss ap Tērpatu bij apmācies. Varbūt kāds no jums
būs laimīgāks bijis un šo aptumšošanu aplūkojis. —

Pie mēnešaaptumšošanās mēness mūsu acīm pavisam
pazūd, bet mēs to aptumšotu daļu redzam papriekšu

pelēku; jo vairāk tas top aptumšots, jo vairāk tas me-

tas iesarkans, un kad tas vispār apēnots, tad rādās

tumši sarkanā spīdumā. Pēc tai pusē, no kuras atkal

gaisma nāk, papriekšu smuki zils spožums rādās. Taču

ne pie visām aptumšošanām šādi pērves spīdumi re-

dzami, un rādās, ka mūsu gaiss pie tam vainīgs: pie
skaidra laika aptumšots mēness smuki sarkans, kad

gaiss vietām skaidrs, vietām apmācies, tad mēness rā-

dās pelēki sarkanā pērvē un kad viss tās vidus ar mā-

koņiem pārklāts, tad mēness it tumšs un mūsu acīm

pazūd.
Kad nu mēness mums tā visklātākā zvaigzne, tad

arī no viņa virsas daudz vairāk zinām, nekā no citām

pasaules lodēm. Visvairāk pēc tā laika, kad ķīķerus
iesāka taisīt (tagad priekš vairāk kā 200 gadiem at-

pakaļ), daudz vīru ar viņa aplūkošanu darbojās un

dažs labāki zināja mēnesī attapties, ne savā pilsētā,
kur dzīvoja. Papriekš tie domāja, lielāku vienlīdzību
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starp zemi un mēnesiatraduši. Tos lielus pelēkus ple-

ķus tie turēja par jūrām, tos pelēki iedzeltenus par

purviem, arī tie domāja dažu upi uzgājuši. Kalni un

lejas lielā pulkā atradās, un visvairāk lielus, varenus

uguns vēmējus kalnus tais ieraudzīja. Tāpēc nu vēl

cilvēkus, zvērus un stādus pielika klāt un zeme bij
gatava. Daudz gan par smiekliem, ganno tiesas bie-

zas grāmatas par mēneša iedzīvotājiem sarakstīja un

deva padomu, kā ar viņiem varētu sarunāties, jeb kā

uz turien' notapt. Vēl citi domāja, ka mēness no

mūsu zemes pašas cēlies un citreiz tur bijis, kur ta-

gad Lielā jeb Klusā jūra starp Ameriku, Āziju un

Austrāliju. Uz tādu vīzi tad jau nu gan būs no mālā-

jiem jeb dzelteniem cilvēkiem apdzīvots, kas viņas jū-
ras salās mājo, un no kuriem tas būs šķirdamies dzīv-

niekus līdzi paņēmis. Taču diezgan no šādām mel-

šām. Tagad, kur mēnesi labāki aplūkojuši, tagad,
diemžēl pavisam citādi par mēnesi spriež, un neko

vairs no tādiem mēneša cilvēkiem, kā mēs, ne-

grib zināt, nedz no tam, ka tur kādu reiz cilvēcīgāki
izskatījies, jeb kādu reiz cilvēcīgāki izskatīsies. Tā

vaina ir tā, ka tagad to lielu starpību starp mēneša un

zemes dabu pazīst, proti mēnesim trūkst gaiss, ūdens

un uguns, kāds uz mūsu zemes atrodas, un tāpēc tur

tādi cilvēki kā mēs, nevar dzīvot. Bez tam tur tas

smaguma spēks sešreiz mazāks nekā pie mums un

tāpēc priekš mūsu locekļu un dzīslu stipruma nebūt

nav derīgs. Turklāt mums arī netiktu 15 dienas no

vietas strādāt un atkal 15 no vietas gulēt (par gulē-
šanu īsti nemāku teikt). To pašu varam teikt no zvē-

riem un stādiem. Tā tad ganmēness mums tāklātākā

zvaigzne, bet viņa daba daudz jo savāda nekā pie
mums. Taču tālab negribam teikt, ka mēnesī dzīvi

radījumi nemaz nemājo, ikkatru pasauli Dievs, tiklab

kā mūsu zemi, būs pēc tanējas dabas ar dzīvu radību

apdāvinājis, bet kāda tā ir, tas mums nav zināms.

Visa tā lielā cerība ar ķīķeriem tos mēnesniekus pa-

šus ieraudzīt, arī nevar piepildīties, jo viņiem vajā-
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dzētu, ja maz, 50 reiz lielākiem būt nekā mūsu zemes

radījumi, lai tos kā mazas mušiņas lielu lielos ķīķeros

ierauga. Citi atkal teica, ka, ja arī viņus pašus nē,
taču viņu būvējumus, namus un pilsētas vajagot ie-

raudzīt.' Bet šādas lietas mūsu daba mums spieduse

taisīt; kādas mēnesniekiem pēc viņu dabas vajadzīgs,
to mēs nezinām, bet tik jau viņu darbi tiešām neiz-

skatīsies kā mūsu un viss, ko uz mēneša ieraugām,
rādās pašas dabas un ne mēneša iedzīvotāju darbi

esam. Tā tad mums nav vēlēts ar mēnesniekiem pa-

šiem iepazīties un viņu darīšanas aplūkot, kas mums

tiešām visiem patiktu, un dažs labprāt vēlētos, ka

mēness mums jo klātāku būtu; bet tad arī mēs mē-

nesim taptu vairāk pazīstami, un vai caur to mūsu

cienīga zemes māte, kuru viņš tagad kā savu valdi-

nieci bīstas un godā, viņa acīs vairāk cienā celtos, to

mīļi lasītāji paši spriežat. Taču citas lietas mēs la-

bāki varam aplūkot un ar mēneša virsu iepazīties.
Visvairāk viņa kalnus un lejas, to kalnu augstumu

un izskati mēs it brangi varam pārredzēt un aprēķi-
nāt. Jau citlaikos, kad vēl ķīķeri trūka, gudri vīri

no tā nevienāda spožuma sprieda, ka mēness neesot

līdzena apaļa lode vien, bet ka tur tāpat kā pie mums

kalni un lejas atrodamas, taču skaidri to vēl nedrīk-

stēja apliecināt. Tiklīdz ar ķīķeriem mēnesi varēja

aplūkot, tad arī atrada, ka mēness kalnaiņš un le-

jams un pie tam nevarēja šaubīties. —

Gan varbūt augstākas domas mūsu sirdi pacilā,
kad citas varenas lietas pasaules ēkā debess plašumā
uzlūkojam, nekā mēneša kalnus; taču tādu jauku iz-

skatu un tādu greznumu, kādu mēneša kalni mums

pirmā vai pēdējā ceturksnī rāda ķīķerī, gan velti de-

bess klajumā meklēs. Labā ķīķerī viss mums it

skaidri un tādā spožumā priekš acīm stādās, ka mēs.

to nemaz negaidījām, un dažs labs cauru nakti miegu
aizmirstu, ja tam laimētos saules lēkšanu jeb noie-

šanu pār kādu mēneša kalnu aplūkot. Kā jau teicu,
pirmā un pēdējā ceturksnī tas labākais laiks priekš
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mēneša aplūkošanas. Pilnā mēnesī gan visa vesela

puse apgaismota, bet tad mēs no tiem kalniem maz

ko varam izšķirt un viss rādās vien kopā un nav tā

saprotams. Turpretim mēneša ceturksnī kādā jaukā,
rāmā pavasaras vakarā aplūkoti, ikvienu pilnīgi ap-

laimos un iepriecēs. Tad ieraugām neskaitāmu pulku
kalnu no daždažādas izskatās, lieluma un augstuma,

un blakām tās it melnās kalnu ēnas, kas tās apkār-

tējās ielejas apēno un acīm redzami gan paīsinājās,

gan garāki izstiepjas; un arī tai tumšā malā tūksto-

šas gaišas dzirksteles un strīpiņas redzamas, kas tie

kalnu gali ir, ko vēl saule aizsniedz, kad jau tās lejas
tumšs krēslums apklāj. — Bet mēneša kalni daudz

jo savādi, ne mūsu zemes kalni. Uz zemes tie kalni

izceļas augstu pār zemes virsu un stiepjas garumā,

zarus uz visām pusēm izsūtīdami
— uz mēneša gan-

drīz ikkatrs kalns savu īpašu apaļu riņķi kā kāda

valle aplenc un ieslēdz ; ārpuse tam lēzena un zema,

turpretī iekšpuse stāvu un dziļu iegrimst, un kad

mēs tās iekšas piepildītu, tad no kalniem maz, kas at-

liktu, tā lielāka daļa no mēneša paliktu jo līdzena. Ta

tad ne kalni, bet dziļumi mēnesi dara nelīdzenu un

tāpēc tos iesākumā ar uguns vēmējiem kalniem sa-

līdzināja. Bet šādas domas nu gan jāatmet, jo tie

nevien pavisam citādi kā mūsu uguns vēmēju kalni,
bet no uguns vemšanas tur ar' nekā nav redzēts, nedz

manīts. — Tie dziļākie ir līdz 20.000 pēdām dziļumā,
daudz arī atrodas, kur ar kādām simtām pietiek.
Caurmērā jeb platumā citi tik pus no verstes, citi

atkal līdz 15, 20, 25 jūdzēm un vairāk plati; taču

tie lielākie jau vairs nav tik vienādi apaļi, kā tie ma-

zie, un tā valle daudz vietās ir pašķobusies un vaļā.
No tiem lielākiem kalnu katliem citus jau tāpat bez

ķīķera redzam un tie mums tumšāki rādās nekā ci-

tas vietas. Bet tos kalnus katru īpaši aprakstīt mums

abiem par daudz laika aizņemtu, tāpēc ņemat par

labu, ko no mēneša un viņa virsus īsumā stāstīju.
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Nieki, kas nav nieki, jeb zemes un viņas iedzī-

votāju aprakstīšana no kāda mēnesnieka.

Kad citus par pasauli un zvaigznēm gribam pa-

mācīt, tad, zināms, pienākas cieti pie tiesas un tai-

snības vien turēties un nevis to debess plašumu ar

viņa pasaulēm šā tā pēc savas gribas un patikšanas
izlikt un grozīt. Bet kad no zemes lietām runājam,
tad ne ikreizes mēdzam tik dievatiesīgi būt un tāpēc
arī lasītāji neļaunosies, kad šo stāstu „nieki, kas nav

nieki" lasīs.

Kāds mēneša iedzīvotājs mūsu zemi pārstaigājis

un atkal uz mēneša pārnācis saviem draugiem no tās

šādā vīzē stāstīja: „Jūs jau sen kārojāt vairāk par

to lielu, spožu bumbu zināt, kas jums tik koši pār

galvu lidinājās un mūsu pulkstenis dienā un mūsu

saule naktī ir. Nule kā no turienes pārnācis, daudz-

maz ko par to ar īsiem vārdiem teikšu. Par savu aiz-

iešanu un atnākšanu negribu daudz runāt un vairāk

stāstīt gribu, kā man tur klājās un ko tur piedzīvoju.
To tik gribu no sava ceļa pieminēt, ka pulku grūtāki

bij no turienes šurp attapt, nekā no šejienes turp.
Protat to varenu spēku, ar ko tā zeme visu, kas tai

tuvojas, pie sevis rauj, nebūt nevar salīdzināt ar

mūsu mēneša lēnu pievilkšanu; un tāpēc es nu arī

saprotu, kāpēc tas lielākais pulks viņas iedzīvotāju
visu tīko pieraut un sagūt. — Tur uzturēdamies gan

nevaru teikt, ka sveiks un it pie labas dūšas biju.
Visvairāk man rieba, ka tur tik lēni un grūti jāva-
zājas, un mērens lēciens, kādu mēs ikdienas bez bai-

lēm no saviem kalniem mēdzam lēkt, tur jau būtu

nāvīgs, tik smagi tur uz zemi atsitas. Uz viņu lie-

liem kalniem, kas nemaz lielāki nav par mūsu un tur-

klāt lēzenāki, nemaz nevar galā uzkāpt. Tādā vīzē

tad nu gan maz ko varētu uz priekšu tapt, ja zemes

iedzīvotāji nebūtu skunstīgas lietas izdomājuši, ar ku-

rām tie vieglāki un ātrāki kur aiztop. še es kādas

no tām uzbildētas līdzi atnesu, kauču gan mums tā-
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das nekad nevajadzēs, jo mūsu mēneša daba mums

nav tik pretīga. Tos sauc: ratus, kuģus, damfmašīnas

un vēl citādi, kas var visus tos vārdus atminēt. Ka-

mēr tālāk stāstu, te man vēl viena brīnišķīga lieta

jāpiemin, kas lielā pulkā uz zemes atrodas, ko ūdeni

sauc un kas mums še nemaz nav pazīstams, šis ūdens

ir tik mīksts, ka uz tā nemaz nevar iet un kad iekrīt,

tad gals arī drīzi ir klāt. Taču zemes iedzīvotāji viņu

daudzkārtīgi brūķē un apliecina, ka bez tā nemaz ne-

varot pārtikt nedz dzīvot, un daži teic, ka ar' pie

mums ūdens nevien papilnam esot, bet ka tie arī vīru

ar ūdens nēšiem uz mūsu mēneša redzot, kas mums

it sveša lieta. Tas ūdens tur vēl var citādi pārvēr-
sties. Jūs jau sen tos pelēkumus pazīstat, kas zemi

allaž apklāj un šķirstās un maisās uz priekšu un at-

pakaļ, šie mākoņi ir no tā paša ūdeņa un krīt atkal

pa laikam atpakaļ zemē gan kā ūdens, gan kā pū-

kaiņš baltums. Es jau redzu, ka jūs vairs neilgosa-
ties pēc tās lielās, jaukās zemes lodes, un brīnēsa-

ties, ka tur dzīvi radījumi vēl var iztikt. Bet te man

jāpiemin, ka tie priekš tādām vietām gādājuši, kur

tie var glābties un slēpties, un ko tie namus sauc.

Nabagiem ļaudīm ar' gan tādu vietu netrūkst, bet tos

nebūt nevar salīdzināt ar bagātnieku namiem, kas tos

visādā vīzē izgreznojuši; bet šie ar tiem pārlieku le-

pojās, un neapnika man tos no iekšas un ārienes rā-

rīt, gribēdami, lai viņus apbrīnoju. Taču gala nebūtu,
ja visu to gribētu izstāstīt, ko tie pret turienes posta
dabu cīnīdamies izdomājuši un izbūvējuši. Bet mo-

dīgi ļaudis, tie domā, ka nu pa visu pasauli, īpaši
mums, viņu klātākajiem kaimiņiem, tāpat vajagot
būt. Tie ar lielu pūliņu pūlējas ar skunstīgām acīm

mūsu mēnesi aplūkot un grib tādas pašas lietas ie-

raudzīt kā uz zemes un ātrāki tie nemaz negrib ti-

cēt, ka mēs dzīvojam, līdz tie nav tās atraduši. Tā

tad augstprātība! Tie domā, ka visām pasaulēm pēc
tiem jāskatās un tas pats jādara. Es viņiem gan ap-

liecināju, ka mums pavisam citādi darbi darāmi; ne-
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zinu, vai tie caur to būs gudrāki palikuši. Bet viena

lieta gan ir, par ko es galvu lauzīju un zemes iedzī-

votājus pašus prasīju, bet kā nelaimējās, tā nelaid

mējās izdabūt un saprast. Klausāties, tiem ir daudz

mazas, apaļas ripiņas, gan baltas, gan sarkanas, kas

roku no rokas iet un ar lielu štāti dotas un saņem-

tas un rūpīgi paglabātas top. Nekad es tās neesmu

redzējis jel kaut kur brūķējam, un taču tās derīgā-
kas un dārgākas lietas tie ar prieku par tām atdod,

un kas tās papilnam savācis (sarausis), tas pie vi-

siem lielā cieņā un godā stāv un priekš tā visi pūlē-

jas. Es viņus daudz dzirdēju par jauku gaisu un zilu

debesi runājam, bet pats es tādu nekad neesmu re-

dzējis, un viņu jaukākais gaiss man izskatījās bāls

un tumšs. Un pa lielākai daļai gadā debesi nemaz ne-

redz ; tie pelēkie mākoņi apvelkas vispār, ka ne saule

nespīd cauri, un taču viņi tādu laiku sauc par dienu.

Un kādas īsas dienas un naktis! Tikko es sāku do-

mas pa kārtai salikt, lai varētu par kādu lietu pārdo-
māt, te jau diena bij pagalam. Nakti es kādu zvaigzni
uzmeklēju, gribēdams to aplūkot, te jau atkal saule

lēca. Un ziemu tur gandrīz nekāda diena un nakts

nav, tik gaišāks un tumšāks krēslums pārmainās!

Tā tad nav jābrīnās, ka tie maz ko no citām zvaig-
znēm zin'. Ar mūsu mēnesi tie gan daudz pūlēju-

šies, bet arī daudz brīnišķīgu pasaku par mums iz-

pauduši. Ir savu pašu dzīves vietu tie vēl maz pa-

zīst, un daudz vietas ir uz viņu zemes, kur neviens

vēl nav bijis un ko vēl neviens nav redzējis. Tā vi-

ņiem tie abi zemes poli, ziemeļa un dienas vidus pols,
vēl nemaz nav pazīstami, kauču gan tie pūlējušies tur

notapt. Bez tam vēl lieli zemes gabali Āzijā, Āfrikā

un citās vietās, ko mēs jau sen pārredzam, bet kas

uz viņu lantkārtēm vēl tukši stāv. Tāpēc nav brī-

nums, ka tie maz vēl no pasaules ieriktēšanas zin' un

ka pie viņiem dažas ērmīgas domas atrod. Tā tie ap-

liecina, ka mūsu mēness tiem kādus akmeņu gaba-
his piesūtījis, ko tas no saviem uguns vēmēju kal-
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niem esot izsviedis. Es viņus papriekš lūdzu man

šādus nepazīstamus kalnus parādīt, un nu dabūju zi-

nāt, ka tie kalni, ar caurumu galā, caur ko tie laikam

visādas ugunīgas lietas un arī akmiņa gabalus iz-

sviežot, un ar šādiem uguns vēmējiem, pēc viņu tei-

kām, mūsu mēness pillu pils, un par provi tie rādīja
uz šo kalna valli, starp kuras mēs tagad esam sapul-
cējušies. Es viņiem gan apliecināju, šī esot tāda mie-

rīga un klusa vieta, kādu tie uz savas zemes varbūt

nemaz neatrod, taču bikses sāka trīcēt, ka netopu

nagos, jo dzirdēju teicam, ka arī kādi cilvēki jau esot

no tādiem akmiņiem nosisti un cita skāde notikuse.

Cik maz tie viens otru taupīja, to daudzreiz biju re-

dzējis un tāpēc svešinieks būdams jau nemaz neva-

rēju cerēt uz žēlastību. Bet pa laimi citi vīri arī ci-

tādi par šiem no debess kritušiem akmiņiem domāja;
vai tiem taisnība, to nemāku teikt, taču es tiku caur

to no nagiem vaļā. Citi atkal sūdzējās, ka vecs mē-

ness tos pie daža darba aizkavējot, un ja to darot,
tad tas nelaimi piesūtot, un šo to vēl mēnesim pār-

meta, kur paši vien tik vainīgi, bet ko tiem nemaz

nevar ieteikt; tāpēc Dievam teicu, kad varēju atkal

šurp doties uz mūsu mīļu mēnesi." Šo stāstījis, viņš
saviem draugiem ardievu deva, un visi izšķīrās. —Kas

jūs viņu reiz ziņu par mēnesi prātīgi caurlūkojuši,
jūs arī zināsiet, ko rakstītājs caur šo stāstu jums gri-
bēja mācīt. —

Komētas jeb astaiņas zvaigznes.

Arvien pa laikam kāda no šīm svešādām zīmēm
ar tādu spožumu gar debess velvi augšā kāpj, ka visi

zemes iedzīvotāji, kas citādi gan maz to uzlūko, kas

virs viņu galvām notiek, ka ar' tie it nejauši savas

acis uz debesīm griež, šīs zvaigznes, kas tiem tā ik-

dienas nelec un nenoriet, kā mūsu saule, un ar ko tie

nav kā ar savu cepuri apraduši, viņu sirdis ar brie-
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smām un bailēm pilda, un vecās māņu pasakas nāk

atkal klajumā. Bet rādās, ka cilvēku ciltei īsti

spriests, ilgu laiku maldīdamies apkārt meklēt, ka-

mēr tā pie taisnības un patiesības tiek. Tā arī ar ko-

mētām gāja un tālab dažam patiks aizrādīt, kā cil-

vēki no vecām dienām līdz šam laikam par komētām

tulkojuši. Citi tās turēja par tīrām ēnas bildēm, par

acu māņiem, jeb spožumu, kas no saules stariem ce-

ļas, citi atkal par slavenu mirušu vīru dvēselēm, kas

savu ceļu no zemes uz debesīm staigā, kur tie pēc kā

mūžīgas zvaigznes mirdzēdamas uz mums noskatās.

Virs zemes dzīvodami tie cilvēkus aplaimoja un ar

savu gudrību un varu to nopelnītu sodu nogrieza; pēc

viņu aiziešanas tā nopelnītā nelaime uzbruka. Tie-

šām jaukas domas priekš dziesmu rīmētājiem, to ne-

gribu liegt; bet ļoti jānožēlo tik, ka šis bij tik tas

piemais iesākums no tās aplamās komētu zīlēšanas,
kas tik ilgu laiku lielā godā stāvēja. Pēc cita nekā

vairs neprasīja, kā pēc tās nelaimes, ko šī Dieva soda

rīkste cilvēkiem nesot. — Vēl citi tās turēja par ļoti
augstiem mākoņiem; tik tas bij nesaprotams, kāpēc
tie nakti spīdot un dienu esot neredzami. Aristotels,
gudrs grieķu vīrs, atkal šādā vīzē par tām tulkoja:
Vienumēr karsti, sausi tvaiki no zemes augšā kāpj,
tur tie arvienu vairāk savienojas, top no saules kar-

stiem stariem aizdedzināti un cilvēkiem kā komētas

parādās. Degdamas tās vēl citus tādus tvaikus pie-
velk, kamēr zemi izsūkušas atkal izdziest. Bet tur-

klāt tas arī teica: Ja kāds skaidrāku ziņu pār tām

dod, tad es tam labprāt par to tencinātu. Taču viņa

pēcnākami šo tulkošanu par nešaubāmu taisnību uz-

ņēma un vēl savas domas par karu, badu, mēri un

citām nelaimēm pielika klāt, kas ar komētām esot sa-

vienots. Un kad lēti nekas ļauns nenotikās, tad tīri

it nemierīgi palika. Tā kādu reiz komēta rādījās, bet

nekāda nelaime nedz tuvu, nedz tāļu nebij uzejama,
un lielas bailes tāpēc ļaudis pārņēma. Te par laimi

kādā pilsētā piedzima teļš ar divi galvām un ļaudis
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apklusināja. Daudz sarakstīja lielas, biezas grāma-

tas, pie kuras debess zīmes tās komētas redzētas un

pār kurām zemēm tās stāvējušas, uz kuru pusi tā

aste rādījuse, un cik tā plata, gara un kāda no iz-

skatās bijuse un t. j. pr., un no šām lietām tad nu

sludināja, kādu nelaimi tā cilvēkiem piesūtījuse. Bet

kad nu tas nenotika, ko tie sludināja? Nu par to jau

bij gādāts, ka viss pa kārtai izdevās un ka meli ne-

tapa piedzīti, lai nāca kas nākdams. Proti, tai ne-

laimei jau nevajadzēja tūlīt uz pēdām notikties, tā

vēl pēc gadiem varēja uzbrukt, un — tā komēta jau

pate to nelaimi līdz nevadā, tā tik cilvēkiem to sludi-

nāja un ar to draudēja. Ja kaut kāda nelaime no-

tikās, — agri jeb vēlu, tai jeb citā zemē, vienalga —

tam bij taisnība; kad tā nenāca, nu tad cilvēku lūg-
šana un grēku nožēlošana bija Dieva dusmas novēr-

susi. Atrodam arī vienu medaļu no viņiem laikiem,
kas pēc kādas komētas parādīšanās tapa taisīta. Uz

vienas puses liela komēta redzama un apakš tās ļaužu

pulks ceļos kritis un otrā pusē lasāms: „Lai šī astaiņa
zvaigzne mūs māca no grēkiem atgriezties/ Grēku

atzīšana un nožēlošana tiešām teicama lieta, bet la-

bāki jau būtu bez komēšu gaidīšanas šo darbu iesākt

un savu grēcīgu dzīvi pārlabot. Pēc ar šādu uz

priekšu zīlēšanu vēl nebijā gan', sāka arī pagājušus
laikus priekšā ņemt un atrada, ka viena komēta esot

tos lielos ūdens plūdus zemei uzsūtījuse un arī pie ze-

mes radīšanas piepalīdzējuse. šāda māņu ticība vēl

17-tā gadu simtenī bij lielā godā. Bet šī pašā gadu

simtenī, gods Dievam, arī cēlās jo prātīgi vīri kājās
un skaidri pierādīja, ka komētas nedz zemes tvaiki,
nedz Dieva sodības rīkstes, bet ka tām tāds pat gods
pieder zvaigznes būt, kā citiem spīdekļiem, ko pie
debess redzam, tik ka tām citāda izskata no radītāja
dāvināta. No šī laika reti gadījās rakstītāji, kas paši
varbūt nemaz tam neticēdami tik peļņas pēc vecas

bābu pasakas no jauna ļaudīm priekšā ceļ. Komētas

ap mūsu sauli riņķo tāpat kā mūsu zeme un citas
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gājējas zvaigznes, bet viņu ceļi taču atkal jo savādi:

proti gājējas zvaigznes gandrīz it apaļā riņķī ap sauli

tek, komētu ceļš turpretī izstiepjas garenā riņķī, ko

elipsi sauc (uz tādu vīzi kā vannas apaļums), kura

vienā galā saule stāv. Tāpēc tās arvienu pa laikam

saulei jo tuvu klāt nāk, top vairāk apgaismotas un

mums tad kā komētas rādās. Pēc, kad tās sauli ap-

lēkušas atkal uz otru galu dodas, tad tās tāluma dēļ
atkal mūsu acīm drīz pazūd. Cik liels viņu skaitlis,
to vēl nevar īsti teikt, un tā lielākā daļa tik ar ķī-

ķeri redzama, četras no tām jau ir redzētas jau vai-

rāk reizes atpakaļ nākam un savu ceļu atkal no jauna
uzsākam. Vēl no kādām 30 citām tas ceļš ir aprēķi-
nāts, un kuras tādēļ droši varam gaidīt atkal atnā-

kam. Bez tam vēl 170, kuru ceļu gan ņēmās izrē-

ķināt, bet vēl nevar īsti droši spriest, vai tās vēl

kādu reizi atpakaļ griezīsies uz sauli, jeb vai, saules

robežas atstājušas, savu ceļu tālāk staigās uz citām

zvaigznēm. Tāpēc drīz gadījās, kas šīs komētās tā-

dās pasaulēs ieraudzīja, caur kurām tās tāļu viena no

otras stāvēdamas zvaigznes topot savienotas, un teica,
ka šīs komētas esot tādu radījumu mājoklis, kas ai

augstākiem gara spēkiem apdāvināti, kuriem tādēļ
vēlēts, pie visām zvaigznēm aizstaigāt un tās klātumā

aplūkot. Jaukas domas! taču ļaujiet man te ko pie-
minēt un neticu, ka tad jums šī lieta tik jauki izrā-

dīsies. Tās zvaigznes viena no otras bezgalīgi tālu,
un jo tālāki no saules, jo augstāki tā komēta savu

ceļu staigā. Kad nu aprēķina, pa cik laika tā līda

vienai no klātākām zvaigznēm aiztaptu, tad iznāk vai-

rāk kā 30 mii. gadu. No šī bezgalīgā laika tā tik īsu

brīdi saules un tikpat īsi tās otrās zvaigznes tuvumā

uzturas, un gandrīz visu to garo laiku tukšā tumsībā

savu ceļu staigā, zvaigžņu debesei nemaz klātāku ne-

būdama kā mēs. Tiešām tie šo lietu nebij vērā ņē-
muši, kas šo komētu ceļu tik jauku un mīlīgu aprak-
stījuši. Bez tām 200 aprēķinātām komētām vēl kā-

das 500 ir, no kurām tik var teikt, ka tās ir redzētas,
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bet no kurām vēl nekāda aprēķināšana nav mēģināta.
Tā tad to komētu skaits daudz jo lielāks par gājēju

zvaigžņu pulku, kas mūsu saulei pieder, bet tiešām

šīs redzētās komētas tik maza daļa ir no tām, kas ap
sauli riņķo, jo kad tās pa mazām jeb pa tāļu no mums,

tad tās paliek mūžam neredzamas priekš mums. Tā-

pēc viņu pulku spriež līdz kādiem simts tūkstošiem.

Caur savu dabu šīs zvaigznes no visām mums pa-

zīstamām zvaigznēm pavisam jo savādas, proti, tās

nedz no citām vielām, nedz no kādas ūdens, nedz arī

no gaisa slakas. No kā tad tās ir? Te mums jāteic,
ka uz mūsu zemes mēs tādas lietas nemaz neatrodam

un tāpēc neko īstu par tām nevaram izstāstīt; var-

būt viņas arī sastāv no daudz ļoti smalkiem puteklī-
šiem. Tik to mēs skaidri zinām, ka tās daudz, daudz

jo plānākas nekā mūsu plānākais gaiss un tāpēc gan

bezgalīgi lielas un daudz mii. jūdžu garumā būdamas,
taču brīnum niecīgas svarā. Kad jau tām gājējām
zvaigznēm, pie kurām daudz lietās lielu līdzību ar

mūsu zemi atrodam, taču katrai savus dzīvniekus

spriedām, tad tās komētas iedzīvotājus jau it ne-

kādā vīzē ar sevi nevaram salīdzināt. Tās gājējas
zvaigznes mums taču vēl cietu zemes virsu rāda, un

tām jel diena un nakts un gada laiki pārmijās, un

dažas citas lietas vēl tur uzejamas, kas tādā vīzē iz-

skatās, kā pie mums; un kad arī tas vēl mums ne-

pietiek, lai varētu tapt iebūvnieki uz Marta vai Ju-

pitera, tad taču viņu iedzīvotāji mums daudz lietās

varētu vairāk rada būt. Bet kā nu lai varētu salī-

dzināt komētu iedzīvotājus ar sevi,kur viss tas trūkst,
kas mums vajadzīgs un bez kā mēs nevaram iztikt?

Tiešām mēs no tiem nekā nevaram iedomāties. —

Pēdīgi vēl kāds vārds būtu jāteic par to, ka daudz bai-

dījās, šīs bezgalīgi lielās komētas varētu mūsu zemei

kādreiz skādīgas tapt, tās varētu ar to kopā satik-

ties un mūsu zemi citādi pārgrozīt jeb arī pavisam
sadauzīt, un ja maz, tad taču zemes gaisu ar skādī-

gām lietām vai lielu miklumu sajaukt. Un patiesi.



197

viena it nevainīga komēta 1832-tā gadā lielu nemieru

starp ļaudīm cēla. Proti, bij aprēķināts, ka šī komēta

it tuvu tai zemes ceļa vietai garām iet, kur zeme

1-mā decembrī atrodas, un ja šī komēta arī tajā pašā
mēneša dienā tur kādreiz trāpītos atnākt, tad abas

it tuvumā viena otru redzēta, šai komētai vajadzēja
1832-tā gadā rādīties, taču pavisam citā mēneša dienā

un tāpēc tāļu no zemes pašas. Bet šīs tuvās vietas arī

ļaudīm *) bij tikušas zināmas un tie pārmainīja ze-

mes ceļu ar zemi pašu, un jau īsten sataisījās uz pa-

staro dienu tai 1-mā dcc. 1832. gadā. Varam droši

par apmierināšanu teikt, ka tādas bailes tik muļķība,
jo jau redzam, komētas tik varen plānas, ka nedz

zeme, nedz mēs to ne manīt nemanītu, ja tā ar mīļu
zemi satiktos; mūsu gaiss, kas vairāk kā desmit jū-
dzes stiepjas augstumā, tās jau no mums aiztur; un

patiesi 1819-tā gadā mūsu zeme caur vienu komētas

asti cauri gāja, un taču zeme netapa nedz sagrozīta,
nedz arī gaiss palika slikts, un mēs paši to nemaz ne-

manījām, tik astranomiem tas bij aprēķināts un tālab

zināms.

Šais un pērnajās lapiņās mēs īsumā par zvaigžņu
debesi un viņas ieriktēšanu esam runājuši un še nu

varbūt pieklāsies atskatīties atpakaļ, kādu labumu un

mācību mēs no tam esam smēlušies. Zinu, rāsies

diezgan tādu, kas šo pamācīšanu nebūs diezgan cie-

nājuši un kas teiks: kam prastiem, nemācītiem ļau-
dīm tādas ziņas vajaga? uz ko tās tiem var derēt?

un daudz vēl citādu valodu netrūks. Taču ticu, ka

velti nebūšu rakstījis, nedz arī tie, lai arī nemācīti

cilvēki, kas prātīgi šos rakstus caurlūkojuši, būs savu

laiku par velti zaudējuši. Dabas un debess prātīga
aplūkošana un riktīga gudra saprašana ir tā, kas

māņu ticību un viņas netiklus izperinājumus jau no

veciem laikiem apkarojusi. Skatāmies tik atpakaļ uz

*) Ar šo vardu še nozīmēju visus, augstus un zemus, bagā-
tus un nabagus, bez tiem mācītiem zvaigžņu un dabas prātīgiem
vīriem.
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pagājušiem laikiem un mēs redzam nevien nemācī-

tus ļaudis šīs māņu saitēs saistītus, bet arī mācīti un

augstāki ļaudis no tiem nav svabadi. Tie varas darbi,
kas ar māņiem mūžam savienoti un par ko mums

tagad drebuļi pāriet pār kauliem, kad no tā dzirdam

vai lasām, taču gan nebūs vēl tas vislielākais ļau-

nums, ko māņu ticība ļaudīm atnesuse. Kas ir pasau-

les daba un viņas likumi māņu ticīgiem? Viņi taī ne-

ierauga visgudra un spēcīga Dieva mājokli, bet tumšu

baidekļu vietu, ko viņu māņu pillā sirds perinājuse;
tie nevar nekādus tīrus priekus no tās smelties, viņu
gars pie viņas jaukumiem nevar pacilāties, viņiem
turpretī jēbēg no šīs spoku alas, kas tos visur sle-

peni uzgaida un pret kuriem viņi jūt sevi nespēcī-

gus un vājus. Kas tik drusku no ikdienas būšanas

savāds un ar ko tie nav jau apraduši, tas tiem tūlīt

bailes un briesmas sirdī ceļ, tie vairs nav viņu mīļā

radītāja, bet dusmīgā atriebēja darbi. Vēl tumšāki

es jums šo lietu varētu priekš acīm stādīt, taču lai

labāki nogriežam savas acis no šīs bēdīgās lietas. Lai-

mīgs, kas caur dabas prātīgu aplūkošanu no šiem

māņu neceļiem top pasargāts! Dabas mācības un da-

bas mācību izplatīšana līdz pat zemākām ļaužu šķi-
rām ir tas ierocis, caur ko šī māņu ticības čūska, kas

daudzkārtīgā ģīmī un mums pašiem nezinot mūsu

vidū mīt, caur ko šī var patiesi galēta kļūt. Tiešām

nāks laiks, kur tā būs pārvarēta un vairs savu galvu
neuzcels, un tad cilvēki patiesi savu dzīvības laimi,
ko viņu Radītājs tiem piesolījis, bez mitēšanāsbaudīs.

Dzīvu radījumu valoda dabā.

Dabas dzīvi radījumi tiklab gaisā, kā virs un

apakš zemes dažādā vīzē, gan smalkā un rupjā, gan

augstā un zemā, stiprā un vājā, jaukā un nejaukā,
līgsmā un bēdīgā balsī savus priekus, sāpes un gri-
bēšanas rāda. Lauvas rūc pēc laupījuma un prasa
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sev gaļu no Dieva. Viņš dzird viņu balsi un tos baro.

Tiesa, maz zvēru māk savu lūgšanu tādā stiprā balsī

Dievam priekšā likt kā lauva; un kā zinām, viņš pats

arī sev gaļu sagādā, kad no debesīm tam netop pie-
sūtīta. Lauvas rūkšana ir briesmīga, bet skāde, tik

vienādā nejaukā balsī vien. Un kad īsti klausāmies,

tad gandrīz pie visiem četrkājīgiem zvēriem maz no

īsta skaidra valodas balsa dzirdam, visiem tik vairāk

neskaidri, samaitāti, saspiesti toņi un skaņas vien

ir. Gan daudz pārāki būdami iekš valodas par insek-

tiem, kā mušām, siseņiem, kukaiņiem un citiem tā-

diem kustoņiem, viņi taču ne ēnoties nevar salīdzi-

nāti tapt ne ar to klusāko putniņu. Tie četrkājīgi
zvēri vairāk tik pie sāpēm un kad ēst grib, savu mel-

diņu vaļā laiž.

Truši, zaķi un citi šādi radījumi tik tad mēdz uz-

svilpot, kad tos aiz ausīm sagrābj, jeb kad suns tiem

zobusāpes dara, un it lielās briesmās arī kurmis sāk

rukšķēt. Kauču nu gan zvēru valoda tik vienāda un

nabaga, ka mūsu ausīm kā neiezīmējama un neapzī-
mējama brēkšana, bļaušana, maurošana, rūkšana un

t. j. pr. izliekas, taču atkal ikkatram lopam sava īpa-
šība un savādība balsī un skaņā, caur ko to no citiem

var izšķirt, un tāpēc arī jēriņš drīz savu māti atrod

daudz brēkādamu aitu starpā. Zirgam tik priekš īpa-
šām gribēšanām un sāpēm ir balss. Bet te man jā-
piemin, ka starp cilvēkiem uzaudzis zirgs daždažādā

vīzē savu zviegšanu māk izgrozīt, turpretī meža zirgi
savos tuksnešos auguši tik vienādā balsī vien zviedz.

Cik lēni, jauki un patīkami zviedz labi audzināts zirgs,
kad to viņa kopējs glāsta! Mirdama zirga balsi ne-

viens neaizmirst, kas viņa nāvi straujā straumē, vai

pie dižgabalu rūkšanas ir redzējis. Tas ass trumētes

balss, ar ko brīvs zirgs savā piktumā ienaidniekam

virsū brūk, ir briesmīgs un iet caur visiem kauliem,

visvairāk, ja viņa dzedras stāvu celdamās krētes un

viņa dusmu pilnas, degošas acis uzskata. — Kaķu va-

lodu un mūziķi ikviens diezgan pazīst, kad atminas
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par tām briesmu pilnām, klusām pusnaktīm, kur tie

gaudodami un ņaudēdami to no miega modināja. Bet

tās briesmas zūd un mums stingstot jāsmejas, kad.

viņus redzam kopā savu meldiņu velkot. Stalti sēž tas

drošākais, stiprākais un smukākais runča kungs savu

mātīšu vidū. Viņš velk gaudlgi rāmi savu resnu mel-

diņu, viņu kā nekā izgrozīdams un izlocīdams un ska-

tās briesmīgi ar savām degošām acīm apkārt. Tās

kaķes ap viņu sēdēdamas šad un tad arī savu mūziķi
pieliek klāt; vienai par otru dusma, arvien jo platāki

atpleš savas bārzdaiņās lūpas un jo piktāki zobus

rāda. Te nejauši viena sper otrai pa ausi, šī cērt tai

pretī par ģīmi. Nu arī citi klūp kopā, ķeras aiz žau-

nām, sāk pūst, spļaudīt, čukstēt, šķaudīt, sprauslāt,
grābstīt, kost un plēst, iesākas vispār liela batalja un

kaušanās, kamēr visi laiž kājas vaļā uz visām pušu
pusēm bēgdami. Tad ikkatrs, bez biedra, šī klusā

naktī iet pacierēt, kamēr atkal kāds pāris sastājas,
un kaušanās atkal ceļas no jauna, kamēr atkal iz-

šķiras, un izmodināts guiētājs domā: „Nu, paldies
Dievam, būs miers," un sataisās savu aizkavētu

miegu panākt. Bet kas dos! tagad atkal citiem di-

viem jāiztiesājas un viņam apakš paša loga. Ko tu,

nabags, darīsi, — kam ausis, tam jādzird! Nu lai

tad arī dzied, kam dziesma ir dota; viņiem tāpat sa-

vas ziņģes, savi prieki, savas bēdas. Kādam pavie-
glam kungam, kam darba nebija, prātā šāvās tās da-

žādās smalkās un rupjās kaķu balsis par ērģelēm brū-

ķēt. Viņš sameklēja daudz runču un piesēja tos pēc
viņu balsīm lādē. Tai bija tādi paši spiežamie ie-

riktēti, kā jau pie ērģelēm, un ikreiz spiežot, viena

adata tai derīgā kaķu astē dūra. Kam šī aste piede-
rēja, tas zināms savā meldiņā iebļāvās un tā tad

brangi varēja spēlēt, šis gudrais kungs iemācījās
spēlēt, un ļaudis dabūja smieties. Vēl cits kāds vīrs,
nemāku teikt kur un kad, uz tādu pašu vīzi no dzī-

vām cūkām ērģeles uzbūvēja un tās spēlēja, cūkām

pie astēm raustīdams.
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Valodas vizē, kauču gan ar maz un īsiem vārdiem,

tie zvēri, kas baros kopā turas, savā starpā sarunā-

jas. Tiklab elefanti kā ērmi jeb affes, ari kalna ka-

zas un citi zvēri vaktes uz visām pusēm nostāda, kad

sev kādu barību grib laupīt. Kad vaktnieki kādu ie-

naidnieku redz, tad tūlīt ar savādu balsi tiem citiem

par to ziņu dod, kas tos saprot un aizbēg. Diezgan
arī visiem zināms, ka ērmi jeb affes drīz iemācās

sava kunga vārdus un pavēlēšanas saprast, un riktīgi

pēc tām dara. Tas lielākais valodnieks starp četrkā-

jainiem zvēriem ir mūsu mājas suns. Labi uzaudzi-

nāts un cilvēcīgi kopts suns ir apdāvināts ar gudru
prātu un saprašanu un ar īstu runas un valodas

spēku priekšā un pakaļā, no galvas līdz pat astes ga-

liņam. Kādā grāmatā arī atrodam apgalvotu, ka suns

varot ar asarām raudāt un ar smiekliem smieties.

Cilvēku valodu viņš uz mata saprot, to katrs zin'.

Bet viņš savā prātā arī var domāt. Kāds suns dzi-

nās vārnai pakaļ, kas kādus vārdus mācēja izsaukt.

Vārna redz, ka ar bēgšanu nieki būs un ka suns pie
nogrieztiem spārniem ķeras klāt; tik laba kurāža

vēl var glābt. Ātri atgriezusies sunim briesmīgi uz-

sauc: „Zaglis, zaglis!" sunim pāriet šaušalas pār
kauliem. „Cilvēka balss! tas labi nebūs," viņš domā.

Sviežas apkārt un asti kāju starpā saķēris, laiž vaļā,
ko kājas nes. Kad mācītam sunim prasa: „Kā suns

runā?" tad šis savā valodā mēdz atbildēt: „Vau y

vau!" Bet stāsta, ka kādi suņi esot arī iemācīti cil-

vēku valodā kādus vārdus izsaukt; taču tagad vairs

neviens godīgs suns ar tādu gudrību neielaižas un pa-
liek labāk pie savas no dabas dotas vau — vau — va-

lodas, kurā tas labāki un gudrāki māk sarunāties.

Bez tam viņš arī prot smilkstēdams lūgt, kaukdams

sliktu mūziķi apmēdīt, asti kustinādams savu mīle-

stību, labprātību un prieku parādīt, ar priekškājām

atgādināt, lai to pie galda neaizmirst, viņš prot galvu
viltīgi gudri uz vienu pusi turēdams ar vienu stāvu,
otru nolaistu ausi savu modrību, uzmanību un uzpa-
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sēšanu izrādīt un vēl daudz citādus gudrus manierus

pie prieka un bēdām, pie līdzcietības un nožēlošanas

v. t. pr. Ar šādu atestātu, mans mīļais Britān, tu vari

ar mieru būt! Bet cik jauka un bagāta ar' tava va-

loda ir, taču jauku meldiņu tu neproti uzņemt; tur-

pretī tava dziedāšana nelabā slavā stāv. Tāpēc, mī-

ļais, paliec klusu un laid vaļas tiem koku un gaisa ie-

dzīvotājiem, tiem spārnainiem viegliem, savā vaļā
brīviem, jauki apģērbtiem un pušķotiem putniņiem,
kas lēkādami un lidinādamies cauru mūžu dzied, ziņģē,

trallina, čirkst, svilpo. Daudz un pulka ir par jūsu
dzīvi un mīlību, jūs putniņi, par jūsu dziedāšanu un

skriešanu no veciem laikiem līdz mūsu laikiem no

gudriem vīriem rakstīts; bet visi šie augsti kungi bij
pardaudz gudri un mācīti, nekābūtu varējuši šos jūsu
vientiesīgi-jaukus, līgsmus, priecīgus, pārgalvīgus
dzīvības un ziņģu priekus saņemt. Tik retiem jauku
dziesmu līmētājiem esot putnu dievene vēlējusi putnu
valodu un dziesmas saprast, kā mums vecas grieķu
pasakas teic. Pēc ar putnu valodu vien vēl nedevās

mierā, sāka arī viņu skriešanu prātot un zīlēt, un tā

mēs atrodam, ka viņos laikos zīlnieki visās lietās pa-

priekš uz putnu skriešanu lūkoja, vai tie uz labu, vai

kreisu pusi devās, vai no šīs vai tās puses nāca un

t. j. pr. Tā arī daži cilvēki savās darīšanās nepra-

sīja no gudriem vīriem padomu, bet no putniem nu

cerēja ar to labāki tikt cauri, nekā šos laikos. Lai nu

ar šām lietām būtu kā būdams, bet tiesa, ka putniem
starp visiem lopiem tie gudrākie valodas rīki un tā

vieglākā galva priekš pulka toņu un meldiņu saņemša-
nas. Tā kaula jeb dvašas rīkle viņiem uz to labāko

ieriktēta, tā kā viņu kā bazūni pēc vajadzības var pa-
īsināt un atkal garāku izstiept, un to ikkatrs puika
jau nezinādams zin', jo viņš gan nebūtu ar zošu vai

pīļu rīkli klaigājis un pēgājis. Bet ka starp cilvēkiem

dziedātājam un muzikantam vajaga no dabas ar dzie-

smu spēku apdāvinātam būt, tā arī pie putniem šī

dziesmu dāvana ir iedzimta: vārna mūžam paliks
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vārna un neiemācīsies lakstīgalas dziesmu. — Kāda

bagāta pilnība un savādība no dziesmu meldiņiem
mums jaukos pavasaras rītos no skaņa meža atskan!

Tiklīdz kā jau krēslā rītā kāds savu knābeli no spār-
niem izvelk un sarkanu rīta blāzmu apsveicina, ieklau-

sās arī otrs un trešs, nostrīķē savu degunu un tad

lustīgi no visas krūts līdz velk; drīz viss mežs skan

un trīc, kā kad katra lapiņa šūpodamās dziedātu,

līgsmotu un gavilētu. Uz reiz paliek viss klusu kā iz-

miris ! Kā tas nākas? Jā, piepēži kāds mazais dzie-

dātājs vienu bailības noti tai prieka dziesmā uzsvilpo.
Ikkatrs, ir tas muļķīgākais tītars, tūlīt saprot, ko tā

nozīmē: vanags lidinājās pāri, un visi paslēpjas dziļā
zālē un kuplos zaros, un sauc tos cālīšus patvērumā

un paslēptuvē. Tā tie mīļi mazi putniņi no olas

sākdami dziedāt vēl mirdami sev kapa dziesmu uz-

dzied. Zināms, šī slava nepieder visiem spārnainiem
zvēriem. Lakstīgala ir putns, bet krauklis arī ir

putns. Jūras putniem visiem bēdīga, gudīga, sēra

un griezīga dziesma, tāpēc ka jūra caur saviem rūk-

damiem viļņiem tiem sēru, nejauku meldiņu māca.

Tītars tik buldurē. Pūces gaudīgi pa naktīm brēc

un ūkšķo un dažam mirstamam un mirējam daudz

mokas dara. Starp peldošiem putniem vecos laikos

gulbim to pirmo vietu, to ķēniņa godu tiklab izskatā

kā dziesmā ierādīja. Mirdama gulbja dziedāšanaesot

bijusi tā jaukākā, saldākā. Mūsu laikos vai nu gul-
bis savu dziesmu balsi, jeb mēs savas ausis priekš
viņa dziedāšanas esam zaudējuši; vēl viņš gan lepni
un stalti pa meža dīķiem un ezeriem peld, bet vienādi

kluss būdams un tos ļaudis malā tik greizi uzskatī-

dams. — Nu, kā tad stāv ar mūsu skaņu dziedātāju
gaili, kas ar lepnu seksti, stīviem lieliem un asiem

piešiem apkārt cierē? Viņam nevajaga no grāmatas

dziedāt, tas dzied savu dziesmu acis aismidzis, jo tas

to skaidri no galvas prot. Un tas nav vis nieka vīrs,
kad viņš klusā naktī savu varenu balsi vaļā laiž, kas

tāļu jo tāļu dzirdams, tad visiem velliem un citiem
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tumsības gariem un spokiem spēks un vara uz ze-

mes zuduse un tiem jābēg projām, kā veci ļaudis saka.

Un iekš korāna, turku ticības grāmatas, stāv rak-

stīts:
„
Balts gailis debesīs ik rīta eņģeļu korus pie pā-

tariem sauc; viņa skaidrā, skaņā balss iet caur visu

pasauli. Cilvēki savā grēka miegā snauzdami to ne-

dzird, bet visi gaiļi virs zemes to dzird un uzdzied

līdz tam lielam Dievam jauku slavas dziesmu." Ir kri-

stīgiem ļaudīm. laikam bij citkārt šāda ticība un tā-

pēc viņi gaili baznīcas torņa galā stādīja. Bet diem-

žēl, jeb paldies Dievam, tagad tāds gailis mums vēl

tik vēju rāda. Pieminama vēl ir viņa uzvarēšanas

dziesma. Ir redzēts, ka gailis iekš kaušanās nāvīgi

ievainots, ar asiņainu krūti, bet kā uzvarētājs vēl

vienu reiz no visa speķa dūšīgi uzdzied, gribēdams
savu virsroku zināmu darīt. Tā viņš ik reiz, kad kur

nagos bijis un laimīgi izmucis, lielīdamies mēdz uz

sētu lēkt, ar spārniem sasist un savu dziesmu tā skaņi

uzraut, ka visi kaimiņu putni to dzird. Gaiļi arī cil-

vēkiem palīdzējuši ienaidniekus karā uzvarēt, jo no

divi tādām kaušanām mums ir it skaidras ziņas. Vien-

reiz Temistokls, grieķu kara vadonis, savus noguru-

šos zaldātus uzmudināja, tiem divi gaiļus rādīdams

kaujoties un sacīdams: „Jūs, vīri no Atēnām, šie gaiļi
liekas tik slavas dēļ tā stipri turas, un jūs karojat
savu dievu, savu sievu un savu bērnu labad. Vai jūs
tad gribat palaisties?" Tie saņēmās dūšu un vinnēja.
Otru reiz 1793-šā gadā, kad eņģlandieši ar spran-
diem karoja, eņģlandiešu admirāļa kara kuģis jau bija
caurs sašaudīts un bez masta, un viņi jau domāja,
ka paspēlējuši. Te admirāļa gailis lēca uz atlikušā

masta stuburi un ar spārniem sasizdams droši savu

ķiķeriķī starp lielgabalu rūkšanas un pulvera dūmiem

iztrumetēja. Ikkatrs saņēmās drošu dūšu, kaušana

no jauna iesākās, un eņģlandieši vinnēja. Tās teica-

mās vistiņas meldiņu, kas ar mīlīgu balsi savus ma-

zus cālīšus pie grauda aicina, gan nekā daudz neva-

ram slavēt. Viņa arī par daudz lielās un sevi izslavē,
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visiem izkladzinādama, ka olu dējuse. Taču negribu
to tādēļ tik varen vainot; daudz ļaužu jo trakāki kla-

dzina savu darbu tikko iesākuši, kas turklāt arī vēl

vanskars ir. Aizmirstu mēs nevaram pamest ir vārnu

pelēku melnsvārci, kam pārliekām lunkana mēle un

kas drīz visu iemācās pakaļ pļāpāt, ja tai tik mēle

top raisīta. Pie veciem grieķiem un romniekiem viņa

bij tā lielākā zīlniece un pareģe, pie veciem vāciem

praviete un pie mums tagad liela blēdniece un zagle
Citreiz kraukļiem un vārnām daudz bij daļas pie kār-

tavām. Ir tagad vēl mums šie melnsvārči, zilvamži

nav piemīlami, netik vien tāpēc, ka tie nevar savus na-

gus valdīt, bet arī ka tie vispirmāk un ātrāk iemācās

tos aizliegtus gānīšanas vārdus: zaglis! blēdis! spic-
buks! slepkava! No mājās uzaudzinātām vārnām ir

ļoti jāsargājas, tās var lielu nelaimi padarīt. Ir re-

dzēts, ka viņas degošas ogles iznēsā un papīra gaba-
lus salasījušas ugunī met un tad no visas sirds par to

gaišu liesmu priecājas, žagatas, strazdi un citi tādi

rudvamži ir lieli pļāpas un ar* drīz kādus vārdus ie-

mācās. Taču šī lieka skunste nevienam nekādu la-

bumu nenes, bet tā jaukā dziesma un valoda, kas daudz

putniem no dabas ir dota un ko tie no saviem vecā-

kiem ir mācījušies, tā ikkatra cilvēka sirdi iepriecē.
To ikviens diezgan būs sajutis, cīruli, lakstīgalu un

citus jaukus dziedātājus klausoties.

Pērkons.

Gan lēti nerāsies tāds cilvēks, ko pērkons dziļi ne-

aizņemtu sirdī; visi, mācīti un nemācīti, to gan ap-

brīno, gan ar briesmām un bailēm uzlūko. Tās ne-

mācītās pagānu tautas, no kurām eiropieši šīs pēdī-

gos gadu simteņos Āzijā, Āfrikā un citās pasaules da-

ļās iepazinās, piešķīra pērkonu un zibeni savam aug-
stākam dievam, kurš caur briesmīgu pērkona balsi

cilvēkam savu dusmību zināmu darot, un ugunīgas zi-
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bens bultas uz saviem pretiniekiem šaujot, šādu ti-

cību atrodam arī vecos laikos pie grieķu, jūdu un ci-

tām vecām tautām; arī veci latvieši ar to vārdu

„Pērkons" nozīmēja savu augstāko dievu, kas ar savu

zibeņa ieroci zemi un debesi pārvaldīja. Gan daži prā-

tīgi grieķu vīri jau toreiz citādi sāka domāt, bet tie

tika par Dieva zaimotājiem turēti un tas lielākais

pulks palika pie savas ticības. Un diemžēl vēl šodien

arī pie mums šāda mācība, ka pērkons esot Dieva

dusmu balss un zibens viņa soda ierocis, top bērniem

no pašas mazotnes galvā un sirdī iekalta un tāpēc

„Vectēva rāšanās" tos vēl vīrā būdamus izbaida.

Caur šādu bērnu audzināšanu ceļas tās aplamās bai-

les no pērkoniem un ne caur to, kā kad varen daudz

nelaimes pie pērkona gaisa notiktos; tiešām daudz

vairāk jādami sev kalu lauž, vai malku cirzdami sev

nāvi padara, nekā no zibeņa tiek nosperti, un taču

vai tad tāpēc kāds baidīsies zirgam mugurā kāpt, jeb
cirvi rokā ņemt, un zirgu un cirvi par nelaimes tē-

viņiem turēt? Tāpat arī neviens gudrais cilvēks ne-

teiks, ka ūdens un uguns mums par briesmām un sodu

radīti, kauču gan daudz tai noslīkst un daža ēka ar

uguni aiziet. Un ja zibens Dieva soda ierocis, kāpēc
tad viņi daudz reiz par velti nevainīgus kokus sa-

skalda un sagruzdina, vai tam jau ļaundarītāju pie-
trūkst, kurus tas varētu sodīt? — Pērkons un zibens

patiesi nav mums par sodu un briesmām radīts, un

tādi, kas pērkonos grib atrast nikna Dieva rīksti,
tādi tiešām nesajūt un neierauga šai pasaules ēkā da-

bas likumos mīļā Dieva, visgudrā radītāja darbus un

mājas vietu, tādiem Dievs nav dabu priekš aplaimo-
šanas, bet soda dēļ iestādījis. —

Bet mēs varbūt ar pērkonu labāki iepazīsimies un

tad ar to labāki draugi tapsim. Taču papriekšu mums

viena lieta vērā jāņem, kas daudziem no maniem la-

sītājiem vēl nebūs pazīstama un bez kuras pērkoni
un zibeni nevar saprast; šo lietu jeb riktīgāki šo spēku
sauc elektrību (Elektrizitāt). Proti, kad kādu sviķa
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gabalu ar vilaiņu drānu, vai kažoka lupatu berž, tad

tas iedabū savādu spēku, ko elektrību sauc, un velk

mazus papīra gabaliņus un citas mazas vieglas lie-

tas pie sevīm klāt. Un ne sviķiem vien šāds spēks

piemājo, ir citām un īsteni visām lietām šāda daba,
tik ne pie visām tā tik lēti nomanāma. Kad nu labi

lielu sviķa rausi uz tādu vīzi berž, tad arī bez tam

vēl spraigādamas dzirkstelītes no tā lec ārā, ja pirkstu
šim sviķim pieduram, un it savādi sīvi tai vietā ie-

sāpas. Ar īpašiem glāžu rīkiem, kuros daudz elektrī-

bas sakrāj, var it lielas, skaņi sprēgādamas dzirkste-

les dabūt. Tā tad priekš vairāk, kā 100 gadiem at-

pakaļ kāds mācīts vīrs Ziemeļ-Amerikā, Franklins

vārdā, kas ar šādām lietām darbodamies itin lielas,
skaņas dzirksteles bij dabūjis, tās salīdzināja ar zi-

beni un pērkonu un paskubināja arī citus mācītus vī-

rus, lai raugot izmeklēt, vai gaisā un mākoņos
elektrība atrodama, caur ko pērkons varētu celties.

Bet kā šo darbu lai bij iesākt? Pirmā kārtā bij jā-

paceļas līdz mākoņiem gaisā, un otrā kārtā vaja-
dzēja tādu lietu, ar kurām gaisa elektrību varētu sa-

just un pierādīt. Franklins jau priekš tam bij at-

radis, ka visas spicas lietas no metāliem (kā: dzelzs,
misiņa, vara, sudraba v. t. j. pr.) elektrību no citām

elektrīgām lietām tā sakot iekš sevi iesūcot un tad vai

mazas dzirksteles izsprēgājot, vai caur savu pie-
vilkšanu šo elektrību rādot. Viņš nu gaidīja, lai viens

augsts tornis, ko Filadelfijas pilsētā būvēja, gatavs
nāktu, uz kura viņš gribēja tādu spici uzstādīt un

mākoņu elektrību izmeklēt. Bet nevarēdams to lēti

gatavu sagaidīt, viņam citas domas prātā šāvās. Viņš
ņēma tādu papīra pūķi, kā pilsētās zēni pie šņores
mēdz gaisā laist, pietaisīja galā dzelzs spici un devās

pie pērkona gaisa uz lauku, gribēdams šņores apakš-
galā to iesāktu elektrību izmeklēt. Viens pērkona mā-

konis, no kura viņš daudz cerēja, pārvilkās pūķim
pāri, bez kā Franklins kādu elektrību apakšā būtu

manījis; vēl citi aizvilkās garām un ne bišķi no elek-
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trības apakšā nerādījās, tiešām tāpēc, ka šņore
elektrību nelaida cauri. Pēdīgi, kad šņore no lietus

ieslapināta elektrību vairs neaizturēja un tā varēja
lēti no augšgala, kur dzelžu spice to no mākoņiem ie-

sūca, uz apakšu doties, izlēca viena dzirkstele un

drīz daudz citas. Kāds cits vīrs, Rornos vārdā, vēl lie-

lākas dzirkstēs dabūja tāpēc, ka tai diegā viņš, pie kā

pūķis piesiets, iepina smalku metāla drāti jeb stīgu,

caur kuru elektrība lētāki varēja no augšas uz apakšu
staigāt.' Citi atkal augstos kokos un torņu galos tādas

spicas dzelzes stangas uzstādīja un it lielu lielas dzirk-

steles dabūja, tā kā vairs nevarēja šaubīties, ka pēr-
kons un zibens caur gaisa elektrību ceļas. Bet no ie-

sākuma daudz bija vēl par drošiem pie šī darba, ka-

mēr elektrības spēks tos mācīja sev vairāk sargāties;
tā kāds vīrs Pēterburgā, Richmans vārdā, kas neap-

domīgi ar šīm lietām darbojās, tapa no vienas lielas

dzirksteles, kā no zibeņa nosperts un arī citi bij kā-

dus labus triecienus dabūjuši, kas tos gudrākus da-

rīja. — Te man vēl jāpiemin, ka tik tad no tās metāla

drāts var elektrīgas dzirksteles dabūt, kad apakšgals,
ko rokā tura, no tādas lietas taisīts (par provi no glā-

zes, vai zīda), kas elektrībai neļauj caur sevi tāļāk iet

un izklīst, un tāpēc sakrāj usēs elektrība ar varu

dzirksteles vīzē lec pāri uz tādām lietām, caur kurām

tā vieglāku ceļu atrod; turpretī ja to metāla stīgu
rokā tur, jeb tiešam ar zemes virsu savieno, tad no

elektrības neko nemana,jo šīs lietas (arī mūsu miesa),
to lēti caur sevi cauri laiž, tā nekur nevar sakrāties,
bet pa zemes virsu izklīst un pazūd, šo arī virsmi-

nēto Franklins vērā lika un viņa jautrs, gaišs prāts
drīz daudz labuma no tam smēla, proti viņš uztaisīja
zibeņa novērsēju, šis ir taisīts no vienas spicas me-

tāla stangas, kas pār kādu ēku uzstādīta un caur labi

parupju dzelžu, jeb vara drāti ar zemes savienota. Te

kāds lasītājs iesauksies: Kā tā var zibeni novērst?

Dzelžu spice jau, kā papriekš dzirdējām, elektrību iekš

sev sūc iekšā un tādā vīzē vēl zibeni velk klāt. Klau-
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sies tāļāk, būs viss pareizi. Zibens tak tik iesper, kad

elektrība ar vari lec pāri no mākoņiem uz zemi; bet

tā spica stanga elektrību viegli caur spici iesūkdama,

mākoņiem to bez visa zibeņa atņem un caur to drāti

viegli pa zemes virsu izklīdina, tā kā elektrība nevar

tai vietā tik padaudz sakrāties, ka tai caur zibeni jā-
izlīdzinājas. Bet lai tas ēku papilnam no zibens iz-

sargā, tad šīs lietas pie laba zibeņa novērsēja jāliek
vērā: 1) tai stangai virs tās ēkas vajag smalki spicai

būt, citādi, kad tas gals apaļš jeb strupš, tad tā tik

labi nevar to elektrību iesūkt un viņa zibeņa vīzē lec

pāri; 2) tai drātei, kas to spici ar zemes virsu sa-

vieno, vajag to elektrību lēti caurlaist; kad tā dikti

sarūsēj'se, vai kādā vietā pušu, tad zināms zibens lēti

tai vietā sper pāri uz ēku, arī ar zemes virsu pašu tai

vajag labi savienoties un tālab gals 2 līdz 3 pēdas dziļi

jāierok zemē iekšā; 3) tai drātei vajag diezgan rupjai
būt, lai tā spētu stipru elektrību bez kavēšanās caur-

laist un lai tā netaptu sakausēta. Gudri un pēc kār-

tas taisīts zibeņa novērsējs visapkārt sev 100 pēdas
caurmērāno zibeņa izsargā un ja ēka varen liela, tad

drošības dēļ kādus pāri novērsējus vajag uzstādīt. Nu

arī mani lasītāji prasīs, no kam tik stipri elektrība

gaisā ceļas. Kā jau pirmīt teicu, visām lietām elektrī-

bas spēks iekšā un caur bēršanu jeb uz kādu citu vīzi

tas mums zināmā kārtā parādās. Tā arī no ūdens

elektrība ceļas un proti pirmām kārtām caur tam, ka

ūdens virs zemes par garaiņiem jeb miglu paliek un

tad mākoņu vīzē gaisā ceļas, un otrā kārtā un īpaši
caur tam, ka šī mākoņu migla piepēži atkal par ūdeni

jeb lietus pilieniem pārvēršas; tāpēc arī pie katra

spēriena tie īstie lietus gāzieni nāk. Kad lietus pama-

zām un ilgu laiku līst, tad pērkons nav dzirdams, jo tā

elektrība tad tik piepēži nesakrājas, un ar lietu pama-

zām zemē nonāk bez visa zibeņa un pērkona. Priekš

pērkona lietus gaiss arvien ļoti tvīkaiņš, tāpēc ka va-

rēm piepildīts ar ūdens tvaikiem, kas neredzami gaisā
lidinājās. Tad sākas mazi mākoņi mesties, kas ātri
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lielumā un biezumā pieņemas un kuru savādā izskata

katram pērkona lietu pasludina. Apakšā tie izskatās

tumši-pelēki vai it zili melni, uz kuriem kupu kupe-

ņiem citi mākoņi uzkrauti un virsgalā no saules ap-

gaismoti it gaiši pelēki vai koši balti izrādās. Tie ku-

peņi acīm redzot uzpūšas un pieņemas lielumā, taču

visi padebeši kopā tik lēnām uz priekšu iet. Ar pēr-
koniem arī mūžam maza vai liela vētra savienota, kas

no tam ceļas, ka mākoņi piepēži par ūdeni paliek un

zemē krīt, un gaiss tāpēc ar varu no visām pušu pu-

sēm tai vietā gāžas iekšā, kuru tie mākoņi priekš tam

piepildīja. — Zibeņi, kā jau nu paši ziniet, ir tās lie-

las elektrīgas dzirksteles, kas gan starp diviem māko-

ņiem, gan starp kādu mākoni un zemes virsu pārlec.
No izskata tie daždažādi rādās, vairāk gan taču tikai

redzam vai nu bālu spožumu, kas piepēži padebešus

apgaismo, jeb atkal it spožu krustaiņu strīpu. Rūsa,
ko vakaros vai nakti pie skaidras debess redzam, ir

tāļu zibeņu atspīdēšana, no kuriem pērkona rūkšana

tāluma dēļ nav sadzirdama. Pērkona troksnis tāpat
kā visa cita skaņa, ceļas caur gaisa satriekšanu, kad.

zibens ar varu caur gaisu šaujas; un tā ilga rūkšana

gan īpaši no tam nāk, ka visi padebeši to troksni kā

atbalšu atskan. Arī daudz lietas uz zemes no pērko-
niem atbalšu dod, kālab augstās kalnainās zemēs, kur

visas klintis šo troksni atskan, pērkona rūkšana daudz

jo stiprāka un briesmīgāka izklausās. Zibens ar pēr-
konu zināms abi uz reizi ceļas, bet mēs arvienu zibeni

papriekš ieraugam un pēc kāda laika tik pērkona rūk-

šanu dzirdam, tāpēc ka zibens mums tūlīt ir redzams,
kamēr pērkonam, tāpat kā balsei jeb citai kādai ska-

ņai savu laiku vajaga, līdz tās pie mums attiek, un tā-

pēc, jo tālāku pērkons no mums, jo ilgāk laiks paiet
starpā. To pašu redzam pie šaušanas, kad no jēģera
kādu gabalu nost esam, jo uguni un dūmus papriekš
redzam un pēc tam tik to dumpi dzirdam. Caur to

tad lēti varam aprēķināt, cik tāļu pērkona mākoņi no

mums nost, proti, šādā vīzē: Ir izprovēts un atrasts,
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ka balss un viss cits troksnis ikkatrā sekundes laikā

1000 pēdas tālu aizskan, un tāpēc cik sekundes starp

zibeni un pērkonu paliek, tik tūkstošas pēdas pērkons
no mums atstatu. Kam pulkstenis nav pie rokas, uz

kura tas sekundes var redzēt, tas lai zibeni ieraudzījis

palēnām skaita: viens — divi — trīs — v. t. j. pr., ka-

mēr pērkons ierūcas, tad tas skaitlis, līdz kuram tas

ir nācis, nozīmē, cik tūkstošas pēdas pērkons no mums

tāļu; par provi ja līdz 12 noskaita, tadpērkons 12 tūk-

stošas pēdas, jeb pusjūdzi tāļu. Kad pēc zibeņa tūlīt

pērkons arī rūc, tad tas it tuvumā. —Pērkons nevisai

tāļu dzirdams, tā lielākā starpība, kas starp zibeni un

pērkonu nomanīta, ir 72 sekundes un tā lielākais pēr-
kona tālums, kur to vēl sadzird, iznāk kādas trīs jū-

dzes. Pērkona padebešu augstumu vislabāki un lētāki

kalnainās zemēs var nospriest, jo augsti kalni līdz

šiem mākoņiem un daudzreiz vēl augstāki pār tiem iz-

ceļas, tā kā uz kalna gala smuki saule spīd, kamēr dzi-

ļāku apakšā pērkons plosās un lietus līst. Viņu zemā-

kais augstums ir 700 līdz 1000 pēdām; bet turpretī
tie arī paceļas 10 līdz 15 tūkstošas pēdas augstu. Tā

tad pērkona tālumu nevaram garumā vien ņemt, tas

arī augstumā jāņem, jo pērkons var mums tiešām

pār galvu būt, bet tik augstu, ka arī kāds laiks starp
zibeni un pērkona paiet. — Visas lietas, kas jo aug-

stāki pār zemes virsu izceļas, top jo ātrāki no zibeņa
trāpītas; tāpēc daudzreiz lopi klajumā top no zibeņa
nosperti un koki saspārdīti, un kālab pērkona laikā

nevajag patvēruma apakš kokiem meklēt. Ēkas arī

augstāku par klaju zemi stāv un tāpēc arī tais var zi-

bens iespert; bet ātrāki tas trāpa tādas ēkas, kur

daudz dzelžu klāt, tāpēc ka tās elektrību vairāk pie-
velk nekā sauss koks; zibens arī mēdz labprāt skur-

steņos iespert, gan tālab, ka tie augstāku izceļas, gan

arī tālab, ka sodrēji un dūmi elektrību vairāk pievelk,
tāpēc nevajag pērkona laikā apakš skursteņa stāvēt,

un arī labi būs, ja lielu uguni nekurs. Visvairāk taču

zibens augstus torņus un baznīcas trāpa un tāpēc, ka-
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mēr vēl nemācēja zibeņa novērsējus taisīt, daudzreiz

liela skāde no tam cēlās. Es tik gribu pieminēt, ka

Spranču zemē vienā vidū pie viena pērkona gaisa
24 baznīcu torņi tapa sadragāti un nabagiem ļauti-

ņiem daudz raizes un posta darīja, kamēr tos atkal uz-

būvēja. Tagad, paldies Dievam, ar labiem zibeņa no-

vērsējiem no tam var izsargāties, jo daba prātīgam

cilvēkam paklausīga un caur dabas spēku atzīšanu cil-

vēks, patiesi visas radības kungs un valdinieks ir, par

ko Dievs to radīdams iecēlis. Daudz reiz arī zibens

tiešām zemē iesper, kad neatrodas tādas lietas tu-

vumā, kas to vairāk pievelk. — Kads briesmīgs un va-

rens zibeņa spēks, to ikviens jau diezgan zin', mūri top
pāršķelti un sadragāti, baļķu ēkas saspārdītas, koki

saskaldīti, cilvēki daudzreiz bez ievainošanas tā sa-

triekti, ka nāve uz vietas klāt. Tādas lietas, kas deg,
top arī daudzreiz aizdedzinātas un citas kausējamas
lietas, kā varš, sudrabs un t. j. pr. top sakausēts, un

kad zibens smiltaiņā zemē iesper, tad arī smilts tai

vietā gabalos sakūst kopā, ko daudzpar zibeņa bultīm

un lodēm tura. Uguni, kas no zibens cēlusies, tāpat
var dzēst ar ūdeni, kā visu citu uguni, un tā tik ap-

lama māņu ticība, ka zibeņa ugunsgrēks nemaz neesot

glābjams, tāpēc, ka Dievs pats to esot aizdedzinājis. —

Ka elektrība lopu un stādu un visas citas dzī-

vības un augšanas ļoti vajadzīga lieta, to diezgan paši
būsat atzinuši, jo pēc branga pērkona lietus stādi,
augļi un zāle tā sakot acīm redzot aug. Tā tad elek-

trība, kas mums pērkona un zibeņa vīzē tik briesmīga
izskatās un daudz māņu ticīgiem lielas bailes dara, no

mīļa Dieva par svētību radīta, un mums vara dota, ka

to nelaimi, kas caur to varētu notikt, ar gudru prātu
spējam novērst.

Starku dzīve, valoda un tikumi.

Virsrakstu uzskatījis dažs par ātri tiesās: te nu

gannāk kāda veca pasaciņa, kur zvēri runāun cilvēku
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vīzē ķēmojas, vai tad nevarēja vecām mātēm atļaut

garos ziemas vakaros Šādas pasakas teikt, lai bērni ne-

bļauj un Līze ziņģi pabeigusi nesāk pie ratiņa par

daudz žāvāties, caur ko brūtgānam resnu resnais

krekls mugurā jāvelk. Taču nebūs vis šoreiz pasaka; es

labprāt ceļu griežu tādiemzvēriem, kas cilvēku valodu

runā, jo visiem nevar pa prātam iztapt, še gribam

spriest par to, ko pie mūsu pašiem mīļiem garknā-
oļiem nomanījuši un piedzīvojuši, un ticu, ka dažs

labs pie manīm piesēdīsies, jo visur šos putnus lab-

prāt piemīl un daudz tos arī par svētiem tura, kauču

gan tie mūsu bezdievīgos laikos diemžēl šo slavu ar-

vien jo vairāk zaudē. Lai nu ar šo lietu būtu kā bū-

dams, bet vēl katrā pavasarā zemnieks ikrīta aplūko
sava šķūņa jumtu, jeb priedes galu, vai viņa veci

stārku draugi savu mājas vietu atkal ieņēmuši, un

pērn, aizpērn daudz ļoti noskuma, nevarēdami tos sa-

gaidīt atnākam. Un tiesa ir, ka šos putniņus var ie-

mīlēt, kad viņu dzīvi uzmanīgi aplūko.
Lai gan vecais Stenders vienā pasakā stāsta, ka

kāda starķene savam vīram neuzticīga bijusi, taču

te viņš būs nepareizi lieku slavu izlaidis un man tāpēc
stārku gaspažu gods jāaizstāv, jo cik es un citi ļaudis
tos uzmanīgi aplūkojuši, ikviens apliecina, ka tie viens

otram it uzticīgi vīrs un sieva esot un daudz cilvēku

pārus apkaunot, kas taču priekš Dieva un cilvēkiem

solījušies mīļi un uzticīgi kopā dzīvot. Stārks un star-

ķene turas dienu mūžu kopā un uz lavīšanu izgājuši
arī aplam tāļu viens no otra nenošķiras un kad viens

mājās pārnācis otru neatrod, tad tas uz vienas kājas
stāvēdams pēc sava drauga lūko un ar atgāztu kaklu

parkšķinādams, to uz mājām aicina. Kad mātīte olas

dējusi, tad katrs pa kārtu tās sarga, lai otrs pa to

laiku sev varētu barību sagādāt, un kad tie bērni jau
izperēti, tad abi vecāki mīļi priekš viņu pārtikas un

uztura gādā. Pēc maltītes vecāki neskrej vis projām,
bērnus vienus pašus savā vaļā atstādami, bet paliek
mājā un māca tiem visu labu un dzīvē derīgu. Vecais
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parkšķina priekšā un katram pa kārtu tas jādara pa-

kaļ; tur tad klausītājam smiekli diezgan dzirdot, ka

kāds stārku puika nemaz lēti nevar iemācīties un ka

tam arvien šķībi iziet, par ko tēvs saskaities to nosē-

dina kaktā un tad citu dēlu vai meitu priekšā ņem,
kam lētāka galva un labāks kakls. Kad maziem spārni

jau diezgan lieli, tadmāte tos bez apnikas skubina un

mudina tāpat lepni gaisā pacelties, kā tēvs, kas ne-

visai augstu pār ligzdu gaisā lidinās, it reti kādu reizi

spārnus kustinādams. Bērni gan ligzdā plevinājas,
bet lēti vēl nedrīkst ligzdu atstāt. Uz reiz viens ie-

drošinājās gaisā celties un citi, negribēdami kaunā

palikt, arī dodas spārnos. Bet vēl baidīdamies tie

labprāt būtuuz zemi laidusies, taču nekas nelīdz, tiem

jāceļas uz augšu, jo vecāki to tā grib. No tā laika tie

nu ikdienas top skriešanā mācīti, un tēvs un māte diez-

gan bargi pie tam. Kad kāds dēls riņķī lidinādamies

stūraini izvelk, jeb par platu vai šauru aizņem, tūlīt

gadās tēvs vai māte klāt, to ar labu tai riktīgā ceļā

iestumdami; bet kad tas vēl daudzreiz notiekas, tad

dabū arī vēl kādu šāvienu ar spārniem. Tā tie dzīvo,
kāmēr projām skrejams laiks atiet. Tad sarodas visi

kopā un tie jauni puiši tad izlūkojas brūtes, lai savā

jaunā tēvzemē varētu savu pašu dzīvi iesākt. Dažreiz

pie tam arī ķildas ceļas. Gadās, ka divi zēni vienu

smuku stārku zelteni ieskatās un ne katrs no tās ne-

grib atlaisties. Tā kādu reizi vienā ciemā notikās.

Tur bija kādi 3 ligzdi, kuros ik pavasarā tie piederīgi
iebūvnieki no jauna savu dzīvi iesāka. Bet kādā pa-

vasarā gadījās 7 stārki, no kuriem divi par vienu mā-

tīti strīdējās. Hgi visi lidinājās augstu jo augstu,
pēdīgi nolaidās uz jumtiem un nemierīgi viens caur

otru gāja, kamēr, kā rādījās, bij savā starpā tiesu

sprieduši. Tie 5 nosēdās uz viena jumta un tie divi

pretinieki vieni paši uz otra. Nu iesākās starp šiem

tā īsta batalja: kulaki birapa galvu un acīm, spērieni
un cirtieni gāzās vien; varēja redzēt, ka uz nāvi gāja.
Lielu laiku abi dūšīgi turējās, kamēr viens nāvīgi ie-
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vainots no jumta novēlās un uz vietas bija pagalam.
To uzvarētāju tie citi mīļi nu uzņēma savā starpā,

viņš bija nopelnījis tās brūtes roku un sirdi un dzīvo

varbūt vēl šodien ar to mīļi kopā. — Vēl zinu citu

taisnu notikumu, ko kāds patiesīgs vīrs stāstīja un

kas parāda, cik augstu stārks savas mātītes godu tura

un nevienu svešnieku pie tās necieš.
„
Vienu reizi

mūsu starķene," tā viņš teic, „
viena pati bij mājās pa-

likusi un nevarēdama lēti sava biedra sagaidīt, bezap-

nikšanas parkšķināja, gan kā rādamies par viņa ilgu
kavēšanos, gan atkal kā lūgšus to uz mājām aicinā-

dama. To būs kāds cits stārks izdzirdējis, kas. var-

būt — mēs negribam viņa godu aiztikt — atraitnis

jeb arī vēl puiša kārtā bij. Šis nu gan domāja — vai

pareizi, to nemāku teikt, — ka uz viņu šī saukšana zī-

mējoties, devās kājās un atsniedza drīz to vietu, kur

tas blakām starķenei nosēdās. Bet šī savam vīram bij

uzticīga, kā visas stārka gaspažas un svešnieku pazī-
dama nesaņem vis to tik mīļi un priecīgi kā savu veco,

bet bailīgi no tā muka, kad tas tai tuvojās. Tas mums

tūlīt jau svešādi izrādījās un mēs jau šķitām, ka te

ganbūs kāda sajukšana. Tāarī bij. Piepēži kā bults

īstais nama tēvs šāvās mājās, iztrieca svešnieku pa

kaklu, pa galvu ārā un tam tāādu saģērēja, ka šis Die-

vam teica, ka mukdams vēl savu dzīvību glābis, un

varbūt nemūžam vairs pie cita sievas neglaudījās!"
Ļaudis vēl daudz ko zin' pār viņiem stāstīt, bet ne

visu var ticēt. Tā dažs tos melnos stārkus tura par

viņu priesteriem. Varbūt gan, ka melnam jābūt, lai

šinī godā derētu lieti. — Bet stārki, no ziemas bīda-

mies, tagad mūs atstāj, lai nu tad arī mēs par viņiem
beidzam.
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Krītošas zvaigznes.

Skaidrā rudens naktī debess pārlieku, jauka izska-

tās. Neizskaitāmas zvaigznes mums mīļi pretī mirdz

un prātu un garu brīnišķīgi cilā. Te uz reiz manām

kādu zvaigzni slīkstam, krītam un iznīkstam, un dažu

nakti tādas zvaigznes pa simtiem un tūkstošiem re-

dzam uzspīdam un dziestam. Vai tiešām zvaigžņu pa-

saules caur to postā gājušas un savu pastara dienu

piedzīvojušas? To izmeklēsim. — Lai gan tās zvaig-
žņu, vīzē rādās, tad taču zvaigžņu prātīgie drīz noma-

nīja, ka viņas esot citādi radījumi nekā īstas zvaig-

znes, ko pie debess redzam un kas tur mūžam paliek.
Pēcāk domāja, ka tās esot spīdoši tvaiku blāķi, kas

mūsu.pašu gaisā rādās. Bet ir pie tammaldījās. Tik

priekš p., j desmit gadiem atpakaļ par tām skaidrākas

ziņas atraida. Jau vecos laikos daudzreiz gadījās, ka

akmiņi no gaisa zemē krita un tā bij iekarsējušies, ka

kvēlot kvēloja. Ļaudis teica, ka tie no debesīm kri-

tuši. Mūsu laikos īsti uz tiem lūkojot atrada, ka šie

akmiņi augstā gaisā mums kā zvaigznes izrādās, kas

vai zeme krīt, jeb zemei garām šauj. Tie akmiņi bija
tās krītošās zvaigznes.

Daudz mācīti vīri nu pūlējās izdibināt, kur tādi ak-

miņi gaisā ceļas. Papriekš domāja, ka mēneša uguns

vēmēji kalni tos izmetot, un tādā vīzē mēnesim, kam

ļaudis jau daudz un dažādus spēkus un nedarbus pie-
dāvā, arī šos brīnišķīgos akmiņus piešķīra. Tagad
mēs zinām, ka mēnesim uguns vēmēju kalnu nemaz
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nav un ja tam ari tādi būtu, tad šiem kalniem nebūtu

tāds varens spēks, ar ko tos akmiņus līdz mums at-

spert.

Pēdīgi apliecinājās, ka esot īpaši mazi pasauļu ra-

dījumi, kas tāpat kā mūsu zeme, bet lielā barā kopā
apkārt sauli tek. Ja nu gadās, ka mūsu zeme ap sauli

tecēdamaviņu starpā nāk, tad daudz no tiem uz zemi

krizdami savu dzīves ceļu beidz un top īpašos namos

sakrāti un viņu daba no mācītiem vīriem izmeklēta,

šie akmiņi ir tie vienīgie radījumi, kas mūsu zemei,
tā sakot, no debess ēkas top piesūtīti, ko mēs ar ro-

kām varam tausīt un kas mums ziņu nes par citu pa-

sauļu dabu. Un taču viņos atrodas mums jau pazīsta-
mās akmiņu dabas un arī daudz dzelža rūsas. Daži no

tiem ir gandrīz tīrs dzelzs vien, ko tāpat var kalt kā

mūsu dzelzi. Tā tad mēs redzam, ka citi pasauļu un

zvaigžņu radījumi, kas pie mūsu saules pieder, no tām

pašām matērijas daļām radīti, no kā mūsu zeme.

Vecos laikos šos akmiņus turēja par svētiem, tā-

pēc ka esot no debesīm cēlušies. Pagāni daudz vietās

tādus akmiņus pielūdza. Arī kristīgās baznīcās tos

tādēļ uzkāra, un mongoļu un tatāru valdinieki lika no

viņu dzelža daļāmzobiņus kalt, kam ļaudis brīnišķīgus
spēkus uzticēja. Vēl jāpiemin, ka pie mums ļaudis
teic — cik tādu zvaigžņu ziemas svētku na

1
... krītot,

tik ļaužu to gadu mirstot. Mēs nu šinī labiņā esam

dzirdējuši, kas tie tādi radījumi un no kurieens tie

ceļas, tāpēc mums visi tādi māņi un liekas ticības jā-
atmet.

Mūžīgs kara lauks.

Ārīgi aplūkojot, mums dabārādās prieks, laime un

svētības pilnums, bet īsti sakot viņā vienmēr karš un

nemiers valda. Kur vien acis metam, visur ieraugām

mūžīgu karu starp dabas radījumiem. Viens zvērs

žņaudz otru, viena zivs rij citus ūdeņa dzīvniekus,
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viena zāle vai stāds vēršas otru nomākt un pati jo tā-

lāki izplesties. Putniņi uzturas no mušām, kukaiņiem,
tārpiem, sēklām un tādēļ daudz dzīvības nomāc. Paši

top atkal vajāti no vanagiem un citiem ienaidniekiem.

Trūkums, bads, salnas un citas kaites tos pa tūksto-

šiem nīcinā. Tāpēc tik tie spēcīgākie, ātrākie jeb ar

citiem tikumiem apdāvinātie var cerēt uz priekšu tikt

un dzīvot. Ganībās, kas vienumēr top noganītas, daudz

zāļu izmirst un tik tās stiprākās un sīkstākās atliekas.

Ja dažādu kviešu sēklu pajuku sējam un bez atšķirša-
nas kuļam un atkal izsējam un tā j. pr., tad pēdīgi tik

tā stiprākā, auglīgākā un tai zemē ģeldīgākā zorte

vien atliekas. Daudz stādi dārzos kopti aug, bet ār-

pusē tiem bojā jāiet, tāpēc ka nevar pret citām zālēm

turēties. Visvairāk tādi dzīvnieki un augi, kas no vie-

nādas slakas, jeb tā sakot rada ir, viens otru jo vairāk

ienīst un deld. Tiem dabā tas pats vidus ir ierādīts, tas

pats placis abiem patīk un tiem uzturu dod, tāpēc tā

stiprākā, mundrākā zorte tai vājākai uzturu un ba-

rību atrauj, to apspiež un izstumj. Tādā vīzē ir daba

liels kara lauks, kur viens ar otru cīkstas, viens otru

meklē nomākt nevien caur savu stiprumu un plēsību,
bet arī caur savu lielāku vaislību, caur savu sīkstāku

caur savu žiglāku barības panākšanu un tā

j. pr. Zaļi kukaiņi uz lapām un brūni uz koku mizas

drīzāk un vieglāki uz priekšu top, nekā kukaiņi no ci-

tādasspalvas, tāpēc ka tie no viņu ienaidniekiem grū-
tāki ieraugāmi, bet savam laupījumam drīzāk var pie-

kļūt un uzbrukt. Šo redzēdams dažs nopūtīsies, ka

neesot vairs tas miers pasaulē, kas bijis paradīzes
dārzā, kur visi vēl vienprātīgi kopā dzīvoja. Bet labi

apdomādami atrodam, ka daba caur šo karu savus ra-

dījumus nevien uztur, bet arī pārlabo un pilnīgākus
dara. Cilvēks sev ģeldīgus lopus un stādus audzinā-

dams ņem priekš vaislas un sēklas: tos brangākos uin

stiprākos, jo no labas zortes nāk labavaisla. Topašu
jo plašākā vīzē dara daba. Tā ir nospriedusi, ka ka-

tram savs uzturs ar spēku un gudrību jāpelna; tāpēc
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tas, kas ar spirgtāku miesu un garu dzimis, labāki

savu dzīvību uzturēs, nekā viņa ņirpja brālis, kam drī-

zāk postā jāiet. Katrs derīgs īpašums, ko kāds dzim-

dams neviļu pārāk dabūjis, atkal viņa pēcnākamiem
iedzimst un par labu nāk un tie par citiem jo vairāk

augļojas. Turpretī tēva vainas pēcnākamus nīcin nī-

cina, šis karš par uzturu un dzīvību rāda, kā daba

savus bērnus audzina un skolo. Tādā vīzē pamazām
darbodamās var daba ar laiku, pēc simtiem, tūksto-

šiem augumiem, daudz ko iespēt. Pirmā kārtā tā pa-

šus radījumus pārlabo un stiprina, un otrā kārtā tā

katru lietu tai vietā un vidū iepasē, kurā tā ģeld un

var turēties. Ja par provi liels aukstums kādu vidu

pārņem, tad tik tie dzīvnieki tur var cerēt mist, kam

labs kažoks jeb citāds patvērums. Tā izceļas slakas,
kas mums rādās īpaši priekš katra vidus un gaisa ra-

dītas.

Mūsu pasaule arī nav vienmēr tāda izskatījusies
kā tagad. Zemes iekšu izmeklēdami, atrada daudz un

dažādas atliekas no senu seniem zemes dzīvniekiem un

stādiem, kas bojā gājuši, tādēļ ka ar laiku ciltis un sla-

kas cēlās, kas kaut kādā vīzē bij pārākas par vecām

un labāki pasēja pie zemes dabas. Tagadējā pasaule
ir tā jaunākā un arī tagad tā stiprākā. To redzam vēl

uz dažām vientulīgām salām. Kanārijas un Jaun-Ze-

landes salās atradās tādi zvēri, kas šinīs klusās vietās

no vecās pasaules bij glābušies. Bet tikko eiropieši

pa jūru braukdami tās uzgāja un tur tagadējās lopu
slakas aizveda, tie iedzīvnieki pret šiem jauniem nīcin

iznīka. Uz tādu vīzi dabāvisi radījumi pamazām pār-
vēršas un pārlabojas. Vecas, nespēcīgas slakas iz-

mirst un jaunas, mundras nāk viņu vietā.

Pēdīgi lai vēl lūkojam uz cilvēku cilti. Zvērus un

citus pretinieku© tā drīz pārspēja, tik atlikās viens pil-
nīgs ienaidnieks — cilvēks pats. Starp cilvēkiem ne-

vien miesīgs, betarī garīgs karš mājo. Gara spēki tā-

pat no vecākiem uz bērniem, no viena auguma uz otru

nāk un augļojas, kādēļ arī cilvēku cilts vienmēr jo pil-
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nīga top. Vai zemākas cilvēku slakas (Rassen) jau

bojā gājušas, kamēr cilvēku cilts pastāv, to nemākam

teikt; bet starp tagadējām slakām liela cīkstēšanās.

Proti — rēķina 5 cilvēku slakas: 1) kaukāziešus jeb
baltos cilvēkus, pie kuriem pieder gandrīz visi Eiropas

iedzīvotāji un tie, kas no Eiropas uz citām zemes da-

ļām, kā: Amēriku, Āziju, Āfriku un Austrāliju, aiz-

vedušies; 2) nēģerus jeb morus Āfrikā; 3) mongo-

ļus Āzijā; 4) indijāniešus jeb Amerikas; vecos iedzī-

votājus; 5) mālājus un Austrālijas salu iedzīvotājus.
Tās divas pēdējās rādās tās vecākās no šīm slakām un

tiešām arī acīm redzot nīkst, kamēr tā jaunākā, kau-

kāzieši, pa visu pasauli izplešas. Ja mēs» garā vēl uz

priekšu, uz nākošiem laikiem lūkojam, tad ieraugām

atkal cilvēku slakas, kas miesīgi un īpaši garīgi pārā-
kas par šinējām.

Tāpēc varam ar mierīgu prātu uz šo karu skatī-

ties, jo mūžam tas spēcīgākais, veselākais, mundrākais

un gudrākais paliek uzvarētājs, un pasaule, lai ganpa-
mazām, taču iet uz priekšu.

Māņi un māņu ticība.

Mūsu dienāsgandrīz visi māņus parniekiem atzīst,
bet rets būs, kas no māņu ticības it visai svabads. Tā

vainameklējama mūsu pirmās bērnu dienās, kur vecas

un jaunas mātes mums galvu pieteic pilnu ar spoku
un burvju un citiem brīnuma stāstiem. Lai gan ga-
dos nākušiem mums laimējas no rupjas spoku, burvju
un raganu ticības atsvabināties, taču daža māņu sa-

knīte atliekas, kas nav izravējama visu mūžuu Sirds

mūs vēl šad un tad baida, ja māņiem par spīti savu

darbu piektdien iesākam, vai pirmāk vecu sievu sa-

tikdami negriežamies atpakaļ, bet braucam savu ceļu
tālāk. Un kas var visas tās šādas tādas iemelstas lie-

tas izteikt, pie kā mums sirds šaubās, ja tās pārkā-
pjam. Un ja mums kas neizdodaspareizi, tad labprāt
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teicam: man jau sirds bij grūta, kā paredzējuse. Ja

mēs arī kāršu licējiem un pareģiem neticam, taču viņu
teikas mums vienumēr paliek prātā un mēs gaidīdami

gaidām, vai tās nepiepildīsies. Caur visām šām mel-

šanām un māņiem mēs nevien dažu dzīves stundiņu
sev padarām sūru un zaudējam priecīgu un lustīgu

prātu; bet daudzreiz arī vēl lielā skādē un nelaimē

krītam. Te par provi vienu patiesīgu notikumu stā-

stīsim. B. pilsētā mājoja kāds pareģis, pie kā augsti

un zemi savu nākamu likteni gribēja dabūt zināt. Di-

vas jaunas draudzenes, tikušu vecāku meitas, arī uz

turien nostaigāja. Abām tapa prieks un laime sludi-

nāts. Abas drīz apprecēšoties un mīļi un laimīgi ar

saviem vīriem dzīvošot. Bet tai vienai esot nospriests
savās sešās nedēļās mirt. Tai pirmai arī patiesi vis-

labāk veicās, zināms tādēļ, ka viņas vecāki bij gudri,

labi un pārtikuši ļaudis. Bet mūsu draudzenes caur

to pareģa vārdiem jo stiprāki ticēja. Tai otrai arī ga-

dījās brūtgāns, ko tā sirsnīgi mīlēja, bet nedrīkstēja
tam jā vārdu dot, no pareģa teikām bīdāmās. Pēdīgi
tā savam brūtgānam to vainu stāstīja, un šim ar kar-

stiem un gudriem vārdiem laimējās to pārliecināt, ka

tas viss nieki esot. Kāzas tapa turētas, un tie jaunie
ļaudis sadzīvoja mīlīgi un laimīgi līdz rudenim, kur

Dievs tos ar mundru dēliņu apšķiņķoja. Māte un

bērns abi bija spirgti un veseli, tā kā visu labu varēja
cerēt. Pēc kādām dienām vīrs savu sievu apmeklē-
dams, kas jau rītā savu gultu gribēja atstāt, it prie-
cīgs teica: „Redz', sieviņ mīļā, kā tavs blēņu pravie-
tis paliek kaunā. Tu un tavs bērns esat abi mundri

un spirgti. Tagad tu lēti vairs tādiem māņiem neti-

cēsi." Bet tikko viņš to bij izteicis, kā pats gauži sa-

trūkās, redzēdams savu sievu nobālam. „Jā, nu es

jūtu," teica tā ar vāju balsi, „ka vairs necelšos." Tā

arī notika. Nelīdzēja nekādas rūpes nedz zāles, pēc
trīs dienām tā karsonī nomira. Ikviens prātīgs cil-

vēks še to īsto vainu redz. Minēts laiks ir tas bālīgā-
kais sievas mūžā, kur tām viss drīz pie sirds ķeras un
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kait. Arī tie pareģi to zin' un māk šādu ziņu sev par

labu un citiem par samaitāšanu brūķēt. Vēl pielikt
daudz tādu stāstu varētu, kas rāda bēdīgus māņu ti-

cības augļus, bet lai ar šo pietiek. Dosim otru stāstu,

kas rāda, cik tā laba lieta ir, ja neesam bērnus ar mā-

ņiem apmuldinājuši.
Kāds mācīts, bet ne bagāts vīrs pats savus bērnus

cik spēdams mācīja un uzraudzīja. „Es saviem bēr-

niem," mēdza teikt viņš, „nevaru lielu pūru līdz dot,

tāpēc es viņus gribu pareizi uzaudzināt." Un šim prā-

tīgam vīram tas arī laimējās. Tam bija četras meitas

un tā jaunāka, Marija vārdā, knapi no bērnu gadiem

ārā. Gadījās kāzas viņu rados, kur visa familija bija

ielūgta. Jauni ļaudis tur lustējās un spēlējās, un Ma-

rija bij jo mundra un izpratīga. Vecie, kā allaž lab-

prāt uz jauniem ļaudīm noskatījās, Mariju savā

starpā uzteica un tēvu slavēja par viņa audzināšanas

skunsti. šis labprāt par bērna audzināšanu runāja
un tāpēc ņēmās citus pamācīt un izrāt. Pēdīgi tas

teica: „un bailību mana meita nemaz nepazīst, uz to

es varu derēt." Pa to laiku jauniem spēle sajuka. „To
nelaimi jau mēs drīz varam glābt," izsauca Marija,
„es tūlīt atnesīšu grāmatu, kur tās spēles izstāstītas."

To teikusi, tā paķēra sveci un atslēgu un steidzās žigli
pa durvīm ārā. Tās grāmatu kambaris bij augšista-
bās, kas tolaik visas tukšas stāvēja, pašā otrā galā.
Tāpēc viens kungs uz viņas tēvu smiedamies teica:

„Jums vairs par jūsu meitas drošu sirdi nav jāder,
tagad jau skaidri redzams, ka tā drošāka par visiem

citiem." Pagāja labs laiks, un Marija vēl nenonāca.

Patlaban tai gribēja pakaļ iet, līdz tāarī ienāca istabā

ar minētu grāmatu rokā.' Bet pati bij jobāla vaigā.
Sveci uz galda likdama, tā teica ar mierīgu balsi:

kambaros ir ielauzušies zagļi. Vienu es

pati redzēju un citus es dzirdēju tais dārgajās sudraba

lietās krāmējoties. Visi nu bija kājās un drīz saķēra
astoņus zagļus. Kad pēdīgi bija apmierinājušies,' tad

stāja Marijai virsū, lai stāsta, kā tai laimējies uz
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priekšu un atpakaļ caur zagļu vidu cauri tikt, bez kā

tie to ieraudzījuši; grāmatu kambaris bija pašā di-

binā. Šī nu ņēmās tā stāstīt. „Es nekā ļauna necerē-

dama, gāju augšā un atslēdzu pirmā kambara durvis,

nokurienes tais citoskambaros varēja tikt Reiz man

likās, ka būtu kādu dzirdējusi ejam, bet viss bij atkal

klusu. Tālāk iedama es manīju pie trešā kambara at-

vērtām durvīm uzkārtu dvieli pakustam un klātāk

nākdama ieraudzīju apakš dvieļa lielus zābakus. Pāri

kambaru tālāk ieraudzīju atvērtu logu, kur trepes bij

pieliktas. Nu zināju, ka zagļi esot ielauzušies. Bet

manu saukšanu še apakšā neviens nebūtu dzirdējis,
caur ko tik zagļi būtu aiztraukti, jeb tie būtuman ļau-
na darījuši. Es tādēļ,neko daudz apkārt neskatīdamās,
aizsniedzu grāmatu kambari, paņēmu grāmatu un de-

vos atpakaļ izlikdamās, kā kad es grāmātā lasītu un

nenieka ļauna nebūtu manījusi. Pie trešajām durvīm

es vēl atradu tos pašus lielos dubļainuszābakus un ma-

nīju skaidri, ka nebij vis tukši, bet ka vīrs tais bij

iekšā, kas aiz durvīm un dvieļa paslēpies. Es lēnām

lasīdama gāju tālāk, tā ka tie zagļi domāja, es viņus
neesot redzējusi. Tādā vīzē man laimējās cauri tikt.

To citu visu jūs nu paši ziniet." — Caur Marijas drošu

sirdi un gudru prātu nevien liela skāde tapa novērsta,
bet arī viņa savu dzīvību glāba. Priekš tiesas zaglis,
kas par vakti aiz dvieļa stāvējis, teica: „Ja es būtu

zinājis, ka tas krupis no meitēna mani nomanījis, tad

viņu dzīvu gan nebūtu projām laidis." — Tāpēc, mīļie
vecāki, audzinājiet savus bērnus prātīgi un atmetat

visas spoku un nelabu garu pasakas, kas bērnu dvē-

selēs ar neizdzēšamu rakstu iespiežas un tiem daudz

un dažādu skādi nes. Droša sirds un no māņiem
skaidrs gars visiem un visur lai notiek.

Avazaksa kalns.

Pinņu zemē, netāļ no Torneopilsātiņa, ir kalns, ko

Avazaksa sauc. Uz šā kallna stāvošiem saule vasaru
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visgarākā dienā vairs nenoiet, bet veselu apaļu riņķi

gar debesi apmetuši, no jauna uz augšu dodas. Tāpēc
ik gada no malu malām še sanāk viesi skatīties, ka

saule vēl pašā pusnaktī ir redzama, šī neierastā lieta

katru ļoti aizgrābjot sirdī un garā. Arī šogad tur

liels viesubars sapulcējās' pusnakts sauli aplūkot. Esot

skaidrs gaiss un jauks laiks bijis un izskatīšanās par
daudzcitiem gadiem jo smuka. Bija arī sanākuši da-

žādu tautu bērni: aiiierikānieši, angļi, beļģieši, vā-

cieši, krievi, francūži, piņņi, zviedri un lapi, tā ka de-

viņas valodas bij pa to laiku uz Avazaksa kalna dzir-

damas.

No kā tas nākas, ka tais vidos saule vasaru visu

nakti spīd, to daudz no mūsu lasītājiem vēl nezinās

un nevarēs izdibināt. Arī vēl reti pie citiem un var-

būt ir pie paša skolmeistera ne ikreiz skaidru ziņu par

to dabūs. Tāpēc raudzīšu cik iespējams šo lietu šeitan

izskaidrot. Bet lūdzu lasītājus, lai uzmanīgi klausās

un studierē.

Mūsu zeme ir apaļa kā lode un lidinājās neizmē-

rojāmā pasauls rūmē. Ritinādamies tā tek lielā riņķī
apkārt sauli, tā kā ritens, kas ap savu asi griezdamies
uz priekšu iet. Pa gada laiku tā vienreiz top saulei

apkārt un iesāk savu ceļu no jauna. Ap sevi pašu
zeme pa 24 stundām apgrižas un caur to ceļas diena

un nakts. Proti tādā vīzē. Saulei ir savs īpašs
spožums, tā kā iededzinātai svecei. Zeme, kam

pašai spožuma nav, top no saules apgaismota, tā-

pat kā istabas tumšās sienas no sveces. Bet zeme ir

apaļa un tāpēc katru reizi tik viena puse no zemes lo-

des, kas pret sauli stāv, top apspīdēta. Tai pusē tad

ir diena. Tai otrai pusei saule pa to laiku virsū ne-

spīd, tā ir tumša un tai tad ir nakts. Zeme, apkārt
sevi griezdamās, drīz arī to otro pusi atgriež saulei

pretī un tā pirmā tad ir tai pusē, kur saule nespīd
virsū. Tā diena un nakts virs zemes viena ar otru

pārmainās.
Labi būs, ja to šādā vīzē paši izmēģināsiet, tad jau
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arī to lietu labāki sapratīsiet. Ņemat baltu diega ka-

moli un izdurat irbu cauri caur kamola vidu. Vakarā

pie sveces, jeb arī dienā, kad saule spoži spīd, nu va-

rēsiet skaidri redzēt, ka viena vesela puse kamolim

gaiša, otra tumša. Un ja kamoli ap irbu apkārt grie-

žat, tad tā tumšā puse ar laiku nāk gaismā un tā gaišā
iet krēslumā, un katrā vietā virs kamola tāpat tumr

šums ar gaišumu pārmijās, kā diena ar nakti virs

zemes.

Ar šām lietām iepazinušies, nu to grūtāko mēģi-
nāsim izskaidrot, proti to, kāpēc pie mums ziemā die-

nas īsas un vasarā garas un kāpēc tālāku uz zieme-

ļiem vasarā vēl jo garākas dienas, nekā pie mums,

līdz tās veselas 24 stundas garas palikušas, ar nākošu

dienu sakrīt kopā, un saulepa to laiku nemaz nenoiet.

Turi kamoli tā, ka caurdurts irbs uz sava gala ie-

šķībi pret galdu stāv, kur svece nolikta. Tādā vīzē

kamoli vienmēr turēdams ej apkārt galdu un ritini

kamoli pirkstos ap irbu, kā ap asi. Ja būsi tai pusē
galda, kur sveces spīdums no labās rokas uz kamoli

nāk (1. fig.), tad kamolim ap irbu SN griežoties,
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punkts D uz kamola top gan tumšā, gan gaišā pusē,

kā tā līnija DLC rāda, kas viņa ceļu apzīmē. Bet tas

ceļa gabals LD pa gaišo pusi ir garāks nekā LC tum-

šajā pusē. Jo tuvāk pret kamola galu N, jo īsāks pa-

liek tas ceļš pa tumsu un garāks pa gaismu. Pēdīgi
B punkts patlaban jau vienumēr paliek gaismā. Tā-

pat arī citas vietas vēl augstāku pret kamola galu N

vienumēr paliek gaismā.
Ja aizejam tiešām otrā pusē galda (2. fig.), tā kā

spožums no kreisās puses uz kamoli spīd, tad jau viss

gluži otrādi. A vietiņa kamolim ap NS griežoties nu

vienumēr jau paliek krēslas pusē; tāpat arī tās vie-

tas, kas vēl augstāk pret N galu. C punkts gan gai-
smā, gan ēnā nāk, bet tagad taču ilgāki tumsā paliek
nekā gaismā, jo riņķa gabals LD te ir lielāks, nekā CL.

Lai nu sveces vietā domājam sauli un kamola vietā

mūsu zemi, kas ap savu iešķībi stāvošu asi NS ritinā-

damās saulei apkārt tek. N ir tad zemes lodes zie-

meļu pols, un mēs dzīvojam tai vidū, kur līnija CLD

vilkta. Vasaru mūsu zeme stāv tādā vīzē pret sauli,
kā 1. fig. rāda, proti ziemeļa pols N ir pret sauli.

Mums tad dienas garākas par naktīm, jo dienas ceļa
riņķis LD garāks par nakts riņķi LC. Ja tālāk eimam

pret ziemeļiem, tad pēdīgi atrodam to vidu A, kur ga-

rākā dienā vairs saule nenoiet, jo AB riņķis vienumēr

paliek gaismas pusē. Tai pašā augstumā pret zieme-

ļiem atrodas arī mūsu virsminēts Avazaksa kalns, kur

saule vasaru vēl pusnaktī redzama.

Pusgadu pēc tam zeme ir tiešām pusceļu notecē-

juse un tāpēc stāv tiešām pretī otrā pusē saules, kā

2. fig. rāda. Tad mums, zināms, ir ziema un dienas

īsākas par naktīm, ko mēs arī uz 2. fig. varam redzēt,
kur dienas riņķa gabals CL mazāks par nakts daļu
LD. Bet pie mūsu Avazaksa kalna A nu divireiz

24 stundas no vietas nakts ir, un saule vienā malā tie-

šām pret ziemeļiem knapi lec un tūlīt noiet, kā 2. fig.
rāda, jo līnija AB paliek vienumēr tumsā.

Tādā pašā vīze arī var pierādīt, kāpēc pavasarā
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un rudenī dienas un nakts līdzība jeb vienāds garums

iestājas un kāpēc no īsākām dienām ziemā dienas pa-

mazām aug līdz pus vasarai un tad atkal rūk līdz pus

ziemai. Arī lēti pierādāms, kā ziema un vasara ceļas.
Viss no tā nāk, ka zeme apkārt sauli tek un bez tam

vēl ap savu iešķību asi ritinājās. Bet lai šoreiz pie-
tiek. Ja lasītāji vēl no šīm zīmēm ko vēlēsies, tad jau
dosim.

Vecs un jauns kalenders.

Mūsu kalenderos atrodas divējāda laika skaitī-

šana. To vienu sauc par veco kalenderi un pēc tā

gad tik vēl Krievzemē, Kurzemē, Vidzemē un Igauņu
zemē skaita; to otru sauc par jauno kalenderi un pēc
tā visās citās Eiropas valstīs (bez turku zemes, kam

pašai savs īpašs turku kalenders) laiku rēķina. Kur

tāda savādība cēlusēs, to tagad gribam vērā ņemt.
Ja tas pats gada laiks no jauna pie mums atnāk,

kas pērn pie mums bija, tad mums vesels gads pa-

gājis. Par provi, no vienas pavasaras sākuma jeb no

dienas un nakts līdzības līdz otrai pavasarai, kad at-

kal diena un nakts no vienāda garuma, mēs rēķinā-
jām vienu gadu. šāds gads ir 365 dienas un ne it

pilnas 6 stundas garš.
Vienādās mazākās daļās tas nav tā pie debess jeb

citur kur nomērķēts, ka katrs to varētu nomanīt. Tā-

pēc prastiem ļautiņiem, īpaši viņos vecos laikos, grūti
nācās tādu garu laiku vērā ņemt, tie meklēja padomu

pie sava mīļā mēneša. Mēness nebij tik pārlieku garš,
un katrs pats ar' varēja nomanīt un aplūkot, kad vecs

mēness beidzas un jauns sākas. Tāpat arī citas mē-

neša grozīšanās katrs tūlīt varēja redzēt. Bet pēdīgi
taču arī vajadzēja mēnešus ar gadu salīdzināt, lai va-

rētu zināt, pa cik mēnešiem tie paši gada laiki no

jauna iesākas. Tā atkal bija grūta lieta, jo 12 tādu

mēnešu, kam kopā 355 dienas, bija priekš viena gada
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par maz un 13 mēnešu atkal par daudz. Un mēneša

vidū arī negribēja gadu nedz sākt, nedz beigt. Katrs

gads bija sākams ar jaunu mēnesi un beidzams ar

vecu. Tāpēc nosprieda to lietu tā izlīdzināt, ka reiz

12 tādus mēnešus, reiz atkal 13 mēnešus gadā rēķi-

nāja. Caur to tad cēlās gan īsāki, gan garāki gadi.
Šādus gadus nosauca par mēneša gadiem. Bet tā iz-

līdzināšana bija raiba un nepilnīga lieta.

Romnieki, no kuriem mūsu kalenders cēlies, ve-

cos laikos arī rēķināja pēc mēneša gada. Viņu prie-
steriem bija uzvēlēts tās trūkstošās dienas jeb mē-

nešus derīgā laikā piegalināt un gada iesākumu un

beigumu gadu no gada kā vajadzīgs nospriest un ļau-
dīm izsludināt Bet caur viņu neprašību un palaidību
cēlās liela jukšana, tā kā tie drīz 67 dienas īstam

saules gadam bija pakaļā palikuši, šo sajukšanu Ju-

liuss Cēzars, romnieku valdenieks, raudzīja glābt.

Viņš lika kādam zvaigžņu prātīgam vīram saules gada

garumu smalki aprēķināt. Šis mācīts vīrs atrada, cik

ar toreizējiem nepilnīgiem ieročiem bij iespējams, ka

gads esot 365 dienas un gandrīz 6 stundas garš. Pē-

dējās, proti stundas, viņš pieņēma par pilnām sešām

stundām, lai būtu vieglāka rēķināšana. J. Cēzars nu

atmeta mēneša gadu pavisam nost un lika pēc šī ap-

rēķinātā saules gada vien skaitīt, tā ka gadam vairs

nevajadzēja katrureiz ar jaunu mēnesi iesākties.

Gads sākās pēc pabeigtām 365 dienām no jauna, vai

nu jauns, vai pilns jeb vecs mēness gadījās. Bet vēl

arī tās 6 stundas, kas bija pārāk par pilnām dienām,
gadam vajadzēja pieskaitīt. Tāpēc ka gadu negribēja
ar pusdienām un vēl mazākām dienas daļām sākt, tad

gaidīja, kamēr no šīm pārākām stundām atkal vesela

diena sakrājās, kuru tad vienam gadam pārāk pie-
deva klāt. 6 stundas katrā gadā vairāk dod pa 4 ga-
diem kopā 24 stundas jeb vienu veselu dienu. Tāpēc
J. Cēzars nosprieda 3 gadiem no vietas 365 dienas un

cetortam 366, tad atkal 3 gadiem 365 un cetortam

366 un t. j. pr. šo pa vienu dienu garāku gadu no-



229

sauca par šaltgadu. Pēc šī no J. Cēzara 44-tā gadā

priekš Kristus piedz. ievestā kalendera mēs vēl tagad
krievu zemē skaitām, šis kalenders būtu ļoti labs un

riktlgs bijis, ja saules gada garums tiešām it uz mata

būtu 365 dienas un veselas 6 stundas. Bet tas aba

nav, kā jau augšā pieminējām. Un lai gan īsts gada
laiks, kā mēs to tagad zinām, tik kādas 11 min. un

12 sek. par virsminētu laiku īsāks;, tad taču no tā

paša mazuma pēc ilgiem gadiem salecas veselas die-

nas, proti par 128 gadiem 1 diena. To arī jau toreiz

nomanīja. 325-tā gadā pēc Kristus piedz. sapulcējās
Niceas pilsātā (mazā Āzijā) 318 bīskapi spriest par

baznīcas lietām un kristīgām svētku dienām, īpaši

par Lieldienas svētku svinēšanu. Te tie atrada, ka

pēc sava kalendera skaitīšanas tie saules ceļam pie
debesīm, kas īstas gada dienas rāda, jau 3 dienas bija

pakaļā palikuši. Dienas un nakts līdzībai jeb pava-

sarai, pēc J. Cēzara nospriešanas, bija jāsākas
21. martā, bet pēc vecā kalendera tik skaitīja
18. martā. Sapulcējušies bīskapi nosprieda tās 3 die-

nas kalenderī pārkāpt un tūlīt 21. martu skaitīt. Tādā

vīzē tie nu gan tai brīdī ar debess zīmēm tapa līdzīgi,
bet kalenderi pašu, no kā šī starpība cēlās, tie pār-
labot nepārlaboja. Viņu pēcnākamie skaitīja pēc sava

vecā kalendera joprojām un neraudzījās nebūt uz

saules gada ceļu. Ja saule gribēja pēc viņu kalendera

iet — labi, ja nē — nē. Tāpēc tie ar mēnešu dienu

skaitļiem arvien jo vairāk palika atpakaļ un

1582. gadā tie jau bij pilnas 10 dienas apsebojušies.
Pavasaras iesākumam jeb dienas un nakts līdzībai

kā nospriests, katru gadu 21. martā būt, bet pēc ka-

lendera skaitīja tik 11. martā, šo sajaukšanu redzē-

dams, pāvests Gregors XIII. lika mācītiem vīriem

vecu kalenderi pārraudzīt un pārlabot un tādu jaunu
sarakstīt, kas labāki ar debesi un sauli satiekas. Tas

1577-tā gadā sākts darbs bij beigts 1582-rā gadā.
Pēc vecā kalendera katrs cetortais gads bij šalt-

gads un tāpēc šaltgadu (gada) skaitlis ar 4 dalāms
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bez atliekas. Proti: 4-tais gads pēc Kr. piedz. bij šalt-

gads, tāpat arī 8-tais, 12-tais, 16-tais, 20-tais v. t. pr.
Ja šos skaitļus caur 4 dala, tad iznāk vesels skaitlis

bez atliekasl. Tāpat arī visi citi gada skaitļi, kā: 1500,

1600, 1700, 1800, 1900 v. t. j. pr., kas caur 4 bez at-

liekas dalāmi, vecā kalenderā bija šaltgadi. Jaunā ka-

lenderā arī gan palika tie paši šaltgadi, kā vecā ka-

lenderā mācīts, tik pie tiem līdzīgiem gadu simteņiem

1600, 1700, 1800, 1900, abi kalenderi tai lietā

izšķīrās. No šiem veseliem gadu simteņiem jaunais ka-

lenders tos vien skaitīja par šaltgadiem, kas caur 400

dalāmi, kā 1600, 2000 ; tie citi, kā: 1700,

1800, 1900, ko pēc vecā kalendera par šaltgadiem ar

366 dienāmrēķināja, tapa tagad par prastiem gadiem
ar 365 dienām skaitīti. Caur to tās 3 dienas, kas par
400 gadiem vecā kalenderī pietrūka, nu tapa no tiem

trīs šaltgadu simteņiem atņemtas un to trūkumu iz-

pildīja. Gan arī šāda kalendera ieriktēšana nebij it

uz mata riktīga, bet tas misējums ir ļoti mazs. Tik

pēc 3600 gadiem ceļas vienas dienas starpība starp
kalenderi un saules ceļu. Bet ir šo misējumu var pa-
mazināt, ja pēc minētā laika atkal vienu apzīmētu
šaltgadu par prastu gadu rēķina, šis jauns kalenders

bij liels solis uz priekšu un tapa tūlīt visās katoļu val-

stīs ievests. Spānijā, Portugalijā, Itālijā tā izsludi-

nāšana notikās 1582-rā gadā vienā un tai pašā dienā,
kur pēc 4. oktobra tūlīt skaitīja, tās 10 trūkstošas

dienas pārkāpjot. 15. oktobri. Francijā tai pašā gadā
decembra mēnesī pieņēma jauno kalenderi; Šveicē

(katoļu daļā) 1583. g.,' Poļos 1586. g. Bet visās pro-
testantu valstis jeb tādas, kas no katoļu ticības bij
šķīrušās, palika vēl veselu gadu simteni pie vecā ka-

lendera. 1700-tā gadā pieņēma Vāczeme, Holande,
Dāņi un arī Kurzeme jauno kalenderi. Pēdīgi
1752-rā gadā apdomājās arī Anglijā šo pārlabotu ka-

lenderi ievest un gadu vēlāk, 1753-šā gadā, arī Zvie-

dru un toreiz zviedriem piedērīgā Pinņu zeme uzņēma
jauno kalenderi. Pinni un poļi šo kalenderi piepatu^
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rēja apakš krievu valsts padodamies un vēl šodien pēc

jaunā kalendera skaita. Bet" Kurzeme, kas no

1701-mā gada līdz 1795-tam gadam jaunu kalenderi

bija valkājušo, krievu ķeizarenei Katrinei 11. pado-
damās, to atstāja un uzņēmaatkal veco kalenderi. Ta-

gad vecā un jaunā kalendera starpība jau līdz 12 die-

nām pieņēmusēs un ik gada jo vairāk aug. Tāpēc labi

būtu, kad ir mūsu zemes jauno riktīgāko kalenderi

pieņemtu, caur ko arī vienāda datuma skaitīšana jo

pulkās zemēs vairotos.

Kas ir gaiss?

Arī gaiss ir īsta lieta, lai gan to tā ar acīm neva-

ram redzēt, kā citas lietas. Ja roku ātri pa gaisu ku-

stinām (vēcinām), tad jūtam, ka gaiss mūsu rokai

daudzmaz pretī stāv. Vējš ir uzkustināts gaiss, un

pret sudmalu spārniem spiezdamies, tas ar lielu spēku

spārnus apkārt griež, tāpat kā ūdens ūdeņa riteņus.
Putni pa gaisu peld un ar spārniem airējas, kā laiva

pa ūdeni. Vai tas viss varētu notikt, ja gaiss nebūtu

īsta lieta? Tāpēc arī ja glāzi uz muti apgrieztu ūdenī

bāžam, ūdens neiet vis līdz glāzes dibenam, bet glāze
paliek tukša kā bijuse, jo gaiss, nevarēdams no glāzes

izsprukt, ūdeni aiztur. Bet tikko glāzi apgriežam, gaiss
burbuļodams caur ūdeni uz augšu dodas, un nu glāze

pildās ar ūdeni. Arī svērt gaisu var. Uz smalkiem

svariem bumba, kam dobā vidū gaiss iekšā, vairāk

sver, nekākad tai gaiss no dobuma izpumpēts.
Visas lietas pasaulē ir saliktas no dažādām daļām.

Par provi salds piens mums rādās kā vienāds balts

šķīstums, bet viņā ir daudz savādu daļu kopā, kas tik

cieti viena ar otru savienotas, ka tās īpaši nevaram

ieraudzīt. Saldā pienā atrodas šādas daļas: sūkalas,
siera piens un sviests (kreims), kam katram pavisam
savāda daba un kas pienam rūgstot viena no otras

savrup atšķiras.
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Tāpat arī gaiss nepastāv no vienas vienādas lietas,

bet ir salikts no vairāk šķīstām neredzamām savādām

daļām kopā.
Mācīti vīri ar tādām izmeklēšanām pūlēdamies

atrada, ka gaiss ir, tā sakot, maisījums no diviem

savādiem tvaikiem, ko uz skunstīgu vīzi var vienu no

otra īpaši atšķirt. Tos izšķirdami tie atrada, ka gaisā

no viena tvaika četri tiek tik daudz pēc mēra, nekā no

otra. Un visur, kur tik vien gaisu ņemam, vai uz

kalniem, vai lejās, vai siltās, vai aukstās zemēs, visur

atrodam tos pašus divus tvaikus kopā un no abiem

visur tādā pašā vairumā vieni pret otru. Proti: pie-
cos spāņos gaisa ir 4 spāņi no viena tvaika un 1 spānis
no otra tvaika kopā salieti. Pēc svara iznāk drusciņ
citādi, tāpēc ka abi tvaiki nav no vienāda smaguma.

Piecās lotīs gaisa nav it pilnas 4 lotis no viena tvaika

un drusku vairāk par 1 loti no otra tvaika. To tvaiku,

no kā gaisā vairāk ir, nosauca par adz o tu jeb

slāpekli, un to, no kā mazāk, par oksi g c nu

jeb skābekli. —

Bez šiem diviem tvaikiem gaisā arī vēl piemājo
ūdeņa tvaiki.

Ikviens jau zinās, ka ūdens, īpaši siltumā, arī par

tvaikiem pārvēršas, kas tāpat kā gaiss nav ar acīm

ieraugāms. Mēs sakām: ūdens izžūst. Bet tādēļ iz-

žuvis ūdensnav pavisam pazudis. Viņš gaisam līdzīgs
palicis gaisā lidinājās. Tiklīdz ūdens tvaiki aukstumā

top un atdziest, tad tie atkal pārvēršas par garaiņiem
un pēdīgi par ūdens lāsēm. To vienmēr varam re-

dzēt pie mūsu logiem. Istabas gaisā daudz ūdens

tvaiki sakrājas, gan caur ļaužu pūšanos jeb dvašas

vilkšanu, gan caur daudz citām miklām lietām, kas

istabā stāv un žūst. Ja nu ārā aukstāks gaiss nekā

istabā, tad logi allaž noraso, tāpēc ka ūdens tvaiks,
pie auksta loga ticis, paliek atkal par ūdeni, kā pa-

priekš. Ja ziemā loga rūtis ļoti aukstas, tad ūdens

tvaiki nevien par rasu pārvēršas, bet šī rasa arī sa-

salst un mums logus kā mūrēt aizmūrē un istabu ap-
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tumšo. Tāpat arī lietus ceļas. Tie lielie ūdeņa krā-

jumi un miklumi virs zemes vienādi žūtin žūst. Ūdeņa
tvaiks mums neredzot ceļas gaisā un tur atdzisdams

paliek par redzamiem garaiņiem, ko mēs par miglu
vai mākoņiem saucam, šie garaiņi pēdīgi pārvēr-

šas lāsēs, nevar vairs gaisā peldēt un līst mums par

lietu zemē. Ja gaiss ļoti auksts, kā ziemu mēdz būt,
tad lāsītes sasalst un mums tad sniegs snieg.

Tādā vīzē ūdeņa tvaiks atdziestot paliek atkal par

ūdeni. Gaisu līdz šim vēl nevarēja par ūdenīgu jeb
lāsainu šķīstumu pārvērst. Tai lielākā salā jeb auk-

stumā gaiss vienumēr palika gaiss jeb neredzams

tvaiks. — Bez gaisa iepazinās ar citiem tādiem tvai-

kiem, kas paši nepārvēršas lāsainā dabā. Tādus tvai-

kus nosauca par gāzi c m. Tagad jau kādi 28 gāzi:
ir pazīstami. Katram no šiem gāziem ir sava īpašība,

caur ko tas no citiem gāziem atšķirams.
Ar laiku iemācījās uz skunstīgu vīzi, ko te īsumā

nevaram izstāstīt, tādu lielu aukstumu taisīt, ka daži

no šiem gāziem caur šo aukstumu un caur stipru sa-

spiešanu jeb slodzīšanu cietos dzelžu traukos lāsainu

dabu pieņēma un citi arī vēl sasala un palika par le-

dainām jeb cietām lietām, it kā tas ar ūdeņa tvaiku

notiekas. Zināms, tas lāsains šķīstums no šiem da-

žādiem tvaikiem nav vis tas pats mūsu ūdens. No

katra tvaika savs īpašs šķīstums dabūjams, kam sava

īpaša daba, smeķe, garša, smaka, pērve un t. j. pr.r

tāpat kā no spirta tvaikiem savāds šķīstums ceļas
nekā no ūdeņa tvaikiem. Tagad jau dividesmit pie-
cus no šiem minētiem gāziem iespēj pārvērst lāsēs un

deviņas no viņiem var sasaldināt cietās lietās. Bet

tiklīdz slogs jeb saspiešana atlaižas, tad šie tūlīt at-

kal paliek par gāziem. Oksigenu jeb skābekļa gāzu

un adzotu jeb slāpekļa gāzu līdz šim vēl nekādā vīzē

nevarēja lāsēs pārvērst. Bet mācīti vīri cer, ka tiem

laimēsies ar laiku arī šos gāzus t. i. arī mūsu gaisu
lāsēs redzēt.

Tā nu gaiss nav vis glužais tukšums, bet īpaša
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īsta lieta, maisījums no diviem gāziem, no oksigena

jeb skābekļa un adzota jeb slāpekļa.
Ja mēs gaisam vienu no tiem diviem gāziem at-

šķiram, tad, zināms, paliek tas otrs gāzs viens pats

pārāk, un mēs tad varam izmēģināt, kāda savādība

un īpašība katram no šiem gāziem pieder. Adzotu

jeb slāpekli mēs šādā vīzē no gaisa varam īpašu da-

būt un viņa dabu izmeklēt. Lai ņemam gabaliņu
fosfora *), to aizdedzinām un paliekam apakš glāžu
trauka, šis trauks ir uz muti virs ūdeņa apgāzts, tā

kā no ārpuses netop jauns gaiss iekšā. Degot fosfors

savienojas ar skābekli iz ieslēgtā gaisa un pārvēršas
baltās pērslās, sniega vīzē. No ieslēgtā gaisa apakš
trauka atliekas tik tīrs slāpeklis vien. Ja tagad de-

gošu sveci apakš šīs glāzes liekam, tad tā tūlīt iz-

dziest. Pat putniņi vai peles šinī glāzē likti, kur slā-

peklis vien atlicies, drīz noslāpst un mirst. No tā

redzam, ka priekš degšanas un pūšanās jeb dvēšanas

šī gaisa daļa ir nederīga un tāpēc to arī nosaucam

par slāpekli.
Ja ne varen skaidru slāpekli gribat dabūt, tad ņe-

mat degošu sveces galiņu, uzliekat to uz maza dēļa
gabaliņa, lai virs ūdeņa peld. Tad uzgāžat alus glāzi
virsū, tā kā glāze bišķi ūdenī stāv, lai jauns gaiss
netop iekšā. Nu redzēsiet, ka svece drīz izdzisīs. Bet

gaiss glāzē arī būs mazāk palicis. Proti, uguns skā-

bekli apakš glāzes ir patērējis un atlikušā slāpekli
vairs nevar degt.

Var arī skābekli savrūp vienu dabūt, tik uz citādu

vīzi un ar lielākām pūlēm, ja to no mūsu gaisa gri-
bam īpaši atšķirt. Bet gandrīz visās citās lietās arī

skābeklis atrodams un no daudzām tas lētāki atšķi-
rams, nekā no gaisa. Jums jo vieglāki nāksies šādā

*» Fosfors ir tas pats, kas uz zēvēlkociņu galiem uztraipīts
un caur ko tie bēržot iedegas. Forfors ir loti dedzīga iieia, kas

siltā g'isā pats no sevis iedegas. To tāpēc labprāt nevar pirkstos
ņemt, jo reiz ādu pārdedzinādams, tas var asinis saģiftet. Fosforu
tik ūdeni uzglaoa, gaisā tas pamazām sadeg.
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vīzē skābekļa gāzu rokā dabūt. Ņemat zaļas lapas,
kas saulē stāvējušas, un ieliekat tās ūdenī. Drīz ra-

dīsies ūdenī mazas gaisa pūtītes, kas pa ūdeni uz

augšu kāpj. šīs gaisa pūtītes ir skābeklis. Ja nu šīs

skābekļa pūtītes gribat sakrāt, tad ņemat buteli, kam

dibins izsists. lebāžat to tai traukā, lai tā ar ūdeni

pildās, un tad aizbāžat virsgalu it cieti ar korķu. Nu

paceļat buteli stāvu uz augšu, bet ne visai no ūdeņa
ārā. Butele paliks arvien vēl līdz augšai pilna ar

ūdeni. Turat buteli tā, ka uz augšu kāpdamas pūtītes
iet buteles caurā dibenā iekšā, tad tās buteles galā

pie korķa sakrāsies un ūdens butelē slīgs uz zemi.

Tas gaiss, kas nu ar laiku butelē sarāsies, ir skābe-

klis, un korķu attaisīdami, to varat izprovēt. Skā-

beklis ir ugunim priekš degšanas ļoti vajadzīga lieta,
un mūsu gaisā uguns tādēļ vien deg, ka viena daļa
no gaisa ir skābeklis. Tīrā skābekli tāpēc arī visas

lietas lētāki un ar lielāku spožumu un karstumu sa-

deg, nekā gaisā, kurā tikai ceturta daļa no skābekļa
atrodas. Gruzdošs skalganiņš tūlīt ar liesmu iedegas,
ja to tīrā skābekli iebāžam. Degoša ogle viena pati
gaisā drīz izdziest. Bet skābekli ielikta tā ar lielu

spožumu ātri sadeg. Sarkani nodedzināta dzelžu drāts

gaisā drīz paliek auksta. Skābekli tā dzirksteles

mezdama kā skangals sadeg.

Tāpat kā ugunim priekš degšanas, tā arī dzīvnie-

kiem priekš dvēšanas un dzīvības ir skābekļa vaja-
dzīgs. Gaisā viņi dvašu vilkdami tādēļ vien var dzī-

vot, ka viena gaisa daļa ir skābekļa gāzs. Gaisā, kam

skābeklis atņemts, dzīvniekiem jāmirst un ugunim
jāslāpst. Tāpēc degšanai un dvēšanai gaisa vajag tik

skābekļa dēļ.

Kādā gada laikā būs būves kokus un baļķus
cirst?

Visur ir pieņemts par derīgu būves kokus ziemas

mēnešos cirst, un īpaši no novembera iesākot līdz



236

februārim beidzot. Un reti top vērā ņemts, ka šos

4 mēnešos cirsti koki atkal vēl pēc ciršanas laika

viens izturīgāks par otru, kauču gan abi bija augot
vienādi labi koki un tai pašā vietā stāvēja.

Vecu laiku būvmeisteri turēja to pēdīgo I

ļ4 daļu
no decembra mēneša par to derīgāko ciršanas laiku.

Ka tiem pie tam bij taisnība, to mums vēl parāda
dažas vecas koka ēkas, kas vairāk par divi, trīs simts

gadiem stāvēdamas līdz mūsu dienām izcietušas.

Šo gudrību un atzīšanu, ko veci ļaudis ar laiku ie-

manījušies, arī mūsu dienās uzmanīgi izprovējot, par

patiesību atrada. Ja lūkojam uz koku dabu un dzī-

vību jeb augšanu, tad arī dabūjam zināt, kāpēc īpaši
šis laiks pie ciršanas jo derīgs.

Priekš koku dzīvības un augšanas daba katru

gadu nošķir divās daļās. Tai pirmā pusgadā, no īsā-

kās ziemas dienas līdz garākai vasaras dienai, iesāk

koks no jauna atdzīvoties; pumpuri un lapas plaukst,
un koka miesa pieņemas caur jaunām sulām (grem-
zdiem jeb grebzdiem). Otrā pusgadā, no garākās va-

saras dienas līdz īsākai ziemas dienai, koka daba

gādā par to, lai uzņemtās auguma daļas paliktu un

pārvērstos par īstām gatavām koka daļām un mie-

sām; un sataisās tad vēl uz jaunu augšanas pus-

gadu. Sulas, kas pirmā pusgadā, koka sulu gaņģī-
šus izpildīdamas, caur koku riņķo, top otrā pusgadā
savādi pārvērstas, sabiezt pamazām un apklāj ar

sviķi gaņģīšu sienas. Ja nu šī otrā pusgada galā koku

nocērt, nošķībī zarus, nomizā un sausā vietā noliek,
tā kā sauss gaiss to var žaudēt, tad tas lipīgs
šķidrums sulu gaņgīšos gluži sastingst un aizslēdz

koka iekšu pret gaisu un slapjumu. Viss, kas kokam

skādē, tam tik tagad var no virsas klāt tikt.

Citādi ir ar koku, ko cērt otrā pusgadā, kad tas

jau iesācis atkal no jauna uzdzīvoties, un kad lipīgs
šķidrums gaņgīšos citas sulas uzsūcis un atmietējies
šķīstāks. Tādā laikā cirsta koka sulas sāk drīz rūgt,
skābt un pūt un caur to arī koku saēd. īpaši tad šīs
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sulas paliek par skādīgu maitātāju, kad koku cērt

tādā laikā, kur sulas gan jau ir uzmietētas, bet kokam

vēl trūkst lapu.

Jo kokam jau lapas izplaukušas, un tad to no-

cirstu koku kādas dienas atstāj ar visiem zariem gu-

ļot, tad sulas caur lapām top izžaudētas, izsūktas ārā

im nevar dabūt rūgt, skābt un pūt un tādā vīzē koku

maitāt. Bet nu ceļas citas vainas. Ar sulām koks pa-

zaudē arī savu stingrumu un stiprumu, un paliek tik

ērts, ka vairs nevar ūdeni aizturēt.

To lietu īpaši Vāczemē un Francijā daudz un da-

žādi izprovēja un par patiesību atrada.

Cirta Vāczemē reiz 4 priedes, kas vienā vietā kopā

augušas un no vienāda vecuma bija, to vienu decembra

mēneša beigās, otru janvāra beigās, trešo februāra

beigās, un cetorto mērca beigās, tēsa tās vienādos

baļķos, tik pēc resnuma, kā pēc garuma un žaudēja
uz vienādu vīzi. Tad uzstutēja baļķu abus galus un

lika vidū uz baļķi svarus.

Decembra beigās cirstais baļķis nesa gandrīz divi-

reiz tik smagu nastu, nekā mērca beigās cirstais.

Decembrī cirstais bij tas stiprākais, tie citi pa kārtai

bij arvien jo gļēvāki, kamēr mercā cirstais tas bei-

dzamais palika, ar vismazāku stiprumu.

Divi līdzīgi priežu baļķi tapa cirsti, viens de-

cembra beigās, otrs februāra beigās, četrikantīgi no-

tēsti un miklā zemē aprakti. Pirmais vēl pēc 16 ga-

diem bij ciets, kamēr otrais jau pa 8 gadiem sapuva.

No tiem pašiem kokiem taisīja zirgu stiliņģu grī-
das. Grīda no februārī cirsta koka izcieta 2 gadus,
no decembrī cirsta 6 gadus. Vēl daudz citas tādas

apcerētas un izmēģinātas ziņas šinī lietā varētu uz-

rakstīt, bet lai pietiek.
Pie mums nu gan ziema stiprāka un garāka, nekā

minētā zemēs, un pašā aukstā ziemā koki, tā sakot,
guļ bez dzīvības; tāpēc arī pie mums īsts cērtamais

laiks tik īss vien nav, bet kādas nedēļas priekš un pēc
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decembra laiks vel tikpat būs derīgs priekš būvbaļķu
ciršanas, —

Kas ir uguns un kas caur degšanu notiekas?

Malku vai sveci aizdedzināt ir viegla lieta, bet

caur ko un kāpēc malka un svece deg, un kas degšana
un uguns īsti ir, to ne ikviens varēs izskaidrot.

Mācīti vīri jau no seniem laikiem uz to atbildi

meklēja un arī dabūja, jo — meklējiet, tad jūs at-

rāsiet.

Vispirmāk nomanīja, ka ugunim gaiss vajadzīgs.
Bet kāpēc ugunim priekš degšanas gaiss vajadzīgs?

Kāpēc malka krāsnī nedeg, ja skursteni aizsedz,

un kāpēc sveces galiņš izdziest, ja to ar kādu

alus glāzi apsedz, ka gaiss netop klāt? Kāpēc tur-

pretim gruzdoša malka liesmās iedegās, ja uz to pū-
šam un tādā vīzē tai jo vairāk gaisa pievedam ?

Uz šīm jautāšanām jau viņu reiz atbildējām, kad

par gaisu runājām. Proti: ugunim priekš degšanas
gaisa vajag skābekļa dēļ.

Tagad nu gribam izmeklēt, kas caur degšanu no-

tiekas, kur tās sadedzinātās lietas palikušas un par

ko viņas pārvērtušās. Visi zin', ka no izdegušas ogles
tik pelni atliekas. Bet pelnu ir mazums, ja tos ar

bijušo ogli salīdzina. Pelnu ne desmitā daļa neatliek

no sadedzināto ogļu svara. Kur ir tās citas daļas pa-
likušas? Ļaudis teic: viņas ir sadegušas. Gan tiesa,
bet tādēļ tās nevar pavisam iznīkt un zust, jo dabā

nekas visai nezūd no pasaules ārā, lai gan katra lieta

var savādi pārvērsties. Mums tik tā pārvērtusies lieta

jāuzmeklē. Ogle degdama arī pārvērtās tvaikā jeb
gaisā, ko pēc patikšanas varam kādā plašā gāžu
traukā uzķert un sakrāt un ar svariem svērt. Svēr-

dami atrodam, ka šis rūpīgi sakrāts gāzs, kopā ar

atlikušiem pelniem, nevien tikpat daudz, bet vēl vai-

rāk sver, nekā sausa ogle priekš sadedzināšanas



239

svēra. Par provi, no 10 lotēm ogļu dabūjam 1 loti

pelnu un 33 lotes gāza, kopā 34 lotes. Kā redzam, nu

tā Dieva svētība atkal padaudz. Kur nu gadījās 24 lo-

tis klāt? Viņas citur nenāca, kā no gaisa. Viena no

gaisa daļām, oksigens jeb skābeklis, bija vajadzīgs,
lai ar ogli savienodamies ogli par gāzu pārvērš. Tās

pārākās 24 lotis ir tāpēc skābekļa svars, kas ar ogli

savienojās. Tāpēc gāzu, kas no šīs savienošanās ro-

das, nosauca par ogļu skābi (Kohlensāure). Un

uguns degšana ir dedzīgu lietu savienošanās ar skā-

bekli. Pie šīs iekšķīgās savienošanās allaž karstums

un gaišums ceļas, ko mēs par uguni saucam. Ja šī

savienošanās tik lēnām vien notiekas, tad arī karstums

ir mazs un gaišums daudz reiz pavisam trūkst.

Jautāsim nu, kādas īpašības un savādības ogļu
skābei pieder un kādā vīzē tā atšķiras no ūdeņa tvai-

kiem un citiem gāziem.
1) Ogļu skābe paliek arī aukstumā tāds pats gāzs

un nepārvēršas pats no sevis lāsēs, kā tas ar ūdeņa
tvaikiem gan notiekas. Bet kad to stipros dzelža trau-

kos ar lielu svaru slodzīja un uz skunstīgu vīzi ļoti
saltināja, tad tā sarasojās lāsēs un šīs lāses pēdīgi
sasala sniega pērslu vīzē. šī sasalusi jeb tā sakot

cietā ogļu skābe ir ļoti auksta. Gaisa termometers,
ko tanī ieliek, rāda līdz — 60° R aukstuma. Ja to

uz pliku roku uzliek un piespiež, tad sajūt tādas pašas
dedzīgas sāpes kā no sarkani-karsta dzelzs, un āda

tai vietā top samaitāta. Ilgi ogļu skābe lāsēs vai cietā

dabā nepastāv; tā drīz atkal pārvēršas par gāzu, tik-

līdz kā slogu spiešana atlaižas.

2) Ogļu skābes gāzs ir bez kādas pērves, tā kā

to nevar ar acīm ieraudzīt. Saost viņu knapi var,

no garšas tā drusku skābi smēķē, un uguni tā slāpē;
Ka uguns taī slāpst, to varat redzēt šādā vīzē. Tu-

rat pāri minūtes virs sveces jeb degošas ogles kādu

glāžu trauku, lai ogļu skābe taī sakrājas. Tad iebā-

žat glāzē degošu skalganiņu, un jūs redzēsiet, ka tas

izdzisīs. Ja glāze liela un viņā daudz ogļu skābes sa-
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krājies, tad arī pele vai mazs putniņš viņā noslāpst.
Tā tad ogļu skābe, tāpat kā slāpekļa gāzs, ugunim

priekš degšanas un dzīvniekiem priekš pūšanās jeb
dvēšanas neder. Jūs prasīsiet: kāpēc tā abām ne-

derīga, ne degšanai, ne dvēšanai, vai starp šām abām

kāda vienādība, kāda līdzība rodas? Atbilde: Jā, vi-

ņas savā starpā ļoti līdzinājās, jeb, tā sakot, degšana
un dvēšana ir tas pats darbs. Abām, tiklab degša-
nai, kā dvašas vilkšanai ir gaiss vajadzīgs, t. i. tā

gaisa daļa, ko oksigenu jeb skābekli sauc. Tāpat kā

skābeklis ar degdamu lietu savienojas par ogļu skābi,
tā arī caur dvēšanu skābeklis no ievilktā gaisa savie-

nojas plaužos ar dzīvnieka asinīm un šinī savieno-

šanā par ogļu skābi palicis, top atkal pa lielākai da-

ļai caur nāsīm izpūsts. Tāpēc arī dvēšanas darbs ir

lēna degšana. Un lai gan no dvēšanas neceļas tāds

karstums, kā no uguns, tad taču tā dzīvnieka asinīm

to siltumu dod, kas viņa miesu silda un daudz siltāku

tura par gaisu. Tā caur šo lēno degšanu zudusē mie-

sas un asins daļa dzīvniekam atkal jāatpilda caur ie-

ņemto barību un tāpēc aukstā laikā dzīvnieks labprāt
vairāk ēd nekā siltā.

Ogļu skābe mūsu gaisā ceļas uz dažādu vīzi. No

mūsu krāsnīm, no cilvēku un citu dzīvnieku dvēšanas

jeb dvašas izpūsšanas, no stādu un citu lietu un miesu

trūdēšanas un pūšanas, no stādu, no uguns vēmējiem
kalniem un dažādām zemes šķirbām un alām. Tādās

alās ogļu skābe, grūtāka būdamapar gaisu, zemu gar
zemi sakrājas lielā pulkā. Viena tāda ala ir netāl no

Neapoles pilsāta Itālijā. Viņu sauc par suņu alu,
tāpēc ka suņi, kam deguns tuvu pie zemes, to ieož

un noslāpst. Clivēks, augstāki dvašu vilkdams, kur

ogļu skābe nesniedz, bez bēdām tai alā var stāvēt.

Arī visos ūdeņos, bet īpaši dažos avotu jeb īkastu

ūdeņos daudz ogļu skābes atrodas. Ogļu skābe ūde-

nim dod to spirgto smēķi, kas mūs to dzerot atspir-
dzina. Ja ūdeni liekam siltumā stāvēt, tad no tā kāpj
mazas pūtītes uz augšu. Tā ir ogļu skābe un tāpēc
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tāds ūdens, kas savu ogļu skābi zaudējis, negardi

smēķē. Daudz ogļu skābes atrodas ari alū, caur ko

alus, glāzē lejot, puto un pūtītes uz augšu sūta.

Tagad mēs zinām, ka caur malkas vai ogļu deg-
šanu ceļas ogļu skābe un pelni. Kad malku krāsnī sa-

dedzinām, tad ogļu skābe līdz ar sasilušo gaisu dodas

pa skursteni ārā, un pelni vien krāsnī atliekas. Bez

tam jau augšā stāstījām, ka no 10 lotīm ogļu atlie-

kas 1 lots pelnu un rodas 33 lotis ogļu skābes. Tādā

vīzē 9 lotis skaidru ogļu ir savienojušās ar 24 lotīm

skābekļa, jeb 1 lots ogļu ar 2% lotīm skābekļa. Rē-

ķināsim viegluma dēļ uz 1 loti ogļu pilnas 3 lotis skā-

bekļa. Ja nu gaisā tik viena piektā daļa no skābekļa

atrodas, tad jau uz 1 loti ogļu priekš sadedzināšanas

vajadzēs 15 lotis gaisa, šī lieta mums vērā jāliek.
Gaiss ir ļoti viegla lieta, 1 kubikpēda gaisa sver tik

kādas 21/
4

lotis; tāpēc mūsu krāsns daudz gaisa pa-

brūķē. Ja krāsns istabā kurinādams, tad daudz gaisa
mums no istabas zūd caur skursteni ārā un jauns
prišs gaiss, caur logiem, durvīm un daudz citām šķir-
bām iekšā spiezdamies, trūkumu atlīdzina. Tāpēc
krāsns kurināšana istabu nevien silda, bet arī viņas
veco neskaidro gaisu ar prišu gaisu pārmaina. Un

skaidrs gaiss ir veselībai tā vajadzīgākā lieta.

Kas tad pelni ir? Pelni ir tās zemainās un sālai-

nās daļas, kas malkā atrodas un kas ugunī nekad ne-

sadeg. Uz mēles likti tie smēķē sālīgi vai sārmīgi.
Pelni saimniecībā dažādi brūķējami. No pelniem
taisa sārmu priekš drānu mazgāšanas, pelni vajadzīgi
pie ziepju vārīšanas, pelni arī ļoti derīgi priekš lauku

un dārzu uzkopšanas. Tāpēc katram saimniekam un

saimniecei pelni jāsakopj, lai vajadzīgā laikā ir pie
rokas. Pelni īpaši skābu zemi pārlabo. Tāpēc tādās

vietās, kur mežus priekš laukiem izcērt un kur zeme

caur pūstošām lapām saskābuse, būs labi, ja zarus sa-

dedzina un pelnus vispār izkaisa. —

Bez tam ja apdomājam, ka pelnu daļas līdz ar ci-

tām stādiem derīgām barības zaftēm no zemes uz-
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ņemtas top un stādiem pie augšanas visai vajadzī-

gas, tad jau pienākas, ka pelnus atkal zemei priekš

jauniem stādiem atdodam.

Bez ogļu skābes un pelniem pie degšanas ceļas vēl

sodrēji, kas skursteņos sakrājas, un dūmi, kas caur

skursteni gaisā dodas. Viņi nāk no tam, ka ne visas

ogļu daļas pilnīgi ar skābekli savienojas, un ka malkā,
bez ogļu daļām arī vēl atrodas miklums (ūdens) un

dažādas citas lietas, no kā savā laikā runāsim, šīs

lietas dod dūmiem pērvi, smaku un smēķi.
Pieminēsim vēl īpaši tās zilās liesmas, kas virs

dziestošām oglēm rādās. No šīm ceļas tvaiks, kas ve-

selībai liels ienaidnieks. Ja krāsni pa ātru aiztaisām,

kamēr šīs liesmas nav izdegušas, tad tvaiks, caur

skursteni neiztapdams, pa istabu izplēšas, ļaudīm

galvu un apmaņu pārņem un tiem jāmirst, ja tīrā

gaisā netop. Arī šinī tvaikā ir ogle ar skābekli sa-

vienojusies, bet no skābekļa ir pret ogli pus tik daudz

kā ogļu skābē. Proti: ik uz 9 lotīm ogļu nāk tik 12 lo-

tis skābekļa, šo tvaiku lai saucam ogļu skābību

(Kohlenoxyd). Viņš katru reiz ceļas, kad pie degošām

oglēm maz gaisa un tālab maz skābekļa pietop. —

Dzīvnieku un stādu dvēšana jeb dvašas

vilkšana.

Mēs redzējām, ka dzīvnieki dvašu vilkdami un

pūzdami vienu gaisa daļu, proti skābekli, pabrūķē;
turpretī tie no plaušām izpūš daudz ogļu skābes, kas

dzīvniekiem vairs nederīga. Tāpēc baznīcā, kas va-

ren pilna ļaužu, grūti nākas dvašu vilkt un paliek
slikti ap sirdi. Tāpat tur arī aizdedzinātās sveces tik

tumši spīd. Tas nākas no tam, ka caur dvēšanu daudz

ogļu skābes baznīcā sakrājas, kas nav derīga ne dvē-

šanai nedz degšanai.
Kadnu caur degšanu un caur cilvēku un lopu dvē-

šanu vienumēr ceļas ogļu skābe, tad jau ar laiku ogļu
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skābei būtu varen daudz jāsakrājas mūsu gaisā, tā

ka mēs to vairs nevarētu ciest un mums būtu jāno-

slāpst. Bet ja mēs katrureiz izmeklējam (mācīti vīri,

kas ar tām lietām darbojas, lēti to var izdarīt) tad

vienumēr atrodam vienu ļoti mazu daļu ogļu skābes

gaisā: 2000 spāņos gaisa tik viens spānis ogļu skā-

bes. Kur tad tā ogļu skābe paliek, kas caur degšanu

un dvēšanu un vēl uz citādu vīzi vienumēr vairojas?

Temums jāaplūko stādi. Arī stādi nevar bez gaisa

iztikt, ir viņi dvēš. Priekš dvēšanas kokiem un stā-

diem ir vajadzīgas lapas. Lapām ir tik sīki, mazi

caurumiņi, ka tos bez vairojamās glāzes nevar ie-

raudzīt. Caur šiem caurumiem lapas ievelk no gaisa

īpaši ogļu skābi. Stādā ogļu skābe izdalās savās īpa-
šas daļās, proti: ogle un skābeklis, kas bij savienoti,

atšķiras savrup. Ogli stāds jeb koks patur sev par

barību un pieaudzina caur to savu koka daļu jeb

miesu; skābekli turpretī tas caur lapu caurumiem'

atkal izpūš ārā gaisā. To jau viņreiz atradāt, kad

zaru ar lapām, kā 12. numurā mācīts, ūdenī ielikāt

un caur to skābekli dabūjāt, jo lapas skābekli izdves.

Tā tad redzam, ka cilvēki un lopi gaisam skābekli

caur dvēšanu atņem un ogļu skābi tai vietā gaisam
atdod un tādā vīzē gaisu priekš sevis samaitā; koki

un stādi turpretī ogļu skābi no gaisa izvelk un gaisam
atkal skābekli atdod un caur to gaisu atkal cilvēkiem

un lopiem priekš dvēšanas pārlabo.

Pļaujamas mašīnas.

Pie mums vēl reti kur pie zemes darbiem brūķē

mašīnas, bet visu padara ar cilvēku rokām. Taču ir

pie mums jau kādās vietās atrodas sējamas, kuļamas
un citas tādas pie zemniecības brūķējamas mašīnas,

un jo dienas jo vairāk ir pie mums sāk ar dažādām

mašīnām strādāt. Citās zemēs, īpaši Anglijā un Zie-

meļ-Amerikā, visus darbus vairāk ar mašīnām vien
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padara. Priekš katra darba ir sava mašīna izgudrota,
lai to jo ātrāki un labāki varētu padarīt, šās mašī-

nas arvien jo vairāk top pārlabotas un darbam jo la-

bāki piepasētas, tā kā tiešām jābrīnās, ka mašīna it

kā prātīgs cilvēks darbu pareizi un izmanīgi strādā,

še tagad gribam pieminēt vienu pļaujamu mašīnu, ko

kāds amerikānietis, Mak-Kormiks vārdā, izdomājis.
Sen jau gan bij dažādas pļaujamās mašīnas; bet šī

mašīna īpaši caur to vērā ņemama, ka pie tās ir pie-

taisīti savādi grābekļi, kas nopļauto labību no mašī-

nas saņems un mazos kūliņos jeb kopiņās saliek, lai to

viegli varētu sasiet. Bez tam tā diezgan viegla un

prasta un ļoti teicami strādā. Arī maksāt tā ne-

maksā varen dārgi un ir lētāka par citām tādām' ma-

šīnām; to varot dabūt Londonā pirkt par 200—24a

rubļ. Mak-Kormiks šo mašīnu jau izdomāja 1860-tā

gadā un no tā laika līdz šim laikam pārdeva Amerikā

kādas 45 tūkstošas no savām pļaujamām mašīnām.

Eiropā ar viņa mašīnu tik iepazinās šogad Londonas

lietu izstādīšanā. Netāļ' no Londonas šī mašīna tapa
izproveta, vai tā labi savu darbu strādā, un par šo iz-

provēšanu angļu avīze
„

Times" raksta tā:
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Laiks bij slikts, tā kā citi labprāt nebūtu ļāvuši
mašīnu izprovēt. Visu nakti priekš tam bij ļoti drēgns
gaiss un patlaban, kad iesāka ar mašīnu strādāt, sāka

arī stiprs lietus līt. Pļaujamie pūri jeb kvieši bij no

lietus saguluši uz visām pusēm. Tādēļ daudz skatī-

tāji papriekš šaubījās, ka mašīna varēšot labi strā-

dāt un īpaši ka grābekļi varēšot labību pa kārtai sa-

likt kopiņās. Bet tikko mašīna darbu sāca, tad bij

jābrīnās, kā viss pareizi gāja. Mašīna gāja ar 41/.
verstu ātrumu par stundu un grieza 5x/

2
pēdu platu

strīpu un sakrāva labību skaidri čupiņās, kas ik 15

pēdas viena no otras bija. Vienā vietā labība tā bij
saguluse uz visām pusēm, kakatrai citai mašīnai būtu

grūti nācies to pareizi nopļaut, bet Mak-Kormika ma-

šīna savu darbu ir še viegli padarīja. Divi zirgi šo

mašīnu diezgan viegli varēja pavilkt, un tā ir stipri

būvēta, ka tik it liela neapdomība un palaidība to var

maitāt. Aprēķināja, ka šī mašīna pa dienu nopļauj
un saliek kopiņās 15 līdz 16 pūra vietas labības. Pē-

cāk vēl Mak-Kormika mašīna līdz ar citām 9 mašī-

nām tapa izprovēta un dabūja par šīm citām to goda
maksu un medaļu. Bez tam to daudz citās vietās un

arī Pēterburgā izprovēja un visur par ļoti teicamu at-

rada.

Mūsu Augsts Kungs un Ķeizars Mak-Kormikam

novēlēja privilēģiju uz pieciem gadiem, caur ko tam

ir vaļa dota pa minētu laiku vienam pašam Krievu

valstī savas mašīnas taisīt un ar tām andelēties.

Beidzot arī vēl pieliekam Kormika mašīnas bildi,

mašīnai strādājot jeb labību pļaujot.

Dundaga.

Jau savās bērnu dienās dabūju daudz no Dunda-

gas dzirdēt. Mana aukle un glabātāja, no tā vidus

būdama, zināja daudz un dažādas jaukas teikas un

stāstiņus no turien' izteikt un ziņģēja dažu mīļu un
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patīkamu- dundzeniekuziņģīti. Daudz esmu aizmirsis,

bet dažas teikas un pasakas man vēl vienumēr prātā

stāv, it kā vecā Līze man tās vakar būtu stāstījuse.

„
Viņos laimīgos vecos laikos (tā viņa mūžam mēdza

iesākt) pasaule bija daudz jaukāka nekā šodien. Pil-

nība un svētība bij visur redzama, un ļaudis dzīvoja
bez bēdām lielos ciemos kopā, kā vēl tagad gar jūr-
malu daži atrodami. Staltas pilis tāļu jo tāļu atspī-

dēja un bija bagātu ķēniņu māju vietas. Tā arī tur,

kur tagad Dundaga stāv, bij viņos laikos stalta pils

pie jaukas upmalas. Te reiz atskanēja kara troksnis

no tālenes, un visas pilis pagrima dziļi zemē iekšā. No

dziļā zemes dobuma tik kalni vien tai vietā sacēlās,

šinīs pagrimušās pilīs nu iemājojās mazi, mazi kalnu

ļautiņi, kam visādas mantas, dārgi akmiņi, zelts un

sudrabs bija kaudžu kaudzēm, ar ko šie savas pilis
vēl jo vairāk izgreznoja. Tāpēc vēl šo baltu dienu

visas šādas dārgas lietas rok no kalniem, kur tās no

šiem ļautiņiem uzglabātas. Nakts klusumā un vien-

tulībā dažam laimējās tumšas skaņas no zemes dzi-

ļumiem izdzirdēt, kas no pagrimušām pilīm cēlās. —

Jau labs laiks bij pagājis, kamēr Dundagas pils bij

pagrimuse. Tanī vietā bij uzaudzis liels biezs mežs,

un ļautiņi neviens vairs nezināja, ka tur citreiz stalta

pils stāvējuse. Upes krasti bij iegrimuši un upe ar

zālēm un doņiem aizauguse. Te vēlu vakarā kāds

reiznieks apmaldījies atnāca un. nevarēdams vairs

cilvēku mājokļus aizsniegt, likās uz krasta malu gar

zemi, Dievam pavēlēdamies, un drīz aizmiga. Nakti

sapnī tas dzirdēja tumšu pulksteņu skaņu „bim-bam,
dun-dang", dzirdēja braucam un jājam un redzēja
pēdīgi garā to dziļi pagrimušo grezno pili, kur daudz,
daudz mazi zemes ļautiņi kā mudžēt mudžēja un naigi

strādāja un darbojās, jo rītu bija viņu ķēniņam kā-

zas. — Nakts bij pagājušo, un reiznieks uzmodās. Bet

prātā tam viss nāca no jauna priekšā, ko nakti bij
redzējis. Sevišķi tā tumšā pulksteņu skaņa tam no

ausīm nezuda un neviļot viņš teica' „dundang". Bet
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redzi, kas nu notika. Visa tā staltā pils, ko viņš naktī

dziļi apakšā redzēja, cēlās no zemes ārā; Dundaga

bija tās pagrimušās pils īpašs vārds, ar ko to varēja

gaismā celt. Nabaga reiznieks nu palika par bagātu

pilskungu. Otrā naktī, kad reiznieks gulēja pilī
mīkstā gultā, tam rādījās mazais zemes-ļautiņu ķē-

niņš ar noskumušu vaigu un teica: Reizniek, kas tu

tagad priekus baudi, tu nezini, cik skumju tu man

esi uz sirdi krāvis. Mantas gan man netrūkst, bet

tu man to lielāko prieku un mantu zaudējis — manu

brūti, ko es patlaban pie altāra vedu. Zini, ka man

atkal tik pēc 500 gadiem ir vēlēts kāzas taisīt. Jau

piecas reizas tapu laulāts, un ikreiz jūs, cilvēki, vai

šādā vai tādā vīzē, man to prieku maitājāt. — Bet

nebatu un tavi pēcnākamie tādēļ te lielus priekus bau-

dīsiet! Ar tiem vārdiem tas pazuda. Un pēc tam

Dundaga gan diezgan bēdu laikus redzējuse.
Atkal bija 500 gadi pagājuši. Kādā vakarā vēlu,

kad jau visi iedzīvotāji cietā miegā gulēja, pienāca
pie pilskunga mazs zemes-ļautiņu ķēniņš un lūdza no

viņa, lai tam atvēl nākošo nakti bruņenieku zālē sa-

vas kāzas noturēt. Par atmaksu viņš pilskungam rā-

dīšot lielu apraktu mantas podu, pillu ar zelta naudu.

Tik viena lieta esot, par ko pilskungam cieti jāgādā,
proti, ka neviena cilvēka acs tā kāzas neredzot. Pils-

kungs visu apsolījās pareizi izdarīt. Betpils jumprava
šo norunu bij noklausijusēs. Un kā jau sievišķi mū-

žam grib visu redzēt un zināt, īpaši par kāzām un

laulībām, tā arī šī jumprava nākošo nakti nevarēja

ne rimt nedz aizmigt. Lai gan ar bailīgu, trīcēdamu

sirdi, tā pusnaktī klusu un viegli pie zāles durvīm

aizlīda un pa atslēgas caurumu ieraudzīja gaišumu

un jaukumu, kādu savā mūžā nebij ne sapnī redzē-

juse. Mazi ļautiņi greznās ar pērlēm un dimantiem

izrotātās drēbēs pa pāriem līgsmi apkārt cierēja.
Patlaban bija paša pusnakts, un pulkstenis turnī sita

12. Ķēniņš un viņa skaistā brūte stājās pie laulā-

šanas. Jumprava, gribēdama visu jo skaidri redzēt,
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piespieda aci it tuvu pie atslēgas cauruma. Te kāds

no kāzeniekiem to pamanīja. Viss gaišums zālē acu-

mirklī zuda un liels troksnis, kā pērkona spēriens,
visus pils iedzīvotājus uztraucēja. Jumprava, kā ār-

prātā palikuse, tikko spēja izteikt, ko redzējuse. Pēc

tam otrā rītā tā nomira.

Bet arī kapā tai miera nav. Pa naktīm tā staigā

apkārt pa pili tai. pašā zaļā apģērbā, kādu tā viņā

briesmīgā naktī bij nesuse. Daudzreiz tā arī parā-
dās ļaudīm, kas augšistabās guļ, kur citkārt bij jum-

pravas kambaris, un sūdz tiem savas bēdas un savu

nemieru kapā. Turklāt tā sievišķiem pie sirds liek,
no liekas viszināšanas sargāties (bet, kā rādās, visai

velti!). —

Otrā naktī mazais ķēniņš ar bargu un bēdīgu vaigu

pie pilskunga gultas piestājās un uz to tā runāja:
Caur to, ka neesi pilnīgi savu apsolīšanos turējis un

saviem ļaudīm neesi aizliedzis mūsu goda dienu ska-

tīties, tu manas kāzas izputināji, un man atkal ir

jāgaida 500 gadi, līdz es no jauna varu precēties. Tā-

dēļ ir tev par to strāpe jācieš. Virs maziem pils vār-

tiem, kur kāds akmins no mura pa pusi ārā atstāts,

uzaug uz šī plikā akmiņa bērziņš. Kamēr šis bērziņš
vēl nebūs diezgan liels (priekš bērna šūpļa uztaisīša-

nas, tamēr Dundagas valdniekiem nevienam dēls par
mantinieku nebūs. Tā arī tas notika. Bērziņš auga
un zaļoja uz plikā akmiņa pāri desmit pēdas augstu
pie pilsmūra, auga gadu simteņiem, bet nevarēja lie-

lāks tapt; un Dundagas valdnieki mira bez dēliem

mantniekiem." Tik tāļ' man mana aukle stāstīja. Te

vēl pielikšu pāri vārdus, kas pēdīgi ar šo bērziņu no-

tikās.

Tagadējais Dundagas kungs T. f. Sakens gri-
bēja kociņu kopt un ātrāk audzināt. Tādēļ lika uz

akmiņa uzlikt zemi, lai kociņa saknēm jel būtu pie-
nākama barība. Bet par lielām bēdām bērziņš nu no-

kalta. Taču var cerēt, ka strāpes laiks gan būs bei-

dzies, jo košā šūpulī tapa no minētā bērziņa koka, ja
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ne vairāk, tad taču Sakena vārds izrotāts, šinī šūplī

arī jau ir gulējis jauns Dundagas mantnieks.

Vai zaļai jumpravai arī apkārtstaigāšanas laiks

beidzies jeb nē, to īsti nezin' neviens noteikt. Nesen

vēl zaļā jumprava dažu labu esot izbaidījuse, kam

citādi labprāt no jumpravām nemaz nebijis bail. Bet

beidzamos pāris gadus to neviens vairs nav redzējis.

Vēl dažas citas teikas man vecīte stāstīja par

„puišu kalnu" un svēto meitu kambari, par „Dāvida

pili" un t. j. pr., un dažu sirsnīgu vecu dziesmiņu tā

man priekšā dziedāja, bet to visu es jau esmu puslīdz
piemirsis.

To brīnišķīgo Dundagas pili un tās citas vērā lie-

kamās vietas es sen ilgojos apmeklēt un ar savām

pašām acīm redzēt. Un šovasar arī patiesi tur aiz-

tapu. Tāpēc jums, mīļie lasītāji, vēl daudzmaz gribu

pastāstīt, ko tur vērā liku.

No Talsu pilsātiņa puses nākdami, atrodam kādā

meža stūrī lielu akmiņa stabu pie lielceļa, kas nozīmē

Dundagas novada robežu. Uzšaujam zirgam, gribē-
dami Dundagu drīz aizsniegt, bet mums vēl kādas

12 verstes jānobrauc, līdz tur aiztiekam. Katrā pusē

ceļa necik tāļu nevaram pārredzēt. Lai gan vietām

lauki un druvas pie ceļa pieglaužas, tad taču drīz aiz

tiem izplēšas mežs. Pirmais krogs, ko atsniedzam,
mūs ne visai skubina iekšā iet, jo pavecīgs būdams,
mums ar tumšām stulbām logu acīm skatās pretī.
Dosimies bez kavēšanās tālāk. Aiz kroga pa kreiso

roku izplešas sērs klajums, kur kādas verstes tālumā

ieraugām vienu no Dundagas mazām muižām, ar sa-

vām vecās modes ēkām. Mežs un mazi klajumi ar ap-

strādātām druvām nu projām pārmijas, kamēr

atkal jo plašākā klajumā topam. Pa labo roku iet

kāds taisns ceļš tiešām mežā iekšā, kur galā redzam

kādu prāvu ēku. Neviļot mēs prasām, kas tā par ēku

esot. Taču tagad mūsu jautāšanu neviens vēl neat-

bild; to dzirdēsim pēcāk. — Vēl kādu lielu ozolu ceļ-
malā apbrīnojuši, ko no tuvējām mājām par Krista
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ozolu sauc, mēs drīz ieraugām divus torņus. Tur esot

Dundaga. It tuvu priekš Dundagas vēl pabraucam
kādai mazai muižai garām, kā ēkas visas koši pēc jau-

nas modes uzbūvētas. No turien' ceļš līdz Dundagai
abās pusēs ar liepām apstādīts, un krustām pār še

stiepjas otrs ceļš, tāpat ar kokiem apstādīts, šis

krusta ceļš vasarā, kur liepas koši zaļo, ļoti jauki iz-

skatās. Pa vārtiem Dundagā iebraucot, papriekš ie-

raugām rijas, krogu un staļļus, kas ne aplam mūsu

prātu iepriecē. Sevišķi krogs nebūt nav teicams.

Svētdienās tas tā ir pilns ļaužu, kas no visām plašā
novada malām sanāk, ka nebūt nevar cauri tikt, nedz

arī kādu vietiņu dabūt, kur atpūsties. Viesu kam-

baru, tā sakot, visai trūkst, jo tie priekš tam nosprie-
stie kambari top no pašas saimnieces priekš savas va-

jadzības un virtšaptes ieņemti. Un kas izsalcis, tam

vairs nav laika maltīti pastellēt, jo uz to gaidīdams
tas varētu gluži badā aiziet. Man pašam negribot
tādas reizas uznāca. Citādi krodzniece ir ļoti mīlīgs

vecs cilvēks, ko jau citi, tagad veci ļaudis, tādu pašu
vecu ir sākuši redzēt. Drīz pie kroga ir baznīca, ap

kuru prāvs placis smuki ar jaunu žogu aptaisīts un

ar dažādiem kokiem un krūmiem apstādīts, kas va-

sarā ar ziediem kūpin kūp. Kaļķu vite no ārpuses
sienām ir nodrupuse, kas rāda, ka baznīca jau labu

laiku stāvējuse. Kā dzird, tad citu vasaru baznīca

taps pārlabota. Baznīcas iekšpuse ir mazo rūšu la-

bad pakrēsla un krēsli vēl pēc vecās modes taisīti.

Divi marmora stabi stāv krēslu galos pret altāri, no

cienīgās lielmātes cienīgam lielkungam par atmiņu
te nolikti. Arī daži citi monumenti gar sienmaļiem ir

redzami. Jo vairāk vērā ņemamas ir tās jaukās lie-

lās ērģeles, no kāda Dundagas novada zemnieka

H. Dūnsberģa (tā pazīstamā latviešu dziesminieka

E. Dūnsberģa brāļa) taisītas. Ļoti nožēlojām, ka ne-

dabūjām dzirdēt Dundagas ērģelnieku spēlējam, kas

tiešām ļaužu svētās cerēs uz jaukās skaņas spārniem
pacilā uz debesi ! — No baznīcas iesim uz pili. Uz
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pili ejot ceļš ved pār mūrētu tiltu pāri, ko vēl tagad

par sveramu tiltu saukā. Šis tilts vecos bruņenieku
laikos bija no koka, un tapa ik nakts, jeb arī kad ie-

naidnieki tuvojās, uz pils pusi uzsvērts. Caur to pilij

visapkārt bij ūdens un bruņeniekiem deva jo vairāk

patvēruma. Pils pate ir būvēta uz četrām kantīm vidū,
iekšā ar sētsvidu. Citreiz pils mūru ārpusē neesot

nekādi logi bijuši, bet tik šaujami caurumi jeb lūki,

kādi vēl tagad apakš pažobelēm redzami. Pils sānos

virs vārtiem izceļas smuks slaiks tornis; bet vecuma

dēļ jau nav vairs visai uzticams, un tādēļ Dundagas

kungs to gan liks drīz pārjaunot. Tāpat arī pils

jumts tiek no jauna pārtaisīts. Pils tornī ir pulkstenis,
kas laiku rāda. Bet tas labprāt ar citiem šī laika

pulksteņiem negrib satikties, varbūt savā prātā par

veciem bruņenieku laikiem domādams. Un uz viņa
teikšanu jeb zvanīšanu jau visai nevar palaisties.
Tas mūžam vairāk sit, nekā pieklājas. Pilī tūlīt

pie torņa ir ietaisīta pilsbaznīca. Tā nav vis liela,
bet pēc vecu laiku modes ļoti izgreznota ar normētām

ģipsas figūrām (bildēm). Sevišķi Kristus krustā si-

šana, kā pie sienas atslējusēs, koši uzskatāma. Tā-

pat uz krēsliem un citiem koka rīkiem katrā brīvā

vietiņā ir izgriezti daždažādi šķībi ģīmji un figūras
ar sašķobītām mutēm. Figūras pie sienas ar kaļķiem

apvitētas ir gan baltākas tapušas, bet vai caur to

priekš skatītāja glītākas, to es negribu šeit izdibināt.

Citkārt še turēja vāco baznīcu prieks Dundagas vald-

niekiem un Dundagā dzīvodamiem vāciešiem, un Dun-

dagas mācītājs tādēļ saucās par kirspēles un pils mā-

cītāju, Bet dievkalpošanu vācieši tagad tura latviešu

baznīcā.

Vēl pilī rāda kambari, ko restsambari (Rūst-

kammer) sauc. Te tapa sakrātas un uzglabātas da-

žādas vecu laiku lietas, kā: bruņas, plintes, bildes un

t. j. pr. Tagad maz, vairs no tām lietām atlikušās,

un tas kambaris pats priekš citām vajadzībām izrū-

mēts. Citi kambari un „zāles" (istabas) vairs nav
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nekā vērā liekami un tālab dosimies atkal ārā, ap-

kārtējo vidu aplūkot. Citreiz te tiklab daba, kā cil-

vēku rokas ir pūlējušās šo vietu dažādīgi pušķot;
bet tagad rādās, ka turienes valdnieki vairs daudz uz

dabas jaukumiem neraugās. Vientiesīgs puķu dār-

ziņš stiepjas apkārt trijiem pils sāniem, ceturtā sānā

ir malka uzkrauta un staļļi sabūvēti, kas tiešām nav

pilij par lielu greznumu. Aiz šiem staļļiem ir jauka,
no cilvēku rokām uzmesta apaļa dīķa sala, ar augļu
kokiem apstādīta, kādēļ to arī sauc par salas dārzu.

Šī saliņa vasaru, kur viss zied un zaļo, tiešām ļoti
koši izskatās. Nesen vēl smuks velves tilts veda pāri
uz turien'; bet tagad tas ir sagruvis, un dārzā pašā
tik vešu priekš žaudēšanas un dabas apbrīnotājiem
priekš jaukas uzskatīšanas izklāj.

Uz otru pusi aiz dīķa, gar upes malu, izplešas liels

dārzs, ko briežu mežu sauc. še aug dažādi koki, lieli

jo lieli un pēc rindas stādīti. Brangi gaņģi, bet ne vi-

sai labi uzkopti, vada apakš kuplu koku ēnas. Lieli

ozoli lepni uz mums noskaitās, un pie pašas upmalas
mežs paliek it biezs, ka reti kāds gaņģītis iedrošinā-

jies tam cauri līst. Meža vidū ir klajāks placis ar

pāri puķu dobēm, kur dažādas raibas puķes lepojas

kopā ar kāpostiem un kartupeļiem. Pēc mūsu prāta
šo dārzu ar maz pūliņa varētu jauku jo jauku padarīt,
īpaši man ļoti patika tie jaukie ar kupliem kokiem

apaugušie dīķa un upes krasti, kas patiesi pie ļoti ko-

šām vietām pieskaitāmi.
šinī dārzā (briežu mežā) ieraudzīju vecu vecu vīru

vecā, novalkātā, rupjā pelēkā svārku mētelī. Patla-

ban tas pūlējās maikstīties pie jauniem maziem koci-

ņiem piedurt. Viņa savādā būšana un izskate mani

uzskubināja tam tuvāk piestāties. Es devu dievpa-

līgu, ko vecais goda vīrs laipnīgi uzņēma. Un nu tas

tik tuvu mani apskatīja, ka mūsu deguniem gandrīz
luste bij sabučoties. Vecais kungs, proti, bij vājš uz

acīm. Kā viņš pats man apliecināja, tas jau bij vai-

rāk nekā 90 gadus vecs. No dzimuma polis, tas savu
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mūžu vairāk mūsu gubernijās nodzīvojis. Liels krā-

jējs būdams, viņš savās jaunās dienās sakrājis labu

grasi naudas, līdz dividesmit tūkstošiem

rubļiem. Nu gan katrs domās, ka viņš savās vecās

dienās pilnīgi savas mantas baudīs un sev vecās die-

nas atvieglos. Bet šim teicamam vīram citāds mērķis.

Viņš ļoti mīļo arāju būšanu un labprāt vēlas, ka lauku

kopšana un saimniecība taptu jo dienas pārlabota.
Tāpēc tas visur savu ar sviedriem pelnītu mantu jau

priekš kādiem desmit gadiem ir nodevis Kurzemes

muižnieku biedrībai, lai pēc viņa nāves uz tam gādā,
ka priekš latviešiem Kurzemē taptu ietaisīta skola

priekš zemes darbiem, šinī skolā viņš grib labus ze-

mes kopējus un saimniekus izaudzināt. Kādēļ tas ir

nospriedis, lai tik pēc viņa nāves šo skolu ieriktējot,
to nevarēja izdibināt. No tā mazuma, ko tas vēl pa-

turējis, viņš arī tagadējo Dundagas pagasta skolu

atcerējis. Proti, esot 50 rubļ. pie Dundagas kunga
uz interesēm devis, lai šīs intereses (21/

2
rubļ. par

gadu) skolai par labu brūķējot. Modīgs vecs goda
vīrs! Viņa vārds ir Sokolovičs.

No Dundagas kādas verstes tālumā ir mācītāja
muiža. Uz turien' iedami brūzim garām eimam, kur

deģakungs I. ļoti teicamu alu brūvē. Tāpēc labprāt
brūža plašā pagrabā kādu glāzīti uzprovējam un at-

rodam lielu starpību starp šo alu un to atšālējušos,
ko krogā dzērām. Uz mācītāja muižu ved smuka

aleja jeb ar kokiem apstādīts ceļš, kas bez tam vēl

caur mazu mežiņu iet. Pate mācītāja muiža ne vi-

sai smuka, lai gan diezgan plaša. Arī prāvs ērbēģis
tur atrodas, kur jaunie bērni var piemist, kas uz ie-

svētīšanu no paša mācītāja top sataisīti. Viens gals
ir priekš puišiem, otrs priekš meitām nospriests. Bet,
kā dzirdēju, tad mācītājs šādu slaku tuvumu tura par

neķlājīgu un bailīgu lietu un tāpēc rauga lielāku star-

pību celt. Tāda rūpēšanās nu gan teicama lieta, ja
tā pareizi izdarāma. Bet še caur šādu rūpi meitas

top ierīkotas mācītāja muižas pagraba mājoklī, kur
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pa ziemu kartupeļi un citas tādas lietas stāvējušas.
Un kad nu jauno bērnu iesvētīšana tik pavasaru un

rudeni notiekas, tad šinī dziļā mājoklī arī mūžam at-

rodas ūdens, ka daudzreiz smelšus jāsmeļ ārā. Bez

tvaika no ilgi nekurinātas un citādi pavājas krāsns

jau arī neglābjas. Tādā vīzē, kā man viena meitene

pate apliecināja, tā visas tās četras nedēļas vienumēr

vārguse ar galvas sāpi. Ja nu pavisam meitas un

puišus nedrīkst apakš viena jumta turēt, tad taču

tāds milzumu liels novads, kāda Dundaga, varētu par

jaunu un priekš tam derīgu ēku gādāt!
Atstāsim nu pašu Dundagu un ieskatīsimies

drusku tai meža ēkā, ko šurp braukdami pa labo

roku no lielceļa redzējām un uz kuru tas taisnais

dambis veda. Nevaram papriekš īsti izprast, priekš
kādas vajadzības šī dividesmit asis garā koka ēka še

mežā, pašā purvainā mežā uzbūvēta. Tik pašā tu-

vumā ap ēku mežs izlīsts un mērens sakņu dārziņš
un pašā duru priekšā arī puķu dārziņš ar retiem

augļu kokiem ietaisīts. Kā rādās, šo placīti strādī-

gas rokas ar mokām varējušas purvekļa valstībai at-

raut. Istabā ieraugām starp grāmatām sēdot stipru
pusmūža vīru, kā bārda jau drusku iesirmējuse. šis

vīrs ir tas visiem latviešiem pazīstams dziesminieks

E. Dūnsbergs. Un tā meža ēka, kur tas mājo, ir Dun-

dagas skolas nams ! Kādēļ skolas nams mežā un pur-

veklī iestumts, to es šo baltu dienu nevaru izdibināt.

Bet savādam gudram nodomam tam taču vajag būt,

jo arī otrs brangs divtāžīgs skolas nams pie jūrmalas
(pie Ģipkas), kas tik šovasar īsti gatavs tika, ir aiz

smilšu kangara mežā un gluži purvā ietaisīts. Lūgtum
tālab no gudrākiem par to skaidrāku mācību, lai šādu

gudru padomu arī citur varētu mūsu skolām par labu

brūķēt, — šis mūsu dziesminieks, še klusā vientu-

lībā dzīvodams, neapnicis strādā no agra rīta līdz vē-

lai naktij, saviem dziesmu gariem kalpodams. Un

miesīgu bērnu vietā tas auklē un audzina savas skai-

stās gara meitas jeb rīmes un dziesmas.
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Beidzot vēl pielikšu īsu pārskatu par Dundagas
novadu un viņa valdiniekiem. Dundagas vārds jau
vecā dokumentu bogā no pāvesta Inocenta IV. lai-

kiem uzietams. Izliekas, ka viņa jau pagānu laikos

tā tapuse nosaukta. Bet vai Dundagas novads jeb ķi-

legunde līdz lerupes grīvai stiepies, to vairs īsti ne-

var zināt. lerupes grīva toreiz esot derējuse par

brangu ostu, un dāņi jau priekš vāczemnieku atnāk-

šanas pie šīs ostas baznīcu uzbūvējuši (1224?). Ta-

gad šī upes grīva ar smiltīm piedzīta un par ostu ne-

derīga. Kūru un līvu tautas tanī apgabalā dzīvoja,

gan teicami būvētas ēkas, gan pēc tam ietaisītās

kalnu alās mājodamas. Tādas alu mīnas un veci mā-

jokļi vēl gar Vīdala un Slīteru kalnu redzami. Viņu
dievu cienīšana būs gan tāda pate bijuse, kā pie ci-

tām kaimiņu tautiņām. Proti, tie pielūdza dabas spē-

kus, kā: zemes māti, jūras māti, Pērkona dievu,

Potrimpu jeb auglības dievu, laimes māti, Līgo jeb

līgsmības dievu un t j. pr., un upurēja tiem apakš
kupliem kokiem, sevišķi apakš ozoliem. Tāds upurē-

šanas altāris kaszin tas akmins uz „Puišu kalna" bi-

jis, ko līdz mūsu laikiem ļaudis par svētu turēja.

Turpat vēl alu rāda, ko svētmeitas kambari sauc. Te

laikam kāda svēti cienīta dievekle mājojuse. — Kad

Vāczemes bruņenieki, mūki un svētie ceļinieki (Pil-
grimme) zemi uzvarēja, un bruņenieku vadonis

Didriks no Greniņiem 1249-tā gadā Dundagas pili uz-

būvēja, tad pagānu ticība tapa nomākta un ar varu

ievesta kristīgā ticība. Pēc tam bīskapi par Dundagu

valdījuši. Sevišķi atrodam pie vārda nosauktus šos

bīskapus: Mūnchhausens, Sliters un Bervitcs. Pēc

tam Dundaga ir nākuse zem Būlovu, tad caur pre-
cību Mavdel'a un pēdīgi uz tādu pašu vīzi Sakena

familijā, kurā tā vēl tagad atrodas.

Ļaužu atmiņa tagad tikai sniedz līdz „firsta lai-

kiem" atpakaļ, šis firsts, Kārlis Sakens, dzimis

1724-tā gadā, valdīja par Dundagu līdz 1795. gadam.

Viņš stāvēja augstā dienestā pie Prūšu ķēniņa, vecā
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Friča (Friedrich II.), kur tas arī savu grāfa un firsta

godu bij izpelnījis. Apakš viņa valdīšanas dundze-

niekiem bij jo vieglāka verdzība. Ārzemēs dzīvodams,

viņš ik pa trim gadiem nāca mājā, savus apakšniekus

apmeklēt. Ak, tad bij lieli prieki iekš Dundagas!
Nauda kļuva saujām bārstīta, ko nabaga zēni, cits

citu kukriski pagrūzdami, steidza salasīt; arī baltmai-

zes veģi papillam izdalīti. Lieliem cilvēkiem, kas labi

mudīgi strādnieki, lielskungs šķiņķoja naudu dālde-

riem. — Viņa laikā Dundaga tika arī jo vairāk uz-

kopta. Augļu koku dārzi, alejas un tas pieminēts
briežu mežs toreiz tapa stādīti un t. j. pr. Firsts

Sakens nomira bez bērniem. Lielmāte vēl valdīja

līdz 1811. gadam. Mirdama tā iecēla Dobeles pils-

kungu Ferd. Chr. f. d. Osten - Sakenu par Dundagas

valdnieku, šis 1818-tā gadā mirdams atstāja Dun-

dagu savam dēlam (Kārlim Christianam), kas 1845-tā

gadā bez bērniem' nomira, šie pēdējie laiki ir dun-

dzeniekiem vēl jaunā atmiņā un tie viņus nosauc par

„Freija laikiem", pēc muižkunga Frev'a, kas ļoti
bargi Dundagu pārvaldīja. 1845-tā gadā mantoja

Dundagu pēdējā valdnieka brālis Teod. f. Sakens.

Ar viņu atkal par Dundagu atspīdēja daudzmaz

laipnīgāka saulīte. Tiklab arāji, kā zvejnieki stei-

dzās apakš viņa valdīšanas sev garīgu un miesīgu lab-

klāšanu sakrāt. Pārtikšana tika redzama, pāri pa-
gasta skolās bērni dabūja pienākumu mācību, un daž-

labs pagasta loceklis savus bērnus prāta cilāšanas

dēļ arī jau uz pilsātu skolām sūta. Beidzamā laikā

viņš Dundagas pārvaldīšanu uzvēlēja savam vecākam

dēlam Kārlim.

Dundaga ir tagad tas lielākais pagasts jeb novads

Kurzemē. Tas izplēšas par vairāk nekā 16 □ jūdzēm

zemes un viņa iedzīvotāju skaitli rēķina gandrīz līdz

10,000 dvēselēm. Divās pusēs tas no jūras aprobe-
žots: vakaru pusē no dižās jūras (Baltisches Meer,
Baltiskās jūras), ziemeļ-rītu pusē no mazās jūras jeb
Elgas jūras līkuma. Kur abas šīs jūras satiekas, tur
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garš lēzens zemes stūris tāli stiepjas jūrā iekšā un

tad vēl turpmāk labu gabalu sekli apakš ūdeņa pro-

jām pret Sāmu salu. Šo zemes stūra galu sauc par

Kolkas ragu (Domesnes), un visiem kuģiem, kas no

ārzemēm uz Rīgu dodas, ir šis zemes rags jāapzēģelē.
Lai nu kuģi uz seklumu neuzskrietu un nestrandētu,

tad pie raga gala tagad stāv bāku kuģis ar degošām

ugunīm. Bet ir tad trāpās sturmes laikā, ka še dažs

kuģis bojā iet. Gar pašu jūrmalu dzīvo še īpaša līvu

tauta, kas no jūras zvejas uzturas. No zivīm pie šīs

jūrmalas sevišķi zvejo ļoti teicamas butes un izved

uz pilsātiem un arī uz pašu Pēterburgu. Vairāk zemē

iekšā dzīvo latvieši, kas ar zemes darbiem pūlējas.
Tagad visas mājas ir uz arendi izdotas; tik tie saim-

nieki, kas pieder pie tām divām mācītāju muižām,

klausa vēl kā pa vecam. Pie Dundagas pieder vēl

13 mazas muižas, kas arī pa lielākai daļai ir uz arendi

izdotas. Pašu Dundagu un pāri mazo muižu cien.

Sakena kungs pats savā ziņā paturēja, gribēdams sa-

viem saimniekiem un zemkopjiem labu priekšzīmi dot

lauku kopšanā un saimniecībā. Bet pirmos gados esot

ļoti slikts un neizdevīgs rudens bijis, kas šo jauko

priekšzīmes cerību samaitājis. Viņa mācekļi nu gaida
uz nākošiem labākiem gadiem. Meži Dundagā aizņem
lielu lielos strēķus, bet nav vis varen teicami. Un pē-
dējos gados uznāca skuju ēdēji tārpi (normas), kas

daudzmeža gluži nopostīja. Izgājušo vasaru šie tārpi
bij jau daudzmaz norimuši un tādēļ var cerēt, ka šī

liga zudīs. Tais pašos mežos, zināms, arī daudz meža

zvēru un putnu piemājo, īpaši še mīt papillam briežu,
kas citur pa Kurzemi reti atrodas. — Daudz vēl būtu

stāstāms par Dundagu, bet lai tagad pietiek. Un var-

būt ar šo rakstu būšu pamodinājis kādu veicīgu

spalvu, kas mums par citām vietām un vidiem Kur-

zemē un Vidzemē jaukas ziņas dos.



„Pēterburgas Avīzēs" 1863. gadā.

Ļaužu veselības kopšana.

Mūsu laiki uz to dzenas — ļaužu dzīvi pārlabot. Bet

ļaužu dzīvei ir dažādas puses un visas ir pārlaboja-
mas. Valdīšana tagad jo vairāk uz to pūlējas, ļaužu

ārīgu jeb pavalstnieku būšanu pārgrozīt, tiem labākas

tiesas un taisnības piešķirdama un t. j. pr.; bet ļaužu

māju dzīve tik maz vēl ir aiztikta un arī še ir daudz

pārlabošanu vajadzīgs.
Daudzreiz dzird pilsātniekus un augstākus ļaudis

sakām,, ka zemnieki, vientiesīgi un prasti dzīvodami,

esot tie veselīgākie cilvēki; bet kas labāki ir ar taga-

dējo zemnieku dzīvi iepazinies, tās tā vis nerunās.

Zemnieku dzīve daudz lietās tāda, kas veselībai liela

pretiniece. Es citkārt arī domāju, ka zemnieks tas

veselīgākais cilvēks, bet to tagad no mūsu zemniekiem

gan vairs nevaru teikt. Gadījās man reiz ar kādu

draugu, vienu jaunu dakteri, pavasaras laikā Vidzemē

uz zemēm izbraukt un tur kādas piecas nedēļas palik-
ties. Drīz gadījās ļaudis, kas mūs pie saviem slim-

niekiem aicināja. Mēs labprāt viņu lūgšanu paklausī-
jām. Nu nāca drīz citi un citi un mums bij drīz katru

dienu pillas rokas darba. Katrā mājā gadījās, ja maz,

viens slimnieks. Līdz šim te tik ik trīs vai četras ne-

dēļas vienreiz dakteris muižā atbrauca zāles priekš
slimniekiem parakstīt, un tādā vīzē patiesi bij jādomā,
ka ļaudis ļoti veselīgi esot. Bet tā lieta tikai bij tā, ka

viņu slimības netapa tālāk zināmas, un ka ļaudis, dak-

tera trūkuma dēļ, paši ārstējās un — kas nonīka —
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nonīka, un kas mira — mira. Daudz no šām slimī-

bām cēlās caur pašu ļaužu neprātīgu dzīvi, caur ļau-
nām vectēvu ierašām un māņu ticību un t. j. pr. Un

taču ir veselība tā augstākā bagātība un pie ļaužu lafo-

klāšanas tā vajadzīgākā lieta. Tāpēc gan pienāktos
arī šinī lietā ļaužu dzīvi pārlabot un gādāt par viņu
veselības kopšanu. Bet še nelīdz tikvien kā dakterus

priekš ļaudīm gādāt; jo zāles nespēj cilvēku veseļot,
ja par to netop gādāts, ka arī viņa dzīve un izturēša-

nās nav veselībai skādīga. Un īpaši par to ir jāgādā,
lai cilvēks pie laika var no slimībām izsargāties, un

nav jāgaida, kamēr tas caur neprašību slims palicis,
lai to tad ar zālēm varētu ārstēt. Kas vienreiz slims

bijis, tas reti vairs būs tik spirgts, kā kas vēl nav no

slimības piemeklēts. Tādēļ ļaudis jāpamāca atzīt, kul-

tās slimību saknes viņu dzīvē uzejamas un kādā vīzē

tās izravējamas, še atveras īpaši dakteriem liels

plašs darba lauks, kas sevišķi pie mums latviešiem

gandrīz nemaz vēl nav kopts. Tāpēc lūdzam par šo

lietu ļaužu pamācīšanu no visiem, kam savs daktera

amats patiesi rūp, vai nu ar vārdiem jeb caur rak-

stiem. Arī savu toreizējo jauno daktera kungu, kas

tagad ārstē uz zemēm, mīlīgi atgādinu, lai nu savus

vārdus izpilda, ļaudis arī ar rakstiem šinī lietā pamā-
cīdams.

Lieldienas svētki.

Dažlabs jau būs velti pārdomājis un galvu lauzījis

par to, kāpēc lieldienas svētki tā lēkā un brīžam agrāk,
brīžam atkal vēlāk iekrīt, še gribu to lietu daudzmaz

izstāstīt. Mūsu kristīgie svētki cēlās pa lielākai da-

ļai no jūdu svētkiem, tik ka kristīgie tos pārvērsa uz

savādu vīzi un nozīmēja ar tiem savus dievišķīgos
notikumus. Tādā pašā vīzē tika arī daži pagānu
svētki pārvērsti par kristīgiem; še tik gribu pieminēt
pie mums Jāņus, ko citkārt latvieši, pagāni būdami,
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Līgo dievam par godu svinēja. Lieldienas svētki īsti

cēlās no jūdu pašā svētkiem, ko jūdi svinēja iziešanai

no Ēģiptes par piemiņu; kristīgie turpretī ar tiem no-

zīmēja Kristus uzcelšanās piemiņu. Tā pirmā kri-

stīgā jūdu draudze Āzijā arī svētīja šos svētkus vienā

laikā ar jūdu pašā-svētkiem, sestdienā jeb zabatā, un

noturēja to vakaru priekš tam, tāpat kā jūdiem bija
no Mozus mācīts, labu pašā maltīti jeb vakariņas.
Bet tie, kas no pagāniem bij palikuši par kristītiem

un visvairāk Romā (Eiropā) dzīvoja, tie ieskatīja to

piektdienu priekš lieldienām par lielo gavēs un grēku
nožēlošanas dienu, Kristus nāves labad, un tādēļ to

pašā maltīti atmeta. Arī tādēļ kristīgie Romā ne-

gribēja ar jūdiem vienādību turēt, lai Romas torei-

zējie pagānu ķeizari tos neieraudzītu par kādu jūdu
ticības sēkti, šīs abējās kristīgās draudzes papriekš
viena otrai atvēlēja darīt pēc savas īpašas patikša-
nas un katra varēja šos svētkus svinēt pēc savas ie-

rašas. Bet jau 196. gadā Romas bīskaps Viktors aiz-

liedza lieldienas ar jūdiem kopā svētīt un nozīmēja
Āzijas kristīgos par noklīdējiem. Caur to cēlās da-

žas šķiršanās un šķelšanās kristīgo starpā. Bet kri-

stītiem Romā piekrita tas lielākais pulks. 325. gadā
Niceas pilsātā (Maz-Āzijā) sapulcējās daudz kristīgie
bīskapi, šīs un dažas citas strīdus lietas izlīdzināt un

īpaši arī par kristīgiem svētkiem nospriest, šinī pē-
dējā lietā nolika tā; 1) svētdiena nav vis svinama

7-tā nedēļas dienā (ko mēs par sestdienu saucam),
kā jūdi ar savu zabatu, un līdz tam laikam arī kri-

stītie ar savu svētdienu darīja, bet, par atšķiršanu no

jūdiem, svētdiena jāsvētī pirmā nedēļas dienā. No

tā laika kristīto svētdiena ir nedēļas pirmā diena.

2) Lieldiena ir svinama svētdienā un proti pirmā
svētdienā pēc pilna mēneša. 3) Šis pilnais Lieldienu

mēness ir tas pirmais pēc pavasaras iesākuma jeb pēc
21. mērca. Bet ja šis pilnais mēness pašā pavasaras

sākumā 21. mercā, jeb vēl priekš tam iekrīt, tad to

nebūs par Lieldienas pilnmēnesi pieņemt; Lieldienas
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tad krīt uz to svētdienu pēc nākošā pilnā mēneša

aprīlī. 4) Ja pilis mēness pats svētdienā sākas, tad

Lieldienaotrā svētdienā pēc tam top svinēta. 5) Pēc

šīs nolikšanas Lieldienas nevar būt agrāk kā

22. mercā, maz vēlāk kā 25. aprīlī. 6) Priekš Liel-

nas pillmēneša aprēķināšanas jāieved īpašs rēķinums

(epaktas).
Bet šis nolikts rēķinums, pēc kā mēneša ceļu ap-

rēķināja, nebija vis riktīgs; tāpēc gan būtu vajadzīgs

bijis, Lieldienas pillmēnešus pie pašas debess nolemt

un aprēķināt. Bet tās jau bija pūles daudzmaz un

tais tumšos laikos tādas pūles nevienam netika. Tā-

pēc vieglāk aprēķināja pēc noliktā rēķinuma mēneša

ceļu; un ja viņš bij tik pārgrozīgs, ka pēc šī rēķi-
numa īsti negribēja iet, tad atstāja tam savu vaļu
un skaitīja droši savu rēķinumu projām.

Šis nospriedums Niceā par Lieldienās svētku svi-

nēšanu īpaši tika tādēļ dots, lai kristīgu ļaužu Liel*

dienas nesakristu kopā ar žīdu lieldienām. Bet šāds

nodoms nebij īsti laimējies, jo katrā gadu simtenī ga-

dās vairāk reizas, ka žīdu lieldienas sākas sestdienā

un kristīgu Lieldienas tūlīt svētdienā, un abi taču

svin savus svētkus vairāk dienu.

Vecos laikos kristīgie svinēja visu to nedēļu no

pūpolu svētdienas līdz Lieldienai (ciešanas nedēļu),
un īpaši zaļo ceturdienu, lielo piektu un lielo pussvētu

(sestdienu). Tad sākās paši svētki, ko 8 dienas no

vietas svētīja ar dievkalpošanu. 11-tā gadu simtenī

tik 3 dienas priekš svētkiem nosprieda un jaunākos
laikos gandrīz visās valstīs tik svin 2 dienas. Vecie

kristīgie bij visu Lieldienas nakti kājās, baudīja sv.

vakariņas un dedzināja baznīcā lielu Lieldienas sveci

un uz kalniem prieka ugunis. No Lieldienas sveces

tad visi ņēma uguni priekš sava nama, kur priekš
tam bij visas ugunis izdzēstas; un dzina vēl dažus

citus māņus. Lieldienas rītā satiekoties sveicināja ar

tiem vārdiem: viņš ir augšā cēlies! un saņēma svei-

cināšanu ar tiem vārdiem: patiesi viņš ir augšā cē-
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lies! un tad saskūpstījās, šķiņķības viens otram dā-

vāja, un īpaši raibi pērvētas ar peršām aprakstītas

olas, kā vēl šo baltu dienu. Nabagus apdāvināja, cie-

tumniekus atlaida un dzīvoja priekā un līgsmībā un

baudīja to labāko, ko katrs varēja. Pat baznīcās tu-

rēja prieka maltītes un priesteri stāstīja dažus joku

stāstiņus, lai ļaudīm ko pasmieties (Ritus pasehalis).
Caur Lutera ticības izskaidrošanu šādus netikumus

gan atmeta.

Kam patīk un kas māk drusku rēķināt, priekš tā

nākošo reiz došu mācību, kādā vīzē katrs bez lielas

skunstes var Lieldienas uz priekšu aprēķināt. Te tik

vēl pielikšu kādas uz priekšu aprēķinātas Lieldienas

pēc vecā kalendāra.

1863. gadā Lieldienas būs 31. mercā.

1864.
„ „ „

19. aprīlī.
1865.

„ „ „
4.

„

1866. 27. mercā.

1867.
„ „ „

16. aprīlī.
1868.

„ „ „
31. mercā.

1869.
„ „ „

20. aprīlī.
1870.

„ „ „
12.

„

Benito Žuarecs,

Meksikas republikas prezidents.

Priekš kādiem 50 gadiem atpakaļ Meksikas valsts

vēl piederēja spāniešiem. 1810. gadā tas lielākais

pulks viņas iedzīvotāju sacēlās pret spāniešu valstību

un pec desmit gadus ilga kara pavisam atraisījās no

Spānijas un palika par savu īpašu republiku jeb brīv-

valsti.

Kamēr Meksika piederēja spāniešiem, tamēr tik

īsti Spānijā dzimuši spānieši varēja visas augstākās
valsts vietas un dienestus iemantot; kas turpat Ame-

rikā dzima (kreoli), tos jau vairs par īstiem spānie-
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šiem neturēja un tiem daudz un dažādas rektes at-

rāva; bet visai nicināti bij paši vecie zemes iedzīvo-

tāji indijānieši un tās samaisītās slakas no indijā-
niešiem un eiropiešiem, jeb no eiropiešiem un nēģe-
riem ; šiem, tā sakot, nekādas taisnības nebija, šī ne-

vienādība bij tā pirmā vaina, kādēļ Meksika no Spā-

nijas atkrita. Tāpēc arī jaunā brīvvalstī visiem brī-

viem tapa novēlētas vienādas rektes. Lai gan pēc veca

ieraduma vēl dažkārt, pret tagadējo valsts likumu,

indijāniešus un tās samaisītās slakas nievā, taču daudz

no tiem jau ir augstus valsts dienestus atsnieguši,
tiklab karā, kā valsts rātē. Pats pirmais, kas pret

spāniešiem sacēlās, priesteris Hidalgo, bij dzemdināts

no savādiem vecākiem, no eiropieša tēva un indijā-
nietes mātes ; un varens karotājs šinī brīvības karā

bij kāds otrs priesteris Morelos, dzimis indijānietis,
un viņa kara vīri bij no samaisītām slakām. No tam,
ka daudz vīru no šām nospiestām slakām pret visu

sūru likteni visādus grūtumus pārspējuši un augstā-
kas valsts vietas pelnījušies, no tam gan var redzēt,
ka tiem vajag būt apdāvinātiem ar īpaši gaišu un

gudru prātu un saprašanu.
Viens no tādiem vīriem ir arī žuarecs, tagadējais

Meksikas brīvvalsts prezidents jeb priekšnieks. Tā-

dēļ viņa dzīves gājumu īsumā pārlūkosim, žuarecs

ir dzimis indijānietis un uzauga nabadzībā un trū-

kumā. Bet vēl bērna gados būdams, viņš tika pie-
ņemts dienestā pie kādas bagātas familijas. šī to iz-

manīgo un strādīgo zēnu ļoti iemīlēja un lika to mā-

cīt un palīdzēja tam pēcāk augstā skolā, kur viņš
tiesas zināšanas studierēja. Pēc tas bij kādu laiku

par advokātu un drīz tā tika izslavēts, ka to viņa dzim-

tenē iecēlapar miera tiesnieku un pēc par to augstāko
tiesu priekšnieku. Drīz to arī ievēlēja tai komisijā
priekš likumu pārraudzīšanas un pārlabošanas, un še

viņš nu dabūja ar politiku jeb valsts valdīšanas lie-

tām darboties. Mūžam viņš turēja uz liberālu jeb brī-

vinieku pusi.
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1846. gadā viņš tapa no savas dzimtenes izvēlēts

par sūtīto kongresā jeb valstsdienā, kas Meksikas pil-
sātā sapulcējās. Tas bij toreiz, kad karš izcēlās starp
Meksiku un Ziemeļ-Amerikas Savienotām valstīm.

Priekš kara vešanas vajadzēja naudas, kas valstij
trūka. Bet baznīcām un priesteriem tur bij ļoti lie-

las mantas un liela bagātība. Tāpēc valstsdiena no-

sprieda ar varu no tiem vajadzīgo naudu lienēt. šādu

nospriedumu īpaši žuarecs aizstāvēja un izveda. No

1848. līdz 1852. g. viņš bija savā dzimtenē guber-
nātors un rūpīgi gādāja par visādām pārlabošanām.
Tā viņš pavairoja ļaužu skolas un augstākās skolas,

lika ceļus taisīt un gādāja prātīgi par valsts ienāk-

šanām, tā kā nevien parādi tika aizmaksāti, bet vēl

diezgan atlikās lādē.

Bet ar priesteru palīgu tika 1852. g. iecelts par

Meksikas prezidentu jeb priekšnieku Zantana, kas

bija uz priesteru pusi. šim izlikās žuarecs kā bīstams

pretinieks un viņš to tādēļ 1853. g. no zemes izrai-

dīja, žuarecs aizgāja uz Ņu-Orlinu (Savienotās val-

stīs) un palikās tur līdz 1855. gadam.

Pa tam pret Zantanu sacēlās indijāniešu ģene-
rālis Alvarecs un ar to nu arī savienojās žuarecs. Al-

varecs drīz tika iecelts par valsts prezidentu un iz-

vēlējās žuarecu par justie- jeb tiesas ministeru. šinī

amatā būdams, žuarecs izsludināja likumu, kas vi-

sas priesteru un karaspēka īpašas rektes nocēla,

žuarecs kāpa arvien jo augstāk valsts amatos, kamēr

beidzot 1858. gadā to augstāko vietu, proti valsts pre-
zidenta vietu atsniedza. Bet toreiz bij nemierīgi laiki

Meksikā, un priesteru partija bij sev citu prezidentu
izvēlējusēs. Abas puses viena otru apkaroja, kamēr

taču pretinieku prezidents Miramons tika pārvarēts

un no zemes izbēdza. Janvārī 1860. g. žuarecs ņēma
savu mājokli Meksikā, valsts galvas pilsātā, un tapa
drīz arī no visām svešām valstīm par īsto Meksikas

prezidentu atzīts. Bet šinī laikā ļoti grūti nācās
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Meksikas valsti valdīt, jo iekšķīgi kari pašu pavalst-
nieku starpā nemaz nemitējās.

No pašas brīvvalsts (1. jūnijā 1861.) par īstu pre-

zidentu apstiprināts, žuarecs tūlīt sāka tos 1857.gadā
dotus valsts likumus pilnīgi izvest. Baznīcām bagā-
tās mantas visai tika noņemtas priekš valsts izdoša-

nām, baznīcām piederīgās priesteru zemes tika atvē-

lētas viņu rentiniekiem. Caur to, zināms, viņš jo vai-

rāk nāca ienaidā ar vareno baznīcas partiju. Bez

tam viņš sanīdās ar Spāniju, Franciju un Angliju

caur to, ka nosprieda valsts parādu maksāšanu uz di-

viem gadiem apstādīt. Minēto valstu kopmaņiem tur

bij dažas parādu prasīšanas, un tādēļ viņu valdīšanas

tiem gāja palīgā un draudēja Meksikai ar karu, ka-

mēr tas nospriedums atkal tapa atcelts. Bet caur

iekšķīgiem kariem Meksika tā bij nopostīta, ka sa-

vus valsts parādus taču nevarēja īstā laikā atlīdzināt,
un caur to ārzemes valstis varēja iemaisīties viņas
iekšķīgās būšanās. Kamēr Savienotās valstis Ziemeļ-
Amerikā vēl savā starpā nekaroja, tamēr tās iestā-

jās par vidutāju starp Meksiku un svešām valstīm

un tie ienaidi tika izlīdzināti caur rakstiem. Bet ta-

gad, kur Ziemeļ-Amerikai sava kara dēļ daļas diezgan,
tagad Francija, Anglija, un Spānija izredzējās to

īsto brīdi — Meksikai uzmākties, un slēdza tādēļ savā

starpā biedrību 31. oktobrī 1861. g. pret Meksiku.

Spānija caur šo karu tīkoja savas vecās zemes atkal

savā varā dabūt; Napoleona nodoms bij, caur Meksi-

kas ieņemšanu no Ziemeļ-Amerikas kara kādu peļņu
izdzīt; Anglija gribēja savus naudas vīrus aizstāvēt,

kam tur bij dažas parādu prasīšanas; bez tam tā, kā

liela jūras valdniece, nevarēja labi no šī kara atrau-

ties, žuarecs tamdēļ visai neizmisa, bet ar visu spēku
un varu gādāja par valsts aizstāvēšanu. Tā lielākā

daļa viņa iekšķīgu pretinieku ar viņu saderējās un

savienojās, jo pret svešiem un svešu uzmākšanos visi

turēja to lielāko ienaidu. Zināms, ka žuarecs vēlējās
īstu karu ar trim tādām varenām valstīm izbēgt un
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tādēļ tām lika priekšā mierīgu izlīdzināšanos. Tam

arī laimējās no diviem pretiniekiem atsvabināties, no

Spānijas un Anglijas. Spānija bij daudz cerējuse uz

priesteru partiju un viņas palīdzību, bet atrada pie
visas tautas to lielāko ienaidu, un tādēļ labāk atkā-

pās. Anglija jau no iesākuma nekādas lielas cerības

nebij turējuse, un aprēķinādama, ka gaidāmā peļņa
nebūt neatsver izdošanas šinī karā, tā arī likās ap-

mierināties caur to, ka viņas pavalstniekiem parādu

prasīšanas apgalvoja atlīdzināt. Tik Napoleons ne-

palika ar mieru un viens pats uzņēmās šo karu iz-

vest. Arī tas gādāja par to, ka priesteru partija ie-

cēla žuarecam vienu pretprezidentu no savas puses,

ģenerāli Almonte, un cerēja tādā vīzē lielu ienaidu

celt pašu meksikāniešu starpā. Bet šiem pretinie-
kiem tik' mazums piekrita, un tāpēc francūžiem pa-

šiem bij šis karš jāved. 5. maijā 1862. gadā tika viens

pret Meksikas galvas pilsātu izsūtīts francūžu kara

pulks no meksikāniešiem sakauts, kas diezgan izrā-

dīja, ka prezidentam žuarecam bija spēks un drošība

ienaidniekiem pretī turēties. Caur to nu žuarecs at-

kal vinnēja laiku, jo francūžiem bij jāatkāpjas un jā-

nogaida, kamēr tiem no Francijas jauns spēks pie-
nāktu. Nesen atkal viens francūžu pulks ticis sakauts.

Francūžiem še nekā labi negrib iet uz priekšu; tur-

pretī šis karš viņiem izmaksā aplam daudz naudas

un arī daudz ļaužu, jo neveselīgā gaisa dēļ daudz zal-

dāti sērgās nomirst. Kāds liktenis Meksikai beidzot

no šī kara nāks, vai Napoleons to pārvarēs, vai nē,
to vēl nevar nolemt. Bet prezidents Žuarecs ir tie-

šām pieskaitāms pie tiem lielākiem vīriem, kas Meksi-

kas stāstos pieminēti, un īpaši kad atminamies, ka

viņš no nabagas indijāniešu būdas cēlies un savas tēv-

zemes augstāko valsts amatu atsniedzis.

Pēc tām nesen atnākušām ziņām gan neesot tiesa,
ka francūži atkal vienā kaušanā tapuši uzvarēti. Bet

taču tas ir tiesa, ka tiem bij divi ieņemti pilsāti,
Tampiko un Jalapa, jāatstāj, tāpēc ka tiem krita
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meksikānieši padaudz virsū, un francūžu karaspēks
tad jātur cieti kopā. No tam jau var redzēt, ka fran-

cūžiem līdz šim nav izdevies kādu daļu no meksikā-

niešiem atgriezt uz savu pusi. Tas vienīgi var nākt

caur žuareca gudru valdīšanu. Priekš žuareca jau

lepnie spānieši, Meksikas indieši un tā ļaužu daļa,
kas no abām samaisīta, arvienu gāja katri savu ceļu.

Napoleons tiešām domāja, ka tāpat ies joprojām. Kas

zin' vai netaps izpildīts vecs latviešu sakāms vārds:

Mazs cinītis gāž lielu vezumu! kauču gan īsti tas

nav cerējams, kad Napoleona ļoti lielu un žuareca

mazu spēku un sliktus kara ieročus apcerējām. Na-

poleonam tik tas tas lielākais sliktums, ka viņam
trūkstot lopu spēks, savus brangus dižgabalus un kara

ieročus vest uz priekšu caur kalnainu Meksikas zemi

bez gludeniem lielceļiem. Meksikānieši to nomanī-

juši, visvairāk glūn uz tam, lai lopu ēdams un paši
lopi netiek francūžiem rokā.

Derīgi putni.

Esam dažā lapā mūsu avīzē jau runājuši par de-

rīgiem maziem zvēriem, kā: krupi, ezi un vēl ci-

tiem ; tagad arī pārrunāsim par dažiem putniem, kas

cilvēkiem, īpaši zemes kopējiem derīgi un ko ļaudis
taču daudzkārt nepatiesi vajā un nīd.

Putni vēl īpaši caur to ir pieminami, ka tie lēti

un ātri var no viena vidus uz otru aiztapt, t. i. tur,
kur tie vajadzīgi. Tā par provi peļu vanagi, ar pū-
kainām spalvainām kājām, un dažas pūču slakas allaž

tur sarodas, kur peļu papilnam, kas zemeskopējam
skādi dara. Bet tikko tie lielākos baros uznāk, gri-
bēdami mums pret pelēm palīdzēt, tūlīt ļaudis tos sāk

visādā vīzē vajāt un postīt, domādami, ka plēsīgi
putni vienādi esot mūsu ienaidnieki. Viens peļu va-

nags apēd par gadu, ja maz, 6 tūkstoši peļu, tas ir

pa dienu kādas 20 peles. Un patiesi, vanagu uzšķēr-
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žot katru reiz atrod kādas 20 izaugušas peles, jeb
30 no mazākām pusaugušām viņa vēderā. Rudeņos,
kad peles papillam, šis vanags nobarojas it trekns;

bet ziemu, kad sniegs tam aizliedz peles ķert, viņš bez

barības iztiek no saviem taukiem.

Pūces, tāpat kā peļu vanagi, barojas no pelēm un

tās ir tikpat ēdelīgas kā pirmie. Viņas norij peles
veselas, ar ādu un spalvām. Putnu kuņģī top spalvas
un tie lielākie kauli no īstas gaļas atšķirti un kā par

barību nederīgi atkal, izmesti. Putns viņus izmet pa

knābi, apaļos kumosos savīkstījis. Visas stādu daļas,
kas pelei kuņģī, šiem putniem arī neder par barību,

jo viņi tik ir gaļas ēdēji. Tāpēc tās arī top bez kā-

das peļņas izmestas. Tādā vīzē tik kāda puse jeb

trešā daļa no peles atliekas, kas pūcei priekš barības

lieti der. Tādēļ arī pūcei priekš pārtikšanas tik daudz

peļu pa dienu vajadzīgs.

Lini un linu gatavošana.

Daudz un dažādos stādos atrodas garas cīpslas,
kas derīgas priekš tauvu, striķu, šņoru un pat smalku

dziju vērpšanas, un patiesi tos jau cilvēki vecu ve-

cos laikos būs ievērojuši. Bet neviens stāds šinī lietā

īsti nevar mēroties ar mūsu liniem un kaņepēm.
Kad aplūkojam linu stiebriņu, tad vis nevaram

viņu visu brūķēt. Tā smalkā nederīgā virsāda pate
izput pie linu apstrādāšanas, bet tas kokaiņš vidus,

pie kā tās linu šķiedras visapkārt cieti turas klāt,
dara mums lielas raizes, kamēr to dabūjam atšķirt.
To vieglāko atšķiršanu daba pate cilvēkam mācījuse.
Cilvēki tiešām jau sen ievēroja, ka linu stiebri, kas

klajumā laukā gulēja un gan saules gaisu, gan lietu

un rasu cieta, tā pārvērtās, ka šķiedras no stiebriem

lēti atlupa un atšķīrās. Arī šķiedras, kas papriekš tu-

rējās vienā gabalā kopā, nu dalījās pa smalkiem pa-
vedieniem. Tāpēc vēl šo baltu dienu dažos vidos šādā
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vīzē linus gatavo, tos izklāj laukā un gaida, kamēr

šķiedra no runguļa atlec. Bet tas aizņem daudz laika,
līdz divi jeb trīs mēnešiem. Daudz ātrāki to pašu at-

sniedz, ja linus tekošā vai stāvošā ūdenī iemērc. Abē-

jāda gatavošana ir lēna pūdēšana, un īpaši par ilgu
mērcināti lini var satrūdēt. Tāpēc tos jau pusga-

Linu kulstāmā mašīna.

tavus izņem no mērces un izklāj uz lauka, lai tie vēl

pie gaisa pilnīgi gatavojas un turklāt arī izbai.

Ļaudis daudz un dažādi ir gudrojuši pie linu mir-

cināšanas. Tie gribēja vai nu to nelāgu neveselīgu
smaku pie mirkdamiem liniem noņemt, vai mirkšanu

ātrāk paskubināt, jeb arī jo vairāk par pašu linu

smukumu un labumu gādāt. Bet tā lielākā daļa no

šīm gudrošanām nenieka nederēja, jeb iznāca par
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dārgu, jeb paģērēja ļoti uzmanīgu apkopšanu, tā kā

caur mazu pārskatīšanos visus linus samaitāja. Jo

vērā liekamas ir šādas mircināšanas vīzes: 1) Kad

ūdenim, kurā lini mirkst, vienu ceturtu daļu zēveļa

jeb sērskābi pielej, tad sliktā smaka pazūd un arī

lini rūpīgi un gudri uzpasēti ir ļoti labi; bet pie tam

ir ļoti daudz darba, un tā mazākā neuzpasēšana sa-

maitā visus linus. 2) Mircināšana lielās baļļās siltā

ūdenī linus gan gatavo iekš trim vai četrām dienām,
bet visas tās ierīkošanas maksā daudz naudas un tā-

pēc tik der priekš īpašiem fabriķiem. 3) linu mirci-

nāšana karstā ūdenī, kur tie 4 stundās gatavi tiekot,

un karstās garaiņās, kur tiem 10—12 stundas laika

vajagot, gan papriekš tika ļoti izslavēta, bet drīz at-

kal kā nederīga pavisam atmesta. Tāpēc pa lielākai

daļai palika pie vecās vīzes mērcēšanas bedrēs, dīķos
vai upēs.

Pēc mirkšanas un balēšanas, kā katrs zin', lini top

mīstīti un kulstīti. Mūsu mīstiklas un kulstīklas arī

katrs pazīst. Bet caur mūsu mīstiklām arī daudz linu

šķiedras iet postā. Tāpēc dažos vidos vēl priekš mī-

stīšanas liek linu stiebrus īpašās sudmalās saspiest,
caur ko nevien mīstīšana vieglāki un ātrāki pada-
rāma, bet arī šķiedra vairāk taupās. Tik retos vi-

dos roku mīstiklu vietā brūķē īpašu mašīnu, proti ran-

taiņus gropaiņus ruļļus, kas griezdamies viens iekš

otra ķeras un starpā liktos linus salauza. Beļģieši ne-

brūķē ne roku mīstiklas, nedz ruļļu mašīnas, bet

grūtu, gropaiņu koka āmuru, ar ko tie izklāstītus li-

nus sadauza. Pie tam zināms linu stiebri netiek lo-

cīti un tāpēc šķiedra neiet tik daudz postā; bet run-

guļi un spaļi tik daudz neatlec, kā pie mīstīšanas un

tādēļ kulstot atkal ir vairāk darba.

Mīstītus linus vai nu caur kulstīšanu no spaļiem
tīrī, jeb caur to, ka no izklāstītiem liniem ar īpašu

trulu nazi spaļus nokarpa jeb nokasa. Priekš vērp-
šanas lini vēl top sukāti.
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šos minētos darbus pa lielākai daļai paši zemnieki

padara un tie tos padara tādā vīzē, kā viņu vectēvi

priekš tūkstošu gadiem. Pārlabošanas šinī lietā viņi
nespēj jeb nemāk ievest savā mazā virtšaptē. Bet

pārlabošanas jo dienas jo vairāk rādās vajadzīgas, jo

vērpšana un aušana tagad arvien jo vairāk caur ma-

šīnām top padarīta. Un mašīnu vērpšana paģērē labi

gatavotus un no spaļiem it tīrus linus; viņa arī vēl pa-

ģēr labi zortierētus linus pēc šķiedru garuma, sti-

pruma, mīkstuma, smalkuma un baltuma, ko tik pie

pašas linu gatavošanas var pilnīgi panākt. Tāpēc ci-

tur tapa ieriktēti īpaši fabriķi, kas zaļus linus zemnie-

kiem atpērk un ņem savā ziņā un viņu pagatavošanu
labi uzpasē un ar dažādiem ieročiem un mašīnām un

dārgām ieriktēšanām viņus pareizi un pēc prātīgas
vīzes izstrādā un zortierē. Tie pirmie linu fabriķi iz-

cēlās īruzemē, kur jau 1851. gadā kādi pāri desmit

savu darbu strādāja; bez tam tādi fabriķi atrodami

Francijā, Beļģijā, Olandā, Austrijā, Prūšos, Sakšos

un vēl citur, šinīs fabriķos lini vispirmāk top zortie-

rēti pēc stiebru garumaun resnuma, kas jo lētāki jau
pie pašas linu plūkšanas notiekas. Pēc tam linus, ma-

zās buntītēs sasietus, mircina vai nu tekošā aukstā

ūdenī pēc beļģiešu vīzes jeb, kā to tagad pa lielākai

daļai dara, siltā ūdenī baļļās, kur tie jau kādās 3 vai

4 dienās tiek gatavi. Pēc tam tos žaudē vai klajumā,
jeb vaļējos šķūņos, jeb arī kurinātās ēkās. Kad nu

lini vairāk nedēļu nogulējušies, tad tos mīstī mašīnā,

proti starp pieciem pāriem gropaiņu čuguna ruļļu, no

kuriem tie pirmie ar mazāk un plašākām gropēm, nekā

tie pēdējie. Beidzot lini nāk kulstiklu mašīnā, kādu

pieliktā bilde rāda: eir čuguna dēlis, uz kuru strād-

nieks uzliek linu sauju pie viena gala turēdams; a a

a a ir pieci kulstīklu spārni, kas ap asi c griezdamies
viens pēc otra uz c uzliktus linus kulsta un brauka.

Papriekš tik top nokulstīts tas spaļu lielums, un pēc

jo skaidri. Lai gan pie mašīnu kulstīšanas vairāk pa-

kulas rodas, taču darbs daudz ātrāk atšķiras un tā-
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dēļ mazāk darba lones jāizdod priekš strādniekiem,

kas skādi atsver.

Pēterburga.

Pēterburga ir plašās Krievuvalsts greznais galvas

pilsāts pie skaidrās Ņevas upes, tāļu pret ziemeļiem;
turklāt viņa arī ir tas jaunākais no visiem lieliem pil-
sātiem Eiropā. Tik drusku vairāk par pusotra simta

gadiem ir apgājuši, kur šinī vietā vēl stiepās purvaini

vidi, un tik retas pinņu ģēģeru un zvejnieku būdiņas

sašķiebušās stāvēja. Bet tagadējs liels un stalts pil-
sāts ir, tā sakot, piemiņas zīme Pēterim Lielajam,
krievu pirmām ķeizaram. Savā gaišā prātā viņš at-

zina, ka krievu varenā valsts tik tad var pilnīgi plaukt
un zelt, ja tā top savienota ar citām apgaismotām val-

stīm un tautām. Šis īstais savienošanas ceļš bij Bal-

tijas jūras viļņi. Bet šīs jūrmalas zemes — Kurzeme,

Vidzeme, Igauņuzeme un Ingermanlanda (tagadējā

Pēterburgas guberņa) toreiz vis nepiederēja krieviem,
bet zviedriem, un zviedri, kas še bij valdnieki, arī ne

par kādu maksu krieviem nevienu ostas vietiņu neat-

deva. Pēteris tādēļ ar varu un karu ņēma, bez ko tas

nevarēja iztikt, un' tūlīt, tikko uzvarētā zemē, grun-

tēja lielo ostas pilsātu pie Baltijas jūras krastiem.

Zemes gruntē šinī vietā viņu gan nevarēja uz šādu

varenu darbu skubināt, nedz to pavieglināt, bet rādī-

jās viņa uzņemšanai gluži ienaidniece. Visā tai vidū

neradās neviena akmiņa priekš jauna pilsāta būves,

un līdz dziļiem dziļumiem nevarēja nekādu cietu

grunti priekš ēkām atrast. Mikla un mīksta zeme bija
papriekš jācietina uz skunstīgu vīzi. Taču viņš visas

grūtības pastāvīgi pārspēja, un ātrumā izcēlās stalts

pilsāts šinī postažā, šis viens darbs jau rāda Pētera

stipru un cietu garu un gribu, kauču gan nevar liegt,
ka tūkstošiem ļaužu, kas no dziļās Krievuzemes šei-
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tan tika savākti, pie šī ļoti grūtā gruntēšanas darba

tapa nāvei upurēti.

Pēterburgas īstā gruntēšana bija 1703. gadā. Pir-

mās ēkas, zināms, bij no koka, bet jau 1710. gadā Pē-

teris lika pirmo mūra namu uzcelt un 1712. g. pār-

cēla savu rezidenci jeb mājokli no Maskavas uz Pēter-

burgu un tādā vīzē iecēla Pēterburgu par valsts gal-
vas pilsātu.

Jaunā pilsāta derīgā vieta pie plašās un dziļās Ņe-
vas upes grīvas un daži likumi, ko Pēteris šim pilsā-
tam par labu deva, Pēterburgu drīz iecēla par lielu

andeles vietu. Pirmos gados līdz 1720. g. Pēterburgā

ikgadus atnāca kādi 12 līdz 50 sveši kuģi; no 1720.—

1730. ienākušu kuģu skaits pa gadu bij cēlies uz vai-

rāk kā 200, un tā tas gadu no gada vairojās un ta-

gad ienākušo kuģu skaits līdz pāri tūkstošiem sniedz.

Savu īsto smukumu un greznumu Pēterburga ie-

dabūja ķeizarienes Katrīnes 11. laikā, kas saviem go-

dātiem dienestniekiem lika daudz lepnas pilis būvēt,
kanālus rakt un Ņevas lēzenos krastus ar vareniem

granīta klints akmiņiem izlikt.

Mēdz teikt, ka Pēterburgas gruntē apakš zemes

vairāk naudas maksājot, nekā viņas lepnās pilis un

ēkas virszemes. Tas nu gan it tā pēc šiem vārdiem

nav taisnība, bet tiesa ir, ka grunts likšana še ļoti
daudz izmaksā. Dažreiz dziļi jo dziļi, pieci, sešikār-

tīgi vieni virs otriem, jāsadzen stabi, kamēr dabū

diezgan stipru grunti priekš lielākām ēkām. Un ne-

reti ir tad ēkas iegrimst jeb pārsprāgst, un ja Pēter-

burga taptu bez uzkopšanas pamesta, tad nedaudz

gadu simteņos tā visai būtu no zemes virsus zuduse.

Ņevas upe ir tā lielā noteka no daudz plašiem eze-

riem, kā Lādogas, Oņegas, līmeņa un Saimas ezeriem,
kas savā starpā caur upēm savienoti un pēdīgi no Lā-

dogas ezera izsūta šo vareno Ņevas upi uz jūru. Pil-

sāta vidū upe dalās divos lielos zaros, „lielajā Ņevā"
un „lielajā Ņevskā", no kuriem pirmais tas lielākais,
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līdz pustreša tūkstoša pēdas plats ir. Katrs no šiem

lielajiem zariem atkal izsūta vienu mazāku: „mazo

Ņevu" un „mazo Ņevsku"; bez tam trīs lieli kanāli,

Fontanka, Moika un Katrīnas kanāls, un daudz mazi

šķērsu kanāli pilsātu izdala pulkās salās, kas atkal ar

152 akmiņa un čuguna tiltiem savienoti.

Uz savu dižano Ņevu arī visi pēterburdznieki ļoti
lepni. Un patiesi tie var ar viņu lepoties. Ņevas
ūdens ir brīnišķīgi zils un skaidrs, un pilsātā dzimis

iedzīvotājs to tura cienā pār visiem ūdeņiem pasaulē.
No gara ceļa pārnācis, tas pie apsveicināšanās dabū

spirgtu malku no šī ūdeņa dārgā biķerī, par laimes

zīmi, ka tas atkal var ar Ņevas ūdeni spirdzināties.
Un patiesi šim ūdenim ir sava daba, jo sveši to iesā-

kumā dzerot dažreiz saslimst, bet ar laiku tas ikvie-

nam ir ļoti smeķīgs un veselīgs.
Taču dažu reiz arī Ņevas upe postu un izbailes at-

nes, kas gan par laimi reti notiekas. Proti, kad ļoti
liela vētra no jūras puses pūzdama upes straumi at-

pakaļ dzen un pat jūras viļņus upē iekšā veļ, tad

ūdens gāžas pāri par krastiem un draudē pilsātu ar

visiem viņa pusmiljona iedzīvotājiem parīt. Tas aug-

stākais pilsāta vidus tikai ir kādas 12 pēdas pār Ņe-
vas ūdeni, tādēļ pārplūšana var diezgan lēti notikties.

Tiklīdz kā vakara vēji pastāvīgāki pūš, top arī ūdens

celšanās no policējas uzmanīgi vērā ņemta un ar liel-

gabalu šāvieniem upes uzplūšana pilsāta iedzīvotā-

jiem zināma darīta, lai katrs pie laika zin' sataisīties

savu mantu un dzīvību glābt. Ik stundas viens šā-

viens nozīmē, ka salas pašā galā pie jūras drusku ar

ūdeni apsedzas; ik pierendel stundas, —ka viļņi jau
zemākās ielas atsniegusi; un šāvieni vēl īsākos brīžos

rāda, ka plūdi augtin aug.

Tās lielākās plūdu briesmas Pēterburgā bija 19.no-

vembrī 1824. gadā. Vētra no vakaru puses plosījās
pār visu Baltijas jūru un Pinņu jūras līkumu un ap-

sedza jūrmalas ar sadragātu kuģu drupām un izmai-

tāja dažas ostas. Admirālitātes tornī jau 18. novem-
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bra nakti uzdedza lampas par ziņu, lai ļaudis savus

zemos mājokļus atstāj. Otrā rītā agri pilsāts jau rā-

dija bargu izskatu. Upe plūda ielās iekšā, gāzās caur

logiem namos un piepildīja zemākos tāžus. Koki tika

no saknēm izcelti, tilti, koka un mūra nami izpostīti,
lielas laivas pār krastiem pāri ielās iedzītas. Un ļoti
auksta vētra vienmēr pūta un dzelžu bleķus uz piļu

jumtiem kā papīru uzlocīja un satina. Bailes un brie-

smas bij lielas. Daudz simti cilvēku pazaudēja dzī-

vību, un daudz tūkstoši savu mantu un bagātību.
Nami, bodes un visādas preces peldēja ar notekošu

ūdeni līdz, ārā uz jūru. Skāde sniedza pāri par

100 miljoniem rubļu, un dažu labu gadu vēl notikušo

nelaimi nespēja pilnīgi izdziedināt, lai gan tiklab ķei-

zars, kā visas citas ļaužu kārtas bagātīgi savas devī-

gās rokas atvēra un dāvanas un palīdzību cietējiem
sniedza.

Viens no tiem visvairāk vērā liekamiem tiltiem ir

staltais „Nikolaja tilts", kas ved pār lielo Ņevu pāri
uz „Vasiļa salu", ko šinī pusē uz bildes redzam. To

iesāka būvēt 1843. gadā un pēc astoņiem gadiem,
1851. gadā, to darbu beidza. Pats ķeizars Nikolajs
pirmais par tiltu kājām pāriedams to vēlēja atvērt,

šis tilts ir kādu pierendel versti garš un viscaur no

dzelzs un akmiņiem būvēts; tāpat tās upes malas, kā

mūsu bilde rāda, ir no kaltiem granīta akmiņiem iz-

būvētas. Pie Vasīļa salas krasta ir ieriktēta viena

sverama tilta daļa, lai noliktos laikos var kuģus cauri

laist.

Ieaudzini bērniem drošu prātu.

Pasaules dzīvē ir vajadzīga droša dūšaun vīra sti-

prums. Caur tiem vispirms var cerēt dzīves grūtumus
un darbus laimīgi izvest. Caur drošu prātu arī cil-

vēka garīga vērtība un labi tikumi aug un pieņemas.
Drošs prāts jau ir pus darba darītājs. Drošam cil-



276

vēkam ar skaidru, bezvainīgu apziņu viens darbs pēc
otra laimējas un veicas. Bet kur drošs prāts trūkst,
tur nevien dzīve un dzīves mūžs paliek apspiests,

knaps un bēdīgs, bet cilvēks ar visu savu godīgu prātu
un apziņu arī daudz un dažādus augstākus mērķus cil-

vēcībai par labu— pamet neizpildītus. Drošs prāts un

vīra sirds ir visos dzīves likteņos pirmais un īstais lai-

mes avots.

Kā visi miesīgi un garīgi spēki, tā arī drošība un

sirdība gruntējas uz miesas un īpaši nervu stiprumu

jeb, īsi sakot, uz veselību. Slimās dienās cilvēks allaž

mēdz bailīgāks būt nekā pie pilnas veselības. Tas pats
notiekas, ja cilvēkam atrauj ilgāku laiku pilnīgu ba-

rību, miegu, ja viņa spēkus par daudz nopūlē, jeb at-

kal kad tas par daudz rij, guļ un slinko.

Taču arī tas veselīgākais cilvēks var būt bailīgs za-

ķis, jo drošība un sirdība nav vis iedzimuse, bet ir pa-

priekš no mazām dienām jāiemanto. Tāpēc pie vese-

las stipras miesas vēl jācīnās pēc droša prāta.
Te vēl skaidri apzīmēsim, ko mēs par drošu prātu

saucam.

Mēs vis neatzīstam to par drošu prātu, ja kāds no

neprašības un bez visa skaidra apdoma, jeb nieka lietu

dēļ bailēs un grūtībās dodas; bet ja mēs prātīgi pār-

domājuši ar skaidru apziņu grūtumus un pretības ne-

bēdājam un apkarojam, dzīdamies un cenšoties pēc

augstākiem cilvēcības mērķiem, šāds drošs prāts ir

visu citu tikumu stiprā stute.

Bērns no dabas nav nei bailīgs, nei drošs. Daudz

maz paaudzis viņš sāk atzīt pasaules un dzīves pretī-
bas un bēdas un grūtumus, un uzaug vai nu drošs

vīrs, ja viņš cīnās šādus pretiniekus pārspēt un drošu

prātu no mazām dienām iemantot, jeb tas paliek bai-

līgs vārgulis, ja viņš savus spēkus nekustina un ne-

brūķē un no visiem grūtumiem bailīgi bēg. Vai vienu

jeb otru no šiem ceļiem bērns uzņem, tas stāv īpaši
vecāku rokās, kādu ceļu tie savu bērnu no mazām die-

nām vada un radina.
'
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Vispirms par to jāgādā, lai bērns bailrbu neredz

pie lieliem ļaudīm, kas dažreiz nepatiesi bīstas un

īgnas no nevainīgiem kustoņiem jeb citām lietām. Jo

bērna sirds vēl ir mīksta un viss drīz iespiežas tik

dziļi, ka pēc vairs nav izravējams. Daudzreiz aukles

un mātes bērnu padaudz lutinādamas izaudzina to par

bailīgu vārguli; citi atkal, nemācēdami bērnu prātīgi
pamācīt un klusināt, tobaida ar melliem bubuļiem un

briesmīgiem spoku stāstiem. Pērkona laikā lielie cil-

vēki allaž vēl bērnu priekšā baiļojas un ākstās krustu

mezdami un pātarus skaitīdami un bērnus ar nelietī-

gām teikām iebaidīdami, kauču gan tiem turpretim
būtu bijis bērnu sirdis jāiedrošina, lai dabas varenus

darbus ar prieku un patikšanu uzlūko.

Kad bērns daudzmaz jau paaudzis, tad jāgādā, ka

tas arī savos darbos un spēlēs var dabūt drošību un

apdomību rādīt, vai nu spēlēdamies, vai lēkādams, vai

kāpdams, vai ar citiem zēniem kārtīgi cīkstodamies,
vai derīgus darbus sev jeb citiem par labu darīdams.

Atļaujat bērniem nevainīgu brīvību, tos prātīgā
uzraudzīšanā turēdami, pieskubinot un uzmudinot tos

vājus un bailīgus, saturat tos pārliekus, un jūs redzē-

siet, ka pēc katra pārvarēta grūtuma viņa drošība

augs un jaunus grūtumus pareizi novērsīs. Bērnam

nav jābēg no grūtumiem, ko tas labāk var pārspēt, un

ja tam kas pārāks uzbrūk, tad lai mācās to panest ar

stipru prātu un ne ar izmišanu. Izlutinātam, bailīgam

vārgulim daudz lietas rādās nepārvaramas, ko dūšī-

gais, miesīgi un garīgi lokanais un izmanīgais, kas

daudz ko jau pārbaudījis, zina par it vieglām. Un

vecs sakāms vārds jau māca, ka Dievs drošus jo vai-

rāk pasargā. Caur drošu prātu un pūliņu rodas spēks,
un uz savu paša spēku gruntējas katram sava dzīve.

Drošs prāts cilvēku nevien viņa dzīvē aplaimo, bet

pašu cilvēku arī garīgos tikumos pieaudzina un . dod

spēku savus pašu netikumus apkarot. Viņš vis nepa-

dosies izmišanai, kūtrībai, vilšanai un īpaši meliem,
kas no nelietīgas bailības nāk. Turpretī tas tiesu, tai-
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snību un godu turēs lielā cienā un aizstāvēs to visās

vietās. Bēdu laikā tas mācēs ar stipru pacietīgu garu

visas sāpes panest, jo tas pie mazām sāpēm un bē-

dām jau būs mācījies un cietinājies.

Tāpēc, mīļi vecāki, audzinājiet savus bērnus pama-

zām jau no mazām dienām, lai tie mācās ar drošu

sirdi un apdomu visas grūtības pārvarēt, lai mūsu

jaunekļi pieaug par vīriem.

Izsalkums un barība.

Gaiss un ēdiens ir mūsu miesai priekš dzīvības uz-

tura vajadzīgi; bez tiem tā it drīz postā iet. Bet ar

šo liesu barību viencilvēks arī it ne cik ilgi, nevar tikt,
un izsalkumu nevar vis klusēt ar gaisu un ūdeni. Še

vajag citas barības. Izsalkums jeb laba, vesela apetīte
ir teicama Dieva dāvana, ja mums arvien piederīgā
laikā pienākama laba barība pie rokas, bet briesmas

tas padara, ja tam kādas maltītes nevaram upurēt un

tas par badu pārvēršas. Tāpēc mēs arī ļoti bīstamies

no dienišķas maizes trūkuma, un izsalkums ir pats

pirmais, kas cilvēkus uzmudina uz darbu un mudīgu,
strādīgu dzīvi. Ēdiena labad strādnieki bez mitēša-

nās padara tos varenākos darbus, taisa ceļus, tūksto-

šām jūdzēm tos ar dzelžu šķienēm apklādami, būvē ku-

ģus, namus, pilis, baznīcas, pilsātus, apstrādā laukus,

neapnikuši vagu pie vagas dzīdami, cilā lielos āmurus,
šauda knaši jo knaši atspoli starp audekla dzijām un

t. j. pr. Un caur to mūsu dzīve arī visā citādā vīzē

tiek padarīta jaukāka un mīlīgāka. Kur cilvēkam it

bez darba un pūliņa ir ko pieēsties, tur viņš arī paliek
visādi slinks, muļķis un netārpis. Ikvienam miesīgi
un garīgi jākustas, lai tas nenāktu novārtā un postā
tik pie miesas, kā pie gara. Jā, arī par savu garīgu
barību mums no visa spēka jāgādā, un teicams tas
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cilvēks, kas arī jūt izsalkumu pēc garīgas barības, jo

izsalkums rāda veselību.

Tā tad izsalkums ir cilvēcībai viens labs eņģelis,
kas to garīgi un laicīgi vada uz priekšu. Bet tas pats

pārvēršas par to ļaunāko, ja tas netiek pareizi uz-

kopts, ja tas palicis par badu. Tad tas paliek par

ļaundari, kas par zagli, vai pat par slepkavu tumsībā

apkārt staigā. Stāsti par lieliem grūtiem bada lai-

kiem ne reti stāsta, ka cilvēki pat viens otru ēdušies

un ir mātes savus bērnus badam upurējušas. Tāpēc
lai pie laika vienmēr neapnikuši par to gādājam, ka

tādas briesmas nekur nenotiekas.

Bet no kā ceļas izsalkums un kādēļ mūsu miesa bez

žēlastības no mums paģēr savu barību? Redzi, mūsu

miesa pastāv no daudz un dažādiem locekļiem, iekšķī-
giem un ārīgiem, no daždažādām dzīsliņām un cīp-

sliņām, kas viena caur otru vijas un pinas, un kam

katrai savs darbs nospriests, caur ko lai mūsu miesas

dzīvība tiktu uzturēta. Caur viņām mūsu dzīvības

uguns, tā sakot, deg un šaudās šurpu turpu. Bet pa-

šas tās caur šādiem darbiem tiek deldētas un tām at-

kal no jauna jāpieved piebūvējams materiāls. Tas no-

tiekas caur barību un dzērienu, kas mūsu miesā pār-
vēršas par asinīm, un asinis, visu miesu caurtecēda-

mas, pārvēršas pēc vajadzības par miesu un atjauno
miesas locekļus.

Barība miesā ir salīdzināma ar malku krāsnī. Kā

pēdējā sadegdama siltumu dzemdē, tā barība uztur

mūsu dzīvības uguni. Izsalkums rāda, ka mūsu mie-

sas krāsns atkal jāpilda, lai dzīvības uguns neizdziest.

Kam dzīvības uguns spirgtāki deg, jeb kam vairāk

spēku pabruķē pie darba, tam arī vairāk jāiemet
jauns materiāls, tiklab cilvēkam, kā lopam. Jauni ļau-
dis, un jauni, pašā stiprā augšanā esoši lopi vairāk un

biežāk paģēr ēdienu. Milzu čūska tik pa mēnešiem

notur vienreiz maltīti un var gadiem gavēt; truši

turpretī tura pāri desmit maltītes pa dienu.
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Īsa pamācīšana par zemes mērošanu priekš
maza zemes kopēja.

Kā taisna līnija pa lauku velkama.

Abi līnijas gali, starp kuriem līnija velkama, ir jā-
apzīmē ar skaidri ieraugāmiem mietiem. No viena

gala iesākot liec savam palīgam vienu citu mietu

pret otru galu tik ilgi cilāt, ar kreiso jeb labo

roku pamezdams, uz kuru pusi tam katrureiz jā-

ceļ, kamēr šis starpas miets, no pirmā gala ska-

toties, tiešām otrā gala mietu sedz. Pie skatīša-

nās ir viena acs jāaizmiedz, un tik ar vienu jā-
skatās. Mietus vajag tiešām stāvu iedurt. Šādu ie-

duršanu diezgan riktīgi var panākt, ja mietu starp

pēdu galiem stāda un tā uzceļ, ka augšgals pie deguna

pieduras. Vēl otru mietu tālāk starpā stādot, aizeji

pie pirmā iedurtā mieta un liec palīgam atkal otru

mietu uz to pašu vīzi tālāk iedurt, ka no pirmā mieta

skatoties tas gala mietu sedz, un t. j. pr. Pēc sadur-

tiem mietiem nu var vai taisnu vagu dzīt, jeb grāvi
vai bedrītes rakt, jeb arī mietiņus iedzīt.

Pie līnijas un zemes izmērošanas jo vairāk brūķē
10 sāženu gaini ķēdi, kas vēl pēdās vai aršinās ieda-

līta. Ja ķēdes nava, tad var arī šņori brūķēt, kas sā-

ženās un aršinās jeb pēdās iedalīta. ledalīšanu ap-

zīmē ar mezgliem, ko ar citu šņori caur mērojamo
cauri izvilkdams sasien, lai mezgls nekur neaizbrūk.

Iztiek arī, ja šņori tik veselās sāženās vien iedala, un

priekš mazākām daļām sāženas koka mēru tura, kas

iedalīts vai nu aršinās jeb pēdās jeb ceturtās daļās.
Lai šņore no mikluma nesaraujas īsāka, vajaga viņu
labi iesviķot, jeb vēl labāki, izvārīt kaņepu jeb lin-

sēklu eļļā.

Kādā vīzē viena līnija uz otru līniju
taisnā vinķelī (senkrecht) stādāma.

Zemi mērojot jeb ēku būvējot ir vajadzīgs taisnu

vinķeli vilkt jeb vienu līniju uz otru taisnā vinķelī
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stādīt. Tas ir panākams šādā vīzē. Jāņem 3 taisnas

kārtis, — vienu 3, otru 4 un trešu 5 pēdas vai aršinās,
vai sāženas garu. (Šie skaitļi var arī būt: 6, 8, 10, vai

9, 12, 15, vai 12, 16, 20). šīs kārtis saliek par trīs-

stūri kopā kā 1. figūra rāda. Viņķelis jeb stūris, ko

divas mazākās kārtis ieslēdz, tad ir taisns viņķelis;
figūrā viņķelis pie 6 ir taisns.

1. fig. 2. fig.

Laukāpriekš taisna viņķeļa vilkšanas brūķē taisni-

stūrīgu krustu (krusta viņķeli), kāds 2. figūrā nobil-

dēts. Uz apakšā spiču mietu, kādas 5 pēdas garu,

pieskrūvē taisnu krustu ar pēdu gariem (4) spār-
niem. Visos četros krusta (spārnu) galos iedzen tai-

snas smalkas dzelžu vai misiņa niedītes, tā kā tās lī-

nijas no šīm niedītēm, ab un cd, taisnā viņķelī viena

uz otru stāv.

Ja nu laukā viena taisna līnija novilkta un no viena

punkta šīs līnijas grib vienu otru līniju uz tās taisnā

viņķelī vilkt, tad nostāda minētā līnijas punktā mūsu

aprakstīto krusta viņķeli tā, ka viens krusta šķērsis
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tiešām ar līniju kopā sakrīt, ja ar vienu aci no vienas

niedes uz otru lūko. Pēc tam jāskatās pa otru šķērsi

no vienas niedes uz otru un jāliek no palīga mietus pēc
šīs skatīšanas līnijas durt. Mieti tad nozīmē uz pir-
mās līnijas taisni stāvošu otru.

Kā jāvelk taisna līnija, ja p. pr. kalna

dēļ starpā, nevar no viena gala līdz

otram saredzēt.

Lai varētu taisnu līniju starp a un b punktu vilkt,

kuru starpā kalns izceļas, vajag divu cilvēku. Viens

3. fig.

nostājas uz kalna ar mietu d punktā, kur viņš abus

gala mietus a un b var redzēt un kur tas domā, ka bū-

šot vienā līnijā ar aun b. Otrs ar savu mietu stājas
tuvāk uz a pusi c punktā, tā ka a, c un d vienā līnijā
stāv. No c punktā viņš nu atkal skatās, vai d miets
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b mietu sedz, jeb vai c, d, b arī vienā līnijā stāv. Ja

vēl nestāv, tad liek d mietu uz vajadzīgo pusi pacelt,
tā kā tas b mietu sedz. Bet tad arī c miets uz to pusi

jāceļ, lai no d skatoties, d, c, a arī vienā līnijā nāktu.

Tādā vīzē arvien mietus paceļot, beidzot atrod divus

tādus punktus c" un d"\ ka tiklab d'" c" a, kā arī c"

d'" b vienā taisnā līnijā stāv. šī līnija ac" d'" b tad

ir tā taisnā līnija starp a un b, un nu var, ja vaja-
dzīgs, vēl vairāk mietus uz katru kalna pusi pa šo lī-

niju sadurt.

Kā var izmērot ab līnijas garumu, ja
tā pār ezeru jeb purvu pāri iet.

Papriekš jāizvēlējas kaut kāds punkts c, no kura

a un 6 punktus var redzēt un tās līnijas ac un bc mē-

rot. Tad līnija ac vēl jāpagarina līdz d, tā kā cd = ac,

4. fig.

jeb cd tik pat gara ir kā ac. Tāpat jāpagarina līnija
bc līdz c, tā kā cc = bc ir. Līnija dc nu ir tik pat

gara kā mērojāmā līnija ab, un ja dc līniju izmēro,
tad tā arī parāda ab līnijas garumu.
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Bet daudzreiz arī gadās, ka nevar līniju ac un bc

tik tāļu līdz dun c pagarināt, kā vajadzīgs. Tad ņem

kaut kādu daļu, p. pr.
1/

6,
no līnijas ac un atmēro šādu

daļu no c punkta līdz / punktam (5. fig.); tādā pašā
vīzē arī atmēro 1/

5
no līnijas bc no c punkta līdz g

punktam. Beidzot nu jāizmēro fg līnijas garums. Ja

5. fig.

nu, kā še, I j
s

no līnijām tika atmērota, tad arī līnija fg
būs pieci reiz mazāka par mērojamo līniju ab, un ja
mēs tālab līnijas fg izmēroto garumu ar 5 pavairo-
jam, tad atrodam ab līnijas garumu. (Ja būtum
1/

6
daļu atmērojuši, tad fg garums būtu jāvairo ar 6,

un t. j. pr.).

Kā irizmērojama līnija ab, jatik viens

gals b pieejams, un otrs a aiz upes stāv.

Jāuzstāda 6 punktā krustaviņķelis un jānovelk,
kā augšā mācīts tika, līnija bd taisnā vinķelī uz līniju
ab. Līnija bd jādala, uz pusi, un c būs tad viņas vi-
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dus. Uz līniju bdatkal stāda d punktā līniju df taisnā

viņķelī un iet tad pa šo līniju df tik tāļu, līdz c

6. fig.

punktam, kamēr c, c un a vienā taisnā līnijā stāv. LI

nija dc ir tad tik pat gara kā mērojamā līnija ab.

No kāda zemes gabala riktīgs plāns

(bilde) uz papīra uzņemams.

Uzņemams gabals vispirms jāapstaigā un stūros

mieti jāiedur. Starp divi jo tālākiem stūriem, p. pr.
/ un c (7. fig.) novelc līniju fc un apzīmē viņu ar mie-

tiem. No šīs līnijas fc nu velc citas krusta līnijas ga,
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he, id, kb uz katru stūri, bet tā, ka šīs krusta līnijas
stāv taisnā viņķelī uz līniju fc.

Caur tam nu mērojams zemes gabals ir iedalīts

taisnistūrīgos trīs- un četrstūros. Tad ņem ar ķēdi
vai šņori izmēro tās līnijas fg, gh, hi, ik un kc un arī

tās šķērsu līnijas, ga, he, id un kb.

Uz lauka iedams jau paņem papīru un bleifēderi

līdz un papriekšu pēc acu mēra figūru uzvilcis katru-

7. fig.

reiz pie izmērotām līnijām pieraksti, cik tās garas,
tādā vīzē, kā pieliktā 7. figūra rāda.

Mājās pārnācis nu ņem no jauna pēc mēra visas

šīs līnijas uz papīru uzvelc. Tādā vīzē tu dabūsi rik-

tīgu plānu jeb bildi no izmērotā zemes gabala. Drošī-

bas dēļ arī vēl var uz lauka izmērot apkārtējo līniju,
proti ab, bc, cd, dc, ef un ja. Un ja šī līnija uz papīra

pēc pieņemtā mazā mēra iznāk vienādi ar īsto mēroto

garumu, tad plāns būs riktīgi uzņemts.

8. fig.

Uz papīra plānu var ceiķenāt pēc dažāda mēra. Ja

izmērots zemes gabals nav liels, tad var mēru priekš
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ceiķenāšanas ņemt tādu, ka viena colla uz papīra no-

zīmē 10 asis laukā; ja gabals ir labi prāvs, tad lai uz

papīra labāki iztiek, būs jānozīmē ar vienu collu 25,
vai 50, vai 100 asis laukā. Bet tad arī pie plāna jā-

pieraksta klāt, kāds mērs katru reizi ņemts.

Tāpēc novelc taisnu līniju un iedali viņu collās un

tad katru collu tik daudz līdzīgās daļās, cik uz vienas

collas bildē gribi asis rēķināt. Pieliktā figūra rāda

mēru, kur viena colla pieņemta par 5 asīm.

9. fig.

No šā paša zemes gabala var arī vēl uz otrādu vīzi

plānu jeb bildi uzņemt, proti, ja to gabalu trīsstūros

vien iedala, kā pieliktā 9. figūra rāda. Pa tam laukā

jāizmēro.

1-mā trīsstūrī tos sānus ab, bc un ac

2-trā
„ „ af un fc

3- ša
„ „

fe uu cc

4-tā
„ „

cd nn dc

Jau laukā vajag pēc acumēra zemes gabalu uzcei-

ķenāt un izmērotās līnijas garumu katru reizi piezī-
mēt, lai pēcāk līnijas nesajūk.

Mājās un pēc mazā mēra novelc uz papīra līniju fc.
Pēc tā paša mēra ņem af Knijas garumu cirķeles
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starpā un pavelc riņķīti, vienu cirķeles kāju / punktā

nolicis; tad ac līnijas garumu cirķeles starpā ņēmis

pavelc otru riņķi, cirķeli c punktā stādīdams. Šie riņķi
viens otru griezīs a punktā, un ja mēs novelkamlīnijas,

af un ac, tad tas ir mūsu 2-trais trīsstūris laukā, tikai

pēc mazāka mēra. Pēc tam no a punkta ar līniju ab

10. fig.

un no c punkta ar līniju bc pavelkam citus divus riņ-
ķus, kas 6 punktā griezīsies; un ja nu novelkam līni-

jas ab un bc, tad dabūjam 1-mo trīsstūri. Uz tādu

pašu vīzi arī uzceiķenām 3. un 4. trīsstūri, un mūsu

plāns jeb bilde ir gatava.

Kā zemes gabala lielumu izmēro.

Četrstūrīgus gabalus mēro šādā vīzē. Ja visi četri

stūri ir taisni viņķeli, tad tik izmēro garumu un pla-
tumu un vienu ar otru pavairo; tādā vīzē dabū zemes

gabala kvadrāt lielumu. Par provi, taisns četrstūris,
kas 90asis garš un 40 asis plats, ir 90X40=3600 kva-

drāt asis liels.
Ja pie četrstūra (11. fig.) trīs sāni stāv taisnā viņ-

ķeli viens uz otru, bet ceturtais sāns šķībs, tad viņa
kvadrāt lielumu dabū šādā vīzē. Jāvairo tas taisnais

sāns, kas šķībam pretī stāv, ar pusi (V 2) no abu atli-

kušo taisno sānu summu. Par provi tā: četrstūrī abcd
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ir sāns cd == 60 asis garš; sāns ad == 70 asis un

te=40 asis, ad -f bc —70 -f 40 = 110 asis; un puse

11. fig.

no 110 ir 55 asis. Tagad vairojam 60X55 ir = 3300

kvadrāt asis.

12. fig.

Četrstūrus bez taisniem viņķeļiem pārdala trīs-

stūros.

Trīsstūri top mēroti šādā vīzē. Ja trīsstūrim

(12. fig.) divi sāni ir viens uz otru taisnā vinķelī, tad
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izmēro šos divus sānus, vairo tos vienu ar otru un iz-

nākušo skaitli dali uz pusi. Par provi, taisnā trīs-

stūrī abc ir sāns ab = 50 asis, un sāns bc =65 asis.

Vairodami 65X50 dabūjam 3250 un puse no šī skaitļa
jeb 1625 kvadr. asis ir šī strīsstūra lielums.

Pie tāda strīstūra, kam nav neviena taisna viņķeļa,

jāizmēro garākais sāns, tad jānovelk no pretīstāvošā
stūra līnija taisnā viņķelī uz šo sānu. Šo līniju tad

sauc trīsstūra augstumu un to izmēroto garāko
sānu — viņa gruntlīniju.

13. fig.

Ja nu gruntlīnijas garumu ar trīsstūra augstumu
vairo un iznākušo skaitli caur 2 dala, tad atrod trīs-

stūra lielumu. Par provi (13. fig.) trīsstūra grunt-
Knija ab = 85 asis un trīsstūra augstums cd = 60

asis. Tad ir 85X60=5100, un'puse no šī skaitļa jeb
2550 kvadrātasis ir trīsstūra «6c lielums.

Kā var zemē stāvēdams izmērot koka

augstumu.

Ņem divas kārtiņas, vienu ab, kādas 5 aršinās garu

un otru cd, kādas 2 aršinās garu, un nostādi viņas
taisni stāvu tā vienu aiz otras koka priekšā, kā ar
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vienu aci skatoties tie kāršu gali c, a un koka gals c

būtu vienā līnijā redzami. Nu vairo to skaitli, kas

rāda, cik viena kārts par otru garāka, (proti ag), ar

to skaitli, kas rāda, cik mazāka kārts cd tāļu no koka

nost (proti fd) .
To skaitli, kas no šīs vairošanas iz-

nāk, dali caur bd t. i. caur to tāļumu vienas kārts no

14. fig.

otras, šis iznākums ir koka garums no c līdz h. Ja

mi pie tā vēl pieskaita hf jeb mazās kārts augstumu

cd, tad dabūvisa koka augstumu.

Par provi:

fd = 50 pēdas
bd —14

.

ag = 7
„

cd = 5
„

Vairojot 50 ar 7, dabūjam 350 un šo skaitli caui

15 dalīdami
— 25, ja nu še vēl pieskaitām 5 (cd), taS

viss koka augstums ir 30 pēdas.
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Kā var izmērot rūmi virs griestiem

apakš jumta.

Jumta garums ab jāvairo ar vienu jumta gala pusi
ade. Gala jeb ģēveles sānu atrod, ja platumu cd vairo

ar augstumu af un dala caur 2. Par provi, ja cd =

15. fig.

= 14 aršinām un af = 9 aršinās, tad gala sāns ir

=63 kvadrāt aršinās. Un ja 63 vairo ar jumta

garumuab—2oaršinās, tad iznāk ēkas virsus 63X20=
= 1260 kubik-aršinas liels.



"PēterburgasAvīzēs" 1864. gadā.

No Haarlemas jūras Holandā.

Holanda ir līdzena zeme, bez kādiem kalniem, pa

lielākai daļai zemāka kā jūras virsus, tā kā to arī no-

saukuši vāciski par Niederlandi jeb zemo zemi. Kas

katram reizniekam tādēļ šinī zemē jo vairāk acīs krīt,

ir tie pulka ūdeņi, kas ar daudzlieliem un maziem ka-

nāliem krustām un šķērsām zemi pārdala, šie kanāli

atkal der ganpar robežām starp īpašām zemēm, lau-

kiem un pļavām, gan par ūdens ceļiem, kas vienu sā-

džu jeb pilsātu ar otru lēti un ātri savieno. Tā derīgi

uzkopti, kā Holandā, šie ūdensceļi ir zemei kā āderes

miesai, kas dzīvību uztur un dzīvību dod.

Kā jau pieminēju, Holanda stāv daudz vietās ze-

māk par jūras virsu, un tik ar lieliem uzcītīgiem pū-

liņiem ir atrauta jūras varai, kas to draudēja parīt.
Pret jūru un upēm ir celtas no cilvēku rokām varenas

kāpas (Dūnen und Deiche); bet jo grūtāki nākas no-

vērst un aizskapēt projām to ūdeni, kas no zemes sū-

cas uz augšu, jeb kas no augšas līst un snieg zemē.

Priekš tam tad arī ir zeme iedalīta īpašos apriņķos

(Waterschappen) ar īpašām tiesām, kam cieši uz tam

jālūko, lai ūdens pa kārtu tiktu savaldīts ar īpaši
priekš tam būvētām ieriktēm un mašīnām.

Te gribam sevišķi pieminēt vienu no tām lielākām

nosausināšanām, kur vesela jūra, kādas 66 tūkstošas

pūravietu jeb vairāk kā 4 kvadrātjūdzes liela un caur-

caurēm rēķinot 15 pēdu dziļa, gandrīz pavisam tika

nosausināta un auglīgās druvās, pļavās un ganībās
pārvērsta. Un šis lielais jūras ezers nestāvēja vis
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augstāki par jūru, tā kā ar grāvju rakšanu ūdeni va-

rētu nolaist; bet viss viņa ūdens bij jāizpumpē jeb

jāizsmeļ.
Vecvecos laikos taī vietā, kur pēc ietaisījās Haar-

lemas jūra, arī bija tikpat jauka zeme un druvas, kā

tagad, kur cilvēks to ar savu spēku no jauna iz jūras
viļņiem radīja. Pēcāk viena landkārte no 1531. gada
mums jau tai vietā rāda četrus ezerus. Jūra jau bij
sākuse zemi izgrauzt. Zema vieta, mīksta zeme un

daudzkārtīgi lielāki jūras plūdi, kas zemi applūdināja,
šos pirmos mazos ezerus drīz izplatīja lielākus.

1591. gadā tie 4 minēti ezeri jau bij savienojušies par

vienu ezeru, un tā citreizējā sādža viņu starpā bij zu-

duse. 1647. gadā jau arī divas citas tuvākas sādžas

ir no viļņiem parītas un ūdensklajums jau vareni vai-

rojies, arī daudz lielas zemdegu bedres izpildīdams un

savienodams. Un nu gandrīz ikgada landkārtes rāda

jaunu ūdens izplešanos, lai gan īpaši no 1767. gada
daudz miljonu gulžu naudas izdeva priekš dambjiem
un citām ūdensbūvēm. šīs būves sevišķi tādēļ īsteni

uz ilgu laiku nelīdzēja, ka netapa visapkārt šīs jūras
reizā pastrādātas; un ar laiku ūdens jau bij apklājis
kādas 3V

2
kvadrātjūdzes, caurcaurēm 15 pēdas dziļu.

Un jo lielāks tas auga, jo vairāk tas visai zemei drau-

dēja ar postu, zemi tālāku izskalodams un izgrau-
zdams. Tādēļ jau agrāk sāka uz to domāt, šo jūras
szeru visai nosausināt, un 1643. g. kāds vīrs, Leeghr-
vatēr's vārdā, bija sarakstījis grāmatu, kādā vīzē tas

izdarāms un cik nosausināšana izmaksāšot. Viņa do-

mas šinī lietā gruntējās uz tam, ka ūdens visapkārt
jāapdambē un tad ar vēja sudmalām jāizpumpē. Bez

viņa arī kāds otrs vīrs, Bartelszoon's, šo lietu tādā

pašā vīzē apsprieda. Bet gandrīz veselu gadu simteni

vēl nekas netapa darīts. Toreizējie posta kara laiki

šādu miera darbu arī labprāt neuzļāva. Caur Haar-

lemas jūru varēja visu viduci ap Amsterdamas pil-
sātu pārpludināt un tā no ienaidniekiem drīzāk aiz-

sargāt. Un to arī holandieši reiz izdarīja, kad tiem
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ar lielo vareno francūžu valsti bij karš. Dambji tika

pārrakti, un jūra viļņoja plaši pār zemi.

1742. gadā Leeghwatera domasgan atkal no jauna

uzņēma, lika to darbu apspriest, bet nekā netapa uz

priekšu, mūžam bīdamies no tik aplam varena darba.

Šī gadu simteņa iesākumā jo cietāki ķērās pie šīs lie-

tas. Ķēniņš Vilhelms I. uzvēlēja 1819. gadā baronam

von Lvnden'am šo darbu pārspriest un priekš nosau-

sināšanas vienu biedrību celt. 1821. g. Lvnden's iz-

laida drukā savas domas un spriedumus, kādā vīzē

šis darbs darāms. īpaši pieminams, ka viņš vējasud-
malu vietā ņēma dampfsudmalas priekš ūdens pum-

pēšanas. Bet arī viņa spriedumiem gadījās daudz ie-

naidnieku, un diezin vai vēl tik drīz šis darbsbūtu uz-

ņemts, ja liela vajadzība pie tam nebūtu piespieduse.
Proti 1836. g. liela vētra no vakariem pārdzina Haar-

lemas jūras viļņus pār dambjiem pāri un aiztrieca

līdz pat Amsterdamas pilsāta vārtiem. Tai pašā gadā

arī vētra no rītu puses pārpludināja Leidas pilsātu

(Levden) un nopostīja kādas 25 tūkst, pūrvietu ze-

mes. Visas šīs bēdas spieda — jaunas nelaimes aizsar-

gāt. Darbs tika no jauna pārspriests un 1839. gadā

no valdīšanas apstiprināts. Izmaksāšanas tapa no-

spriestas uz 8 milioniem gulžu jeb vairāk pa 4 mii.

rubļu, kas no valdīšanas kasās pēc vajadzības bij jā-
izdod. 1840. gadā sākās pats darbs. Visapkārt šis

jūras ezers bij cieti nodambējams ar lielu dambi, ār-

pus šī dambja kanālis vedams, kur izpumpēts ūdens

tika uzņemts un projām aizlaists jūrā. Priekš ūdens

izpumpēšanas tika uzbūvētas trīs lielas mašīnas un

daudz mazas, kas izpumpēto ūdeni atkal tālāki aiz-

veda uz jūru un upēm.
Tā apkārtējā valne un tas ārpuses kanālis tapa

gatavs tik 1848. gadā, jo daždažādasgrūtības bij pār-
varējamas. Nu tik varēja arī minētās mašīnas uz-

stellēt un likt strādāt. Pēc 39 mēnešiem darba bija
1852. gadā jūlija mēnesī Haarlemas jūra izsmelta. Tā

šādā vīzē no jauna iemantota zeme tika caur kanā-
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ļiem iedalīta daļās, un līdz 1855. gadam jau visa bij

pārdota.

Tās trīs lielās pumpja mašīnas bija būvētas un

ieriktētas no diviem angļu inžineriem, Deans un Gibbs

vārdā. Viena no tām strādā ar 8 pumpjiem, otra ar

9 un trešā ar 11 pumpjiem. Pates mašīnas ir lielās

torņu ēkās un pusriņķī apkārt šīm ēkām stāv tie va-

ren lieli pumpji. No mašīnas ēkas stiepjas uz pum-

pjiem varenas pumpju rokas, kas caur mašīnu dzītas

pumpē. Un tad ar' ir pumpju rokas: kāda no tām

sver 20 tūkstošu mārciņu jeb 1000 podus. Paši pum-

pji ir lielas dzelzs trūbas jeb cilinderi, 6 pēdas caur-

mērā, šīs trīs varenās mašīnas izpumpēja no Haar-

lemas jūras kopā kādus 600 milionu kubikpēdas

ūdeņa, jeb 100 mii. kub. pēdas vairāk, nekā papriekš
pēc jūras lieluma un dziļuma bij aprēķināts, jo ļoti
daudz ūdeņa sūcās no zemes ārā. Tagad pa lielākai

daļai gadā šīs mašīnas stāv brīvā un tik tad ūdeni

pumpē, kad tas kanālos pacēlies augstāku, nekā par
labu atzīts un nospriests. Par vaļņu, kanālu un sau-

suma uzturēšanu ikkatrs zemturis šinī nosausinātā

vietā maksā ikgadu līdz V-ļ2 rub. par pūravietu.

No visiem citiem Holandas vidiem un arī nāburgu
Beļģijas sanāca zemes pircēji, un jaunās zemes iedzī-

votāju skaits ātrumā gadu no gada auga. 1855. gadā
rēķināja kādus 4000 iedzīvotājus, 1857. gadā jau 5900,
1860. g. 7000, un tagad 9000 iedz.

Zemes grunts še ir: virsējā kārta zemdega jeb
torba, tad māls un it apakšā jūras smilts. Dažās vie-

tās arī virsējās zemdegas kārtas trūkst un tad ir

pirmā kārta māls; un citur pat smilts nāk virsū. le-

sākumā sēja tādu labību, kas jaunu neiekoptu zemi

labāk paness, kā auzas un rudzus. Pēc arvien jo vai-

rāk sāka kopt kviešus un citus vērtīgākus augļus, un

arī pļavas un ganības tapa vairāk ieriktētas.

1860. gadā jau āboliņš top sēts, kas rāda, ka zeme jau
labi iestrādāta.
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Gan pasaulē jau no veciem laikiem daudz varenas

lietas tikušas pastrādātas. Vecie Ēģiptes ķēniņi likuši

būvēt lielas akmiņu piramidas, obeliskas un citas va-

renas akmiņu ēkas; bet pa lielākai daļai viens vare-

nais šos darbus lika pastrādāt, un tie gan viņa vare-

nību pēcnākamiem izpauda, bet tautai nekādu labumu

nenesa. Jaunākos laikos pastrādā ne vien varenus,

betarī derīgus darbus priekš sev un pēcnākamām cil-

tīm. Viens no šādiem darbiem ir arī Haarlemas jūras
nosausināšana.

Par jaunu ortografiju.

(lesūtījums).

Pagājušā 1863. gada „Mājas viesa" 8-tā, 13-tā un

26-tā numurā ir gabali ar jaunu ortogrāfiju par ģip-
sas vērtību un latviešu valodu rakstīti. Man to ie-

raugot tāpat bij ap sirdi kā zemniekam pirmo reiz

muiža pļaujamu mašīnu ieraugot, jeb kā zēnam pirmo
reiz Rīgā atbraucot, kur viņam pēc veca sakāma vārda

lielajam Kristapam pie Kārļa vārtiem roka bučojama.

Viņu labi pārdomādams un pie lieliem un maziem

izprovēdams, dažādus labumus atradu.

Pirmā kārtā: Ar šo ortogrāfiju rakstītus gabalus
bērni daudz vieglāki un ātrāki mācās lasīt un

rakstīt tāpēc, ka bokstābi vairāk pēc dabas liku-

miem un bokstābu skaņas salikti un vārdi īsāki un

tos ātrāki var pārskatīt.
Otrā kārtā: šī ortogrāfija par pusi mazāk rū-

mes ieņem, caur ko grāmatas var palikt lētākas vai

tanīs vairāk ielikt, jeb rupjākus rakstus ņemt, kas

visu acīm derīgāki.
Trešā kārtā: Ar to mazāk laika aiziet, savas

domas uz papīra uzvilkt, kas īpaši priekš pakūtriem
rakstītājiem vajadzīga lieta v. t. j. pr.

Ceturtā kārtā: Rakstu domas daudz vieglāki
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var saņemt un saprast, tāpēc ka tās lētāki var pār-

skatīt.

Labi būtu, ka arī citi par to savas domas izteiktu

avīzēs, jo tās ir ļaužu ausu un mutes ierocis, ar ko vis-

vairāk ar tāliniekiem var sarunāties.

C.

No redakcijas.

No katras labas ortogrāfijas jeb riktīgas rakstī-

šanas vīzes ir sevišķi paģēramas divas lietas: 1) tai

nebūs nepatiesi būt grūtai caur pārākiem bokstābiem

un veltīgiem likumiem, un 2) tai jāgādā, ka pie vi-

siem vārdiem un teikumiem ir pienākama izšķirība,
lai jukšana nevar celties. Tādēļ ne par daudz, bet arī

ne par maz zīmju pie katras derīgas ortogrāfijas va-

jadzīgs. Un jo nu tās pašas vajadzīgās zīmes un li-

kumi būs dabīgāki pēc valodas izvēlētas un tādēļ pra-

stākas un katram lētāki saprotamas un paturamas,

jo vieglāka un labāka ortogrāfija caur to celsies. Ta-

gad dažādu valodu ortogrāfiju pārlūkodami gan at-

rodam pie visām daudz zīmes un likumus jeb ierašas,

kas ortogrāfiju taisa raibu un grūtu, un taču vēl daudz

vietās nepietiek, jo nav pēc kārtas ievēlētas. Tas at-

kal nāk no tam, ka katra ortogrāfija pamaziņ' ir pie-

auguse, un ka vecas jau ierastas zīmes un likumi nav

tik lēti atmetami jeb pārmaināmi.
Latviešu ortogrāfijā viens no tādiem veltīgiem li-

kumiem jeb ierašām ir pa lielākai daļai tā brūķe no

dubultiemkonzonantiem jeb nesaskaņiem pie īsām žil-

bām. Un jo veltīga ir šāda brūķe, tālab ka tā nevien

uz valodas jeb vārdu skaņu negruntējas, bet arī ne-

kādas citas izšķirības dēļ nav ievesta, un tādēļ it vie-

gli bez kādas misēšanās un skādes atmetama; tur-

pretī pie tam. taupītos laiks, papīrs un maksa par

plānākām grāmatām *). īstos latviešu vārdos gan it

*) Es jau diezgan latviešu grāmatas esmu zecējis, bet

diemžēl visas bija diezgan plānas ar visiem saviem dubultiem

konzonantiem. Lai Dievs nedod tām vēl jo plānākām palikt.
Zc c c r i s.
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reti būs dubulti brāķējami šie konzonanti: b, d, g,

ģ, 1, ļ, m, n, ņ, r, r, z, v. No šiem bokstābiem arī jau
līdz šim (tam tagadējam dubultu konzonantu liku-

mam pretī) raktsīja j, z un v ir pie īsām žilbām vien-

kāršu. Tie citi konzonanti, kas augšējā rindā vēl

trūkst, kā: k, ķ, p, š, š, č, t, č, c, gan jau izklausās

īsu žilbu skaņā kā dubulti, bet šī skaņa laikam tik nāk

no šo konzonantu īpašas dabas, un š (= sj), č (= tsj)
un c (= ts) jau bez tam divkārši būdami, arī it kā

dubulti skan. No šiem arī š un č jau līdz šim brū-

ķēja vienkāršu, kamēr c pie īsām žilbām nepatiesi al-

laž divkāršu. Pēc mūsu domām būtu derīgāki arī k,

ķ, p, s, t un c pie īsām žilbām tik pat vienkārtīgi brū-

ķēt kā pie garām. Jo, īsi sakot, ne zilbas īsums nedz

garums dubultus bokstābus nepaģēr, ja nav citādas

vajadzības un rektes priekš tam. Un ja pie īsām žil-

bām, kā līdz šim, brūķē dubultus konzonantus, tad

ar to pašu rēkti un taisnību arī pie garām žilbām to

var darīt. Par provi, ja raksta : labba, tad ar to

pašu rēkti var rakstīt: bābba; raddīt —rā d-

dīt;l ik ka — līk ka v. t. j. pr. Zilbas īsums jeb

garums, vilkums jeb grūdums tik nāk no vokālu jeb
pašskaņu savādas izsaukšanas, bet ne no konzonan-

tiem.

Te vēl par provi pēc bokstābu kārtas pieliksim kā-

dus vārdus, ko tagad ar dubultiemkonzonantiem rak-

sta, lai katrs riktīgi izsaukt mēģinādams atrod, ka

tiešām šāda dubultošanair nepareiza. P. pr. pie tiem

vārdiem: labba, dabba, nabba; baddīt, raddīt, vadL

dīt; ragga, smagga, kuģģis; kallējs, kulle, svilla, pille,
cillāt, vaļļa, celli; krammu, nammu, zemme, dzimma,

jumma; manna, zvanna, pinna, svinna, runna; garra,

darra, birra, turries, ķerries, verries, karra, kurra. Pie

šiem pēdējiem konzonantiem 1, m, n un r jāpiemin, ka

tais vārdos, ko latvieši no svešas valodas pieņēmuši,
minētie konzonantiarī pie izsaukšanas dubultiskan un

tālab arī dubulti rakstāmi, par pr. Bille, zellis, bullis,
rullis; švamma, ķemme, summa; Minna, vanna,
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manna (Manna), vinnēt; ķerra, nerra un t. j. pr. Bez

tam gadās, ka īstos latviešu vārdos arī ir vajadzīgs

11, p. pr.: mellu, vellu, pilli, un t. j. pr.; bet kad še

īsti apskatāmies, tad atrodam, ka viena 1 te stāv n

vietā, jo minētie vārdi būtu jāteic: melnu, velnu,

pilni. Arī pie divu vārdu savienošanas var sagadī-
ties divi vienādi konzonanti kopā, lai zilbes būtu īsas

vai garas, kā: brīvvalsts, izzūd v. c. Te nu mēs redzē-

jām, ka dubultus konzonantus pa lielākai daļai ne-

vien varam it pārliekam pieciest, bet ka ar viņu at-

mešanu mēs atmetam nepatiesu grūtu nastu no mūsu

ortogrāfijas. Tad nebūtu nepatiesi bērniem jāiekaļ

galvā, ka manna jāraksta ar nn un mans tik ar n,

tāpat labba un labs, raddi un rads, smagga un smags

un t. j. pr.

īsas un garas zilbas jeb vokālu dažādas izteikša-

nas turpretī arī ortogrāfijā ir izšķiramas ar kautkādu

zīmi, jo citādi var jukšana celties, p. pr.: raddīt un

rādīt, likka un līka, makku un māku, malla un māla,

tas un tās un daudz daudz vārdi būtu tad it vienādi

rakstāmi. Lai nu gan pa lielākai daļai no teikumu

domām to īsto vārdu izprastu, taču varētu arī misē-

ties un tādēļ tāda ortogrāfija nebūtu visai teicama.

Par garuma zīmi tagad latviešiem dien mēmais h, ko

latvieši labprāt nosauc par a, un kas bērniem, kā vo-

kālu jeb pašskaņu a, c, i, o, v pagarinātājs daudz rai-

zes dara. Bet kamēr cita derīgāka zīme nebūs viņa
vietā iegaumēta, tamēr tas pats savā tik ilgi aizstā-

vētā vietā jāpatur.

Gaisa nojēgšana.

Fiziko-matēmatikas nodaļa pie Zināšanu Akadē-

mijas Pēterburgā turēja sanākšanu 5. februārī, šinī

sanākšanā akademiks Kupfers izteica, ka jūras mini-



301

sterija viņu uzaicinājuse, lai no fizikas observatorijas

puses palīdzot pie viena darba, kas nesīšot augļus tik-

lab pašām zināšanām, kā arī kuģošanai. Anglijā un

Francijā jau priekš kāda laika ir ieriktēts, ka no vi-

sām zemes daļām top pa telegrāfu uz Londonu un Pa-

rīzi ziņa ikdienas laista par to, kāds katrā vidū gaiss

un laiks bijis, šīs ziņas top Londonāsaņemtas no an-

deles departamenta, par ko lords Ficroa valda, un Pa-

rīzē no astronomijas jeb zvaigžņu observatorijas, kas

apakš Leverjē (Leverier) vadīšanas stāv. Priekš ku-

ģošanas ceļas no šīm ziņām tas labums, ka no viņām
visām kopā var spriest par drīzām gaisa pārvēršanām
arī citās vietās, sevišķi par to, ka vētras vai aukas

tuvojas. Šādas gaisa nojēgšanas ūz priekšu tiek nu

tūlīt atkal pa telegrāfu paziņotas visos ostu pilsātos,
kur tās nevien izsludina tiem kuģiniekiem, kas vēl

ostā stāv, bet caur zignaliem jeb zīmēm arī tiem, kas

uz jūras saredzami. Caur tamir novērstas daudz ne-

laimes un kuģu strandēšanas. Ar jūras un finanču

ministerijas palīdzību grib arī Pēterburgā pie fizikas

observatorijas ieriktēt īpašu nodaļu, kas darbosies sa-

krāt un ikdienas izsludināt tādas gaisa ziņas, kas nā-

kušas pa telegrāfu no Parīzes un citiem Vakar-Eiro-

pas vidiem, kā arīdzan no mūsu Baltijas un Melnās

jūras ostām. Ja no tām ziņām būs nojēdzama vētra,
tad taps tūlīt pa telegrāfu ziņa dotauz visām Krievu-

zemes otstām, lai zin' no nākošās nelaimes sargāties.
Bez tam vēl šī observatorijas nodaļa rūpēsies sakrāt

derīgas ziņas par to, kādi vēji Krievuzemes jūrās pūš
un kādas jūras straumes tur rodas.

Nebūs velti, ja še pāri vārdu teiksim, kā no mi-

nētām ziņām var vētras uz priekšu nojēgt. Ikviens

saprātīgs kuģinieks vienumēr lūko uz barometri

(gaisa smaguma mērotāju): ja dzīvsudrabs barometri

ātri krīt, tad kuģu zēģeles tiek ievilktas, jo dzīvsu-

drabakrišana mēdz allaž paziņot nākošu vētru. Proti,

ja kautkādā vietā virs zemes gaiss paliek ātri plānāks
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un vieglāks *), tad tūlīt grūtāks gaiss no visām pu-

sēm gāžas šinī vietā iekšā, kur vairāk gaisa trūkums

gadījies, pēc tiem pašiem dabas likumiem, pēc ku-

riem ūdens to vietu tūlīt no visām pusēm izpilda, kur

kāds spānis top izsmelts. Ja gaiss priekš tam būtu

it mierā bijis, tad caur to celtos tikai vēji, kas viens

pret otru tai minētā vietā pūzdami cits citu aizturētu

un tādēļ drīz atkal norimtu, kad gaisa trūkums tur

būtu aizpildīts.
Bet gaiss jau allaž ir caur vējiem izkustināts, kas

pie mums pa lielākai daļai un sevišķi vasaras laikā

pūš no dienvidus-vakariem; vēl arī gaiss, caur zemes

apkārt griešanos ap savu asi, apstājas daudzmaz at-

pakaļ, nevarēdams tik ātri līdz ar zemi apgriezties.
Caur to tad ceļas viesulis, kas sāk griezties ap to vi-

dus punktu, kur gaiss bij plānāks palicis. Šis viesulis

tad ar to vēju, kas bez tampatlaban pūš (mūsu zemes

daļā jo vairāk no vakariem pret rītiem), iet tālāk un

posta tās vietas, pār kurām tas iet. No tam var uz

divējādu vīzi vētru uz priekšu nojēgt. Pirmkārt, caur

barometra ziņām no daudziem zemes vidiem var uz-

meklēt tādus punktus, kur gaiss plānāks ticis, un ja
šās pēc kārtas uz kārti uzceiķenot atrod, ka tie ir

viena un tā paša viesuļa vidus punkti, tad arī var vie-

suļa ceļu nojēgt, uz kurieni tas tālāk iet. Otrkārt, zi-

nām, ka viesuļi allaž savu ceļu mēdz ņemt no vaka-

riem uz rītiem, un šī ziņa īpaši der mums Krievu-

zemē. Stipras vētras pa lielākai daļai iesākas Vakar-

Eiropā un atnāk līdz mums pa vienu jeb vairāk die-

nām; tādā vīzē fizikas observatorija var caur tele-

grāfu no Parīzes un citiem Francijas, Anglijas un

Itālijas vidiem ikdienas iepriekš no tām ziņu dabūt,
ka vētra tuvojas, šī ziņa tad atkal no šejienes tiks

pa telegrāfu padota turp, kur vētra varētu uzbrukt.

*) Gaiss sevišķi paliek plānāks tur, kur tas no saules sta-

riem vairāk top sasildīts, paliek vieglāks, kāpj uz augšu un notek

augšā uz visām pusēm. Šinī vietā tad grūtāks gaiss apakšā no

visam pusēm trūkumu steidzas izpildīt.
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Caur to celsies liels labums, jo p. pr. kuģi, kas pat-
laban grib iziet jūrā, paliksies ostā un tādā vīzē iz-

bēgs dažu nelaimi un pat strandēšanu.

Granīta akmiņu gabali mūsu guberņās.

Baltijas guberņās un Baltijas jūrā atrodas šur

tur izmētāti lieli granīta klints akmiņi (erratische

Blocke). Kā redzams, tie nav turpat cēlušies, bet nā-

kuši no ārienes, sevišķi no Piņņuzemes, kur granīta

akmiņa krasti un grunts. Bet kādā vīzē tie varēja
no turienes pār jūru pie mums attapt? Tas laikam

nevarēja citādi notikt, kā ar ledus gabaliem, kas no

turienes krastiem atraisīdamies paņēma arī dažus no-

drupušus akmiņa gabalus līdz, un pēc pie mūsu jūr-
malāmatnākuši, tika caur vētru augstu uz krastu uz-

dzīti, tur izkusa un savu nastu atstāja. Ka šīs domas

patiesi riktīgas, to apstiprināja pērnziem tas posts,
kas caur jūras ledu Pērnavas jūras līkumā cēlās. Lie-

lus ledus gabalus jūra izstūma uz sausu zemi līdz

1023 pēdas no krasta, tā ka tie dažās vietās stāvēja
30 pēdas augstāku pār jūras virsu, un ledus gubas
pie jūrmalas bija 40—60 pēdas augstas jeb biezas,

šis ledus apklāja un nomaitāja dažus cilvēku mājo-
kļus un veselus mežus. Pie šiem ledus gabaliem arī

bija vērā liekams tas, ka tie mums atnesa līdza ak-

miņus no Piņņuzemes granīta. Caur to tad arī var

iztulkot, no kurien' tie granīta akmiņi cēlušies, kas

lielā pulkā un tāļu jo tāļu no jūras pa Vidzemi un

Igauņuzemi izkaisīti: to pašu, ko tagad ledus gabali
padarīja, varēja tie arī citkārt darīt, īpaši ja mūsu

krasti, kas tagad arvien drusku jo augstāk paceļas,
toreiz vēl gulēja daudz zemāki.
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Par piemiņu aizgājušam tautas brālim.

Priekš diviem mēnešiem latviešu tauta pazaudēja

caur nāvi vienu no saviem dēliem, kas savā īsā mūžā

neapnikuši pūlējās latviešu valodu kopt. šis rūpīgs

strādnieks pie tautas apgaismošanas bija Augusts
Frīdricns Georgs Allunāns, kura nāvi mēs

jau avīzēs darījām zināmu. Viņš dzima 29. mercā

1832. gadā Vidzemē Jaun-Kalsnavas muižā, kur viņa
tēvs arendātors bija. Pēcāk viņa tēvs aizgāja uz Kur-

zemi un uzņēma netāl no Jelgavas kroņa mājas Sodu

muižā. Kā visiem saviem bērniem, tā arī dēlam Ju-

rim tēvs gādāja par pilnīgu skolu. Kad tas bija ma-

zās skolas cauri gājis, tad 1848. gadā viņš ienāca Jel-

gavas ģimnāzijas skolā un palika še līdz 1854. gadam.
Prāts tam allaž jau nesās uz valodu mācībām, sevišķi

uz vecu tautu romnieku un grieķu valodām, un ģim-

nāzijā viņš no skolmeistariem tika cienīts kā grieķu
valodas pratējs. — Te jau viņš arī bija sācis par lat-

viešu valodu pārdomāt un dažas dziesmiņas tanī sa-

rakstīt.

No ģimnāzijas iziedams, viņš slimības labad tika

aizkavēts tūlīt iet uz Tērpatu augstā universitātes

skolā, bet pārvadīja vienu gadu mājā pie sava tēva

uz zemēm. Ar 1856. gadu viņš iestājās universitātē

un studierēja še valsts saimniecības mācības (Kame-
ralwissenschaften). še Tērpatā viņš pa saviem vaļas
brīžiem jo vairāk sāka darboties ar latviešu valodu

un literātūru, un pirmā grāmatiņa, kas no viņa rak-

stiem tika drukāta, bija latviešu valodai

pārtulkotas", šī grāmatiņa rāda, ka rakstītājs ir bi-

jis gruntīgs valodas pratējs; un lai gan iesākumā

mums tanī daži vārdi svešādi liekas, taču drīz ar tiem

aprodam, jo tie ir īsti, bet tikai aizmirsti latviešu

vārdi, un ja jauni vārdi ir ievēlēti, tad tie ir dabīgi,
pēc latviešu mēles locīti. Vēl jo vairāk vērā liekams

ir šīs grāmatiņas beiguma raksts: „Kāds vārds par
latviešu valodu", še tas dod gruntīgu mācību par vi-
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siem svešiem vārdiem, ko latviešu valodā uzņem, un

pierāda, ka tie pret latviešu valodas likumiem darīja,

kas pie tautas vārdiem brūķēja vācu piegalināšanu
-eris, kā: eistreiķeris, eņģlenderis, izraeliteris un t.

j. pr. šī grāmatiņa tika maz ekzemplāros nodrukāta

un tādēļ tagad grāmatu bodēs grūti būs dabūjama;
tikai Tērpatā pie drukātāja Laakmana to drīzāk va-

rēs dabūt.

Joprojām pūlēdamies Allunāns, vēl Tērpatā stu-

dents būdams, izdeva grāmatiņas ar to virsrakstu:

„Sēta, daba, pasaule". No šīm ir trīs grāmatiņas iz-

nākušas 1860. gadā. Sevišķi no tām pieminēsim to

otro grāmatiņu: tā pamāca mūs plaši par Krievuzemi

(Statistika no Krievuzemes). Trešā grāmatiņā bez

citiem rakstiem ir atrodams labs krājumiņš no lat-

viešu tautas dziesmām.

Bez tam vēl no Allunāna ir drukāts viens garāks

stāstiņš: „Konterbandnieka zēns", ko viņš jau agrāki
no vācu valodas pārcēlis.

Tā savas zināšanas mācīdamies, tas taču vēl diez-

gan ņēmās laika un netaupīja pūles priekš citiem dar-

biem. Universitātē mācību beidzis, viņš kādu gada
laiku uzturējās uz zemēm pie sava vecākā brāļa, lai

vājo miesu atspirdzinātu. Pēc tam viņš gāja uz Pē-

terburgu, kur meža akadēmijā iestājās, še viņš pa-

lika līdz 1862. gadam un tad acu vājuma dēļ atkal at-

stāja. Kādu laiku Allunāns nu uzturējās Pēterburgā
un bija viens no Avīzes" gruntētājiem

un strādniekiem. Bet viņa miesīgā vājība vairojās,
un dakteri tam deva to padomu, savus pūliņus uz kādu

laiku atstāt un uz zemēm dzīvojot atpūsties. To viņš
tad arī darīja un mājoja beidzamā laikā Kurzemē

pie sava brāļa, kroņa Sodu muižas saimnieka Kaula

mājās, še tas jau bija labi atspirdzis, ka neviļu no

jauna sasirga un pēc trīs mēnešu ilgas slimības

6. aprīlī 1864. g. aizgāja uz mūžīgu dusu.

Savā īsā mūžā Allunāns ir daudz strādājis, un jā-
nožēlo ir ļoti, ka tam nebij novēlēts jo ilgi pūlēties.
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Tas darīja pēc tiem peršas vārdiem, ko savai pirmai
grāmatiņai „Sēta, daba, pasaule" priekšā stādījis:

Nevis slinkojot un pūstot
Tautu labā godā ceļ,

Nē, pie prāta gaismas kļūstot
Tauta zied un tauta zeļ.

Ja ikviens tik zemē sētu

Vienu graudu veselu,
Kas tad izskaitīt gan spētu
Zelta kviešu krājumu.

Bet kas lielīdamies pārdot
Ved uz tirgu pelavas,
Tas, kā pelus vējam ārdot,

Zūd no ļaužu piemiņas.

Admirāls Ficrojs (Fitzeroy) kā vētras paredzētājs.

Admirāls Ficrojs! šis vārds tiek Anglijā allaž

katrā namā pieminēts. Kad kādā vētrainā vakarā fa-

milijas locekļi ap kamīnu (krāsni) sēž, kur uguns lie-

sma sprēgādama uz augšu šaujas, un vētra skurstenī

kauc, un rupjas lietus lāses pie loga dauzās, tad no ve-

cāku kā no bērnu mutes dzird tos vārdus: „mūsu na-

bagi kuģinieki!" šīs ir tādā laikā Anglijas iedzīvo-

tāju pirmās domas. Tā sakot, visas šīs zemes sirds ir

ar jūru saauguse. Pat tais tālākās ielejās no jūras
atstatu mēs atrodam pie viņu iedzīvotājiem šādu jū-
ras piemīlību. Cik vairāk vēl ostu pilsātos ! Katras

familijas mazā laika grāmatā, vai nu rakstītā uz

pirmo bībeles balto lapu, jeb piederīgu savēju sirdī,
jeb viņu piemiņā, stāv no kāda rada jeb familijas lo-

cekļa teikts: „zudis uz jūras bez kādas vēsts" un t.

j.pr. Un kas nezin', cik tūkstoškārt kaupmaņu domas

rūpēdamās savu tālo kuģu zēģelēs piemīt, kas varbūt

katru brīd' cīnās Ķīnas jeb Indijas jeb Baltās jūras
varenos briesmīgos viļņos ? Tādēļ saprotams, cik aug-
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stā godā tas vīrs pie visas šīs jūras tautas tiek, kas

kādu nākošu vētras likstu māk uz priekšu nolemt un

jel tos no nelaimes aizsargāt, kas patlaban ar vienu

kāju kuģī stāvot saviem piederīgiem uz ardievām

roku spiež. Tādā brīdī, kad varbūt visa debess vēl

skaidri, saulīgi smaida, zibina piepēži telegrāfs to

ziņu:
„
vētra gaidāma", no ostas uz ostu visapkārt

angļu salām, un kuģiniekiem par ziņu tiek uzvilktas

visur zināmas zīmes. Tā ir ziņa no admirāļa Ficroja.
Tad atkal enkuri laižas uz zemi, zēģeles ietinas, un

kuģis meklē patvērumu dziļākā ostā iekšā. Jūrnieki

vēl kādu nakti jeb dienu dabū pie savējiem apstāt-
Tad pilsātos kā sādžās, greznās pilīs un zemās būdi-

ņās tūkstoškārt dzird teicam: „lai Dievs uztur un

svētī to veco admirāļu." Un vētra patiesi nāk un plo-
sās uz zemēm kā uz jūras, kamēr atkal pāriet.

Tas ir Ficrojs, tas vecais admirāls. Viņš nav ne-

kāds gaisa burvis, kas vējiem un mākoņiem pavēlē,
bet vecs cilvēku mīļotājs kuģinieks, kas savā mājoklī
mīt starp grāmatām, termometriem, barometriem un

citiem tādiem rīkiem, un uzmanīgi pēc visādām gaisa
zīmēm lūko un tās gudri pārdomā un tulko, un tad,
kad laiks nācis, savas ziņas ar telegrāfu pasaulē
sūta — jā, pasaulē, jo nevien gar Anglijas jūrmali šī

ziņa šaujas, bet ja vajadzīgs, arī tālāk uz ārzemēm.

lesākumā pašā Anglijā ilgi šo „gaisa pareģi" pie-
zoboja. Tāpat gāja citiem vīriem, kas bija sadevu-

šies kopā un pūlējās caur dabas mācībām panākt uz-

ticamas gaisa ziņas un tādā vīzē lielu labumu nest

andelei un kuģošanai. Bet daudzreiz jau ir atzīts pie
daždažādām izgudrošanām, ka nav vis pareizi, no-

smādēt visas tās jaunās domas, kas mums papriekš
liekas visai aplamas, un ka daudz labuma ir cēlies

visai plašai pasaulei no dažām iesākumā niecīgām
domu melšām, un daudzreiz vēlu pēc tam, kad pat
pirmais izdomātājs veltīgi izpūlējies un šaubīgs pa-

licis, jau sen uz mūžīgu dusu aizgājis. Admirāls Fic-

rojs arī dabūja diezgan ciesties un tika daudz pie-
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smiets, kamēr ļaudis tam sāka ticēt un pārliecināties,
ka dabas zināšanas mūs ar laiku var vest pie tādu

lietu saprašanas, ko līdz šim par neaizsniedzamām

turam.

Roberts Ficrojs ir dzimis 1805. gadā. Viņš tika

jau jaunās dienās par kuģinieku un no 1826. līdz

1830. gada izmēroja un uzceiķenēja Dienvidus-Ame-

rikā Patagonijas, Čili un Peru jūrmalas. Pēc tam

viņš apbrauca visapkārt zemes lodi un pēc 4 gadu gara

ceļa atgriezās uz Angliju atpakaļ. Te viņš ilgi neda-

būja apstāties, jo tika ievēlēts par karakuģu vadoni

angļu kolonijās uz Jaunzelandas salām un palikās še

līdz 1846. gadam. No tā laika viņš palika Anglijā

un sāka savas piedzīvotās mācības un izmēģinājumus
grāmatās sarakstīt, arī citiem par pamācīšanu. Ta-

gad ik gada tiek no viņa izdota kāda grāmata, ko

angļu andeles ministerija par savu naudu liek dru-

kāt un it lēti ļaudīm pārdot. Tās tur rūpīgi un ba-

gātīgi uzkrātās mācības sevišķi jūrasbraucējiem lieti

der. Tā grāmata iesākās ar to mācību, kā barometrs

jeb gaisa smaguma mērs jābrūķē un jātulko. Pēcāk

nāk viena, nodaļa ar to virsrakstu: „Kā laiks uz

priekšu nolemams". Še viņš pierāda kādas 90 zīmes,

pēc kurām var spriest, kāds laiks gaidāms. Gaisa sma-

gums un elektricitāte, viņa sausums jeb drēgnums,

vēji, mākoņi ar savām dažādām pērvēm un formām,

zvaigžņu savāda mirdzēšana, rasa, dažādu putnu iz-

turēšanās un daudz citas tādas maz vērā liktas un

nesaprastas lietas un būšanas dabū savu pareizo iz-

tulkošanu, ko tās par nākošo laiku nozīmē. —

„
Visas

šīs būšanas un zīmes, ko daba pēc saviem stipriem li-

kumiem cilvēkiem rāda, paliek mūžam taisnas un ne-

melo, tikai cilvēkam vajaga tās mācīties pareizi sa-

prast. Šo taisno zīmju riktīgā iztulkošana — tā ir

tā grūtība pie tam.'1' — še tik par provi drusku do-

sim no viņa tulkošanām, rādīdami, kādā vīzē Ficrojs
tās mazākās lietas dabā vērā ņēmis. „Ja gaiss gar

horicontu (gar zemi) ļoti skaidrs, tā ka tālas lietas
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daudz labāk tiek redzamas, nekā tās citādi allaž mēdz

būt (ko tad sauc par tādu dienu, „kur tālu var sa-

dzirdēt"), tad drēgnums un vējš gaidāms. — Jo aug-

stāk tad tie mākoņi rodas, jo plašāk gaisa jeb laika

pārgrozīšana sniedzas. — Ja putni, kas mēdz ilgi bez

atpūtas skraidīt, tuvāk ap ēkām lido un no augšas uz

zemi šaudās, tad ir gaidāms lietus un vējš. Rasa un

migla rāda uz jauku laiku, abi nekad nerodas pie ap-

klātas debess un pie vējaina gaisa. Mākoņi ar da-

žādām pērvēm un it skaidrām asām malām rāda uz

lietu un ne reti arī uz vēju; mazi it melni mākoņi uz

lietu. Ja augšējie mākoņi staigā uz otru pusi, nekā

apakšējie, tad tas nozīmē vēja pārgrozīšanos. Jauks

laiks, kad barometrs zemu stāv, nozīmē labi ilgi pa-

stāvīgu vēju. Jo ilgāki paredzēta vēja un laika pār-

grozīšanās kavējas atnākt, jo ilgāki tā pēc tam pa-

stāvēs. Tās jo vairāk bīstamas vēja pārvēršanās, tās

stiprās ziemeļa vētras iestājas drīz pēc tam, kad dzīv-

sudrabs barometri no savas it zemas vietas atkal jau
pacēlies. Pie dienvidus vēja barometrs mēdz krist un

pie ziemeļa vēja celties ; taču dažreiz arī notiek gluži

otrādi, tad ir dienvidus vējš sauss un pieved jauku
laiku, un ziemeļa vējš ir stiprs un pieved lietu, sniegu

jeb krusu. Ja barometrs pie vakaru vēja piepēži krīt,
tad dažreiz uznāk stipra vētra no ziemeļiem, un t. j.
pr. šādā vīzē Ficrojs ir sastādījis daudz tabeles, no

kurām tā lielākā daļa arī maz mācītiem cilvēkiem sa-

protama, un tās der nevien jūrniekiem, bet arī dārz-

niekiem un zemkopjiem.

Vējš.

Vējš ir kustošs gaiss. Ja mēs siltas istabas dur-

vis atveram, kas ved uz namu, un uz durvju sliegšņa
noliekam degošu sveci, tad skaidri redzam, ka tā lie-

sma uz istabas pusi noliecas; turpretī augšā pie dur-

vīm viņa tiek uz āru pūsta. Tas notiek tādēļ, ka
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apakšā gaisa straume nāk no nama istabā, un augšā
tā iet no istabas namā. šī vilkšana pie plāna un pie
griestiem ceļas caur to, ka siltais gaiss istabā ir vie-

glāks par auksto gaisu nekurinātā namā. Tā tad tas

siltais gaiss steidzas uz āru un tas smagais aukstais

gaiss apakšā spiežas istabā iekšā un dzen silto ārā.

Arī pie aiztaisītām durvīm tik kā izkurinātā

istabā gaiss pastāvīgi kustas. To var it lēti redzēt,

ja kādu spirālīgu (riņķī sagrieztu) papīra strīpiņu
uz adatas gala virs krāsns pakar. Tā papīra strīpiņa
tad pate ap sevi griežas. Visur, kur silts un auksts

gaiss vienā rūmē kopā atrodas, tur tas siltais gaiss
kāpj uz augšu un tas aukstais grimst uz zemi, kamēr

abi izlīdzinājušies. Uz augšu kāpdams siltais gaiss

griež tāpat to papīra strīpiņu, kā vējš spārnus pie
vējasudmalām.

Līdzīgi šīm gaisa straumēm un kustēšanām

istabā
—

ir vēji ārā; tikai viņi pār lielākām rūmēm

izplatās, un mēs pie viņiem ne ikreiz tik labi viņu ie-

sākumu un beigumu vietas varam apzīmēt. Bet to mēs

it skaidri zinām, ka vēji tāpat ceļas caur gaisa sil-

tuma pārmainīšanos. Saule sasilda zemi, un zeme sa-

silda to uz viņas gulošu gaisu. Tas siltais gaiss vie-

glāks būdams saceļas uz augšu, un viņa vietā tūliņ
atkal auksts apakšējais gaiss plūst iekšā, tā kā dīķī
cits ūdenstūliņ atkal tovietu no visām pusēm piepilda,
kur mēs kādu spanni izsmēlām ārā. šo gaisa tecēšanu,
šo gaisa straumi mēs saucām par vēju.

Tādēļ ka no saules arvien kautkādā vietā siltums

ceļas, kamēr citas vietas aukstākas ir, tā arī allaž gai-
sam jākustas, šās kustēšanās jeb vēja spēks un lie-

lums vienādi mainās. Jo vairāk un brīnišķīgāki pie
mums vējš mainās un mijas. Bet dažos zemes vidos

vēji ir ļoti vienādi un tie paši zināmi savā laikā, šādu

vēju zināšana ir priekš kuģinieka ļoti derīga, viņš var

savu jūras braukšanu pēc tiem ieriktēt. šādi zināmi

vēji rodas par provi pie lielu jūru malām. Dienu tur

vējš pūš no jūras puses uz zemi, tādēļ ka zeme no sau-
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les stariem ātrāki sasilst un gaiss virs zemes tad pa-

liek arī siltāks un vieglāks un paceļas uz augšu, un

vēsāks jūras gaiss spiežas viņa vietā iekšā. Pēc sau-

les noiešanas ūdens un tādēļ arī tas gaiss virs viņa
paliek ilgāki silts, un zeme ar savu gaisu ātrāki at-

dziest. Tāpēc pa nakti grūtāks atdzisis gaiss no ze-

mes puses dzenas uz jūru un tur tad pūš vējš uz jū-
ras pusi. — Pie tādiem zināmiem vējiem pieder arī

mussoni siltās zemēs. Viņi pūš visvairāk uz Indijas

jūras, vienu pusgadu, ziemas mēnešos, no ziemeļ-
rītiem pret dienvid-vakariem un otru pusgadu, va-

saras mēnešos, no dienvid-vakariem pret ziemeļ-
rītiem. Mussonu vēji tāpat ceļas kā jūrmalu vēji.
Ziemu, kad saule dienvidos stāv, gaiss uz Indijas jū-
ras tiek vairāk sasildīts un caur to vieglāks, nekā tas

gaiss uz Āzijas cietzemes — viņš ceļas uz augšu, un

tas smagais aukstais gaiss no Āzijas cietzemes jeb
kontinenta steidzas viņa vietu izpildīt un tādēļ tad

kādu laiku uz Indijas jūras un Āzijas jūrmalu zemēm

pastāvīgi pūš vējš no ziemeļ-rītiem. Ar šo vēju lai-

žas visi kuģi jūrā, kas grib no Āzijas uz Āfriku un

Eiropu tapt. Vasaru atkal, kad saule stāv vairāk pret

ziemeļiem, virs Āzijas cietzemes, tad viss gluži ot-

rādi notiek, un vējš tad tur kādu laiku pastāvīgi pūš
no dienvid-vakariem. Bez tam siltās zemēs vēl ir ie-

vērojami citi pastāvīgi vēji, ko passat vējus sauc.

Katrā pusē no ekvatora (zemes apkārtējas vidus lī-

nijas) pūš vienumēr viens un tas pats vējš, — ekva-

tora ziemeļa pusē no ziemeļ-rītiem, un dienvidus pusē
no dienvid-rītiem. Pie ekvatora saule stāv tiešām

virs galvas, un saules stari tā tiešām uz zemi spīdē-
dami ļoti silda, caur ko tur vienumēr lielu lielais kar-

stums piešķirts, šis karstums gaisu ātri un stipri
sasilda, un sasilis viegls gaiss dodas pie ekvatora uz

augšu, kamēr atkal auksts grūtāks jeb smagāks gaiss
no abiem zemes poliem steidzas vienumēr uz ekvatora

pusi to vietu izpildīt. Caur to ceļas šo vēju lielā pa-
stāvība. Ja zeme stāvētu gluži mierā, tad šie pastā-
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vīgie passat vēji pūstu tiešām no poliem uz ekvatoru;

bet zeme nestāv vis mierā, tā griežas mudīgi vien ap

savu asi. Caur šo zemes griešanos tiek gaisa straume

pamazām no sava ceļa novērsta, tā kā tā ekvatora tu-

vumā atnākuse, pūš ziemeļu pusē no ziemeļ-rītiem un

dienvidus pusē no dienvid-rītiem.

Šie abi passat vēji katrā pusē ekvatora ir pie paša
ekvatora viens no otra atšķirti caur kādu 6-gradu

(jeb 90 jūdžu) platu zemes strīpu jeb jostu, kas vis-

apkārt zemi stiepjas, šinī zemes strīpā mainās vēja
klusumi ar visbriesmīgām vētrām un pērkona lietiem.

Pie šiem lietiem ūdens pēc vārda riktīgi kā ar spā-

ņiem zemē gāžas, šī vēja klusuma cona jeb zemes

josta ir priekš kuģiem tā visuvairāk bīstamā vieta

pasaulē, daudz vairāk nekā tās niknākās vētras pie

mums. Jo vēja trūkuma dēļ tur zēģeļu kuģim grūti
nākas iztapt ārā. Tur pastāvīgi jūras virsus ir glu-
dens kā spieģelis, debesis ir tumši zilas un pie tām

ne tas vieglākais mākonītis nav redzams, saule spiež
cilvēkam ar visu karstumu tiešām uz galvu; ne tas

lēnākais vēsmiņš viņu neatspirdzina, sviedri plūst no

miesām ārā, caur ko ceļas neizsakāmas slāpes. Te uz

reiz debesis apklājas ar bieziem melliem mākoņiem,
diena pārvēršas par tumšāko nakti, piepēži saceļas tā

briesmīgā vētra, kādu mēs ne domāt nevaram, un

graiza ūdeni, kas ceļas augstos viļņu kalnos, un mētā

kuģi kā spalviņu drīz bezgalīgos dziļumos, drīz atkal

paceļ to uz augstu viļņu muguras. Turklāt dūc un dau-

zās tas briesmīgākais pērkonis, it kā jūru smalkos

pīšļos saspārdīt gribēdams. Lietus gāžas straumēm

zemē un drīz šur drīz tur verstēm gari zibeņi šo va-

reno dabas spēli ar brīnišķīgu uguni apgaismo. Drīz

atkal šis negaiss norimst un tad no jauna uz mēne-

šiem iestājas tāds pats klusums un karstums kā pa-

priekš.

Tas siltais gaiss, kas pie ekvatora augšā saceļas,
izplūst pār to auksto gaisa kārtu pret abiem poliem
un arvien jo vairāk atdziest, jo tālāk viņš no ekvatora
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aizticis. Beidzot tik pat auksts un smags palicis, kā

tas gaiss aukstos zemes strēķos, viņš nogrimst uz

zemi nu atkal iesāk gar zemes virsu savu ceļu uz sil-

tākām zemes daļām no jauna. Tā tad allaž ir virs

zemes katrā vietā starp ekvatoru un poliem divējādas
gaisa straumes, kas katra uz savu pusi tek.

Aukstā gaisa straume tek gar zemes virsu no po-

liem pret ekvatoru, un silta gaisa straume tek virs

šo auksto no ekvatora pret poliem. Starp šīm abām

straumēm atrodas kāda gaisa kārta, kas mierā stāv

un tās abas gaisa straumes vienu no otras atšķir. Ja

siņī klusā kārtā mākoņi gadās, tad viņiem ar' jāstāv
uz vietas, lai gan apakšā un augšā gaiss skrien. —

Ka šīs domas par gaisa divējādu tecēšanu ir riktīgas,
to apliecina daudz jo daudz ievērošanas. Tā uz Tene-

riffa salas kādā augstā kalna (Pika kalna) galā ar-

vienu vējš pūš no vakariem, kamēr apakšā uz jūras
netāļ no salas ziemeļu vējš valda. Tā mēs arī daudz-

reiz redzam, ka mākoņi, kas nekas cits nav kā no

gaisa nēsāta migla un ūdens tvaiki, dažreiz pret to

vēju skrien, kas apakšā pūš. Viņi to dara tādēļ, ka

tie atrodas tai daudz augstākā gaisa straumē, kas pret
mūsu apakšējo vēju tek un viņus līdzi nes. Daudz-

reiz arī redzam augstākus un zemākus mākoņus uz

savādām pusēm staigājam. Bez tam ļaudis, kas ar

lielām gaisa balongām augstu gaisā pacēlās, atrada

tur dažādas gaisa straumes, gan uz vienu gan uz otru

pusi.

Mūsu vidos vēji vairāk tik pastāvīgi nepūš, bet jo
drīz grozās. Tas jo vairāk nāk no tam, ka te jau vir-

sējā siltā vēja straume atdzisuse un smagāka palikuse
arī nogulst zemāku un še satiekas ar auksto gaisa
straumi, še tālab abas viena ar otru karo un drīz

viena un drīz otra dabū vairāk virsroku. Bez tam vēl

rodas dažas citas zemes īpašības, augsti kalni un t.

j. pr., kas vējus groza.
Pieminēsim vēl vēja varu par laika pārvēršanām.

Ar rīta vējiem mums allaž mēdz iestāties sausums,
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tādēļ ka viņi pār lieliem sausiem zemes strēķiem Āzijā
un Eiropā nākuši. Ziemeļa vēji, kā katram zināms,
ir auksti, jo viņi pūš pār aukstām jūrām. Pēdīgi
dienvidus un vakara vēji allaž lietu atnes. Jo kamēr

gaiss pār lielām un siltām Atlantas un Vidus jūrām
pārnāca, viņš uzņēma daudz ūdens tvaikus, kas pie
mums kā lietus atkal uz zemi krīt. —



„Pēterburgas Avīzēs" 1865. gadā.

Jēcis. Dienas rādās jau labi garākas palikušas,
un naktis pa tam laikam atkal rukušas. Bet saki man,

Pēci mīļais, kad garās naktis īsti sāk palikt īsākas?

Man pašam tagad avīžu nav, kur par šādām lietām va-

rētu ieskatīties.

Pēc is. Tu gribēji teikt, ka tev nav kalenderes,
kur dienas īsums un nakts garums uzzīmēts. Ja es

pareizi atceros, ko man nesen mans dēls Jēčelis par

šo lietu stāstīja, tad garās naktis nekad nestiepjas

pārāk par 15. decembri, bet allaž jau pāri dienas

priekš tam sāk apstāties un apdomāties; un saule,
kas no vēža riņķa līdz pat āža riņķim atrāpusēs at-

pakaļ uz leju, tad sāk atkal ar āzi uz augšu kāpt un

spožāki un siltāki smaidīt. Tā man mans Jēčelis iz-

skaidroja no tā jaunā landkāršu atlasa, ko nesen par

1 rub. 20 kap. viņam nopirku.
Jēcis. Ka vēži atpakaļ rāpo, to gan jau zināju,

bet ka ir spožai saulītei atpakaļ jārāpo, ja vēžu barā

nāk, to tagad pirmo reiz dzirdu. Paskaties, ko tādi

neliešu vēži var padarīt ar saviem vēžu riņķiem un

savu atsp atpakaļ rāpošanos. Bet jokus pie
malas, kad nu par kalenderīgām lietām runājam, tad

gribu tev vēl ko ieprasīties. Ļaudis allaž daudzinapar
simtu gadu kalenderi, kas esot, ļoti ģeldīga, ja tādu

rokā dabonot; taī varot tad skaidri dabūt laiku uz

priekšu zināt, jo tā nemelojot, tā, kā mūsu tagadējās
kalenderes ar savām gaisa nojēgšanām.

Pēc is. Man allaž it kā kauns uznāk, kad redzu

mūsu latviešu kalenderēs vēl vienumēr gaisa nojēg-
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šanas ar saviem slapdraņķiem un saliem, ka zaķim
acis ārā sprāgst, un tā jo projām. Tādēļ mūsu kalen-

deres ir pašas par saviem meliem nosarkst; bet ko

būs darīt, ļaudis allaž tenkas mīl un tāpēc mūsu ka-

lenderes vēl ilgu laiku viņus ar savu gaisa pravietību

nerros. Ka senākos laikos kalenderēm bija taisnāks

pravieša gars, kas sevišķi mūsu nākošo laiku slap-

draņķus un negaisus pareizi nolēmis, to jau ne mana

vecā sievas māte vairs īsti netic. Bet pag', es tev

vienu kalenderi rādīšu, ko mans dēls no skolmeistara

iemantojis un kas uz mūžīgiem laikiem ģeļdīga. Skat'

šurp! (Pēcis izvelk no savas kabatas kabatas grāma-

tas mazu papīra lapu un uzliek Jēcim priekšā uz

galda. Skat. tabeli.)
Jēcis (papīrīti ilgāki aplūkojis). Ko tu te ne-

patiesi jokojies! tā nieka lapiņa jau ne priekš viena

mēneša nevar iztikt, lai ar' tā raiba jo raiba, ka ne

žīds te nevar izprast.
Pēcis. Tā savā vīzē iztiek nevien priekš vesela

gada no pirmā janvāra līdz beidzamam decemrim, bet

veselus gadu simteņus uz priekšu un atpakaļ. Un tas

raibums arī nebūt tik liels nav, kā papriekš izrādās.

Man arī likās ļoti raibi, kamēr mans Jēčelis man visu

pareizi izskaidroja.
Jēcis. Nu tad jau — lai gan man allaž no vi-

siem raibiem rēķinumiem ļoti bail — tevi lūgšu, ir

man šo lietu daudz maz izskaidrot.

Pēcis. Labprāt! Bet man te vēl iepriekš jāpie-

min, ka no šīs lapiņas gan nepaģērēsim laika nojēg-
šanas, svētdienas lekcionus, pillus un tukšus mēnešus

un citas tādas ziņas; priekš tam, zināms, katrs tu-

rēs savu kalenderi mājās, kur ar vaļu varēs ieska-

tīties. Bet daudzreiz mums gadās, ka vajaga datumu

jeb mēneša dienas sazināt, kur kalendere nav pie ro-

kas. Tad ģeldēs šī lapiņa, ko allaž var pie sevis klāt

nesāt. Uzmani nu! Vispirms redzam tos mēnešu

vārdus, un tie pielikti cīpari rāda, cik katram mē-

nesim dienu, vai 30 jeb 31 (februārim ir 28 dienas
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un šaltgadā 29). Zemāku tai rindā ir gada skaitļi,
no 1865. gada sākot līdz 1890. gadam, un katram ir

savs bokstābs klāt, kas atkal zīmējas uz tiem bokstā-

biem tai virsējā tabelē, kā es to drīz rādīšu. Bez tam

apakš tās bokstābu tabeles ieraugām skaitļu rindas

no 1. līdz 31.; tie skaitļi nozīmē mēnešu dienas. Un

tie bostābi pie šiem skaitļiem nozīmē nedēļas dienu

vārdus (pirmdienu, otradienu, trešdienu, ceturtdienu,

piektdienu, sestdienu, svētdienu). Dienas ir caur strī-

piņām pēc nedēļām nošķirtas un svētdienas ar resniem

bokstābiem apzīmētas. Ja nu par provi šinī gadā

janvāra mēnesī mums patlaban ceturtdiena un mēs

gribam šīs dienas datumu zināt, tad to mūsu lapiņā
šādā vīzē uzejam. Pie 1865. g. stāv bokstābs A, ko

vērā liekam. Tad augšrindā atrodam janvāra mēneša

vārdu. Pa to pašu rindu uz labo pusi lūkodami uz-

ejam bokštābu A pirmā stāvajā strīpā. Pa šo strīpu

ejam uz leju pie nedēļas dienām un atrodam še pirmo
ceturtdienu (C) pie 7. janvāra; zināmi, ka tā pa-

gājuse, ejam. pie otras C 14. janv., jeb pie trešās

C 21. janvārā un t. j. pr., jo tas pie katras kalende-

res jāzin', kādas nedēļas jau pagājušas un kurā ne-

dēļā tā piedzīvotā diena jāmeklē. Ja nu mēs vēl par

provi šī gada maija mēnesi piedzīvotu un tai mēnesī

patlaban otro svētdienu svinētu, tad it lēti uzejam šīs

svētdienas datumu. Maija mēneša vārds ir ceturtā

rindā no augšas un tai pašā rindā pret labo roku at-

rodam gada bokstābu A pašā beidzamā stāvstrīpā.
Šinī strīpā uz leju iedami atrodam šī mēneša otro

svētdienu 9. maijā. — 1866. gadā ir A bokstāba

vietā bokstābs G, pēc kā tad allaž jāskatās, datumu

uzmeklējot, šaltgados, kā par provi 1868. gadā, ir

divi bokstābi ED piezīmēti. Tas pirmais E ir ģeldīgs
no 1. janvāra līdz 29. februārim, un tas otrs D atkal

no 1. marta līdz gada beigām. — Bet vēl citādā vīzē

šī lapiņa brūķējama. Tu par provi gribi zināt, kādā

nedēļas dienā šogad jaunsgads sācies, jeb kādā dienā

šogad Ziemas svētki iekritīs. Tad tu mūsu tabelē at-
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rodi pie 1. janvāra piektienu, un pie 25. decembra

(trešā stāvstrīpā) sestdienu. Tāpat atrodam, ka

jaunsgads nākošā gadā iekritīs sestdienā; jo 1866. g.

bokštābs ir G, ko janvāra mēneša rindā atrodam bei-

dzamā stāvstrīpā un še uz leju iedami redzam pie
1. janvāra sestdienu, un t. j. pr.

Jēcis. Man taču bišķi raibi palika galvā, lai

gan nomanu, ka varen liela skunste pie tam nav un

ka tikai to lietu vajag drusku prast.

Jūras čūska.

Vecos laikos daudz stāstīja par dažādiem brīm<-

šķīgiem un briesmīgiem zvēriem, pūķiem, vilkatiem,
čūsku ķēniņiem ar dimantukroņiem un daudz citiem

negantiem zvēriem un tārpiem. Tagad visi šie tikai

vēl pasakās atrodami, jo dabā tādi nedz bijuši nedz

arī tagad ir. Bet viens simtkārt noliegts un atkal no

jauna izdaudzināts brīnišķīgs zvērs ir milzeņa jūras
čūska, par ko še kādas ziņas dosim.

Vecos laikos kāds rakstnieks Diodorus Sikulus

piemin „jūras tārpu", kas 60 pēdas garš bijis un ko

zvejnieki Ēģiptes ķēniņam Ptolemejam 11. dāvinājuši.
Tas zvērs, tā Diodorus raksta, katru dienu nācis malā

un lielu skādi ganāmiem pulkiem padarījis. Ēģiptes
karavīri velti pūlējušies to pārvarēt, kamēr tas bei-

dzot dzīvs tīklā noķerts un uz Aleksandrijas pilsētu
aizvests tapis, šī ziņa par jūras čūsku ir, kā redzams,

pasaku vīzē izpušķota.
Vēlākos un mums tuvākos laikos uzejam vienu

stāstu par jūras čūsku no Grenlandes misionāra Pā-

vila Egede, kura tēvs Ansis Egede jau ilgāku laiku

Grenlandā dzīvojis un savu misionāra darbu strādā-

jis. Tai grāmatā, kur Pāvils Egede Grenlandu un

savu reizošanu uz turien' apraksta, atrodam arī šādu

ziņu: „6. jūlijā 1734. gadā mēs ieraudzījām lielu un

briesmīgu jūras zvēru, kas augstu virs ūdens izcēlās,
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tā kā viņa galva sniedzās augstāk par mūsu lielo

mastu. Viņam bija garš, spics snuķis un viņš spļāva
ūdeni gaisā kā valzivs. Pie kakla viņam bija divi

lieli spuri, rumpis rādījās ar zvīņām apklāts. Kādu

brīdi tā stāvējis, viņš ar savu galvu iegāzās atpakaļ
ūdenī, un tai pašā acumirklī šāvās viņa aste gandrīz

tikpat augstu no ūdens ārā, un mēs redzējām, ka

apakšējais rumpja gals pēc čūskas izskatījās. To va-

karu pēc tam mums uznāca slikts laiks." Viņa grā-

matā mēs atkal redzam, ka viņš jūras zvērus, kā val-

zivis, haizivis, roņus, jūras cūkas un citus it labi pa-
zina un tādēļ nevarēja misēties un bija bez tam savos

rakstos uzticams vīrs.

Pēc tam pieminēsim to ziņu, ko kapteinis Deferri,
komandiers no Bergenes pilsāta (Norvēģijā), devis.

„Bija augusta beigas 1749. gadā, tā viņš stāsta, kad

es pēc ļoti karstas dienas no Drontheimas uz Molde

pilsātu atpakaļ griezos. Kad nebijām vairs tālu no

malas, tad mani ļaudis jūras čūsku pamanīja. Es pa-

vēlēju tūlīt uz čūsku stūrēt, lai gan maniem ļaudīm
tas nebūt nepatika; biju daudz no tās dzirdējis un

gribēju to tādēļ arī reiz redzēt. Mēs čūskai gan tu-

vāk pienācām, tā kā es viņu varēju skaidri redzēt,
bet atsniegt mēs viņu nespējām, jo viņa peldēja ātrāki,
ne kā mēs airējām. Beidzot es, ilgi velti pakaļ dzīda-

mies, apniku un izšāvu savu flinti uz to zvēru. Viņš
tūlīt iegrima ūdenī. Tūlīt tai vietā aiznākuši, atra-

dām ūdeni no asinīm sarkanu, bet pašu zvēru nekur

vairs nepamanījām. Bet priekš tam ilgāku laiku

čūskas tuvumā būdams, es viņu diezgan skaidri ap-

lūkoju. Galva tai bija pēc zirga galvas un pelēka no

izskatās, un viņa to turēja kādas pāri pēdas virs

ūdeņa. Mute tai bij mella un ļoti liela, acis arī bija
mellas, un no pakauša tai karājās baltas krētes līdz

ūdenim. Bez galvas vēl varēja redzēt virs ūdeņa 7

jeb 8 kumpumus jeb līkumus no čūskas rumpja, un

šie kumpumi bija kādas 4 asis viens no otra atstatu."

Kāds otrs uzticams vīrs, kapteinis Litle, kas uz
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kāda Amerikas kuģa dienēja, stāsta: Maija mēnesī

1780. gadā mēs stāvējām ar savu kuģi uz enkura Pe-

nobskota līkumā (Amerikā). Te kādu dienu saulei

lecot ieraudzījām uz rāmās jūras varen lielu čūsku

peldam. Es tūlīt liku laivu ņemt, gribēdams to zvēru

tuvāk aplūkot. Kādas 100 pēdas tuvu pienākušiem,

es liku saviem ļaudīm uz čūsku šaut, bet kamēr tas

notika, viņa jau pazuda apakš ūdeņa. čūska varēja
būt līdz 50 pēdas garaun kādas 15collas resna. Galvu

tā turēja 4 vai 5 pēdas virs ūdeņa. čūska gan vēl

vairāk reizas rādījās, un es tai liku pakaļ dzīties, bet

nekad nevarējām viņai tik tuvu pietikt, ka būtu va-

rējuši ar harpūnēm (t. i. īpašiem žebērkļiem) aiz-

sniegt.
Kāds skotu mācītājs stāsta: Es redzēju jūras

čūsku jūnija mēnesī 1808. gadā pie Skotu zemes

krasta (pie Kolla salas). Mēs vairāk biedru brau-

cām laivā gar jūrmalu un ieraudzījām piepēži netāT

no mums virs rāmā ūdens savādu lietu, kas pirmā
acumirklī kā šaura klints mugura izskatījās. Bet zi-

nādams, ka tai vietā klints nav, es viņu labi aplūkoju
un drīz manīju, ka tas bija ļoti liels zvērs, kas ātri

tuvojās. Mēs tūlīt stūrējām uz malu, jo redzējām, ka

viņš pēc laupījuma kārodams, mums dzinās pakaļ.
Ūdens apkārt viņu putoja, tik ātri tas uz priekšu šā-

vās, un tikko mēs tapām malā, te jau arī jūras čūska

bija it tuvu pie mūsu laivas. Bet še ūdens čūskai

priekš peldēšanas palika par seklu, un tā ar mokām

atkļuva atpakaļ dziļumā. Savu galvu, kas čūskas

galvai līdzīga, tā turēja visu to laiku virs ūdeņa un

devās kā čūska ar rumpi riņķodamas uz priekšu. Tā

varēja būt 70—80 pēdu gara. Aiz labi platās galvas
bija rumpis tievāks, pret vidu atkal resnumā pieņem-
damies. Aste bija dziļi ūdenī, to nedabūju redzēt.

Kādas dienas vēlāk tā rādījās pie Kanna salas, kur

15 zvejnieku laivas izbiedēja, kas bēgdamas glābās.
Pēc tam 1817. gadā dabūja jo uzticamas liecības

par lielo jūras čūsku. Tai gadā Anglijā daudz zvej-
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nieki un kuģinieki, kas visādas jūras zivis un citus

jūras iedzīvniekus diezgan pazina, apliecināja šādu

milzeni vairāk reizas Glusteras ostā redzējuši, šoreiz

dabas zinātnības biedrība Londonāņēmās šo lietu iz-

skaidrot, izvaicāja smalki tos ļaudis, kas jūras zvēru

bija redzējuši, un lika tiem pazvērēt, ka taisnību tei-

kuši. Pēc šo ļaužu teikšanas, nepazīstams jūras zvērs

vairāk reizas ūdens virsū rādījies, kur I—2 stundas

spēlējies. Tikai 30 pēdu tālumā tas tapis aplūkots,

gan tāpat ar neapbruņotām acīm, gan ķīķeriem.
Galva tam bijuse pēc čūskas, bet tik liela kā zirga
galva. Viņa rumpi tie rēķināja no 60—80 pēdu garu,

apklātu ar zvīņiem un tumši brūnu no izskatās. Virs

ūdeņa tas itkā lustes pēc riņķu riņķos ritinājās. Kāds

kuģinieks ar diviem citiem vīriem mazā laivā brauk-

dams, bija nemanot šim zvēram līdz 30 pēdu tuvu pie-
braucis un redzēja, ka viņš savu rīkli kā čūska at-

plēta un izšaudīja savu 2 pēdu garu spiču mēli. Acis

tam bija tik lielas kā vērsim.

1833. gadā redzēja pieci angļu oficieri jūras čūsku

pie Jaun-Skotijas krastiem (Amerikā). Tie bija rīta

agrumā no Halifaksa ostas uz zveju izbraukuši un

tālāki no malas aizklīduši, nekā papriekš nodomāja.
Pēc pusdienas atpakaļ griezdamies, tiekādu 150olekšu

tāļumā ieraudzīja savādu jūras zvēru. Pēc viņu pa-

zvērētās liecības, zvēra galva, kas virs ūdens stāvēja,
bija gluži līdzīga lielas čūskas galvai. Viņa rumpis,
kā varēja no ūdens kustēšanās spriest, bija 80—100

pēdas garš. Pate galva bija kādas 6 pēdas un ar re-

tām gaišām strīpām, citādi mella būdama.

Kāds norveģiešu zvejnieks no Zmelu salas izteica

sūtītam no kādas angļu mācītu vīru biedrības

1845. gadā šādas ziņas par jūras čūsku: „Es esmu

vairāk reizas jūras čūsku redzējis, bet vienreiz — tas

bija priekš 12 gadiem atpakaļ, pašā vasaras vidū —

es viņu redzēju divi reiz vienā'pašā stundā un tuvāku

nekā citām reizām. Es biju uz zveju izbraucis, kad

piepēži kādas sešas pēdas no manas laivas šī jūras
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zvēra galva no ūdeņa izšāvās. Es sabijos, atvēlēju

savu dvēseli Dievam un nolikos gareniski laivā. Bet

galvu es turēju tā, ka čūsku vienumēr varēju aplū-
kot. Viņa peldēja tik tuvu manai laivai garām, ka

no ūdens viļņiem, kas viņai peldot cēlās, laiva it dikti

šūpojās. Kad čūska jau labi tālu no manis bija aiz-

peldējuse, tad es savu darbu atkal uzsāku. Bet pēc

īsa laika čūska atgriezās atpakaļ un vēl reiz it tuvu

man garām peldēja, tā kā uzkustināts ūdens, kas pa-

priekš gluži rāms stāvēja, draudēja manu laivu ap-

gāzt. Es atkal nometos laivas dibenā, čūsku vienu-

mēr acīs paturēdams. Pēc tam viņa vēl kādas rei-

zas peldēja uz priekšu un atpakaļ, bet nenāca man

vairs tik tuvu. Un kad viegls vējš ūdeni drusku uz-

viļņoja, tad tā pazuda apakš ūdens un vairs nerādī-

jās, šī jūras zvēra rumpis varēja būt kādas 5—6 asis

garš, bija apaļš kā čūskai un mazākais 2 pēdas resnis

caurmērā. Galva bija apaļa un tik liela kā laba mu-

čele, ar lielām, apaļām, spožām acīm. Aiz galvas ie-

sākās labi pagaras krētes, tā kā zirga krētes, kas

gar abām pusēm karājās zemē un pludoja virs ūdeņa.
Galva, krētes un citas daļas, ko virs ūdeņa redzēja,
bija tumši brūnas, gandrīz mellas. Zvīņus es nere-

dzēju un man rādījās, itkā čūskas āda būtu gluži glu-
dena."

Vasaras vidū 1845. gadā izbrauca četri vīri Ro-

mesdala jūras līkumā (Norvēģijā) uz zveju. Jūra

bija gluži rāma, kad tie pēc siltas, saulīgas dienas va-

karā krastam tuvojās. Piepēži tie aiz sevis ierau-

dzīja kādu jūras zvēru, kas ar lielu ātrumu viņu lai-

vai pakaļ dzinās. Redzamā rumpja daļa varēja būt

40—50 pēdas gara un kustējās kā čūska, līkumus

mezdama. Rumpis bija apaļš, vairāk pēdas resns un

tumšs no pērves. Kad šis zvērs bija kādas simts

olektis tuvu pienācis, tad varēja viņa galvu skaidri iz-

šķirt, kas spicā snuķī beidzās. Krētes nebij redzamas.

Kad šī čūska tuvāk pienāca, tad viens no tiem vīriem

šāva viņai uz galvu, kas pa pusi virs ūdens stāvēja.
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Zvērs acumirklī pazuda ūdenī, bet drīz atkal izšāvās

ārā un sacēla kā čūska galvas galu uz augšu, it kā

gribēdama laupījumam virsū krist. Bet pa to laiku

vīriem laimējās malā tikt, jo kad tā pakaļ šaudāmās

nāca seklā ūdenī, tad nevarēja vairs tik ātri uz priekšu
kļūt un atgriezās atkal dziļumā, kur drīz pazuda.

1849.gadā redzēja kādaangļu karakuģa „Dedalus"

ļaudis lielu jūras čūsku. Kuģa kapteinis raksta tā:

„Kad labi aplūkojām tā ātri tuvodamos zvēru, tad

drīz atzinām, ka tā bija liela čūska, kas galvu un

kaklu virs ūdeņa pacēluse peldēja. Skaidrā ūdenī mēs

varējām rumpi pilnīgi' izšķirt, kas kā mastakoks taisni

izstiepās un kādas 60 pēdas garš bija. čūska, taisni

savu uzņemtu ceļu turēdama, tik tuvu kuģim garām

devās, ka to it skaidri varēja ar neapbruņotām acīm

aplūkot. Ar ķīķeriem mēs to kādas 20 minūtas va-

rējām saredzēt un pa visu šo laiku tā palika virs

ūdeņa. Galva tai bija gluži kā čūskai, tā izskatījās
tumši brūna un pie kakla iedzelēni balta. Aiz galvas

rumpis varēja būt 16 collu resns. Spurus priekš ai-

rēšanās mēs tai nemanījām, bet uz kakla redzējām

pinkuļus it kā krētes sarus."

Bez tam ir pieminamas dažas citas liecības par to,

ka jūras čūskas patiesi esot. Pie Stronzai salas krasta

(Orkadu salājā, Skotuzemes ziemeļu pusē) 1808. gadā
pieskaloja jūra pie malas nedzīvu nepazīstamu zvēru,

ko daudz uzticami vīri redzēja, aplūkoja un izmēroja,
kamēr viņa rumpis vēl bija vesels. Galvu un airē-

jamās kājas paņēma kāds turienes zemturis, mugu-
ras kaulu un citus vēl atlikušos kaulus uzglabā ta-

gad Edinburgas pilsāta muzejās. šis savāds jūras
zvērs ir 56 pēdas garš un bija tai resnākā vietā 12 pē-
das apkārt mērojot. Tas daudz tievāks kaklis no gal-
vas līdz pirmām airējamām kājām bija 15 pēdas
garš, un pate galva it tieva. No pakauša vispār mu-

guras stiepās saru krētes. Zvēram bija trīs pāri ai-

rējamo kāju jeb spuru, no kuriem tie pakaļējie tie

lielākie, vairāk nekā 4 pēdas gari bija. Āda bija glu-
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dena, bez zvīņiem un tumši brūna no izskates; acis

tik lielas kā ronim; rīkle tik šaura, ka nevarēja roku

cauri bāzt.

1817. gadā noķēra pie Atlantas jūras krasta, ne-

tāļ no Bostonas pilsāta (Amerikā), mazu 4 pēdas

garu jūras čūsku. Biedrība priekš dabas mācībām

Bostonā to pārlūkodama atrada, ka tāda čūsku slaka

vēl nepazīstama bijuse, un sprieda, ka tā esot bērns

no izdaudzinātās lielās jūras čūskas.

Šīs ir īsumā tās jo vairāk vērā liekamās ziņas,
kas no jūras čūskas liecina. Gan jāpiemin, ka pro-
fesors Oven's Londonā šīs liecības nepieņēm par pil-
nām. Tā viņš, par provi, to pie Stranzai salas izmestu

zvēru, no kura vēl kauli Edinburgā uzglabāti, tura

par milzu haizivi (Svnalus maximus). Bet tad taču

jābrīnās, ka tie ļaudis, kas viņu vēl veselu redzēja,
un zvejnieki un kuģinieki būdami, milzu haizivi

diezgan pazina, šo zvēru nebūtu par tādu atzinuši,
bet vienprātīgi izteica, šādu zvēru papriekš nekad ne-

redzējuši. Bez tam profesors Oven's teic, ja tāda

čūska patiesi jūrā dzīvotu, tad dažkārt atrastu vi-

ņas kaulus pie malas izmestus. Bet uz to var atbildēt,
ka ir tādu zvēru kauli, kas lielā pulkā jūrā piemājo,

p. pr. valzivs, ir reti kādu reiz tie malā izmesti. Kur

viņu kauli paliek, tas vēl ir paslēpums. Tie valzivju
kauli, kas kādreiz malā atrasti, ir allaž no tām zi-

vīm, ko valzivju medinieki nokāvuši, pēc viņu trāna

dzīdamies. Te vēl piekrīt pieminēt, ka to pašu ie-

vēro pie meža zvēriem. Tā par provi uz Ceilonas sa-

las (Āzijā), kur elefanti lieliem bariem dzīvo, nekad

neatrod dabīgā nāvē sprāgušu elefantu jeb viņa kau-

lus. Amerikas dižmežos, kur papillam briežu piemājo,
nekad nav atrasts sprādzis briedis, ja kādu atrod, tad

tas ir nošauts jeb citādi ar varu nogalināts. Arī mūsu

mežos no tiem daudz putniem, kas postā aiziet, atro-

dam ir reti kādu putna līķi. —
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Jūras milzu polips.

Bez jūras čūskas viens no lielākiem jūrnieku bai-

dēkļiem bija senāk atpakaļ „kraks" jeb viens milzenis

jūras polips (Polvp). Jaunākos laikos viņu retāki pie-
min nekā jūras čūsku. No šī polipa jeb tinteszivs

stāsta varenas lietas, ka viņš citkārt lieliem trīs mastu

kuģiem virsū mācies, gribēdams tos jūras dibina ie-

vilkt. Mūsu neticīgos laikos tas rādās visai paslēpies

jūras dziļumā, jo pēc 1839. gada tas vairs nav no uz-

ticamiem lieciniekiem redzēts. Taču no viņa mums ir

senākas, jo vairāk uzticamas liecības un pierādīšanas
nekā no jūras čūskas.

Bet papriekš iesāksim un stāstīsim no tiem jūras

polipiem jeb tinteszivīm, kas gan it mazi, knapi collu

lieli, gan pamēreni, vairāk pēdu lieli, visās jūrās at-

rodami un jūrniekiem it labi pazīstami. Pēc tam

mums jo labāk būs saprotamas un ticamas tās ziņas
par milzu polipu, ko viņa aplama lieluma dēļ labprāt
mēdz turēt par pasakām.

Tinteszivij (Sepia) ir mīksts, maisam līdzīgs

rumpis, tikai ar vienu platu, plakanu kaulu, kas rumpi
daudzmaz satura un valda. Viņas apaļai galvai ir di-

vas lielas, zvēraiņas acis. Mute beidzas asā, līkā de-

gunā, kas itkā plēsīga putna knābis izskatās. Mutei

visapkārt ir savādi gari locekļi jeb rokas, ar zīža-

miem caurumiem, ar kuriem zvērs pie katras lietas

var piezīsties. šīs rokas ir plēsīga zvēra jo vairāk

bīstami ieroči. Ja šo polipu medī, tad viņš izspļauj
mellu šķīstumu, no kā īpašu pērvi „zepia" taisa un

kas pie ķīniešu tušas tā vairākā daļa. No šī mellā šķī-
stuma arī cēlās tā nosaukšana „tinteszivs w

.

Vecie grieķi un romnieki turēja tinteszivs maltīti

lielā cieņā, un ir tagad viņu, sevišķi Indijā, ēd un

dārgi aizmaksā. Romnieki sataisīja no viņas dārgus
cepešus, zivs rumpim rokas nocirsdami un vēderu ar

dažādām vircēm un zālēm pildīdami. Pavāriem šo

gārdo maltīti gatavojot vajadzēja ļoti uzmanīgiem būt
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un pie šī darba dzelzs nažus nebrūķēt, bet asus bam-

bus koka skangalus, jo no dzelzs šī gardā barība da-

būjot sliktu smēķi. Cik varen vecie grieķi tinteszivi

cienāja, var noprast no šī smieklu stāstiņa. Filokse-

num, kādam lielam gardēdim, cēla reiz Sirakūzas pil-
sātā par maltīti priekšā uz galdu trīs pēdu garu,

gardi sataisītu polipu. Viņš to noēda visu, līdz galva
vien atlikās. Bet no šādas negausas maltītes palika
tik slims, ka lika ārsti atsaukt. Šis atnācis skaidri

izteica, ka ar Filoksenu it slikti stāvot un viņš tikai

vēl pāris stundas dzīvošot. To dzirdējis, Filoksens

tūlīt pavēlēja atnest atlikušo polipa galvu un ir to ap-

ēda, tad savam liktenim mierīgi padodamies, jo tagad
tas virs zemes vairs nekā neatstāja, ko būtu vērts bi-

jis nožēlot.

Ārpus ūdeņa tinteszivs arī kādu īsu laiku var dzī-

vot. Taču pate viņa gan uz sausu zemi nenāk, ja ne-

tiek citā kādā vīzē uz malu izmesta, jo viņas „rokas",
kas tai uz sausas zemes par kājām jābrūķē, nebūt

neder priekš iešanas. Jo mīļāki viņa piemīt seklā

ūdenī gar klintaiņiem jūras krastiem, še tā ar di-

vām rokām piezīžas pie akmiņiem un izstiepj visas

savas citas rokas uz visām pusēm, cik gari vien var,

lai dabūtu garām peldošās zivis noķert.
Jau šiem mazajiem jūras polipiem jeb tinteszivīm

ir liels spēks. Kāds mācīts vīrs Montforts, kas ilgus
gadus nodarbojās sevišķi šo jūras zvēru slaku iz-

meklēdams un aplūkodams, stāsta šādu notikumu.

„Ikreiz mani gar jūrmalu pavadīja mans liels un

stiprs suns, kas bija izmācīts šādus jūras zvērus me-

dīt. Kādu dienu, savam sunim pakaļ iedams, es uz-

gāju polipu, kura rokas pilnīgi trīs pēdas garas bija.
Mans stiprs dogu suns, kas reiz izsalkušu vilku pār-
varēja, devās polipam virsū. Bet šis sevi mācēja

brangi aizstāvēt, un mans suns velti skraidīja riņķī
apkārt, gribēdams vienu no polipa rokām saķert, kas

kā pātagas caur gaisu šaudījās. Kādu minūti es uz

šo kaušanos noskatījos un apbrīnoju tinteszivs izma-
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nību, kas arvien jo piktāka palika un nebūt nedomāja

uz bēgšanu. Bet mani ieraudzījuse viņa citādi apdo-

mājās un sāka lēnām dziļākā ūdenī atvilkties. Mans

sirdīgs suns to ņēma vērā un sakampa vienu no tām

rokām, kas tagad lēnāk apkārt šaudījās. Bet tai pašā
acumirklī polips viņu apkampa ar četrām savām brī-

vām rokām. Suns ar visu savu spēku pūlējās, gribē-
dams no šādas īgnas apkampšanas atsvabināties; bet

jau pēc maz acumirkļiem es no suņa vaimanām pār-

liecinājos, ka viņš redzēja sevi pārvarētu un nespēja
vairs pretī atturēties. Pa to laiku polips, kam acis

zvērot zvēroja un miesa visādās pērvēs laistījās, vil-

kās bez apstāšanās dziļāk ūdenī iekšā, ķeparodamos
suni bez kāda liela pūliņa līdz vezdams. Es to vairs

nevarēju ciest redzot un steidzos savam sunim palīgā.
Es sakampu divas polipu rokas un aiz klints akmiņa

atspēries iespēju tās no suņa atplēst. Polips stipri

cīnījās pretī, ņurdēdams itkā iekaitināts nikns suns,

un piepēži apkampa ar divām rokām manu rumpi.
Pa to laiku arī mans suns nestāvēja mierā. Caur

manu palīgu jo sirdīgs un drošs palicis, viņš nikni

kozdams atsvabinājās no sava pretinieka un ar va-

renu piktumu nu polipam virsū krita. Abi kopā mēs

beidzot viņu pārspējām. Bet es joprojām apņēmos,
oez ieročiem šādam lielam polipam tuvumā nenākt,

šī polipa rumpis nebija lielāks par mazu kirbizi (Kur-
bis).

Kāds angļu ārste, Beale vārdā, kas 1831. gadā pa
tālām zemēm reizoja, stāsta vienu otru notikumu par

to, cik jūras polips bīstams. „Kamēr mēs, tā viņš
raksta, pie Bonina salas uzturējāmies, gāju es pie
jūrmalas, kur patlaban jūras uzplūdis ūdens bij at-

slīcis atpakaļ. Es gribēju starp klintīm un akmiņiem
gliemēžu vākus meklēt un ieraudzīju piepēži man

pašā priekšā vienu ērmīgu radījumu, kas atslīkušiem

jūras viļņiem pakaļ rāpās. Tas bija jūras polips, ko

es ārpus ūdeņa vēl nekad netiku redzējis. Viņš bija
dūres lielumā un rāpoja uz savām rokām, kas bez kau-
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liem būdamas visai locījās, šis zvērs tādā modē bija
gluži līdzīgs zirneklim, ar garām kājām un mazu

rumpi. Mani ieraudzījis, viņš rādījās baidoties un jo
vairāk pūlējās, drīzāk ūdeni atsniegt; bet tik jau ne-

spēja ātri uz priekšu tikt. Es arī nebūt nedomāju
šo nejauko dzīvnieku ieķert, taču gribēju viņu drusku

pakaitināt. Es piespiedu ar savu kāju vienu no viņa
11/*—2l 1/*—2 pēdu garām rokām. Bet viņam bij tāds spēks,
ka es to nevarēju šādā vīzē noturēt, lai gan ar īg-

numu es nu saķēru vienu viņa roku stipri rokā. Pa

to laiku polips ar savām citām rokām aizķērās aiz

kāda klintsbluķa, un gribēdams viņu no turienes at-

raut, es uz reiz stipri ar visu spēku rāvu. Polips ma-

nam rāvienam atturējās pretī, bet pēc tam aizkaiti-

nāts zvērs pacēla savu galvu, uzlūkoja mani kādu

acumirkli ar niknām, degošām acīm, palaida akmiņi

vaļā un uzlēca kā zibens man uz roku, ko es gliemēžus
meklēdams biju līdz pleciem uzbraucijis. Tūlīt es arī

manīju, ka viņa zīžamie c&urumi pie manas miesas

piezīdās, un redzēju, ka viņš sava knābļa muti atvēra,

gribēdams manā rokā iekosties.

Šaušalas pārņēma visu manu miesu pie šādas ne-

ģēlīgas, aukstas apkampšanas. Es gandrīz apģību un

neviļus iesaucos. Par laimi manu saukšanu sadzir-

dēja kuģa kapteinis, kas arī tuvumā gliemēžus lasīja.
Viņš mani tūlīt aizveda pie mūsu laivas, un kamēr es

pūlējos atturēt zvēra muti no savas rokas, tamēr kap-
teinis ar nazi pa gabaliem zvēra rokas nogriezdams
mani no šī negantā mocītāja atpestīja, šis zvērs pie-
derēja pie tās tinteszivju slakas, ko jūrnieki klints

polipus sauc."

Indijas jūrā, kur katrā akmiņu starpā pie krasta

tinteszivis piemājo, viņas ir par lielu krustu un bair*

dēkli visiem peldētājiem un mazgātājiem. Pie Mada-

gaskaras salas neviens neiedrīkstas akmiņainās vie-

tās jūrā iet un katrs turienes iedzīvotais zin' notiku-

mus pastāstīt, kā kāds neuzmanīgs peldētājs no jūras
polipa saķerts un dziļumā ierauts kļuvis. Vidus jūrā
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tinteszivs reti tik liela atrodama, ka varētu cilvēkam

skādēt ; taču priekš neilga laika gadījās tāds nelai-

mīgs notikums ir pie Itālijas krasta, un rāda, ka arī

še diezgan jāsargās.
Kāds kuģa kapteinis ar citiem draugiem mazgā-

jās jūrmalas tuvumā. Peldētāji bija uz visām pusēm

izklīduši, te piepēži sadzirdēja kapteiņa saukšanu.

Visi steidzās viņam palīgā tikt, bet iekāms tie viņu

aizsniedza, pazūd kapteinis apakš ūdeņa. Tikai pēc

trīs stundām laimējās viņa līķi atrast, ko tinteszivs

cieti apkamtu turēja un jau vienu daļu no tā bija ap-
ēdūse. Tie, kas kapteiņa pēdējās cīnīšanās redzēja,

teica, ka polips nelaimīgam papriekš apkampis kājas,
tad labo roku, ar ko viņš gribēja atraisīties, un bei-

dzot, kad kapteinis kreiso roku palīgā ņēma, arī šo

saķēra un viņu pašu apakš ūdeņa pavilka, kas tai vietā

tikai četras pēdas dziļš bija.
šie notikumi diezgan parāda, cik briesmīga un bī-

stama tā pazīstamā tinteszivs. Ja nu ar uzticamām

liecībām pierādām, ka patiesi jūrā piemājo varen lieli

milzu polipi, tad vairs neturēsim gluži par pasakām
jūrinieku stāstus, kad tiem gadījies cīnīties ar jūras
milzu polipu, kas visulielo kuģi draudējis jūras dibinā

ievilkt.

Jūrinieki, kas uz valzivju medīšanu iziet, jau sen

zin' stāstīt no varen lielām tinteszivīm. Ja tie par

provi kādu lielu potzivi ir aizdūruši, tad šī zivs lielā

nāves cīnīšanā izspļauj ieēstobarību no savām iekšām

ārā. šī barība ir pa lielākai daļai moluski (īpaši
glumi jūras dzīvnieki) un starp viņiem arī atrod po-

lipa rokas, kas pilnīga vīra rumja resnumā. Viens

tāds norauts gabals no tinteszivs rokas, ko nesen An-

glijā pārveda, bija 6 pēdas garš un 2 pēdas resns

caurmērā, žīžamās vietas pie tā bija tik lielas kā

mērens šķīvis (telerķis).
Kapteinis Koffins stāsta,ka viņš, reiz vienu potzivi

nokāvis, atradis viņai rīklē savādu zvēru, ko tas pa-

priekš par ļoti lielu čūsku turējis. Bet zivij no rīkles
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izvilkuši, atzina to par tinteszivs roku. šis rokas ga-

bals bija 28 pēdas garš, un zīžamās vietas bija kā lieli

šķīvji. Ja nu iedomājamies no tāda jūras polipa ar

astoņām rokām, kam katra roka kādas 28 pēdas gara,

un, zināms, arī kā pienākas liels rumpis, tad patiesi
rads ir zvērs, pret kuru jūras čūska nieks.

Kāds vecs valzivju medītājs, Jonsons vārdā,

stāsta, ka viņš reiz potzivij izvilcis no rīkles 35 pēdu

garu polipa roku, kas tik resna bija kā viņa kuģa
resnākais masts. Bet rādījās, ka šī roka vēl nebij
līdz pat rumpim nokosta, un tādēļ pašam polipam va-

jadzēja varen lielam būt.

Kāds cits kuģa kapteinis, Reinolds vārdā, lika po-

lipa roku, ko potzivs rīklē atrada, uz kuģa deķi uz-

vilkt, gribēdams trānu no viņa dabūt. Bet polipa
roku gabalos sakapājot atrada, ka tā pastāvēja no pe-

lēkas gaļas un nedeva ne lāsi eļļas. Gabalus izmēro-

juši iesvieda to atpakaļ jūrā. Visi gabali kopā bija
45 pēdas gari un resnākā galā 21/

2
pēdas caurmērā.

Polipa roka rādījās nesen kā nokosta un vēl it priša
un tādēļ matroži provēja vienu gabalu vārīt, šo iz-

vārīto maltīti tie atrada tik gardu, ka līdz pēdējam
izvārītam kumosam apēda.

Viens norveģiešu jūrnieks, Andersons, stāsta, ka

viņš redzējis divas polipa rokas, ko jūras viļņi pie ma-

las piedzina. Katra no tām bija kādas 25 pēdas gara,
un daudz ļaužu gāja tās skatīties.

Kāds norveģiešu mācītājs, Friess, raksta, ka

1680. gadā viens liels jūras polips no vētras un aug-

stiem jūras plūdiem tapa iedzīts kāda kanāli, ko jūra
tur starp krasta klintīm izgrauzuse. Kad jūras ūdens

atkrita, tad polips vairs nevarēja atpakaļ jūrā tikt

un tam tur beidzot bij jānosprāgst; bet papriekš viņš
"tos lielos kokus pie krasta saķēra un ar saknēm no

zemes izrāva. Pūdams viņš tur gaisu piesmirdināja,
ka ilgu laiku nevarēja pa' to kanāli braukt.

Ir Indijas jūrā mājojot ļoti lielas tinteszivis ar

savām astoņām varenām rokām. Daudz uzticami ļau-
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dis stāsta, ka tur redzēti tādi no šiem zvēriem, kas

izplesti no viena rokas gala līdz otram 120 pēdas gari.

Indijas salu iedzīvotāji ņem ikreiz cirvjus līdz, ja tie

ar savām laivām uz jūru izbrauc, lai varētu tūlīt tin-

teszivs rokas nocirst, ja tā viņiem uzbruktu. Citādi

tinteszivs, pie laivas pieķerdamās, novilktu laivu di-

binā.

Kāds vecs kuģa kapteinis, Dens, stāsta šādu noti-

kumu. Reiz pie Āfrikas jūrmalas iestājās gluži vēja
klusums un kuģis nevarēja tālāk kļūt. šādus vaļas
brīžus viņš allaž brūķēja, sava kuģa sānus nokopdams
no jūras zālēm un mudām, kas ilgākā ceļā pie kuģa
pieķeras. Matroži tādēļ uz striķu trepēm zemu virs

ūdens stāvēdami, ar dzelžu kāšiem zāles nokārnīja.
Piepēži rādījās uz ūdeņa milzenis polips, saķēra ar

vienu roku divus vīrus un ievilka tos ūdenī, un iz-

stiepa otru roku pēc trešā vīra, kas patlaban lielajā
mastā pa striķiem uz augšu kāpa. Par laimi zvērs pie
tam sapiņķējās takelāžas striķos un nevarēja tūlīt at-

raisīties. Tas no polipa rokas mastā saķerts matro-

zis sauca pa to starpu pēc palīga, un citiem kuģa ļau-
dīm arī laimējās viņu no šī negantā ienaidnieka at-

svabināt, polipam roku ar cirvjiem nocērtot. Bez tam

iecirta vairāk harpūnas (āķus ar atāķiem) zvēra

miesā.

Polips nu nogrima dziļumā, un kapteinis, cerēdams

arī tos divus vīrus glābt, ļāva vienu daļu no tām pie
harpūnām piesietām tauvām notecēt un provēja tad

neganto zvēru uzvilkt augšā. Papriekš rādījās, ka šī

nodoma izdosies. Tinteszivi uzvilka līdz ūdens vir-

sum, bet piepēži viņa no jauna šāvās dziļumā un va-

jadzēja striķus līdz galam norisināt. Tad viena no

tām virvēm pārtrūka, tās četras citas iedurtās har-

pūnas atlaidās no zvēra miesas vaļā un visa cerība

uz nelaimīgo glābšanu zuda.

Sv. Toma baznīcā St. Malo pilsātā (Francijā) ir

pakārta bilde ar nobildētu jūras polipu, par piemiņu,
ka reiz pie Āfrikas jūrmalas viens tāds varens zvērs
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kādam francūžu trismastu kuģim uzmācās un to gan-

drīz nopostīja. Kuģis bija vergus, elfenbeinu un zelta-

pīšļus ieņēmis un patlaban uzvilka enkurus. Te piepēži

rādījās uz ūdeņa varen liels polips un apķēra ar sa-

vām rokām divus kuģa mastus, šī milzeņa roku gali
sniedza līdz mastu galiem un viņam bija tāds spēks,
ka kuģis draudēja sānis apgāzties. Kuģa ļaudis ķēra
pēc cirvjiem un nažiem, lai varētu zvēra rokas pār-
cirst un piesauca bez tam savu svēto aizstāvētāju
sv. Tomu šinīs briesmās palīgā. Vai nu šī svētnieka

palīgs, jeb kuģa ļaužu izmanība un dūša jo vairāk pie

kuģa glābšanas līdzēja, to negribam izdibināt; bet

beidzot laimējās polipa rokas pārcirst, un viņš nogrima

atpakaļ dibinā. Kad kuģis st. Malo ostā pārnāca, tad

kuģa ļaudis savam svētam glābējam virsminētā baz-

nīcā pateicās un tur bildi uzkāra, kas viņu cīnīšanos

ar polipu nozīmē un vēl šo baltu dienu tur redzama.

Beidzamā ziņa par milzu polipu jeb kraķu ir no

1834. gada. Kapteinis Neils ieraudzīja tai gadā kādu

rītu lielu zvēru it ātri virs ūdeņa peldam. Kad ku-

ģis tam pret pusdienas laiku tuvāk pienāca, tad pa-

zina, ka tas bij milzenis polips. Viņš bij zaļš no pēr-

ves un viņa lielās acis varēja it skaidri redzēt.

Mums pietrūktu rūmes, ja visus tos stāstus no

veciem laikiem par šiem vareniem jūras zvēriem gri-
bētu pieminēt; mēs ņēmām tikai tos, no uzticamiem

ļaudīm apliecinātus. Un tās atliekas, ko potzivs rīklē

atrod, skaidri apgalvo, ka patiesi jūrā mājo milzeņi
polipi, kam arī vajag varen stipriem būt.

Divi jo lieli ienaidnieki savā starpā liekas būt

liela potzivs un virsminēts milzu polips. Potzivs gan

izmanīgi prot polipam rokas atkost; bet vai tais kau-

šanās un cīnīšanās jūras dziļumā potzivs ikreiz pa-

tura virsroku par polipu, tam locekli pēc locekļa at-

kozdama un savu izsalkumu ar šiem vareniem kumo-

siem remdēdama, jeb vai arī polips savu reižu pār-
var potzivi, to ar savām astoņām rokām apķerdams
un nožņaugdams — kas to gan zin' pateikt?
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Jaunie kloāku*) kanāļi Londonā.

Labugabalu no Londonasatstatu pie Temzes upes,

kur šī upe jau tā sakot par jūras līkumu palikuse,
tur 4. aprīlī bija daudz jo daudz lielu, augstu kungu

sapulcējušies, bez tiem tūkstošiem citiem ļaudīm. Tur

bija hercogi, lordi, ercbīskapi un bīskapi, lordmajori
(pilsātu priekšnieki), prezidenti no mācītām biedrī-

bām, profesori, izslavēti inženieri, tiesaskungi un

t. j. pr., un rādījās, it kā kādu lielu goda dienu svi-

nēt gribot. Vēl tie gaida to augstāko viesu, ķēniņie-
nes vietnieku, Veļas (Vāles) princi.

Beidzot tas nāk ar čaklu damfkuģi; sapulcētie, to

priecīgi apsveicinājuši, pieved pie kāda zemes roba,

pa kuru 80 pēdas dziļi iet zemē iekšā. Tur dziļi apakš-

pasaulē tas īstais darbs notiksies, kādēļ šie augstie
viesi sapūlējušies. Princis kāpj pa šauru trepju torni

dziļumā iekšā. Tas lielais skaitlis to citu augsto viesu

dodas viņam riņķu riņķiem pa trepēm pakaļ, kamēr

nonāk apakšā lielos ar daudz ugunīm apgaismotos
gaņģos jeb ielās, ar pīlāriem, velvēm, spriešļiem. Va-

renas garaiņu mašīnas, no tūkstošiem zirguspēkiem,
ar milzeņiem skrituļiem, spīd un laistās spoži pulie-
rētas pretī. Milzeņi dzelžu pumju kāti sāk cilāties uz

augšu un zemi, un it kā pērkona troksnis piepilda šo

apakšpasaulīgu dziļumu.
Kas tas ir? Ko tas viss nozīmē? tā ikviens no

jums jautās. — Anglijas princis atver ķēniņienes
vārdā un kopā ar Anglijas augstākiem vīriem tos

lielos, jaunos Londonas kloāku kanāļus.
Šī kloāku atvēršana ir tagadējā prinča un nākošā

Anglijas ķēniņa pirmais darbs valsts lietās. Pie tam

ir pazīstama Anglija, ka tur darbi priekš ļaužu lab-

klāšanas, veselības kopšanas un citām tādām derīgām
lietām vairāk tiek cienīti, nekā tukši greznumi, un ka

tādēļ arī neviens netura par kaunu, dalību ņemt pie

*) KJoSks ir kanālis apakš zemes, kas sevišķi pilsāta neskat-

drūmus uzņem un novada projām.
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kloāku atvēršanas, caur ko pilsāts tiek tīrs un jauks
uzturēts un iedzīvotāju veselība pavairota.

Tie jaunie kloāku gaņģi ir kopā 82 angļu jūdzes

jeb 127 verstes gari. Katrā pusē Temzes upei ir no

tiem trīs īpašas kloāku rindas. Un šie kloāku gaņģi

jeb kanāli nav vis mazi šauri grāvīši, bet līdz 12 pē-
dām plati, tā kā divi rati tanīs varētu blakām braukt.

šie lielie jaunie kloāki uzņem neskaidrumus no

tiem 1960 vestes gariem veciem kloāku kanāliem, ku-

ros netīrumi no katras ielas un no katra nama sa-

tek. Līdz šim vecie kloāki savus netīrumus pa zemes

apakšu turpat Temzes upē izgāza, bet tagad jauni
kloāki tos uzņēmuši vadīs tālu aiz pilsātu projām,kādu
21 versti aiz Londonas tilta, vienā lielā skunstīgi

priekš tam būvētā dīķī. No šejienes tad tie neskai-

drumi no 3 milioniem Londonas iedzīvotājiem tai laikā

taps ielaisti Temzes upē, kā jūras plūdi ar straumi

atslīkst atpakaļ jūrā un tūlīt arī neskaidrumus līdz

ar sevi izved jūrā. Caur to nu ir panākts, ka upe

starp pilsātu tecēdama allaž būs tīra. Līdz šim tas

bij citādi. Tad veci kloāki savus smirdošus netīru-

mus turpat ielaida upē, kas uz priekšu un atpakaļ plu-
dodami sagānīja visu upes ūdeni. Tagad, kā jau tei-

cām, jaunie kloāki visus smirdošos netīrumus aizved

tālu aiz pilsāta un iegāž tos plašā Temzes upē atplūdu
laikā, caur ko tie bez kavēšanās tiek aizskaloti jūrā

un tur izklīdināti. Druvām gan caur to notiek liela

skāde, jo viss tas mēslošanas spēks no šiem neskaidru-

miem aiziet bojā. Liebig's un citi ķīmiķi un zemkopji
to tura par lielu apgrēcību pret zemi, valsti un viņas
nākošām dienām, jo zemei allaž tās daļas caur mēslo-

šanu atkal jāatlīdzina un jāatdod atpakaļ, ko labību

un citus augļus kopjot tai atņem; citādi' zemei pie-
trūkst augu barības un tā nespēj vairs augļus nest.

Cilvēku un lopu neskaidrumos ir šīs daļas, jo tie cē-
lās no labības, zāles un citiem augļiem, tādēļ šie cil-

vēku un lopu mēsli atkal jādod druvām atpakaļ. An-

glija, savus pilsātus jo vairāk tīrīdama un vērtīgus
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neskaidrumus pa upēm . projām pludinādama, tādēļ

pēc šo vīru domām jo drīzāk eitot badam pretī. Ta-

gad vēl aizturot šo nelaimi un atlīdzinot mēslu izšķēr-
dēšanu daudz guano (putnu mēsli) krājumi tāļās jū-

ras salās, arī vienreiz beigšoties, un ārzemes kauli

drīz tik dārgi palikšot, ka arī cilvēku barību Anglijā

nabagāki ļaudis nemaz nevarēšot aizmaksāt.

Par šo lietu, proti par zemes nosūkšanu, daudz

mācīti vīri viens pret otru strīdas un vēl nav galā

tapuši. Strīdiņu nogaidīdami, lielie pilsāti vēl lab-

prāt paliek pie savām vecām ieriktēm ar atvērtiem

netīrumu kanāļiem un ielas renēm un tiek tādā vīzē

piesmirdināti ar nelabām smakām, caur ko ceļas sli-

mības un sērgas, caur ko cilvēks paliek vājš, gļēvs
un nespēcīgs un paīsina savu dzīvības mūžu. Un ja
tīrības dēļ ko dara, tad baidās to izvest pilnīgi, bet

apstājas pusceļā. Tādēļ lieli pilsāti paliek arvien jo

neveselīgāki. Tie tanīs uzkrāti mēsli lai gan varbūt

labības laukus baro, bet maize un gaļa nāk samaitātā

māgā un pie neveselīga gaisa netop pareizi sagre-

mota un barība izvērtēta, caur ko tad arī nekāda,

peļņa nenāk.

Anglijā pilsātus nosausinot un iztīrijot nevien

ļaužu veselība vairojas, bet ir lauki izdeva arvien ba-

gātākus augļus. Jo ļaudis pie pilnas jautras veselības

daudz ko var paspēt, kamēr vārgulis postā iet.

Bez tam laukiem atkal barība pienāk dažādā vīzē

mums nemanot, caur gaisu, lietu, jūras zveju, jūras
augiem un c, un tā viss virs zemes mainās jau gadu
tūkstošiem. „Jā, bet bez skunstīgas mēslošanas tas

laukiem nepietiek," tā viņi tālāk saka. Tas ir tiesa.

Bet ķīmija mums ir mācījuse, kādas daļas augļi ze-

mei atņem, un kā šīs daļas ķīmīgi uz skaidru vīzi un

veselībai neskādējot ir gatavojamas. Un ar laiku var-

būt caur šādu skunstīgu mēslu gatavošanu uzturēs

druvas vienmēr pie pilna spēka, bez kā būtu jūbrūķē
tie visnejaukākie smirdošie pilsātu neskaidrami viņu
tagadējā izskatā. Lai nu šī lieta būtu šā vai tā, un
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iai minēts strīdus tiktu vienādi vai otrādi izspriests,
to atgad negribam tālāk izdibināt. Teiksim tikai, ka

angļi nav rokas klēpī likdami gaidījuši uz gala sprie-

dumu, bet bez kavēšanās savus pilsātus tīrījuši, un

dzīvo pie tam veselīgāki, bagātāki un ēd un dzer pil-

nīgāki par citām tautām.

Caur jauniem Londonas kloākiem ir arī par to gā-

dāts, ka pilsāta netīrumi sakrājas lielos dīķos, no ku-

riem tos var priekš druvu mēslošanas brāķēt, ja tikai

vēl izgudros, kādā vīzē tie pareizi uz druvām projām

aizdabūjami; līdz tam laikam neskaidrumi zināms vēl

jānolaiž jūrā projām. Tagad papriekš caur kloākiem

ir panākts, ka Londona starp citiem lieliem pil-
sātiem tas veselīgākais un spodrākais pilsāts.

Jaunie kloāki ir tie varenākie un skunstīgākie bū-

ves darbi zemes apakšā. Te tik īsi kādas ziņas par

tiem teiksim. Tie ir, kā jau pieminējām, 82 angļu

jūdzes gari un līdz 12 pēdām plati; viņus izmūrējot

pabrūķēja 318 milionu stieģeļu un 880 tūkst, kubik-

pēdu cementa (kaļķu mālu); tie iet virs un apakš ci-

tiemkanāliem un dzelzuceļu tuneļiem (gaņģiem apakš

zemes). Kloākus rokot izraka 31/
2

mii. kubikjardu*)

zemes, māla un akmiņu, kurus vajadzēja aizvest pro-

jām.
Lai visi netīrumi pareizi šinīs kloākos notecētu,

vajadzēja kloākus vietām 80 pēdas dziļu apakš ze-

mes rakt. Bet no šiem dziļumiem netīrumi atkal bija
augšā uzpumpējami, lai tos dabūtu nolaist tālāk pro-

jām. Priekš tam ir taisīti vareni pumpji, kas ar ga-

raiņu spēku ik pa 24 stundām līdz 63 mii. kubikpēdas
neskaidrumu no kloākiem uzpumpē augšā.

Vis tas jauns milzeņa būvējums maksā drusku

vairāk par 4 milioniem mārciņu sterlingu (jeb 25

mii. r.). Lielu lielās grūtības bija pārvaramas šos

kloākus rokot, jo apakš Londonas jau iet ir bez tam

daždažādi citi kanāli un dzelzuceļi krustām un šķēr-

*) Jards ir angļu olekte = 3 pēdas gara.
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sām. Un vēl taisīs Londonā citus dzelzuceļus pa ze-

mes apakšu.

Ģenerālis Šermans (Sherman).
Amerikas karā mēs allaž dabūjām stāstīt no zie-

meļnieku ģenerāļa šermana, kas vienu lielāku kara-

spēka daļu vadīdams, varenas lietas paspēja un dien-

vidniekiem viens ļoti bīstams pretinieks bija. Tiešām

katram patiks daudzmaz ko par šo slaveno vīru pašu
dzirdēt. — Vispirms mēs pie šermana ievērojam ne-

apgurstamu garu, kas nevar mierā un bez darba būt,

turklāt viņš nebīstas ne no kādām grūtībām, kas tam

pretī stājas un paliek cieti pastāvīgs pie sava uzņemtā
darba izvešanas līdz galam. Viņš ņem vērā tiklab tās

mazās, kā lielās lietas savos darbos. Kā Napoleonam
viņam tikai īss laiks priekš miega un dusas vaja-
dzīgs. Pusi un daudzreiz gandrīz veselām naktīm viņš
paliek kājup, sevišķi ja viņam uz saviem kara mar-

šiem telegrāfs ir pie rokas. Šais nakts stundās viņš

staigā savā kambarī dziļās domās iegrimis un nelūko

daudz uz to, kas apkārt viņu notiek. Pa starpām tas

arī atsēžas, ko pierakstīdams jeb kādu pavēli sarak-

stīdams. Ja viņu šādās nakts domu stundās uzrunā,
tad viņš gan paklausās, bet reti atbild.

Šermans no čatānogas uz Atlantu maršierēdams,

papriekš jūlija mēnesī 1864. g. devās pret dienvid-

niekiem, kas pie Kenezavkalniem ļoti stipri un ar

diezgan lielu spēku bija apcietinājušies, šinī ceļā ga-

dījās šāds notikums. Ceļu uzņemot šermans izdeva

to pavēli savam karaspēkam, ka bez teltīm maršierē-

šot. Pats viņš visas grūtības ar zaldātiem līdzdalī-

jās un tādēļ arī gulēja apakš kāda koka, un tikai it

sliktā laikā kādā namā, ja šāds patvērums gadījās
klāt. Kādā rītā agri maršierēja viena reģimente tai

vietai garām, kur virsvadonis apakš koka snauda.

Viens no zaldātiem, kas viņu nepazina un to par pie-
dzērušu turēja, teica: Tā mēs tiekam vadīti; mūsu
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vadoņi ir piedzēruši ģenerālmajori, šermans to dzir-

dēdams uzlēca un smiedamies teica: gan

nē, mans mīļais, bet visu nakti biju kājās un tādēļ
esmu noguris un miegains." Pēc tam, kad viņš ar

savu štābu minētai reģimentei garām jāja, apsveici-

nāja viņu zaldāti ar sirsnīgu urrā.

Šermanam nav ilgi jāpārdomā, ja viņš grib kādu

lietu uzņemt jeb nospriest, to viņš it drīzumā dara, un

ko viņš vienreiz nospriedis, tas labprāt netiek vairs

citādi pārgrozīts. Ja viņam kādu vērā liekamu ziņu

teic, sevišķi kara laukā, tad viņš reti runātājam ļauj

pilnīgi vaļu visu izstāstīt, bet atbild tūlīt, tiklīdz kā

viņš izpratis, ko otrs ar savu runu grib. Viņa ap-

doms ir ļoti ātrs un it drīzumā viņš jau atradis gala-

spriedumu. Ko viņš runā un raksta, tas viss ir īss un

skaidrs un arī tam vājākam saprotams, ko viņš grib.

Labprāt mēdz domāt, ka vadoņi karalaukā savas

pavēles it plaši un smalki izstāsta, šermans savas pa-

vēles karalaukā dod gaiši, bet strupi. Papriekš Grants

bija vadonis par ziemeļnieku spēkiem valsts vakaru

pusē, un šermans vēl apakš viņa dienēja. Toreiz zie-

meļnieki pie čatanogas dienvidniekus dikti sakāva.

Tai kaušanā šermans deva savam švāģerim, ģenerā-
lam Evingam, pavēli, lai tas ar savu pulku dodas uz

priekšu pret ienaidniekiem, ar šādiem vārdiem, pie

tam kuplu dūmu no sava cigāra izpūsdams: Es do-

māju, Eving, ja tu gatavs esi, tad varēsi tagad gan

uz priekšu doties. Ģenerālis Evings viņam vēl dažu

ko vaicāja, kādā vīzē tam jāizturas, šermans tam īsi

atbildēja, ka gar čikamanga upi pie pakalna nācis,
tas varot, ja gribot un iespējot, kalnā augšā doties;

un savu švāģeri projām stumdams, viņš vēl pielika
tos vārdus: Es tev teicu, Eving, neprasi pēc palīga,
kamēr tev palīgs nav patiesi vajadzīgs.

Šermans ne acumirkli nenosēž mierīgi. Viņa
pirksti plūkā vai pie savas sarkanās bārdas, vai pie
savām svārku kņopēm, jeb tie bungo maršu uz galda
jeb krēsla. Kājas, ko nule turēja krustēm vienu uz
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otras, tas otrā acumirklī jau atkal pārmainījis jeb
tur abas uz grīdu. Mazu brīdi sēdējis, viņš pieceļas

un staigā šurpu un turpu. Tāpat kā Grants, mīl arī

Šermans stipri smēķēt. Bet arī smēķēšanā skaidri pa-

rādās abu vīru gluži savādā daba. Grants smēķē

savu vieglo cigāru ar vaļu un krēslā atslējies. Šer-

mans turpretī kvēpina ar lielu steigšanu, it kā vaja-
dzētu tam tai īsākā laikā ar savu cigāru galā tikt.

No ārienas tik tā uzskatot nevar tūlīt viņa spēcīgu,

modru garu nolemt. Viņš ir nedz smuks, nedz ne-

smuks, jeb tā sakot, puslīdzīgs kā tā lielākā ļaužu daļa,
un ļaudīm, kas to nepazīst, tik jo drīz krīt acīs viņa
ne visai pēc modes uzkopts apģērbs un viņa ātrums

un nemierīgā būšana. Bet jo labāki aplūkojot, atrod

viņa ģīmi it vērā liekamu; viņa acis, tāpat kā viņa
miesa un gars, vienumēr kustas un šaunās un spīd
un ir pilnas dzīvības. Lūpas ir cieti aizslēgtas un

katrā pusē iet no nāsīm uz mutes kaktiņiem dziļa

grumba, caur ko vaigs parāda šī vīra pastāvīgu, cietu

prātu. Viņš ir pagarš un patievs no auguma. Viņa
sarkanā bārda ir īsa un sprogaina. Par to Šermans

nenieka nebēdā, kā viņš ārīgi izskatās un ko ļaudis
no viņa teic un domā.

Par zemkopību Japanā.

Ķīna un Japāna ir divas valstis, tāli no mums pašā

Āzijas rītu galā. Viņu iedzīvotāji, ķīnieši un japanieši,
ir vecvecas tautas, kas jau senos sirmos laikos bija
panākušas dažas mācības, zināšanas un skunstes, kas

prata pareizi dažādus skunstīgus amatus un darbus

pastrādāt, kamēr Eiropā toreiz bija vēl liela gara

tumsība, jeb kamēr šī mūsu pasaules daļa pavisam vēl

bija tukša un neapkopta. Pēcāk gan šī lieta pārvēr-
tās. Ķīna un Japāna palika savās vienreiz atsniegtās
zināšanās tūkstošiem gadiem uz vietas stāvam, kamēr

pie Eiropas tautām ātri gara gaisma vairojās un Ei-
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ropa visām citām pasaules daļām visās lietās tālu aiz-

kļuva priekšā. — Viens no tiem jo vairāk uzkoptiem
amatiem jeb darbiem Ķīnā un Japānā ir zemes kop-

šana; šī stāv tur tādā augstā godā, ka pats ķīniešu

ķēniņš, arāju kārtu un amatu godādams, ik pavasaru

dzen pirmo vagu laukā ar zelta arklu. Bet zemko-

pībā ķīnieši un japanieši arī ir ļoti izpratīgi, tā kā

pat Eiropas tautas vēl tagad var šinī amatā daudz ko

no viņiem mācīties, še gribam daudzmaz ko stāstīt

par zemkopību Japānā.

Japāna sniedzas no 30 līdz 45 grādiem ziemeļa

platumā; siltuma izdalīšana un vidišķīga tempera-
tūra rāda, ka Japānai ir klimats ar visiem pārgāju-
miem no vidišķīgās Vāczemes un Itālijas klimatiem.

Palmas koks, neaizsniedzis pilnīga pieauguma, stāv

mierīgi kopā ar ziemeļa priedi jeb egli, vienā rindā

ar griķiem un miežiem ieraugām rīsu un kokvilnas

krūmus. Kalnu strēķi, kas pa visu vidu izstiepjas,
ir pa virsām apauguši ar skuju mežiem; caur šo tie

kalnaini vidi iedabū mūsu ziemeļa dabu un izskatu.

Lejās turpretī pārsver dienvida izskats: lauki ar rīsu,
kokvilnu, jamsu un batatām. Priekš pāriešanas no

skuju mežiem uz kokvilnas laukiem, no augstumiem

lejās, iraid simtiem taku un šauru celiņu; losberes,

mirtes, cipreses, tūjas un spīdošas kamelijas augraibā

maisījumā visapkārt.
Visi augstumi pastāv no tumši pērvīga, itin

smalka, ne varen tauka māla; bet lejās vispāri ir

dziļa, irdena melnzeme; var neretās vietās viņā iz-

rakt 12 un 15 pēdu dziļas bedres, un melnzemes kārta

ir šādā dziļumā paliek no tās pašas īpašības, tikai

biezāka un cietāka. Apakš melnzemes tiešām guļ
mālakārta, kas ūdeni cauri nelaiž; kalnu mālu kārtas,

pie stipriem un allažīgiem lietiem, rada varen daudz

avotu, kas še visur pie rokas un lēti, bez lielas skunstes

un pūliņa, var būt brūķējami priekš skunstīgas ap-

pludināšanas; un tā zemkopis iespēj pēc patikšanas
druvu par purvu pārvērst, kas priekš rīsu kop-
šanas visai ir vajadzīgs.
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Vai tādas zemes bagātība ir caur skunsti un kop-

šanu panākta, kas te jau tūkstošiem gadiem pastāv,

jeb vai viņa šim vidum pieradīta, to negribu izdibi-

nāt, bet caur to zemkopība tautai ir ienesīga un pa-

tīkama palikuse. Mālu saturējums šejienes uzpludi-
nātā zemes kārtā, mērenais klimats (gaisa siltums)

un ūdeņa bagātība, vis tas palīdzēja še zemkopībai
jauki uzzelt.

Strādīgie, sātīgie un saprātīgie Japānas iedzīvo-

tāji rūpīgi zināja šos no dabas dotos labumus brūķēt
un saprata zemkopību pēc visprātīgākās vīzes strā-

dāt, lai gan ar zemkopību Japānā tikai darbojas arāju

jeb zemas kārtas ļaudis; turpretī lielmaņi, muižnieki

un citi augstāku, mācītu kārtu ļaudis pie tās neņem

nekādu dalību. Tur arī nava zemkopības skolas, nava

zemkopju biedrības, akadēmijas, nava laikrakstu jeb

avīžu, kas zemkopīgas zināšanas izplatītu. Bet tur

pa daudz gadu tūkstošiem ļaudis to labāko zemes kop-
šanu iemācījušies un atraduši un nu šī zināšana man-

tojas ticīgi no tēva uz dēlu; un kā tēva tēvs un vec-

tēvs darīja, tāpat dara tagad viņu pēcnākami. Bet ne-

var liegties, ka lai gan japanieši savās teorētīgās zinā-

šanās ir nemācīti, taču savā zemkopības darbā tie eiro-

piešiem ir priekšā.
Par tādām lietām, par kurām pie mums vēl daudz

mācīti vīri sīvi viens piet otru strīdas, kā par provi

par lauku mēslošanu, par tām japanieši jau māk caur

savu zemkopību dot pilnīgu atbildi, jo viņu tauta to

lietu daudz gadu tūkstošus dzīvē ir izprovējūse. Tā

par provi ikviens ieskata Anglijas saimniecību un

zemkopību ar viņas bagātām pļavām, ar lielisku lopu
barības kopšanu, ar trekniem lopu ganēkļiem, ar lielu

guano (putnu mēslu), kaulu un citu mēslu pievešanu

un brūķēšanu, par to vispilnīgāko un prātīgāko. Bet ci-

tādi ir jāspriež, kad pārlūkojam zemkopību Japānā,
bez pļavām, bez lopu barības kopšanas, kad redzam

saimniecību, kurā nav neviena lopiņa, kura nebrūķē
ne guano, ne kaulus, ne rapša izspaidus jeb zalpēteri.
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Kāds izslavēts angļu zemkopis teica šādus likumus, kā

to visaugstāko gudrību pie zemes kopšanas: jo vairāk

ir ēdināmu lietu, jo vairāk ir gaļas; jo vairāk ir gaļas,
jo vairāk ir pametu (mēslu), jo vairāk ir mēslu, jo
vairāk ir labības. Japanietis tādas mācības nezin'; viņš
tik turas pie šādas neapstrīdamas taisnības: zeme ne-

var pastāvīgi bagātus augļus nest, ja viņu pastāvīgi

nemēslo; vienu daļu no tām mantām, ko es zemei ar

augļiem atņemu, viņai atdod pate daba (še viņš ar to

saprot gaisu un lietu), tas cits man pašam ir zemei

jāatdod; kādā vīzē es viņai to atdodu, ir'viss vien-

alga, ja tikai tas stādiem var derēt par barību. Ka

zemes augļiem ir papriekš jāiet caur cilvēka rumpi,
iekam tie atkal nāk savā pirmajā vietā, druvā, to ci-

tādi nevar ieriktēt, jo cilvēks viņus priekš savas ba-

rības kopis. Ka pie tam vēl lopi par vidutājiem va-

jadzīgi, to japanietis nemaz nesaprot. Cik daudz tē-

riņa un darba ir jāpavalkā, lai zemes augļus papriekš

lopiem apēdinātu, kas jāaudzina un jākopj ar daudz

rūpēm un pūliņiem un laika kavēšanu. Vai nav pra-

stāki, tā japanietis spriež, kad cilvēks pats apēd la-

bību un pats sagatavo mēslus priekš zemes. Zināms,

ka šīs abējādās zemkopības vīzes izteikdami nebūt ne-

gribam mūsu zemkopību smādēt un japāniešu uzteikt.

Kas pie mums derīgs, var citur nederīgs būt, un

otrādi. Bet japāniešu zemes kopšanas vīze pie viņiem
tā labākā, to nevaram liegties. Un ka japanieši bez

lopiem iztiek, uz to viņus piespieda viņu ticība, tā jā-
panietim aizliedz gaļu par barību brūķēt, kā arī visu

citu barību, kas no lopiem ceļas — pienu, sviestu,
sieru. Un tas īsts mērķis, kādēļ mēs lopus turam, ir

gaļa, piens, sviests, siers. Tāpat arī aitas neatnestu

nekādu īstu labumu, ja viņas tikai villas dēļ vien tu-

rētu. Otra vaina, kādēļ lopus Japānā netura, ir ļoti
mazie zemes gabali priekš īpašas saimniecības, no kā

katra familija pārtiek. Tādazemes izdalīšana mazos

gabalos pastāv Japānā jau no vecveciem, neatmina-

miem laikiem. Katrai tādai saimniecībai ir tikai pa
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3 līdz 7 pūravietām zemes, šie mazie gabaliņi ir al-

laž ar grāvjiem izgrāvjoti, lai varētu pēc vajadzības
ūdeni pievest un lauku appludināt, jeb atkal ūdeni no-

laist ; tādēļ tik reti kur atrod kādu plašāku lauku, kur

diezgan būtu rūmes pareizi ar lopiem strādāt.

Pie mums šīs lietas un ieriktes ir savādas. Mēs ti-

cam, ka bez labas gaļas barības cilvēks nevar būt

stiprs un veselīgs, lai gan redzam, ka ir mūsu strād-

niekiem, kam spēks un veselība jo vairāk ir vajadzīga,

jāpaliek daudzkārt gribot negribot šinī lietā tā sakot

par budaistiem, jeb tādiem, kas gaļu neēd. Saimnie-

cības zemes gabali pie mums tik lieli, ka pie viņu ap-

kopšanas ar vienīgu rokas darbu ne domāt nevaram

pietikt; bez tam mūsu zeme nes tādus augļus, kuru

vērtība arī varbūt neatsvērtu tikai vienīgi cilvēku

roku darbu. Tāpēc pie mums lopu kopšana cieti sader

kopā ar zemkopību.
Japānā, kā jau pieminējām, lopus netur, un tas vie-

nīgais mēslu (s ...) gatavotājs ir pats cilvēks; tā-

pēc tās visu lielākās rūpes japanietis tura par cilvēka

pameta krāšanu, uzglabāšanu, pagatavošanu un brū-

ķēšanu. šinī lietā ir mēs varam daudz ko no japanie-
šiem mācīties un tādēļ to plašāki aprakstīsim.

Atejamās vietas japanietis būvē rūpīgi un gan-

drīz glītāki nekā citas ēkas, un tā, ka lai taīs nepietop
ne lietus, ne vējš. īpaša sēdekļa pēc eiropiešu vīzes

atejamās vietās nav, bet tikai grīdā garens četrkantīgs
caurums. Pats kambarītis ir rūpīgi glīti uzkopts, ar

laķierētām sienām un katrs savu darbu tanī nodara

tupus un ar tīrību. Ir pie tiem nabagākiem ļautiņiem
kambarīši it smuki skaidri. Pie mums īpaši taisītu

atejamu vietu uz zemēm vai pavisam trūkst, jeb viņas
taisītas priekš sēdēšanas, ko ir pie mums ļaudis nemīl,
un tādēļ pustupu drīz visu nogāna. lerikte pēc japā-
niešu vīzes būtu daudz derīgāka.

Apakš kambarīša grīdas ir trauks priekš pametu

sakrāšanas; tas ir vai nu koka toverītis ar osām, lai

varētu bomi izšaut cauri, kad to grib iznest ārā, jeb
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koka toverīša vietā ir mālu trauks; Japānas māls

priekš tādiem traukiem ļoti der lieti. Kad toveris ir

piepildījies, tad viņu iznes un ielej īpašos lielos ku-

blos, jeb varen lielos mālu podos, kas vai uz paša lauka

jeb arī sētā gandrīz līdz pašai augšai ir ierakti zemē.

še mēslus īsteni pagatavo priekš lauku mēslošanas. Tas

notiek tādā vīzē: Pametas bez kādas citas pieliekas

sašķīsta ar ūdeni, tā kā visas cietas lietas caurmaisot

pilnīgi izdalās. Pie lietaina laika mēslu kublus apsedz
ar vāku, bet jaukā laikā viņus atkal atsedz, lai tiem

pietiek saule un vējš. Cietas daļas nogulst uz dibenu

un ūdens izgaro. Pa starpām pielej atkal jaunu krā-

jumu no atejamās vietas; tad arī no jauna uzpilda
ūdeni un visu rūpīgi caurmaisa. Tāpat dara jo tālāk,

kamēr kublis pavisam piepildījies; tad visu no jauna

pārmaisa un atstāj mierā kādu laiku, divi, trīs nedē-

ļas, jeb kamēr vajadzīgs tos brūķēt; bet nekad šie

mēsli netiek brūķēti friši priekš mēslošanas. — Mēs

redzam, ka šādā vīzē mēslus pagatavodami japanieši

nerūpējas par izgarojamām daļām jeb gāzēm, p. pr.

par amonijaku, kas slāpekļa dēļ stādiem ir derīgs, bet

tie jo rūpīgi sargā visas neizgarojamas lietas no tē-

riņa caur izskalošanu un projām aiztecēšanu.

Zemkopim ir jāaizmaksā sava rente un citas va-

jadzības, tādēļ tam jāpārdod viena daļa no saviem ze-

mes augļiem; šie zināms neatnāk atpakaļ viņa ateja-
mās vietās un tādēļ arī netiek uz viņa lauku.

'

Caur to

laukiem taču, lai ar' pamazīt, vajag noliesēt jeb nopli-
cināti es. Tādēļ japanietis katrā vietā, kur viņa druva

aizsniedz līdz lielceļiem un takiem, nostāda podus un

toverīšus, zemē ieraktus, lai ceļa gājēji un braucēji
viņus brūķētu. Un mēslu vērtība ir tik dziļi atzīta

tiklab no augstiem kā no zemiem, ka tādas ieriktes

labprāt visi brūķē, un nekad Japānā neredzēsi mēslu

kaut kur nevietā pamestu. Pie mums diemžēl tiek

caur šo dārgu mantu tikai visi pakšķi un citas vietas

noķēzītas.
Bez pieminētiem mēsliem brūķē priekš lauku mēslo-
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šanas vēl daudz citas lietas, kas nenāk no lauku zemes

un tādēļ dažus varbūt pazaudētus mēslājus no ārienes

atlīdzina. Visas upes, strauti, kanāli un it īpaši lie-

lais pulks jūras ieloku mudžin mudž no zivīm; zivis

japāniešu ticība atvēl par barību brūķēt un japanieši
arī šo atvēlēšanu valkā pilnā mērā. Zivis, vēžus, glie-
mēžus japanieši apēd lielā vairumā un tas beidzot nāk

viņu laukiem par labu.

Zemkopis Japānā taisa arī kompostu (dažādus mē-

slus vienkopā pūdētus). Lopus neturēdamam viņam

jābrūķē un jāpārvērš salmi priekš mēslošanas bez lopu

palīga. Tādēļ viņš no kapātiem salmiem, rugājiem,

pelavām, uz ceļa sakrātiem zirgu mēsliem, sviklu lak-

stiem un struņķiem, batatu un jamšu čaumalām, un

visvisādām atmetām saimniecībā taisa kompostu, vi-

sas virsminētās lietas ar maurāju caurmaisīdams, ma-

zās čupiņās samezdams, tās aplaistīdams un ar salmu

jumtiņu apsegdams. Tāpat arī sakrāj gliemēžu vā-

kus gan no upēm gan no jūras krastiem un liek kom-

posta čupās, čupas pa laikam aplaista ar ūdeni un

pārsvaida; trūdēšana iet pie stipra saules siltuma drīz

uz priekšu.
Japanietis tīko sevišķi uz to, ka varētu drīz no brū-

ķētiem mēsliem panākt augļus. Tāpēc viņš, aprak-
stītā vīzē mēslus pagatavinājis, 1) savus mēslus, tas

ir mēslus no atejamām vietām, brūķē arvienu šķīstā
izskatā, tos citus — kā iespējams ; 2) viņš arvienu

mēslo pēc sēšanas (Kopfdūngung). Kad dodas pie
sēšanas, lauku apstrādā vagās; sēklas top vagā iesē-

tas ar roku; uz viņām uzber mazu kārtu it smalki sa-

berzta komposta un bez tam vēl aplej ar mēsliem no

atejamām vietām, ko papriekš caur ūdens pielie-
šanu ir it šķīstus padarījuši. Sašķidrošana ar

ūdeni notiekas spāņos, kuros mēslus no liela krājuma
uz lauku aiznes; tik tādā vizē var panākt vajadzīgu
vienādību mēslu maisījumā ar ūdeni. Mēsli top brū-

ķēti jau pilnīgi satrūdējuši, tāpēc arī nav neko bīties

viņus sēklai uzlejot, turpretī caur to tiek stiprinātas
pirmās saknītes iztīšanās.
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Visas šīs brūķes, kas Japānā ieviesušās, pie mums

gan nebūs ievedamas; bet taisnība ir, ka no japanie-
šiem mēs daudzvaram mācīties un viņiem pakaļ darīt;

mēs varētum daudz ko pēc viņu vīzes pārgrozīt, ska-

tot zināms pēc mūsu zemes dabas.

Sevišķi mums jāliek vērā, ka japanietis 1) mēslo

pēc sēšanas (Kopfdungung), priekš ka visādā vīzē top

paģērēta sēšana un kopšana rindās; 2) brūķē mēslus

šķīstus un 3) vēl jāpiemin, ka japanietis neko nekojrj
bez mēslošanas.

Katram sējumam jeb katram augam japanietis
dod tik tādu mēslu vairumu, cik viņam ir vajadzīgs
priekš pilnīgas pieaugšanas. Viņa prātā nemaz ne-

stāv zemi apbagātot, priekš nākošiem sējumiem; viņa
vēlēšanās ir, lai dabūtu labu pļāvumu no sava tagadējā
izsēj urna.

Japanieši mēslo priekš katra sējuma un papuve vi-

ņiem nemaz nav pazīstama, tāpēc viņi arī katra gada
mēslu krājumu brūķē tā, ka viņš lai iztiek priekš vi-

siem laukiem: tas ir iespējams tik pie kopšanas rin-

dās un pie zemes mēslošanas tik ap iesētiem graudiem.

Japanietis nevarētu izbrīnēties vien un nosauktu

mūs par ļoti neprātīgiem zemes kopējiem, ja redzētu

mūsu salmaiņus mēslus un. viņu izšķērdēdamu izmē-

tāšanu pār visu mēslojamo lauku.

Pilsētas mēsli (t. i. visvairāk ļaužu pameti) netop
nekā skunstīgi pārvērsti gar guano jeb pudretu; kā

viņi ir, savā dabīgā izskatā un būšanā, tā tie katru

rītu un katru vakaru tiek aizvesti no pilsētiem uz cie-

miem, lai pēc kāda laika atkal atgrieztos uz pilsētām

atpakaļ vai pupu, vai sviklu jeb citā kādā izskatā. Rī-

tos agri tūkstošiem laivu peld pa pilsētu kanāliem,

smagi pielādētas ar mēslu toveriem, un aiznes tos us

visām pusēm, šis ir tas īstais pasts priekš mēslāju

pārvešanas, kas taisni noliktā laikā atnāk un aiziet,
un nevar liegties, ka par ornieku pie tāda pasta būt, ir

diezgan mocība. Vakaros jūs satiekat garas rindas

ciemu arāju, kas rītos atnesa uz pilsētu zemes augļus
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un uz mājām iedami nes divus spāņus ar nestāvām,

pilnus ar mēsliem tanī frišā nepārvērstā izskatā, kādā

viņi mēdz būt atejamās vietās. Ores, kas no 50 jeb 60

jūdžu tālumā uz galvas pilsātu aizveda sava gabala
fabriku izstrādājumus (zīdu, elju, laķierētas preces),

atpakaļ braukdamas ir piekrautas ar spāņiem un

groziem, arī pilniem mēslu; bet pie tādas pārvešanas

rūpējas ņemt tikai cietus pametus.
Mūsu lielās saimniecības tāpat pārdod savas ze-

mes spēku, t. i. viņas pārdod labību, sviklus, kartu-

peļus, bet ores, kas šos zemes augļus aizved uz pilsētu

jeb fabriķi, atgriežas uz mājām tukšas, — viena daļa
no zemes spēka jau caur to ir pazaudēta. Otra daļa
no zemes izstrādājumiem top brūķeta lopiem par

ēdamo; bet nobaroti lopi, piens, sviests un villa arī iz-

klīst pa pasauli un atpakaļ negriežas — tā otrā daļa
no zemes spēka ir pazaudēta. Pēdīgi trešo daļu no

zemes augļiem pabrūķē pats zemnieks jeb zemes vald-

nieks un strādnieki; šī daļa varētu iet pilnīgi zemei

par labu, ja mācētum rūpīgāki, saprātīgāki, pa japa-
niski viņu lietā likt un sakrāt. Vai var kāds aplieci-
nāt, ka mūsu saimniecībās mēsliem no atejamām vie-

tām ir jel kautkāda vērtība? Es ticu, ka saimniecībā,
kurai ir 1000 pūrvietu, knapi tik daudz sakrāsies mē-

slu no atejamām vietām, ka iztiktu priekš puspūra-
vietas. Tādā vīzē pie mūsu tagadējās saimniecības ie-

riktes zemei top atdota mēslos tik maza daļa no tā

spēka, ko mēs no viņas ņēmām pļāvumā jeb augļos —

ļoti maza daļa, ja atgādājamies, cik zemes spēka bija
pārdotos graudos, pienā un villā un t. j. pr., un cik

čauganus mēslus mēs laukam atdevām.

Te labprāt atbildēs, ka eiropieši caur savu zemes

apstrādāšanu prot bagātus augļus no savām druvām

panākt. Tas ir taisnība. Bet te klāt mums jāprasa,
vai pēc mūsu tagadējās zemkopības mūsu druvas pa-

stāvīgi izdos tādus bagātus augļus; jeb vai mēs caur

stipru apstrādāšanu no zemes kapitāla (spēka) ne-

vien tos procentus ņemam, bet ir pašu kapitālu arvien
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jo vairāk pabrūķējaan un tā beidzot zemi pilnīgi no-

plicinājām.

Japaniešiem tā sakot zemes kapitāls jeb zemes

spēks paliek neaizkārts un viņi tikai brūķē procentus

no šī sava kapitāla, zemes augļi tur tikai ir procenti

no viņas auglības. Japanieša pirmās rūpes ir, lai viņa
kapitāls nepamazinās, un tādēļ viņš tad tikai no vie-

nas rokas izlaiž savus lauka augļus, kad viņš ar otru

roku atkal savam laukam to vērtību var atpakaļ da-

būt ; viņš nekad no zemes neņem vairāk, kā viņš vi-

ņai mēslos devis. Tādēļ Japānas laukiem nekad nav

tāds kupls izskats, ar kādu dažreiz mūsu lauki mums

acis priecina, Japānā neredzam biezus 3 aršīnas garus

rudzus un kviešus, neredzambrīnišķīgu sviklu (bieti),
kas 100 mārciņas sver, bet kam tik 1 mārciņa cietu

lietu un tas viss cits ūdens; japāniešu druvas mums

nerāda neko svešu, bet viņas tūkstošiem gadiem izdos

arvien pastāvīgus, vienādi lielus un vienādi drošus

pļāvumus jeb augļus.
Ka zemkopība Japānā patiesi ir atsnieguse augstu

pilnību, par to še vēl pieminēsim šādu liecību: Japāna
ir gandrīz vienā lielumā ar Liel-Britāniju (Angļu-,
Skotu- un īruzemi); bet viņas kalnu dēļ tikai puse

no Japānas ir par laukiem un druvām ietaisīta un ap-

strādāta. Taču Japānai ir vairāk iedzīvotāju, un sa-

vus iedzīvotājus Japāna uztur ar savas pašas zemes

augļiem; Anglijai turpretī ik gada jāpērk par daudz

milioniem labība svešās zemēs. Un kamēr tagad da-

žas Japānas ostas ārzemniekiem ir atvērtas, sāka vēl

labu tiesu ēdamu augļu no Japānas izvest.

Līdz šim mēs sevišķi runājām par japāniešu lauku

mēslošanu, tagad pārlūkosim arī viņu zemes apstrādā-
šanu. —Pie mums tagad arī daudz runā un raksta par

dziļu zemes kopšanu, un var gan sacīt, ka tāda kop-
šana gandrīz jau visur atzīta par derīgu. Tikai mūsu

zemkopji pareizi sūdzas, ka dziļu zemes apstrādāšanu
ievedot vajaga ļoti daudz mēslu. Japānā jau no seniem

laikiem un visur pastāv dziļa zemes izstrādāšana un
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tik dziļa, kādu mūsu zemkopji nemaz nevar iedomā-

ties. Japanietim viņa lauka gabaliņš ir ļoti klausīgs
visādā vīzē, viņš to it drīzumā pārvērš pēc vajadzības

šā jeb tā. Šodien par provi uz viņa lauka vēl stāv

pūri; pēc nedēļas viņi jau būs nopļauti un viena lauka

puse nu ir pārvērsta par nopludinātu purvu, kur zem-

nieks līdz ceļiem dubļos brizdams stāda rīsu; otra

laukapuse blakām turpretī stāv tagad kādas 2 jeb 2*/
2

pēdas augstāku par rīsu lauku, tā ir sausa un apsēta

ar kokvilnas stādiem, batatām, jeb ar griķiem. Jeb

arī viss lauka vidus ir pārvērsts par augstāku līdze-

numu un viņam visapkārt sniedzas zemais rīsu lauks.

Ūdenim vajaga rīsu lauku vispār vienādi un sekli ap-

segt, tāpēc zeme ļoti rūpīgi un vienādi jānolīdzina.
Un viss šis darbs ir pāra dienās pabeigts un pada-

rīts no paša saimnieka un viņa familijas. Šāds darbs

tādēļ tik drīzumā iespējams, ka zeme še dziļi jo dziļi
jau irdena. Bez tam japanietim nav jābīstas par nā-

kamiem augļiem, jo zeme ir šādā dziļumā jau sen ie-

kopta un auglīga. Zināms, kur šāda zemes irdenība

un bagātība atrodas, tur arī patiesi ir iespējama
dziļa zemes kopšana.

Japānā sevišķi tas ieradums palīdzēja zemi dziļi
iestrādāt, ka tur visādus stādus un augus kopj rindās;
šis ieradums tur pastāv no neatceramiem laikiem.

Kopšanu rindās ir mūsu zemkopji atzīst par derīgu ;
viens no viņas labumiem, ko labprāt piemin, ir tas, ka

caur viņu aramā kārta dziļāka paliek; ja vairāk nē,
tad taču no dārzniekiem viņa visur pieņemta.

Mēs tikai retus augļus, p. pr. kartupeļus kopjam
rindās; japanietis visu kopj rindās, tik labību kā ci-

tus zemes augļus. Caur šādu kopšanu viņam nemaz

nav jāgudro, kādus augļus būs sēt vien' pakaļ otra,

viņš augļus kopj vienu kopā ar otru, neba nelietīgi
vienu ar otru samaisīdama, bet p. pr. šādā vīzē. Lai

būtum oktobra mēneša vidū; tad vienīgi griķi ieņem
viņa druvu; griķi aug rindās, kas viena no otras kā-

das 2 pēdas atstatu, šīs tukšas starpas bija pavasarī,
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pēc pūru novākšanas, apstādītas ar turnipsu (bietes

zorti); arī turnipss jau novākts un tagad tās starp

griķu rindām top izraktas ar īpašu rīku labi dziļi.
Vienu daļu no tās šādā vīzē uzirdenotas zemes piemet

pie griķu rindu malām, kas tagad pilnos ziedos. Tā

uzrokot starpas dabū vagu, kurā sēj rapšu (eljas

augu, no kā sēklām spiež elju) jeb pelēkos zirņus; pēc
sēšanas apmēslo sēklu tādā vīzē, kā jau pirmāk iztei-

cām, un pēdīgi iesējumu un mēslus apsedz ar plānu

zemes kārtu. Kad rapss jeb zirņi uznākuši un 1 jeb
2 collas augsti paauguši, tad griķi jau ir ienākušies un

gatavi priekš novākšanas. Kad griķi novākti, tad tās

rindas, kur viņi auga, uzrok, uzirdeno un ar pūriem

jeb ziemas rapšu apsēj. Tādā vīzē Japānā apaļu gadu
iet sējums pēc sējuma, novākšana pēc novākšanas.

Viss viena alga japanietim, kāds auglis bija priekš ta-

gadējā sējuma; kāds auglis katru reiz sējams un ko-

pjams, to nospriež saimnieka vajadzības, gadalaiks un

mēslu vairums, kāds tagad pie rokas. Kad nava mē-

slu, tad starpas paliek neapsētas, paliek tik ilgi par

papuvi, kamēr sakrājas vajadzīgais mēslu vairums.

Tādā vīzē viss gatavais mēslu krājums tūliņ katrā

laikā iet brūķē un tādēļ viņu kapitāls nepaliek guļot

bez pelnīšanas; un zemei netiek pāri darīts: cik spēku

zeme caur mēslošanu dabūjuse, tik daudz viņa atdod

augļus un netop noplicināta.
Šādazemkopība jo pilnīgāki top vesta ap lielām pil-

sētām, kā ap Jeddo pilsētu, auglīgos klajumos un lau-

kos ap lielceļiem; te sējums nāk pēc sējurna,mēslošana

pēc mēslošanas. Turarī zemes gabals izdod daudz vai-

rāk augļu, nekā vajadzīgs priekš pašiem kopējiem, un

šī pārākā daļa iet uz pilsētām. Tādēļ nu gan paša
mēsli vien' vairs neatsver to atņemtu druvas spēku,
bet lielas pilsētas tuvums un podi gar ceļiem atkal pil-

nīgi trūkumu izpilda.

Japanietis labprāt neapmetas kalnos, bet arvien

vairāk ciena lejas, jo uz kalniem grūti nākas mēslus

iegādāties un no ceļagājējiem un no pilsētām tur ne-
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būt nevar mēslus dabūt. Taču atrod arī dažas saim-

niecības kalnos uz līdzeniem augstumiem, tālu no liel-

ceļiem, kas acīm redzot nesen ietaisītas, laikam, ka

ļaudis arvien vairumā iet, vecās zemes vairs nepie-
tiek. Tādās saimniecībās lauks ir allaž aizņemts no

viena paša auga, bet rindas ir tik tālu atstatu viena no

otras, ka starprindās diezgan rūmes būtu priekš otra

sējuma. Bet pie tik platām starprindām ir iespējams
zemi priekš nākošā sējuma labi uzirdenot un pagata-

vot; bez tam tagadējs augs, allažiņ ar prišu zemi ap-

sitot, dabū vairāk barības, nekā caur kādu citu kop-
šanas vīzi. Tā iesākumā tikai puse no lauka (t. i. tik

daudz, priekš cik mēsli ir) nes augļus, bet šī puse pie
tādas platas rindu kopšanas taču ienes vairāk augļu,
nekā kad vienu pusi biezi apsētu un otru pamestu pa-

puvē. Mēsliem vairojoties jeb mēslus no ārienes pie-
vedot, ir iespējams arī tās starpas pamazām apsēt, tā

kā tik viena trešā jeb cetortā daļa paliek papuvē; ar

laiku beidzot panāk tik daudz mēslu, ka viss lauks,

cauru gadu, visās rindās tiek apsēts.
Cik savādāka ir šāda lauku kopšana par mūsējo.

Kad mēs plēsumus ietaisām, tad iesākumā novāķam
3 jeb 4 pļāvumus,bez kā lauku kādreiz būtu mēslojuši;
mēs tad tik sākam mēslot, kad zeme izsūkta. Japanie-
tis tad tik sāk jaunu zemi kopt, kad viņam jau ir kāds

mēslu vairumiņš; šo mēslu kapitālu viņš ieliek zemē

un ņemtadno viņa augļus. Eiropietis turpretī nocērt

gabalu meža, izlauž celmus un saknes, pārdod baļķus
un malku; vēl nava gan; pēc tam viņš pārdod zemes

spēku trijos labības pļāvumos, ko no jaunās zemes da-

būjis bez kādas mēslošanas. Varbūt viņš dažreiz zemi

vēl jo vairāk izsūc caur pieliktu guano. Japanietim
nenāk prātā jaunas zemes spēku papriekš izšķērdēt,
viņš zemei tūlīt dod, ko viņš no tās grib ņemt un tā-

dēļ viņš pirmo zemes spēku savam laukam patura jo-
projām.





Mūsu tēvzemes aprakstīšana.

Kurzeme.

Kurzeme satiekas: ziemeļos ar jūru un Vidzemi;
rītos ar Vitebskas guberniju; dienvidos ar Leišu zemi

un Prūšu valsti; un vakaros visgarām atkal ar jūru.
Lielumā viņa iznes 500 (ģeogr.) kvadrātjūdzes

jeb 24 tūkst, kvadrātverstes*) un pa šo laiku tai

560 tūkst, iedzīvotāji piemājo, no kuriem

1) 460 tūkst, latvieši,
2) 45 tūkst, vācieši,

3) 22 tūkst, žīdi,
4) 10 tūkst, poļi, pilsātos un Augškurzemē,

5) 8 tūkst, leiši, Dinaburgas kirspēlē un ap Pa-

langu,
6) 12 tūkst, krievi, pilsātos un Augškurzemē,
7) 2300 lībieši, Dundagas un Popes daļā gar jūr-

malu, un vairāk kā

8) 200 čigānu, kas apkārt vazājas zirgus mīdami,
jērus zagdami un ļaudis krāpdami.

Ne visi šie savādie ļautiņi vienādā vīzē savu Dievu

godā un pielūdz, bet katrs pēc savas īpašas ticības, un

šādas ticības ir kādas 6 mūsu dievbijīgā Kurzemē.

1) Lutera ticība ar vairāk kā 460 tūkst, māce-

kļiem,
2) katoļi 56 tūkst., jo vairāk Augškurzemē un

Alšvangā pie Kuldīgas,

*) 1 ģeogr?fīga kvadrātīga □ jūdze iznes 49 kvadratīgas
Q verstes. 1 □ verste = 306/.i pūravietas = 104Ve di sētiņas.
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3) ebrēji 22 tūkst.,
4) krievi 12 tūkst.,

5) raskoļnieki (no krievu tautas) 4 tūkst., un

6) reformāti mazums.

Kalni.

Saprašanas dēļ. Par kalniem mēs tos mazos šau-

ros zemes gabalus saucam, kas ātri, lielu gubu vizē

pār apkārtēju vidu jeb līdzenumu jo augstu izceļas un

kuru augstums tādēļ katram tūlīt acīs krīt; bet ja
kāds vesels plašs zemes vidus pamazām saceļas un

tāļu jo tāļu vienā augstumā stiepjas, tad mēs viņa
augstumu nebūtnemanām un tāpēc labprāt visus kla-

jus līdzenumus par zemiem turam. Taču pie kalnu

mērošanas mums arī katra līdzenuma augstums vērā

jāliek, jo kad no diviem vienādiem kalniem viens aug-

stā un otrs zemā vidū atrodas, tad tā pirmā kalna virs-

gals augstāku stāvēs, nekā tā otrā. Tādēļ kalnu virs-

galu augstumus vienu ar otru gribot salīdzināt, mums

nevis katrs no sava apkārtējā vidus, bet visi no vien-

līdzīgās gruntēs līdz čukuram jāmēro; un šī vienlī-

dzīgā gruntē ir jūras ūdeņa līdzenums, kas pa visu

mūsu zemes lodi vienā augstumā stāv. Tāpēc arī visi

kalni un zemes augstumi šinī grāmatiņā no jūras vir-

sus rēķināti. To vērā likdami, mūsu lasītāji nebrīnē-

sies, kāpēc daži kalni, kas tiem ļoti augsti izlikās, taču

še zemāki rēķināti par citiem daudz mazākiem no iz-

skatās : tie pirmie, kauču gan paši diezgan prāvi bū-

dami, stāv zemā vidū, tie otrie turpretī, paši zemi bū-

dami, augstā vidū, caur ko arī viņu virsgals augstāku
pār jūru.

Lai gan no augstiem kalniem Kurzemē nav ko ru-

nāt, taču gadās arī vietām vidi, kas līdz 600 pēdas
augstumā pār jūru izceļas, še nu gribam tos pašus
mums piešķirtos kalnu vidučus un viņu augstumu īpaši
aplūkot, un iesāksim no

Augšzemes (Oberland), kur virspus Dinaburgas
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kāds kalnu strēķis no Leišiem velkas iekšā un starp

Daugavu, Ņemunu un Lielupi, abās pusēs no šām upju

ielejām pavadīts, tālāki pret ziemeļiem stiepjas, ar-

vien jo zemāku noslīkdams. Ilūkstes daļa ir tā aug-

stākā šinī kalnu strēķī, vietām līdz 500 p. pār jūru,
un bez tam īsti nelīdzena, ļoti kalnaina un lejaiņa;
bet tāpēc arī daudz dabas jaukumiem apdāvināta. Ar

staltiem, kupliem kokiem apauguši kalnu gali un

starp viņiem jaukas, glīti un rūpīgi apkoptas ielejas
ar daudz diženiem ezeriem (p. pr. Sventes, Meduma,
Lauces un citiem) šo vidu ļoti pušķo. Košuma dēļ
te īpaši pieminēsim grezno Taborkalnu pie Dauga-

vas malas, uz kura tāļu jo tāļu to apkārtējo gabalu

pārredz; Sventes jaukos kalnus, dziļo Susējas ieleju
ar daudz jaukiem ezeriem, no kuriem Susējas upe

ceļas, un košo Vilkupes leju starp Asariem un Gār-

seni.

Sērpils daļa paliek jo līdzenāka, lieli purvi un meži

tur tāļu jo tāļu stiepjas, cieta sausa zeme salu vīzē

pār šiem purviem saceļas un reti kalnu gali stāvu un

brangi augstu no viņiem izšaujas, kā p. pr.

Spērjāna kalns, uz kura tāļu tos apkārtējos
tumšos mežus un tukšos posta purvus pārredz, un

Pilskalns, abi netāļ no Sunākstes baznīcas;
stāvu izceldamies Zilais kalns pie Pikstes mui-

žas; smuki apaļš Sudraba k. netāļ' no Sērpils
baznīcas;

Ormaņa kalns (513 p. augsts) pie Saukas

baznīcas;

Arbi d ā n ak. (413 p.); un

Grebļa jeb Gribuļu k. (420 p.) pie Seces.

No Seces šis kalnu vidus sāk jo vairāk noslīkt Vecās

muižas (Neugut) un Baldones kirspēlēs, un tik pie
Baldones vēl prāvs

Ceplīša jeb šmugaulu kalns izceļas uz

Ķekavas krasta.

No turienes nu ietopam lielā zemā līdzenumā, kura

vidū Jelgava stāv un kas pie šī pilsāta tik 15 pēdas
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pār jūru augstāks. No Jelgavas pret dienvidiem tas

pamazam saceldamies vēl stiepjas labu gabalu Leišos

iekšā. Lielupe ar savām daudz mazām upēm tek īsti

pa pašu šī klajuma vidu, piešķir tam spirgtu rasu un

dara to varen auglīgu, ka kvieši pa pillam augun visa

cita labība un saknes un dārza augļi padodas. Bet

kad no Jelgavas tālāk pret ziemeļiem staigājam, tad

drīz atsniedzam lielas purva un sila vietas, visvairāk

pret Babītes ezeru, kur tas lielais tīrelis plešas.
No Jelgavas pret vakariem dziļāki Kurzemē iekšā

devušies, uzejam atkal dažu augstu vidu, vietām 500p.

pār jūru stāvošu. Tā viens jo augsts kalnains un le-

jaiņš strēķis pusapaliski stiepjas no Sebru ezera un

Slagūnes uz Pētervaldi, Īli un Liel-Auci, kur tas

ibrangi augstu izceļas un tad dodas tālāk uz Sirmeli,
Jaun- un Vec-Zvārdi un Lemzeri. Tie augstākie kalni

šinī strēķī ir: Lapšu kalni pie Liel-Auces mācī-

tāja muižas, Pica birze un Sudraba k. pie

Ķerkliņa ezera. Tai pret šiem augstumiem zemā vidū

starp Sebru un Cieceres ezeriem un Liel-Auci atrodas

lieli purvi un daži brangi ezeri, no kuriem tas prāvā-

kais Auces ezers. Ārpusē šis kalnu strēķis pret dien-

vidiem un vakariem ātrāki nokrīt; pret ziemeļiem un

rītiem turpretī tas stiepjas platumā, pamazām ze-

māku noslīkdams un īpašus kalnu zarus no sevis iz-

laizdams. Tā viens zars stiepjas no Liel-Auces pār
Ciroli, Jauno Sesavu un Apguldi uz Dobeli; kāds otrs

pie Kalna muižas jaukos pakalnos saceļas. Bet īpaši
jāpiemin tas lielais zars, kas pret ziemeļiem iztek un

no Saldus (Frauenburg) pār Gaiķiem, Plāņiem, Zanti

un Zemīti līdz Kandavai un Sabilei stiepjas, kur tas

(īpaši pie Sabiles un Rendes) jaukos Abavas krastos

nokrīt. Viņa augstākā daļa pie Zantes Alkšņu kroga
iznes 480 pēdas pār jūru. Otrā pus' Abavas šis kalnu

strēķis tālāki izplešas gan pret Tukumu, kur Milzu

kalns 344 p. augsts, gan pret Talsiem, kur ar ko-

kiem apauguši kalni un starp viņiem dziļas lejas pa-
pillam. Cukura k. pie Talsiem, tas augstākais no

viņiem, ir pārāk par 300 pēdām.
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Aiz Ventas saceļas pie Embotes it brangi augsti

kalni, kas smuki ar kokiem apauguši un kuru starpās

jaukas ielejas plešas, tā kā šis vidus tām jaukākām
vietāmKurzemē pieskaitāms. To augstāko kalnu, no

590 p. augstumā, sauc par Krievu kalnu un tura

par to augstāko kalnu Kurzemē.

Šis kalnu strēķis stiepjas tālāk gar Ventupret zie-

meļiem arvien jo zemāku noslīkdams; kauču gan pie

Snēpeles un Vārdupes vēl Sudraba kalns izce-

ļas augstāki par 400 p. No turienes viņš velkas pār

Kurmāli un Alšvangu uz Ēdoli, kur daudz kalnu gali

izceļas starp jaukām ielejām un košiem ezeriem

(Ozola k. 270 p.); un tālāku pret Venzavu no-

slīkst zemā līdzenumā.

Kurzemes ziemeļa gals pa lielākai daļai zems, pur-

vaiņš un mežaiņš līdzenums. Tik pie Popes vēl izce-

ļas kāds mazs gabals kādas simts pēdas augstāku pār

apkārtējo vidu; un Dundagas daļā pieminami plašie
Slīteru kalni, kas savā augstākā vietā pie Slī-

teru muižas 180 p. it stāvu pret jūru nokrīt un tāpēc

kuģiniekiem labi pazīstami.

Ūdeņi.

Jūras.

Kauču Kurzeme pret vakariem un ziemeļiem vis-

garām ar jūru satiekas, taču ostas tik divas Kurzemē

atrodamas, Liepājā un Ventspilī. Vecos laikos esot

arī vēl Svētupe, Roja, Irbe un Sakas upe par ostām

derējušas, bet tagad diemžēl par daudz ar smiltīm

piedzītas un seklas savā grīvas vietā. Arī Ventas

osta bij jātīri no smiltīm un jātaisa dziļāka.

Ezeri.

Ezeri pa visu Kurzemi vairāk kā 300, no kuriem

Augškurzemē vien kādi 200 skaitāmi, kur Mc -

duma, Sventes, Subates, Saukas ua
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Vēzīša ezeri tie lielākie. No citiem Kurzemes eze-

riem īpaši pieminami:
Usmas ezers, tas lielākais ezers Kurzemē,

12 verstes garš, 5 verstes plats un 35 verstes apkārt

un pa lielākai daļai 12 asu dziļš. Viņš uzņem daudz

upeles un izlaiž no sevis lielo Irbes upi, kas vēl pēcāk
caur Puzes ezeru cauri tek. šinī Usmas ezerā izceļas
4 salas, uz kurām branga zāle aug. Tā lielākā iznes

7 verstes apkārt un top apdzīvota. Viena otra vēl

tamdēļ pieminama, ka te 1727. gadā kāds Sakšu grāfs
Morics kara laikā pret krieviem apcietinājās un skan-

stes uzmeta.

Engures ezers pie pašas jūrmalas, citkārt

18 verstes garš un 3 verstes plats. Bet tagad, kur

priekš kādiem gadiem viņam jaunu iztekamu vietu iz-

raka, kauču gan nav pavisam nolaists, taču ļoti no-

placis un it mērens sarucis. Tais nosausinātās krasta

malās daudz zītara atrada un tāpēc drīz daudz žīdu

sakrājās viņu meklēt vai uzpirkt. Citi gabali bijuši
tik lieli, ka maksājuši 10, 12 līdz 50 rubļu. Teic, ka

esot arī tādu zītaru uzgājuši, kas jau par dažādiem

rīkiem un rotām bijis izstrādāts. Varbūtka vecos lai-

kos tur laba andeles vieta bijuse.
Citureiz Dundagas daļā arī bij kāds prāvs ezers

pie pašas jūrmalas, ko Dieviņa jeb Vīde1 c s

ezeru sauca. Bet viņa iztekamo vietu sāka arī ur-

bināt un rakt, kamēr šim Dieva laistam ezeram par
to sirds apskrējās un viņš 1838. gadā pats dusmīgi
šņākdams un krākdams noskrēja jūrā. Arī tur kādas

nekādas, gan vara gan citas lietas atrada un dažādus

brieža ragus, gan satrūdējušus, gan tik prišus kā pat-
laban no brieža galvas kritušus. Daudz vietas jau
otrā gadā pēc tam varēja apsēt un tagad tur viscaur

gan lauki, gan pļavas, tākā tur īsti vienu mazo muižu

varēja ietaisīt.

Liepājas ezers citādi labi prāvs, 15 v. garš

un 2v. plats, bet ļoti sekls un staigns. Viņa plašā iz-

teka jūrā der Liepājai par ostu.
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Netāļ' no Liepājas ir Papes ezers, kas ar-

vien jo vairāk izsīkst un tagad pa lielākai daļai ar nie-

drēm apaudzis. Bet meža pīles un citi ūdens putni
te papillam. Arī laba tiesa gulbju te piemājo.

Jo prāvs ir arī D v r b c s c z c r s, no kura Durbes

upe iztek.

Vēl pieminami Cieceres, Ķerkliņu, Au-

ces un Sebru ezeri, kas visi augstā vidūatrodas.

Šiem vēl pēdīgi pieskaitīsim Sasmakas un Lub-

Ezeres ezerus.

Upes.

Gandrīz visām mūsu upēm ļoti daudz un dažādi

vārdi, jo pie ikkatras muižas un mājas tās citādi

mēdz nokrustīt; bet daudz arī tādu, kam nekāda cita

vārda nav, kā tik „upe" vien. Tāpēc ļaudis ari reti

zin', kurp viņu upe nāk un uz kurieni tā vēl tek. šinī

grāmatiņā mēs katru upi viscaur ar to vārdu nozīmē-

jam, kas tai galā pie viņas iztekas jūrā, ezerā vai

citā kādā upē pielikts.

I. Daugava tek gar Kurzemes robežām un uz-

ņem no Kurzemes kādas 14 mazas upeles, no kurām

tās lielākās: Lauces, Ilūkstes, Pikstes, Seces upe,
Bērze un Ķekava, (Vairāk par Daugavu skaties pie
Vidzemes.)

11. Lielupe dabū savu vārdu pie Bauskas, kur

tās divi prāvās upes Ņemuna un Mūsa savie-

nojas, un tek no turienes 100 verstes caur Kurzemi,
vēl kādas 50 upeles uzņemdama. Pret jūru, netāļ' no

Slokas tā ieiet Vidzemes daļā un gar pašu jūrmali te-

cēdama pēdīgi izgāžas jūrā un Daugavas grīvā. Mūsa

un visvairāk Ņemuna, no augstiem vidiem nākdamas,
ļoti strauji savā akmiņainā upes vietā tek; bet pie
Bauskas Lielupē savienojušās, no turienes tai zemā

līdzenumā un lēzenos krastos it lēnām uz priekšu do-

das un tāpēc ik pavasara tos purvainos vidus pa abām
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pusēm lieliskām pārplūdina. No tiem lieliem mežiem

pie Mūsas un Ņemunas, un viņu pietekām Susējas un

Vēzītes, tāpat arī lecavas ikgadus malkas plosti nāk

pa Lielupi uz Jelgavu un Rīgu.

Lielupes pietekas:

kreisā pusē:

1) Svite,

2) Sesava,

3) Vircava,

4) Platone,

5) Svēte ar Tērvetes un

Auces upi,

6) Slokas upe, kas pie
Tukuma ceļas, caur

Valguma un Kangara
ezeriem tek, kamēr pie
Slokas iegāžas Lielupē.

labā pusē:

1) Garoze,

2) lecava, kas pie Dau-

dzevas ceļas un augš-

galā Ģirupe sauktatop,

Viņa uzņem arī lielo

un mazo Misēs upi.

3) Babītes ezera iz-

teka.

111. Ventas upe iesākas dziļi Leišos, ienāk pie
Griezes Kurzemē un straujā straumē tecēdama, lau-

žas daudzreiz starp kaļķa un smilts akmiņa krastiem,
kamēr 150 verstes pa Kurzemi tecējuse pie Ventspils
iegāžas jūrā, brangu ostu pilsātam piešķirdama.
Venta ir prāva, dižana upe; bet vietām stāvu pār ak-

miņu ķērkšiem nogāzdamās, kā p. pr. pie Kuldīgas
Rumbā, 6—B pēdas augstu, vietām atkal pār seklu-

miem un smilšu kāpām plūzdama, vēl priekš plostiem,
strūgām un laivām ne visai derīga. Tāpēc uz ķeizara
pavēlēšanu gribēja 1825. gadā Ventu ar Dubisas un

Nemanu upi savienot un viņas upes vietu, kur vaja-
dzīgs — dziļāku rakt, vai kanālus vilkt, lai varētu

strūgas un lielas laivas no dzīļās Leišu un Krievu ze-

mes ar savu labības un citu lietu svētību uz Ventas

ostu nākt, caur ko šis pilsāts īsti būtu cēlies. Bet diem-

žēl 1831. g. šo darbu atstāja un tā tas vēl šodien gul.
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Ventas pietekas.

Labā pusē tā uzņem:

1) pie Griezes Vadaksi ar Ezeres upi, kas no

Odzes ezera nākdama caur Ķerkliņa ezeru tek, ar Līk-

upi un Bruzuli savienojas un pie Liel-Ezeres Vadaksē

iegāžas.

2) C ieceres upi, kas no Cieceres ezera ceļas
un pie Skrundas ar Ventu savienojas.

3) Zanges upi pie Nīgrandes.

4) Ēdes up i, un

5) to jauko un prāvo 20 jūdzes garo Abavas

upi. Tā izceļas pie Jaunpils purvainā vidū, uzņem

pie Irlavas Viesātas upi, kas no Remtes ezera nāk, un

dodas, lielu līkumu apņemdama, gar Kandavu un Sa-

bili, kur ļoti jauki, gan pliki un stāvi, gan biezi ar ko-

kiem apauguši krasti, uzņem vēl Uskupi un Āzupi jeb

Vilpeni un savienojas pēdīgi pie Abavas muišas ar

Ventu.

Kreisā pusē tik mazi upju strauti Ventā ietek, kas

strauji no kalniem zemē gāzdamies, lietu laikā lieli-

skām izplūst. Leišos viena jo lielāka pieteka, ko

Vard a s upi sauc un kas pie Griezes ar Ventu sa-

vienojas.
Bez šīm trim Kurzemes lielākām upēm vēl piemi-

namas :

1) Roja, kas no Valgales purviem un Sasmakas

un Lub-Ezeres ezeriem ceļas un ar Kaļķu jeb Ģipkas

upi savienojusēs, pie Rojas ciema izgāžas jūrā.

2) Mazā Irbes upe.

3) Dažā Irbes upe, kam augšgalā dažādi

vārdi, izceļas no Usmas ezera, iet caur Puzes ezeru,

savienojas pie Rindes ar 100 verstes garo Stendes upi
un pie Diž-Irbes ciema iztek jūrā. Pa Irbes upi jau
no paša Usmas ezera var malkas plosti iet.

4) Užavas upe (Hagai),
5) Rīves upe.
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6) Durbes upe iztek no Durbes ezera, savie-

nojas ar Teberes upi, kas Aizputei garām tek un top
tad Zaķes upe saukta.

7) Bārtas upe uzņem Āpšupi un Vartājes upi
un ietek Liepājas ezerā.

8) Svētu pe tek gar Kurzemes robežām,

Kurzemes iedalīšana.

No valdīšanas Kurzeme piecos virspilskungu ap-

riņķos iedalīta un katrs no šiem apriņķiem 2-os pils-

kungu apriņķos, kas atkal mazākās daļās jeb kirspēlēs

nošķirti, tā kā pavisam kopā 34 valdīšanas kirspēlēs
iznāk. Proti šādā vīzē:

I. Jelgavas virspilskungu apriņķis
dalās:

1) Dobeles pilskunga apriņķī ar Jelgavas, Dobeles,
Mežamuižas (Grenzhof) un Sodu (Sessau) kirspē-
lēm un

2) Bauskas pilskunga apr. ar Bauskas, lecavas

(Ekau), Vecās muižas (Neugut) un Baldones kirspē-
lēm.

11. Sērpils virspilskunga apriņķis
dalās:

1) Jaunjelgavas (Friedrichstadt) pilskunga apr.
ar Sērpils, Neretas (Nerft) un Aizkraukles (Asche-
raden) kirspēlēm un

2) .
Ilūkstes pilskunga apriņķī ar Dinaburgas un

Augšzemes (Ueberlauz) kirspēlēm.

111. Tukuma virspilskunga apriņķis
dalās:

1) Tukuma pilskunga apriņķī ar Tukuma, Jaun-

pils un Auces kirspēlēm un

2) Talsu pilskunga apriņķī ar Kandavas, Talsu un

Ārlavas kirspēlēm.
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IV. Kuldīgas virspilskunga apriņķim

piekrīt:

1) Kuldīgas pilskunga apriņķis ar Kuldīgas un

Saldus (Frauenburg) kirspēlēm un

2) Ventspils pilskunga apriņķis ar Ventspils, Pil-

tenes un Dundagas kirspēlēm.

V. Aizputes virspilskungaapriņķim

pieder:

1) Aizputes pilskunga apriņķis ar Aizputes (Or-

dens-Hasenpoth), Kloster-Aizputes (Piltens-Hasen-

poth), Sakaslejas, Alšvangas, Valteiķu pils (Neuhau-

sen), Embotes, un Gramzdes kirspēlēm un

2) Grobiņas pilskunga apriņķis ar Grobiņas un

Durbes kirspēlēm.

P i 1 s ā t i.

Ar daudz un lieliem pilsātiem Kurzeme pa šo laiku

gan nevar lielīties, tāpēc tie paši 11 mazie jāpiemin:

1) Jelgava ar 23 tūkst, iedzīv., Kurzemes virs-

pilsāts, kurā viņas gubernators (Civil-Gouv.) un aug-
stākās tiesas piemājo. īpaši vēl jāpiemin ģimnāzijas
skola un Steffenhagena drukas nams, no kura jau
daža derīga grāmata ļaudīs nākuse.

2) Bauska ar 2300 iedz.

3) Jaun-Jelgava (Friedrichstadt) ar 1600 iedz.

4) Jēkabamiests ar 3500 iedz.

5) Tukums
„

3000
„

6) Kuldīga
„

4500
„

7) Ventspils
„

2300
„

8) Piltene
„

1100
„

9) Aizpute
„

2330
„

10) Liepāja
„

10000
„

11) Grobiņa
„

1200
„
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Bez šiem pilsātiem vēl 6 kroņa miesti:

Dobele ar 200 iedz.

Kandava
„

500
„

Sabile
„

400
„

Talsi
„

1000
„

Durbe
„

150
„

Saldus (Frauenburg) ar jau 20 namiem un 100 iedz.

Un daudz tādu miestu, kas pie muižām pieder. Tie

lielākie no šiem ir:

Ilūkste ar pārāk par 1000 iedz.

Šenberga ar 100 iedz.

Palanga „
650

„

Vecā Subate
„

400
„

Jaunā Subate
„

300
„

Sasmaka
„

1100
„

un daudz prāvas slobodas Augšzemē.

Muižas (lielās) saskaitīdami atrodam 698 kopā ar

vairāk kā 22 tūkstošām sētām.

No šīm muižām pieder:
516 muižniekiem un citiem (dzimtas muižas),
175 kronim,

5 riteršaftei, proti: Grenči, Irlava, Degāle, Snapju
m. (Friedrichsberg) un Abavas m., un

2 pilsātiem, Jelgavai un Liepājai.
Bez tam vēl:

95 Lutera mācītāju muiželes;
12 katoļu mācītāju muiželes;

27 kroņa mežakungu muižas;
17 kroņa mežjunkuru muiželes;
17 citas kroņa muižu ievēlēšanas un dāvināšanas;

7 brīvsādžas Kuldīgas kirspēlē: Ķoniņi, Pliķi, Zie-

meļi, Kalēj ciems, Sausgaļi, Dragoņi un Viesalgas;

kopā kādas 33 mājas (sētas) un 3 meža sargu
mājas. Šie ķoniņi, tagad kādas 400 dvēseles, no

senlaikiem (1320. g.) savas brīvestības iedabū-

juši;
2 brīvas arāju mājas Tukuma kirspēlē.
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Vidzeme.

Robežas. Ziemeļos Igauņuzeme, rītos lielais Pei-

pus ezers un Pleskavas gub., dienvidos Vitebskas gub.

un Kurzeme, un vakaros jūra.
Vidzeme ar savām salām (no kurām Sāmu sala tā

prāvākā, 47 kv. jūdz.) un ar saviem lieliem ezeriem

kopā 880 kv. jūdzes liela ar gandrīz 880 tūkst, iedzī-

votājiem, no kuriem:

latvieši 365 tūkst.,

igauņi 410 tūkst.,
vācieši 65 tūkst.,

krievi, Rīgā vien jau 20 tūkst.,
zviedri 450 uz Rūnas salas,

poļi 5 tūkst.,
reti piņņi un

1000 žīdu, tik Rīgā un Slokā.

Savādas tautas — savādas ticības. Lutera ticībai

piekrīt 710 tūkst. (Še ir arī pieskaitīta brāļu draudze

[Herrnhuter] ar labu tiesu mācekļu);
krievu ticībai vairāk kā 148 tūkst, (krievi, igauņi

un latvieši);

katoļi ir kādi 4300;
reformāti ne visai daudz;
žīdiem ir viena sinagoga Rīgā.

Kalni.

Visa Vidzemes ziemeļa puse ir plašs, zems un pur-

vaiņš līdzenums, kas knapi līdz 200 pēd. pār jūru iz-

ceļas. Tik divi šauri kalnu strēķi tur stiepjas no

Igauņuzemes pret dienvidiem, viens no Veisenšteines

pār Vilandi uz Valmieru un Limbažiem, nekur aug-

stāks nebūdams pār 400 p., otrs no Lajus muižas pār

Tērpatu uz Veropilsētu, pie Odenpas muižas 600 pēdu
augstu izceldamies. Valmieras daļā abi kalnu strēķi
savienojas un jo vairāk izplēzdamies aizpilda gandrīz
visu Vidzemes dienvidus daļu, bez tā zemā klajuma
gar jūrmali un Daugavas apakšgalā. Tā tadVidzemes
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dienvidus puse augstāka par ziemeļa pusi un viņas
rīta daļa augstāka par vakara daļu, kālab arī Vid-

zemes dienvidus rīta pusē krīt tie augstākie kalnu

viduči, šie kalnu vidi plaši un tāļu vienā augstumā

stiepjas, kādēļ tos par platkalniem sauksim. Starp
šiem platkalniem atkal daudz gan mazas, gan klajas

lejas plešas, no kurām tās plašākās ap Peipus, Virc-

jerva un Burtnieku lieliem ezeriem. Arī dažas upes

sev dziļas plašas ielejas izgrauzušas. No Vidzemes

platkalniem īpaši pieminami:
1) tas vidus ap Odenpas muižu, igauņu daļā, kur

tie augstākie kalnu gali izceļas gandrīz līdz 800 p.,

par provi:
Mazais Munameģis 770 p.,

Lenards 660 p.,

Megaste Meģis 640 p. augsts, un vēl citi zemāki.

Tērpatas baznīcas kalns (Domberg) 220 p. augsts,
arī šim kalnu strēķim piekrīt, šis kalnu vidus caur

kādu plašu ieleju atšķirts no

2) Hānmuižas un Laicienas augstiem platkalniem,
kuru augstākie kalni ir:

Lielais Munameģis 1000 p. augsts,
Vella kalns 850 p. pie Opekalna jeb Laicienas, un

vēl citi zemāki.

šis kalnu strēķis velkas no Hānmuižas tālāki pret
dienvidiem, kur tas

3) starp Gauju un Daugavu plešas platumā, brangi
augstu saceldamies. īpaši kalni te ir:

Gaisina kalns 970 p., netāļ no Vestienas,
Nesaules k. 880 p., pie Olu muižas,
Bāku k. 860 p., pie Lubejas,
Klēts k. 840 p., pie Mēzules,
Spiru k. 820 p., pie Vestienas,
Elkas k. 810 p.,

Slapjuma k. 770 p., pie Raunas pils, un bez šiem

vēl daudz citi mazāki.

4) Tas vidus ap Vilandes pilsātu (Fellin) ir ļoti
kalnaiņš un lejaiņš, un tie augstākie kalni tur izceļas
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līdz 400 p. augstu, šis kalnu strēķis tālāku pret dien-

vidiem stiepdamies aiz Burtnieku ezera no jauna jo

augstu saceļas

5) starp Limbažiem un Valmieru. Tie

augstākie kalni še ir:

Zilais kalns 400 p. augsts, netāļ no Valmieras, ko

vecos laikos ļaudis par svētu turēja un tagad vēl daži

māņticīgi godā;
Cēsu kalns 380 p., pie Augstrozes,
Mālu kalns 275 p., netāļ no Lēdurgas,
Baukalns 270 p., pie Straupes.
Šim kalnu vidum piekrīt arī tās jaukās, stāvās

krastu vietas pie Turaidas, kas līdz 300 p. augstas.

īpaši vēl pieminami tie divi grants kangari pie

Ropažiem, pašā lielā purva vidū, uz kuriem divi liel-

ceļi ved, Lubānas un Pleskavas ceļš. Tas lielākais

kangaris ir jūdzi garš un 14 asis augsts un virspusē
9 asis plats; tas mazais 3 verstes garš.

Ūdeņi.

Jūras.

Mazā jūra jeb Rīgas jūras līkums, kas Vidzemes

vakara robežas apskalo, tai piešķir trīs ostas: Rīgas,
Pērnavas un Ārensburgas (Sāmu zemē) ostas. Bet

šīs trīs arī tās vienīgās Vidzemē, kur jo lielāki kuģi
var pieiet; visur citur jūrmala pa jūdzēm sekla un

smiltaiņa un tik ar mazām laivām pieietama.

%

Ezeri.

Ar ezeriem Vidzeme ļoti svētīta, viņu skaitlis iet

pārāk nekā tūkstots, tāpēc te tik tie lielākie un vērā

liekamie pieminami:

1) Babītes ezers, netāļ no Slokas, brangi prāvs,
13 verstes garš un 2—3 verstes plats, ar niedrēm un

zālēm apaudzis un tāpēc svētīts ar dažādiem ūdens

putniem.

2) Juglas ezers (Jāgel) pie Rīgas, 5 verstes gars
un 2 v. plats, caur Meldru upi savienots ar
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3) Ķīšu ezera, kas 7 v. garš un 4 v. plats.

4) Baltais ezers, netāļ no turienes, iztek Meldru

upē.
5) Lubānas ezers, starp Vidzemes un Vitebskas

gubernijām, 14 v. garš un 9 v. plats, no kura Aiviek-

ste iztek.

6) Alūksnes ezers, 5 v. garš un tik pat plats,
600 pēdas augstā vidū pār jūru.

7) Peipus ezers, pie Vidzemes robežām, tas lielā-

kais ezers mūsu gubernijās. Viņa šaurais vidus, kas

vietām tik 2 v. plats, viņu pārdala divās daļās, no

kurām ziemeļu daļa, tas īstais Peipus ezers, 75 ver-

stes gara un savā platākā vietā 45 v. plata. To dien-

vidus daļu sauc par Pleskavas ezeru, kas tik 38 v.

garš un nekur nav platāks par 18 verstēm. Peipus

ezers ir ļoti svētīts ar daždažādām gardām zivīm.

8) Vircjerva ezers, igauņu daļā, prāvs ezers, 33 v.

garš un 11 v. plats, kur arī zivju papilnam.

9) Burtnieku ezers, 11 v. garš un 5 v. plats, no

kura prāvā Salacas upe iztek.

10) Bānuža ezers (Kudling).
11) Alauksta, un

12) Piebalgas ezers, abi pie Vec-Piebalgas.

Upes.
I. Daugava, mūsu lielākā upe, izceļas no kāda

ezera Valdaja kalnos, tāļu Krievuzemē un savieno-

jas vēl ar dažām brangām upēm, kamēr pie Varno-

viča sasniedz Kurzemes robežas. Tālāki pieLīkummui-
žas (Stabliten), kur Aiviekste Daugavā iegāžas, tā

apsveicina arī Vidzemi un no sava iesākuma 140 jū-
dzes notecējuse, iegāžas pie Lejas skanstes ar 2 iz-

tekām jūrā, no kurām viena ar smiltīm piedzīta. Vi-

ņas dziļums nav vienāds, vietām pa vasaru tā tik

2 pēdas dziļa, vietām ir arī vissaukākā laikā vēl līdz

30 pēdas dziļas dzelmes. Pavasarī tā ļoti uzplūst un

ir visur papilnam dziļa. Arī no platuma tā nav nieka,

straume un pie Rīgas iznes 255 asis pāri. Tāpēc pa
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viņu ari daudz laivas un strūgas brauc, no dziļas
Krievuzemes preces uz Rīgu vezdamas. Bet daudz

vietās laiviniekiem lielas grūtības un mokas ceļas no

seklumiem un ātriem līkumiem, kur straume riņķī

griežas. Visvairāk taču tiem jābīstas no ķērkšiem

jeb tādām vietām, kur ūdens ātri nokrīt un ļoti

strauja straume ir. Jau augšgalā, kur tā caur Krievu-

zemi tek, tādas vietas gadās, bet te tik tās gribam

pieminēt, kas mūsu zemē krīt un priekš mums jo vai-

rāk vērā liekamas. NoDinaburgas līdz Jēkabamiestam

tik mazas straumes gadās, bet nu nāk tas grūtākais

gabals starp Jēkabamiestu un Doles salu, kur kādas

50 bīstamas vietas skaita, no kurām īpaši vērā lieka-

mas Grūbe pie Līkuma muižas, daudz ķērkši ap Sēl-

pili, Erustlīkums pie Stukmaņa muižas, Ķegums ne-

tāļ no Lielvārdes un Rumba netāļ no Salaspils.
Labā pusē, jeb no Vidzemes, Daugava uzņem no

tām lielākām upes:

1) Aivieksti, kas no Lubānas ezera iztek, vēl ar

daudz citām mazām upēm savienojas un it brangi
plata un dziļa ir, kādēļ arī pa viņu pavasaros daudz

plosti iet uz Rīgu ar labību, liniem un baļķiem no ap-

kārtējā vidus;
2) Pērsi pie Kokneses;
3) Ogres upi, kas netāļ no Ikšķiles Daugavā ie-

tek un

4) Ķīšu ezera izteku, kas īsa, bet līdz 100 asīm

plata.
Pēc Daugavas tā lielākā upe Vidzemē ir:

11. Gauja, kas no Alauksta ezera pie Piebalgas iz-

cēldamās lielā riņķī tek caur Vidzemi, daudz mazas

upes uzņemdama un 250 verstes tecējuse izgāžas, ne-

tāļ no Daugavas grīvas, pie Sānkaules (Carnikau)
jūrā. Kauču gan tā diezgan plata un pa lielākai daļai
arī dziļa, taču atkal daudz seklumu un strauju vietu

dēļ tā ne visai ģeld priekš lielām laivām; tik ar plo-
stiem daudz malkas, baļķu un mastukoku iet pa viņu
uz Rīgu.



371

Gauja uzņem:

kreisā pusē: labā pusē:

Palsi, Tirzu pie Lejas muižas

Vīju, (Aahof),
Raunu un Mellupi un

Amatupi. Braslas upi.

111. Salacas upe iztek no Burtnieku ezera un starp
stāviem krastiem strauji dodas uz jūru. Pavasarī tā

stipri uzplūst un tad pa šo upi daudz malkas un dēļu
ar plostiem nāk līdz jūrmalai un top pa jūru uz Rīgu
vesti. Burtnieku ezerā iegāžas Sēdes un Rūjas upes.

IV. Pērnavas upe izceļas Igauņuzemē un katrā

gabalā savādi top saukta, kamēr tā pie Pērnavas pil-
sāta jūrā izgāzdamās Pērnavas vārdu dabū un savā

grīvas vietā pilsātam par ostu der. Bet sekluma dēļ
tik mazi kuģi var ienākt ostā un lieliem jāpaliek
priekš enkura jūrā. Pavasarī, kad Pērnavas upe uz-

plūst, daudz malkas, baļķu un dēļu nāk no apkārtējā,
ar lieliem mežiem svētītā vidus uz Pērnavas ostu un

top no turienes ar kuģiem tālāki vesti.

V. Emmas upe, igauņu daļā, izceļas no Svētā

ezera, uzņem vēl kādas mazākas upes, arī Mētras

upi, kas gar Valkas pilsātu tek un iegāžas tad Vire-

jerva ezerā. No šī ezera otrā galā atkal iztecēdama,
tā iet pa lielākai daļai starp purvainām upmalām, tek

caur Tērpatas pilsātu un pēdīgi iegāžas lielā Peipus
ezerā. No Vircjerva līdz Peipus ezeram tā 100 v.

gara un arī tais seklākās vietās 5 pēdas dziļa; tāpēc

pa šo gabalu brauc ar lielām laivām, kas labību, linus

un brandvīnu ved. Ari zivis taī daždažādas un pa-

pilnam.

Viņas pietekas ir:

kreisā pusē: labā pusē:

Pede, Elva jeb Allila un

Laiva, Aja.
Amme.
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Vidzemes iedalīšana.

Priekš zemes pārvaldīšanas un tiesu lietām Vid-

zemi iedala: 1) latviešu un 2) igauņu daļā; abas da-

ļas atkal apriņķos, apriņķus bruģmeisteru tiesās

(Ordnungsbezirke) un šīs pēdīgi kirspēlēs. Proti tā:

I. Latviešu daļai piekrīt:

1) Rīgas apriņķis ar Rīgas un Valmieras bruģ-
meisteru tiesām, kopā 35 kirspēlēs, un

2) Cēsu apriņķis ar Cēsu un Valkas bruģmeisteru

tiesām, kopā 29 kirspēlēs.

IT. Igauņu daļai pieder:

3) Tērpalas apriņķis ar Tērpatas un Vero bruģ-
meisteru tiesām, kopā 24 kirspēlēs.

4) Pērnavas apriņķis ar Pērnavas Un Vilandes

(Fellin) bruģmeisteru tiesām, kopā 18 kirspēlēs, un

piektais apriņķis

5) Sāmu sala ar vienu bruģmeisteru tiesu un 14

kirspēlēm.
Tā tad iznāk 5 apriņķi ar 9 bruģmeisteru tiesām

un kopā 120 kirspēlēm.
Baznīcas lieLās draudžuiedalīšanakirspēlēs drusku

savāda, jo dažas mazas tiesas-kirspēles kopā savieno-

tas un pie vienas baznīcas valsts jeb draudzes pieder.
Proti tā:

Rīgas (baznīcas) tiesa (Sprengel) ar 18 kirsp.
Valmieras

„ „ „ „
13

Cēsu
„ „ „ „

16

Valkas
„ „ „ „

12

Tērpatas
„ „ „ ti

7

Vero
„ „ „

"„ 17

Pērnavas
„ „ „ it

9

Vilandes
„ „ „ „

8

Sāmu salas
„

„ „ „
14

Rīgas pilsāta īpašums piederums (Stadt-
patrimonialgebiet) ar 4

Kopā 118 kirsp.
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Dažam labam varbūt būs pa prātam, kad tās Mr-

-spēles latviešu daļā te uzzīmēsim:

1) Rīgas baznīcai piekrīt:

Slokas, Skanstes, Doles, Ikšķiles-Salaspils, Liel-

vārdes, Ādažu, Ropažu ar savienotu Silciema bazn.

(Allasch), Mārpils (Lemburg), Nītaures, Krimuldas,

Turaidas, Siguldas, Pēterupes, Suntažu, Jaunpils,

(Jūrgensburg), Madlienas (Sissegal), Aizkraukles

(Ascheraden) un Kokneses kirspēlēs.
2) Valmieras baznīcas tiesai:

Straupes (Roop), Umurgas (Übbenorm), Dikļu,
Rubenes (Papendorf), Valmieras, Limbažu (Lemsal) ,

Lielupes (Pernigel), Liel- un Maz-Salacas, Alojas

<AUendorf), Matīšu, Burtnieku un Rūjenes kirspēlēs.

3) Cēsu baznīcas tiesai:

Cēsu (Venden), Āraišu, Raunas (Ronneburg),
Dzērbenes, Kalsnavas, Ļaudonas, Lubānas, Bērzau-

nes, Lazdones, Cesvaines (Sesswegen), Liezeres, Vec-

un Jaun-Piebalgas, Liepkalna-Vestienas (Linden und

Festen), Ērgļu (Erlaa) un Skujenes kirspēlēs.

4) Valkas baznīcas tiesai:

Tirzas, Gulbenes (Schvvaneburg), Alūksnes (Ma-

rienburg), Laidenes jeb Opekalna, Gaujenes (Adzel),
Palsmanes, Smiltenes, Trikātas, Ēveles (Wohlfahrt),

Ērģemes, Valkas un Lugažu (Luhde) kirspēlēs.

P i 1 s āt i.

Vidzemē tik 10 pilsāti, proti:

1) Rīga ar 75 tūkst, iedzīvotājiem, Vidzemes virs-

pilsāts, kurā mūsu ģenerāl-gubernātors piemājo un

Vidzemes augstākās tiesas atrodas. Rīga jau no ve-

ciem laikiem liels andeles pilsāts. Tais pēdējās gadu
desmitās caurcaurim ikgadus 1400 kuģi ienāca un iz-

gāja no Rīgas ostas, līdz 16 milj. rubļu vērtībā pre-

ces izvezdami un līdz 5a/
2
milj. rubļu preces ievezdami.

Strūgas un skutkas ik pavasaros kādas 600—800, un

izdevīgos gados līdz 1000 nāk pa Daugavu uz Rīgu,
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Kad dzelzuceļš no Rīgas līdz Dinaburgai nāks gatavs,
tad tiešām Rīgas andele vēl jo vairāk celsies.

(Ja būtu šinī mazā grāmatiņā rūmes, tad daudz

kas vēl būtu no Rīgas stāstāms.)

2) Valmiera ar 1250 iedz.

3) Limbaži (Lemsal) ar . . .
1100

„

4) Cēsis (VVenden) ar
. . . .

2000
„

5) Valka ar 1700
„

6) Tērpata ar 13000
„

7) Pērnava ar 5500
„

8) Vilande (Fellin) ar...
.

2600
„

9) Vero ar . 1400
„

10) Ārensburga uz Sāmu salas ar

vairāk kā 2500
„

Bez šiem pilsātiem vēl reti miesti kā:

Sloka ar
.

400 iedz.

ītūjene un

Oberpāle ar vairāk kā
. . 500

„

Vidzemē ar Sāmu salu kopā skaita 983 muižas, no

kurām:

144 kroņa muižas un

839 muižas, kas muižniekiem un citiem pieder.
Vidzemē vien, bez Sāmu salas, ir:

851 muiža ar 39000 mājām (sētām) un kopā 7620

arkliem zemes (Haken); 3no šīm muižām ir katra

pārāk par 50 arklu liela, proti: Raunas pils ar 54 arkl.

un 1870 vīr. dvēselēm, Vec-Piebalga ar 54 arkl. un

2800 vīr. dvēs., Vec-Ance ar 51 arkl. un 1750 vīr.

dvēselēm.

6 muižas (Bērzaune, Smiltene, Oberpāle, Kabata,

Tarvasta un Ropine) ar 40—50 arklu katra;
14 muižas (Maz-Salacas, Valmieras m., Ļaudona,

Lubāna, Renka, Jaunā Piebalga, Avinorme, Zagnice,
Aja, Krustapils [Neuhausen], Karole, Abija, Vilan-

des m. un Voiseķe) katra ar 30—40 arkl. zemes.
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Igauņu zeme.

Robežas. Rītos Pēterburgas gubernija, dienvidos

Peipus ezers un Vidzeme, vakaros un ziemeļos jūra. —

Igauņu zeme ar visām piederīgām 70 mazām salām

kopā 375 □ jūdzes liela ar 295000 iedzīvotājiem, no

kuriem:

264000 igauņi,
15000 vācieši,
10000 krievi,
5000 zviedri un kādi reti piņņi Rēvelē.

Bez krieviem gandrīz visi ir lutera ticīgi; katoļu

un reformātu ir mazums.

Kalni.

Igauņu zeme, pa lielākai daļai vienā augstumā bū-

dama, ir ļoti līdzena un pamazām un nemanot no-

slīkst no sava augstākā vidus uz visām pusēm. Tik

pret ziemeļiem tā pret pašu jūru it stāvās 80—200 pē-
das augstās klints sienās nokrīt, kuru apakšpusē vie-

tām vēl jūras viļņi kaukdami putu putās pret klinti

gāžas, vietām jau pļavas un ganības, vai smilšu strēķi

starp stāvām klintīm un jūru stiepjas; kamēr uz

augstās krasta malas gan jauki kupli koki līgojas,

gan pliki smilts un purva klajumi plēšās. Savā aug-
stākā vidū Igauņu zeme izceļas līdz 500 p. pār jūru

(p. pr. Emmomeģis 516 p.) bez kā no īstiem kalniem

kas būtu redzams. Kalnu vīzē jo augstāku pār ap-

kārtējo vidu stāv:

Ebafermeģis 450 p. pār jūru jeb 150 p. pār savi*

grunti jeb apkārtējo vidu, ko igauņi citkārt par svētu

turēja un godāja;

Rēvelēs stāvais baznīcas kalns (Domberg) 140 p.

un tie trīs Zilie kalni (290 p.) pie Vaivaras baznīcas

netāļ no jūrmalas, kas kuģniekiem labi pazīstami.
Bez tam daudz grants gruvežu pakalni dambju un

vaļļu vīzē caur zemi stiepjas.
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Ūdeņi.

Jūras.

Igauņu zemei ir ļoti daudz mazi jūras līkumi, kas

dziļi zemē iekšā stiepdamies, tai teicamas ostas vie-

tas piešķir. Te tik kādas pāri no tām lielākām pie-
minēsim:

Rēveles kara kuģu un andeles ostu, ko par to la-

bāko šinī jūrā (Ostsee) slavē; un Baltišportes brango
ostu.

x

Ezeri.

Ezeru gan nav mazums, skaita kādus 400, bet visi

viņi mazi un purvu vidos, kas arvien jo vairāk aiz-

aug; tāpēc te tik uzzīmēsim:

Jerkel ezeru pie Rēveles, kas jau prāvs un Rēve-

les pilsātam labu ūdeni piegādā.
No Peipus ezera Igauņu zemei arī viens gabals pie-

krīt

Upes.

Tāpat upju Dieva svētība, bet arī visas mazas

vien. No tām lielākām jo vērā liekamas:

1) Kassarjas upe, 90 verstes gara un diezgan plata
un dziļa, bet tek caur purvainiem, neauglīgiem vi-

diem, kur arī mežu mazums un tāpēc plostiem un lai-

vām nav nekas vedams.

2) Narovas upe, kas no Peipus ezera izceļas, gar

Narovas pilsātu garām tek un pēc 70 verstes gara

ceļa iegāžas jūrā. šī ir tā vienīgā upe Igauņu zemē,
kas priekš lielām laivām un maziem kuģiem diezgan
dziļa un plata un tāpēc preces vešanai, kuģošanai un.

andelei ļoti sekmīga, kauču gan l 1 verstes virspus
Narvas pilsāta liels klints ķērksis šķērsām pāri upi,

no kura ūdens trīs kāpenos gandrīz 20 pēdas augstu
nogāžas, kādēļ še laivas jātukšo un preces pa zemi

jāved līdz Narvas pilsātam. Arī viņas grīvas vieta

jūrā priekš lieliem kuģiem par seklu. —
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No tām mazām upēm jo prāvas par citām:

3) Ķegeles un

4) Jagoval upe, kas abas netāļ no savas grīvas jeb
iztekas jūrā 15—20p. augstu no stāvas klints sienas

nogāžas.
Te vēl jāpiemin, ka dažas Igauņu upes vietām ma-

zos caurumos apakš zemes pazūd un kādas pāris ver-

stes caur kaļķa apakšgrunts alām tecējušas, atkal

gaismā nāk un pa zemes virsu savu ceļu tāļāki ņem.

Igauņu zemes iedalīšana.

Igauņu zeme top iedalīta četrās lielās dalās:

1) Harjas,
2) Vīrzemes,

3) Jerves un

4) Vīkas tiesā, un šīs daļas atkal kopā 11 apriņ-
ķos (Districkte), kas pēdīgi 45 kirspēlēs pārdalās. —

Pilsāti tik 5 Igauņu zemē:

1) Rēvele ar 24000 iedz.

2) Baltišporte ar
... . 350

„

3) Vesenber&e ar
. . . .

800
„

4) Veisenšteine ar
.

. .
1200

„

5) Hapsalaar . . . . .
1300

„
un

2 miesti:

Kunda un

Leale ar 500 iedz.

Muižas pavisam kopā 554 ar 6915 arkl. (Steuer-

haken).

Kāds īss vārds

pār mūsu guberniju zemesgrunti,
gaisu un augļiem.

Zemes daba un grunts.

Kurzeme, Vidzeme un Igauņu zeme pa lielākai daļai
zemas un līdzenas un tie paši viņu kalni un aug-
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stūmi tikai niecīgi un lēzeni pret citu zemju milze-

ņiem un stāviem kalniem. Tā par provi Āzijas aug-

stākais kalns kādas 28 tūkst, pēdas pār jūru izceļas,
kamēr mūsu augstākais kalns (Lielais Munameģis)
tik knapi 1 tūkst, pēdas iznes. Jā, priekš daudz, daudz

tūkstošiem gadiem atpakaļ mūsu zeme gulēja vēl pa-
visam jūras dibinā; kur mēs tagad droši pa cietu ze-

mes virsu staigājam, tur senlaikos jūra krāca un viļ-
ņoja, un zivis un citi jūras dzīvnieki un stādi to pie-
pildīja. Bet kurā vecu stāstu grāmatā gan mēs esam

to atraduši, kas priekš neizskaitāmiem gadiem bijis
un ko, varbūt, neviens cilvēka bērns nav piedzīvojis?
To teikšu, šī taisnā stāstu grāmata, kas mums to

skaidri jo skaidri pierāda, ir mūsu pašu zeme; kad tik

mēs taī ar prātu mācāmies lasīt, tad tā mums daudz

ko no vecu veciem laikiem pastāsta. Proti, mācīti

vīri (Engelhardts, Eichwalds, Murchisons, Keyser-

lings, W. v. Qualens, Pachts, Schmiaxs un citi) viņas

apakšgrunti izmeklējot, atrada viscaur apakšā gan

kaļķa, gan smilts akmiņa klinti, kurā neizskaitāmi

jūras kustoņi, gliemēži un zivju atliekas (akminī pār-

vērstas) uzejami, kas skaidri un pierāda, ka

jūra ar saviem dzīvniekiem tur priekšlaikos bijuse.
Uz šo apakšgrunti pamazām saskalojās un sakrājās
cita zemes kārta no smilts, grants, māla, klints kalnu

gruvām, zemdegas, melnās purva zemes un t. j. pr.,
ūdens arvienu jo vairāk atkāpās, jūras dibins gan

caur saskaloto zemi, gan caur zemes lodes iekšķīgu
spēku pamazām cēlās no viļņiem ārā un tapa sauss un

uz sakrājušās zemes virskārtas sāka zāle, stādi un

meži augt, zemes zvēri nāca te apmesties dzīvot, ka-

mēr vispēdīgi arī cilvēki šo vidu sev par mājas vietu

izvēlējās. Un tagad dažs vidus mūsu zemē, kas priekš
nemināmiem gadiem ar jūras viļņiem dziļi sedzās, jau

tik augsti izcēlies, ka to par kalnu saucam.

Bet neba gara laika pēc minētie vīri mūsu zemes

dziļumus izmeklēja un izraudzīja. Pēc apakšgrunts
nevien zemes virskārtas daba izturas, arī daudz ze-
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mes kopšanai im saimniecībai derīgas lietas dziļi
zemē uzglabātas, kālab zemes kopējam jālūko dzi-

ļāku zemē iekšā rakties, nekā viņa aramie rīki vien

sniedz un no turienes tās apslēptās mantas sev par

labu un svētību gaismā vākt, par provi: glūdu, ģipsi,

kaļķi un t. j. pr. Jāžēlojas, ka šo mantu racēju un

brūķētāju vēl ir mazums.

Mūsu zemes virskārtu lielumā pārlūkodami, ar!

īsi viņas apakšgrunti pieminēsim.
Igauņu zemes apakšgrunte ir viscaur no kaļķa ak-

miņa klints (Silurische Formation). Uz šo klints

grunti zemes virskārta no smilts, māla, grants un

t. j. pr. ne visur vienādi sakrājusēs. Vietām kaļķi,
un it īpaši tie pacēlušies strēķi gandrīz it pliki, vie-

tām atkal 30—40 pēdas dziļa zemes kārta kaļķi ap-

sedz, dziļumus izpilda un līdzina, un vietām vēl šī ze-

mes virskārta vaļņu un dambju vīzē 2—500 pēdas
platumā un 50—70 pēdas augstumā pār apkārtējo
vidu sacēlusēs. šādi dambji tur ik pāri jūdzes cits no

cita caur zemi velkas un ūdeni aizturēdami savā

starpā purvus un purvainus ezerus papilnam ieslēdz

un pusi Igauņu zemes purvā pārvērš. Vietām arī

lielu purvu gandrīz nepiekļūstamos vidos auglīgi pa-

kalni, salu vīzē sadambējušies, uz kuriem ļaudis gan

pa vienai mājai, gan ari, ja rūmes, pa veselai sā-

džai apmetušies, kā p. pr. tais purvos starp Naro-

vas upi un Pēterburgas ceļu.
No visas Igauņu zemes bez salām rēķina:

druvās 537
2

□ jūdzes zemes,

pļavās 73x/
2

□ jūdzes zemes,

ganēkļos 49 □ jūdzes zemes,

mežos, purvos un ezeros 170 □ jūdz.

īsta, laba aramas zemes kārta tik magam kaļķa
akmiņa grunti un plieknu apakškārtu apklāj, un tā-

pēc ari Igauņu zeme tā neauglīgākā no mūsu jūrma-
las gubemijām. Daudz vidi, visvairāk gar jūrmalu,
tīra neauglīga smilts, daži atkal, p. pr. Harjas tiesā,
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ar tik daudz lieliem un maziem akmiņiem un olām

svētīti, ka knapi pie aramas zemes var pietikt; lielu

lielie gabali vēl guļ pavisam purvā un tik mazākā

daļa ir bieza māla vai melna zeme, kā p. pr. daži ga-

bali Jerves, Vīrzemes un reti, bet ļoti auglīgas vietas

Vikas apriņķos. No labības vairāk sēj rudzus un mie-

žus, nekā kviešus un auzas. Caurcaurēm izaug no

labības 5. grauds un no Igauņu zemes 1 □ jūdze ze-

mes, ja dārgi spriež, 70 tūkst, rubļu vērtē.

Vidzemes apakšgrunte jo savāda. Viņas ziemeļa
daļā vēl kaļķa akmiņa klints (Silur. Kalk) no Igau-

ņiem stiepjas iekšā; bet tālāki pret dienvidiem ciets

smilšu akmins (Devonische Formation) viņa vietu

ieņem un plēšās apakš visas Vidzemes gandrīz līdz

Daugavai, kur atkal kaļķis (Devonischer Kalkstein)
no jauna iesākas. Vidzemes ziemeļu daļa Igauņu ze-

mei līdzīga, ar plāniem līdzenumiem un daudz lieliem

purviem, kā p. pr. Pērnavas apriņķī, kur tik tie aug-

stie, platie, mālaiņie upes krasti un tais purvos sa-

dambējušies grants gruvešu pakalni diezgan sausi

priekš apstrādāšanas. Ap Vilandes pilsātiņu (Fellin)
zeme gan jo augstāki saceļas un ar dziļām lejām iz-

dobota, ļoti auglīgu mālaiņu zemes kārtu tur, kas

visvairāk brangus linus uzaudzina. Bet no turienes

tālāki pret rītiem tas vidus no Igauņu zemes līdz

Vircjerva ezeram un Emmas upei viscaur atkal lī-

dzens, vietām purvaiņš, vietām ar auglīgu zemes

kārtu svētīts, kā p. pr. pie Oberpāles. Pret dienvi-

diem no Emmas upes nu iesākas Vidzemes īpašā
daba. Zeme saceļas apaļos smilšu un grants platkal-
nos, kuru starpās daudz mazas un lielas ielejas gan

upēm ceļu ierāda, gan pulka mazus ezerus piemājina.
(Cēsu apriņķī vien esot pāri par 500 ezeriem), šie

kalnu viduči lielu gabalu no Vidzemes aizņem un pa
lielākai daļai liesi un smiltaini; taču dažas ielejas
starp viņiem arī brangi auglīgas un rūpīgi apkoptas.

Priekš kokiem šie kalni derīgi un tāpēc ļoti jāno-
žēlo, ka te īpaši tie aplam izcirsti un tagad gandrīz
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visi kalni pliki stāv. Pret rītiem un it pie pašas Dau-

gavas šis kalnu vidus noslīkst līdzenumā, kura apakš-

grunte atkal no kaļķa klints, kā to arī Aiviekstes un

Daugavas krastos Var redzēt, šo līdzenumu apklāj

akmiņaina, bet auglīga mālaina zemes virskārta, un

Daugavas krasti ar jaukām druvām pušķoti.

Lūkosim nu, cik no Vidzemes ir apstrādāta un cik

vēl tāpat savā vaļā gul. Vācu avīzē „Inland" 1857.

gada Nr. 28., atrodam šādu atbildi:

ēku vietas iznes kopā 3 □ jūdz.
dārzi iznes kopā

. .

51/., □
„

druvas
„ „ ...

82 □
„

pļavas „ „ .
. 106 □

ganēkli , 105 □
„

meži
„ „ . .

179 □
„

purvi, ūdeņi un citas

tukšas vietas
....

3641

/, □ jūdz.

Skāde, ka meža lauki (Buschland), kas Vidzemē

labu tiesu zemes aizņem, te nav īpaši uzzīmēti. Rā-

dās, ka tie gan pie meža, gan ganēkļiem un tukšām

vietām pieskaitīti.
Tais dažādos savādos vidos arī daždažāda savāda

un neauglīga virskārta uzejama un vēl šodien Vidze-

mes kalnaiņās un lejaiņās dabas dēļ, zemes vērtība

un auglība pārvēršas. Visi tekošie ūdeņi noskalo

smalkās zemes daļas no augstākām vietām lejās,
īpaši pavasaros, kur mūsu upes apkārtējos zemes vi-

dus pārplūdina, kādēļ pakalni noliesinājas un lejās

jo auglīga zeme sakrājas, bet daudzreiz arī liela

mikluma dēļ purvos pārvēršas. Gandrīz pie katras

lielas upes gar abām pusēm purvainas vietas papil-
nam, kā p. pr. gar Pērnavas upi, Gauju, Salaces upi,
Emmas upi un vēl citām. īsta tīra smilts vien gan
tik

gar pašu jūrmalu, ap Vircjerva ezeru un pie Pei-

pus ezera malām atrodas; un it smagais māls vien

Vidzemē nav uzejams. Bet starp šīm divām zemes

kārtām visādas, gan viegli smiltaiņas, gan treknākas
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mālainas un melnas zemes atrod. īpaši grants zemes

jo lielāku daļu aizņem. Tā tad aramas zemes kārtas

Vidzemē gan netrūkst, bet tā vairāk priekš rudzu un

miežu sējas derīga un tik retākās vietās priekš kvie-

šiem diezgan trekna. Viņas auglīgākais vidus šim lai-

kam ir ap Vilandes pilsātiņu, un tas neauglīgākais un

tukšākais turpretī tas purvains silājs Pērnavas ap-

riņķī. Caurcaurēm rēķinot uzaug Vidzemē 6. grauds,
un no Vidzemes grunts spriež 1 □ jūdzi zemes drusku

vairāk pār 80 tūkst, rubļiem vērtē (Rīgas daļā daudz

vairāk).
Kurzemes apakšgrunts gan no kaļķa, gan smilts

akmiņa (Devonische Formation), pa lielākai daļai ar

biezu auglīgu zemes virskārtu apklāta. īpaši stipras
mālu zemes atrodas pie Sērpils, Bauskas, Vec-Saules,

Mežotnes, Vircavas, Auces, Saldus, Nīcas, Grobiņas,
Vērgales (Wirginaler), Sūres, Ārlavas, Talsiem un

citur. Paša jūrmala viscaur smiltaiņa un lēzena. Jo

augstāki izceļas tie kalnainie un lejaiņie viduči Augš-
zemē starp Daugavu un Ņemunu, pie Tukuma un Tal-

siem, tas vidus ap Auci un pie Embotes. No šiem

kalnu vidiem daudz upes iztek uz visām pusēm, ze-

mei auglīgu miklumu piešķirdamas, bez kā caur šo

ūdeņu svētību tik daudz un tik lieli purvi varētu ie-

viesties, kā Vidzemē un Igauņu zemē. Tas plašākais
zemes līdzenums ir ap Jelgavu, kas no jūrmalas ie-

sākdamies un papriekš purvaiņš būdams, bet tālāki

ļoti auglīgs palikdams, stiepjas S jūdzes platumā
caur Kurzemi vēl labu gabalu Leišos iekšā. Kurzeme

daudz auglīgāka par Vidzemi un Igauņu zemi un pa
lielākai daļai īsti maizes zeme. Jelgavas tiesā arī

viduvējos gados dabū 10-to graudu no ziemas un 9-to

no vasaras sējas. īpaši auglīgas ir Jelgavas, Sodu un

Bauskas kirspēlēs, un izslavētas kviešu zemes visvai-

rāk atrodas Kroņa Vircavā, Zaļā muižā un citās, kas

tai vidū stāv. Turpretī Sērpils daļa, caurcaurēm rē-

ķinot, jo neauglīga, tur reti pārāk izaug par 6-to

graudu no ziemas un pār 5-to no vasaras labības. No
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Kurzemes grunts spriež 1 □ jūdzi zemes 80 līdz 240

tūkst, rubļiem vērtē.

Mūsu gubernijas pārskatīdami uzgājām lielu lie-

los gabalus, kas vēl gul purvā, silājā un neapkoptās

postažas. Bet tā jau pasaulē spriests, ka cilvēkam

daba papriekš jāvaldzina, lai tam labums krājas. Un

kad viņš to dara ar neapnikušu prātu, tad arī drīz

dziļi purvi un nieka zemes auglīgās druvās pārvēr-
šas. To esam redzējuši Anglijā, kur priekš 200 ga-

diem atpakaļ tāļu jo tāļu tukši, sēri purvi vien stie-

pās, kas tagad sen bagātās, svētītās druvās, pļavās un

dārzos pārvērtušies. Tāpat gāja Prūšos un citās ze-

mēs ; tāpat vēl šodien daudz zemēs acīm redzot purvi
zūd un zelta druvas plešas.

Gaiss.

Bet neba zemes grunts un virskārta vien stādu

auglību un zvēru un cilvēku labklāšanu nospriež, arī

gaisam ar savu aukstumu un karstumu, slapjumu un

sausumu, vējiem un t. j. pr. daudz daļas pie tam:

gaiss ir stādu īstais nospriedējs. Zemi var izstrādāt,

kopt, mēslot, pārlabot; gaisu cilvēks nevar citādi pa-

griezt. Mēs dzīvojam labi pret ziemeļiem un tāpēc
zināms mūsu gaiss tik mīlīgs nevar būt, kā siltās ze-

mēs dienvidos, kur mūžam zeļ un zaļo. Pie mums mē-

rens siltums ar ziemeļu aukstumu kautin kaujas.
Dzestri rītu un ziemeļa vēji liek mums papilnam savu

bargu ziemeļa ziemu matīt; bet drīz vējš apsitas un

vakara un launaga vēji to atkal remdina. Caur šo

siltu un aukstu vēju mūžīgu strīdu, kurā drīz viens,
drīz otrs virsroku padabū, arī mūsu gaiss ļoti gro-

zīgs, un tāpēc arī pašā ziemā daudzreiz mīksts laiks

un siltas dienas, un dažā vasarā turpretī īsti dzestrs,

īpaši pavasaris un rudens ļoti nepastāvīgi, drīz zie-

mai, drīz vasarai līdzīgi. Bet mūsu grozīgs un nepa-

stāvīgs gaiss mūs arī skubina, lai cik varēdami viņa
varu laužam, ka tas mums tik daudz nevar kaitēt,
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lai sausās pļavas plūdinām, ka ātrāki varam sienu

pļaut, un slapjās nosausinām, ka siena laikā no stipra
lietus nepārplūst; lai šķūņus pēc vajadzības būvējam,
kur sienu un labību ātrumā varam saglabāt un no

piepēžiem lietus bāņiem izsargāt; lai vairāk lopiem
ēdamas zāles, āboliņu un t. j. pr. sējam, ka mūsu lo-

piem sliktā pavasarī nav badu jāmirst un t. j. pr.
Daba pie mums sāk mosties aprīļa vidū ar koku plauk-
šanu un uzturas zaļodama līdz pus oktobra mēnesi,
kur koki atkal savas lapas zaudē, tā kā šis zelšanas

un augšanas laiks, zemes kopēja īstais gads, tik

6 mēnešus garš. Bet kauču šis augšanas laiks pie
mums tik īss un mūsu gaiss ne visai mīlīgs, taču viņš
ar savām garām, audzelīga spēka pilnām vasaras die-

nām zemes augļiem un īpaši labībai, liniem un skuju
kokiem ļoti derīgs un zemes kopšanai sekmīgs.

Kad nu no gaisa daudz labuma un ļaunuma nāk,
tad arī ļaudis to labprāt no savas zemes grib uz

priekšu zināt, lai varētu viņa labās dāvanas pa go-
dam saņemt un skādi pie laika novērst. Taču neticu,
ka kādu reiz laimēsies priekšlaikā noteikt, kāds tai

un tai īpašā dienā laiks būs, vai lietaiņš, vai sauss,

vai silts, vai salts, kā kalenderī to mēdz ierakstīt.

Šim laikam mums jāpietiek ar to, kazinām, kāds caur-

caurēm mūsu gaiss un kāds pavasara un vasaras,

rudens un ziemas laikā mēdz būt. Ka tāda zināšana

arī diezgan cienījama, to redzam pie veciem ļaudīm,
kas laiku un gaisu savā mūžā vērā likuši; kauču tie

gan nevar noteikt, tai dienā līs, vai būs jauks, taču

tie daudzmaz zin' pie izdevīgāka laika savus darbus

priekšā ņemt, nekā kas maz uz pagājušiem laikiem

lūkojuši.
Bet tādas gaisa novērošanas vien vēl nepietiek, cil-

vēks ar savu jušanas spēku vien nenoteiks: tai dienā

bij tik auksts un tai atkal tik karsts, un neva-

rēs vienu dienu ar otru pareizi salīdzināt; bez tam

daudz vērā liekamas lietas top lēti aizmirstas, ja nav

pierakstītas. Tāpēc mācīti vīri izgudroja „termo-
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metri" jeb tādu riku, kas rāda, cik daudz (grādu)
katrā brīdī silts jeb auksts un caur to nu daždažādus

gaisa siltumus jeb temperatūras var taisni vienu ar

otru salīdzināt. To siltumu un aukstumu, ko termo-

metrs rāda, nu ikdienas pēc grādiem pieraksta. Bez

tam turklāt, vai lietus, vai sauss, vai apmācies, vai

jauks, kāds vējš un no kuras puses un t. j. pr. katrā

dienā bijis. Tādā vīzē pēc daudz gadiem ar gaisu
caurmērā riktīgi iepazīstas, un tāda zināšana īpaši
zemes kopējam dažu labu augli nes. Citās zemēs, kā

Vāczemē, Francijā, Anglijā un citur daudz vietās

tādā vīzē sen gaisu neapnikuši aplūkojuši. Pie mums

vēl tik retā kādā pilsātā gaiss uz tādu vīzi ir vērā

likts, kā Rīgā, Jelgavā, Tērpatā, Rēvelē un retos ci-

tos pilsātos. Tepar provi no kādiem pāri pilsātiem tās

caurmēra zinas īsi uzzīmēšu.

Rīgā vējš vairāk mēdz tā no ziemeļiem un no

dienvidiem pūst, tā kā katrs no šiem vējiem 70—80

dienas gadā aizņem. Bet reti stiprs vējš gadās un

vētras tik kādas 6 pa gadu skaita. Tas aukstākais

vējš vasaras laikā ir ziemeļ-vakara un tas siltākais

rīta un dienvidu-rīta. Ziemu atkal jo lēnāki salst pie
vakara un ziemeļ-vakara vēja. Miglainas dienas ir

40 pa gadu un lietus un sniegs aizņem 120 dienas

gadā. Tas lielākais aukstums Rīgā ir —24 grādi
(aukstuma grādi) un tas lielākais siltums 24 grādi
(siltuma grādi). Taču daudz ziemās salna neaizsniedz

ne — 20 grādus. Tas aukstākais ziemas laiks krīt

janvāra un februāra, un tas karstākais vasaras laiks

jūlija mēnešos. Caurcaurēm pa ziemu un vasaru rē-

ķināts viduvējs gaisa siltums iznāk gandrīz -f 5 grādi
(4,7° R). No 14. maija līdz 4. septembrim, jeb 116

dienās nakts salnas nerodas. 28. aprīlī koki te sāk

plaukt un 8. oktobrī lapas atkal birst zemē.

Ap Jelgavu gaiss ne visai savādāks kā Rīgā, tik

drusku vairāk lietains un apmācies un tas lielākais

aukstums tur ir — 27° un tas lielākais siltums

-f- 27°. Viduvējs gaisa siltums .4- 4,8° R.
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Rēvelē, Igauņu zemē, tas lielākais aukstums ir —

28 gr. un lielākais siltums + 25 gr. un viduvējs

gaisa siltums pa ziemu un vasaru kopā tik -f- 3,4 gr.

Apmākušās dienas skaita līdz 300 pa gadu, no ku-

130 lietus un sniega dienas.

Tādas ziņas īpaši notiek, ja gribam savu zemi ar

citām zemēm salīdzināt. Tad redzam, vai mūsu gaiss
vien vainīgs, ka esam tām zemēm tālu pakaļā pali-
kuši, kur zemes kopšana, uz dabas spēkiem dibināta

un pareizi strādāta, jo vairāk zeļ, un vai varam ari

cerēt kādu reiz viņām līdzīgi tapt, ja savus laukus

un tīrumus tikpat rūpīgi un pareiz iemācīsimies un

spēsim kopt. Te tik par provi kādus pāri no mūsu

un citu zemju pilsātiem salīdzināsim, jo apkārtējas
zemes gaiss savu pilsātu gaisam līdzīgs.

Viduvējs siltums (Mittlere Temperatur).

gada: ziemas:
pavasara.- vasaras: rudens

Rīgā -{-4,70 —3,70 +3,30 -f 13,5" +5,5»
Tē.patā +4" —5« +3, +13,5 +4,5
Maskavā +3,4 —7,7 +2.7 +i 4.6 +3.8
Pēterburgā +2.8 —6,7 +1,4 +12.5 +3,7
Kenigsbergā ....+5,2 —2,6 +4,3 +12,7 +5,5
Berline

......+7,2 +0,1 +6,9 +14,3 +7,3

' * ' • +6>9 +2
6 +6

-

3 +11
9 +7

4

Tā tad redzam, ka mūsu ziema lēnāka par ziemām

Maskavā un Pēterburgā un sūrāka par ziemu Prūšos

un Anglijā; bet mūsu vasara, jeb stādu augšanas un

plaukšanas laiks, tikpat karsta un vēl karstāka — kā

dažās vietās Prūšos un Anglijā. Tāpēc stādi, kas

mūsu ziemas aukstumu cieš, kā visāda labība un

t. j. pr. var pie mums gaisa siltuma dēļ tikpat labi

padoties, ja tik zemi brangi kopjam, mēslojam, kur

vajadzīgs nosausinām vai miklumu gādājam, kā to

citur mēdz darīt. Arī daudz un derīgi citi dažādistādi

un zāles, kas viņās zemēs aug, pie mums svētītus au-

gļus nestu, ja tiktu pie mums kopti.
Bez gaisa siltuma arī īpaši saules siltums daudz

piepalīdz pie augšanas un ienākšanās un tāpēc mūsu
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garo vasaras dienu labad pie mums tie paši stādi

īsākā laikā gatavojas, ne zemāku pret dienvidiem, kur

vasaras dienas īsākas. Zināms, te ari vērā jāliek ne-

vien dienu garums, bet cik dienas gadā saule dabū

spīdēt un cik apmācies un saules starus aizsedz. Caur-

caurēm atrodam jaukas dienas:

gadā: ziemā: pava- vasa- rudeni:

sari: lā:

Mūsu gubernijās .... 144 23 46 53 22

Krievu zemes v.d. gub. .
176 30 49 57 40

„
rīia

~ . 204 40 55 66 43

Pavasarā un vasarā, kur jo vairāk saules spīdums

derīgs, arī pie mums jo vairāk saulīgas dienas atro-

dam, ne ziemā un rudenī. Tām citām Krievu zemes

gubernijām caurcaurēm par gadu gan daudz vairāk

saulīgas dienas, bet no šīm pārējām liela daļa ziemā

un rudenī iekrīt.

Taču neba tās citas dienas, kur saule nespīd, mums

lieti neder. Mūsu stādi ari savas slāpes grib dzesināt,
un lietus (sniega) un miglas dienas tām savu

spirgtu malku piegādā. Ja atkal salīdzinām mūsu

zemi ar citām šinī lietā, tad atrodam:

Lietus un sniega dienas.

par gadu: ziemā pavas.: vasarā; rud.

Rīgā .... 146 32 ci 39 43

Pēterburgā ... 15 37 32 39 43
Vār/eme un i

ziemeļa daļā l 145 36 37 37 35
Francija J
Anglija ....

55 41 88 34 42

Bet Anglijā, Francijā un Vāczemē šais lietus die-

nās vairāk nonāk ūdeņa zemē nekā pie mums, Pēter-

burgā turpretī mazāk, proti:

Gaoā: ziem : pavasari: vasarā: rud.

AngMjā .29y2
coll. 8 oli. 5* 2 c 11. 7 1,2 coll. 8 1/2 coll.

Francijā .24 '/2 6
„

4 i/j 6
„

8
Vācztme .28

. s'/2 . 61/2 , 0 ,7
Rīgā .. 24 3

„ 4,9 ,
8

Reveic. 19
,

2 3
,

7 7
„

Pēterburgā 15
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Mums tālab mūsu gaiss tik varen slapjš liekas,

ka jo vairāk lietus līst vasarā, kad mēs jo labprāt

sausu laiku vēlējamies, un rudenī, kur saules stari

vairs nevar tik ātri lietus ūdeni izžāvēt un izklīdi-

nāt. — Bez lietus un sniega vēl migla un rasa mūsu

stādiem daudzmikluma piešķir, bet vēl nav izmeklēts

un aprēķināts, cik daudz tas pie mums iznes.

Ar šiem īsiem vārdiem par gaisu ganvēl neko ne-

esmu iemācījis, nedz toari tik īsos vārdos var saņemt
un izskaidrot. Es tik gribēju daudzmaz rādīt, cik de-

rīga tāda skunste visvairāk zemes kopējam, un uz

kādu vīzi tā panākama; un uzskubināt katru, lai dze-

nas pēc mācībām un ziņām par dabas spēkiem, kas

dienas jo dienas pie visiem darbiem un amatiem no-

tīgas un nepieciešamas paliek — ir mūsu zemē, kur

mēs tagad, paldies Dievam, no klausības jeb bērnu

jostas tiekam atsvabināti, un kā rentinieki un da-

žās vietās Vidzemē, kur arājiem ir vēlēts savas mā-

jas kā dzimtu iepirkt, kā savi paši zemturi uz savām

pašām kājām mācāmies staigāt. Mūsu saprātīgie mā-

cītie zemes kopēji, kas gan svešu pārlabotu arāja bū-

šanu caur avīzēm un grāmatām diezgan pārzīst, gan

paši pie sava darba mūsu zemē daudz ko piedzīvojuši
un izmēģinājuši, daudz pateicības no mums katrs

smeltos, mūs caur latviešu divām avīzēm par jaunu

prātīgu, uz dabas spēkiem dibinātu zemes kopšanu
un saimniecību pamācīdami. Un lai neaizbildinās ar

to, ka viņu mācība kurlām ausīm skanēs, un lai ne-

rūpējas par to, ka dažas ziņas būs par augstām priekš
lasītājiem: ja pāri simti tās nesaņems, taču trāpīsies
arī šis vai tas, kam tie prātu un galvu cilās un acis

atvērs, un — iesākums būs diezgan, jo katrs iesākums

mūžam mazs, bet augtin aug.
Mūsu zemes savādība, kā augsti platkalni un ze-

mas ielejas, meži, purvi un t. j. pr. gaisu šā tā pār-
groza, ka tas mūsu pašu zemē nevar visos vidos vie-

nāds būt. Igauņu zeme gandrīz viscaur līdzena bū-

dama (tie paši mazie pakalnīši tagad no mežiem no-
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postīti) īsti bez visa patvēruma nikniem ziemeļa, pus-

ilta un rīta vējiem atstāta. Vidzemei caurcaurēm jo
labāki klājas, tā tik pie Peipus ezera krastiem un

Krievu zemes robežām pret rītiem pavisam vaļā; vi-

ņas lielākā daļa turpretī top caur viņas dažādiem

kalnu strēķiem un mežiem pret ziemeļiem un rītiem

daudzmaz aizklāta. Tāpat arī Kurzemes zemie līdze-

numi pret rītiem un pusrītiem caur Augšzemes un

citiem kalnu strēķiem sargāti. Turpretī lēzenā jūr-
mala pret vakariem šim jūras vējam, kas mūsu gu-

bernijās tos citur jo vairāk pārvalda un par gadu kā-

das 210 dienas aizņem (dienvidus vakara vēji 90 die-

nas, vakara v. 50 d. un ziemeļvakara v. 70 d.) atkal

īstu vaļu vēl, mūsu zemi pārsniegt un lielu drēgnumu

un smagu lietu uzpūst.
Kalnu vidučiem jo sūrs gaiss, ne zemām ielejām,

jo gandrīz ik 300 pēdu augstāku gaisa siltums par
1 grādu Reomira pamazinājās. Tā par provi uz Vid-

zemes augstiem platkalniem gaiss pa ziemu jo ļauns
un auksts. Sniegs te pāris nedēļas ilgāki pavasari
guļ, nekā apkārtējās lejās un tāpēc stādiem ari tik

ilgi jāpaliek citiem pakaļā un druvas kopējam sebāku

savs lauka darbs jāiesāk. Tāpat purvi un purvaini
meži gaisu dara nemīlīgu un dzestru, jo dziļi lieli

purvi dažreiz vēl jūnija un ir vēl jūlija mēnešos

apakšā sasaluši un priekš apkārtējiem vidiem īsti

nakts salnas perēkļi, kas lielu skādi augļiem dara.

Arī cilvēku veselībai purvu drēgns gaiss nederīgs.
Tā p. pr. tais lielos, purvainos vidos pie Emmas upes

Vidzemē labprāt slimības un sērgas piemājo.
Kauču gan lieli meži, visvairāk purvaiņi meži

daudz ļaunuma nes un tāpēc ar ziņu jāpamazina un

jānosausina, tad taču aplama mežu izpostīšana it

īpaši pie jūrmalas un uz mūsu augstiem platkalniem
neģeld, jo aukstie vēji, kurus mežs aizturēja, nu aiz-

ņem visu klajumu, un neauglīga smilts no jūrmalas
nu dzenas zemē iekšā un bagātiem tīrumiem virsū,
ko esam redzējuši pie Rīgas jūrmalas. Tagad tur no
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valdīšanas pavēlēts priežu kokus stādīt un citus stā-

dus, kas smilti cieš, lai smilts jo tālāki neieviešas un

druvas nenoposta.

Augļi.

Ar zemi un gaisu daudzmaz iepazinušies, aplū-
kosim nu, ko mūsu zeme laba nes un piemāj ina, kā-

dus derīgus akmiņus, stādus, zvērus un lopus.
Akmiņi. No akmiņu slakas īpaši jāpiemin:

kaļķa akmins Gaujas un Daugavas krastos Vidzemē»
kur daudz reiz 100 pēdas diļas kaļķa akmiņa kārtas

atrodas, caur kurām šīs upes laužas. Daudz vietās

uz Vidzemes platkalniem arī virszemes daudz kaļķa
akmiņu drupas, tā kā tās īpaši priekš kaļķa dedzinā-

šanas kopā lasa. Kurzemē, īpaši pie Alšmuižas Em-

botes kirspēlē ir liels kaļķa lauzums un bez tā vēl ci-

tur Ventas krastos. Sāmu salas un Igauņu zemes

apakšgrunts ir viscaur no kaļķa akmiņa ar plānu ze-

mes virskārtu apklāta. Tāpēc tur gandrīz visur var

kaļķi rakt. Igauņu zemē to īpaši lauž no stāviem jū-
ras krastiem, īstām kaļķu klints sienām, šis igauņu
kaļķis ļoti labs un gan priekš kaļķa dedzināšanas,

gan arī priekš ēku mūriem, un pie gaisa stāvēdams

paliek jo ciets un stiprs.
Kaļķa starpās arī ģipss papilnam, pēc kā mūsu

āboliņa lauki vēl velti ilgojas. Ģipss visvairāk uz-

iets pie Gaujas, Bormaņu un Allažu muižas un abos

Daugavas krastos: Vidzemē pie Salaspils un Kurzemē

Bauskas un Baldones kirspēlēs.
Plašu glūdu (Mergel) strēķu arī Dieva svētība un

dažreiz tik sekli, apakš virskārtas, ka grāvjus rokot

tos jau atsedzam,, caur ko grāvju izmeta pret apkār-
tējo zemi ļoti auglīga. Bet mūsu zemes kopēji vēl

glūda vērtību maz iepazinuši un tas vēl guļ neaizkārts

un neaiztikts zemes dibenā.

Brangs podnieku māls gandrīz visur atrodas, un

tālab dažās vietās, p. pr. Baldones daļā Kurzemē,
daudz zemnieki arī podnieki.
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Pēdīgi vēl jāpiemin zemdega, kas mūsu plašos pur-

vekļos papilnam. Igauņu zemē vien kādi 100 īpaši

zemdegas purvi, kopā 30 □ jūdzes lieli. Vidzemē at-

rodas lieli purvi Pērnavas un Lubānas daļā (Olge

purvs); bez tam pie Peipus un Vircjerva ezeriem, un

daudz citi mazāki, kopā pārāk par 36 □ jūdzēm lie-

lumā, no kuriem arī brangu zemdegu var dabūt. Kur-

zemes purvi ir mazi un pa visiem kopā tik knapi 6 □

jūdzes lieli; bet zemdega ir te netrūkst. Taču mežu

svētības dēļ pa šo laiku vēl zemes malku maz un re-

tās vietās pie mums dedzina. Tagad sāk arī smukas

baltas sveces no zemdegas eļļas liet, ko stingruma dēļ
vēl ar citiem taukiem (Stearin) kopā kausē. Tā-

das zemdegas sveces varēja Tērpatā pie zemes lietu

izstādīšanas (1857. g.) redzēt. Taču šim laikam tās

tik vēl godam lej, jo tagadējā zemdegas tvīcināšana,
līdz no viņas garaiņiem var eļļu papilnam sarosināt,

daudz laika un malkas maksā.

Dziļi apakšgruntē vietām arī atrodas zēvele (sērs),
caur ko mūsu zēveles jeb veselības avoti ceļas, vis-

vairāk tai lielā, purvainā līdzenumā pie Daugavas un

Lielupes, p. pr. Baldonē, Bārbelē, Ķemeros un citur

vēl.

Koki un stādi.

Mežu, visvairāk skuju koku mežu, nav trūkums

mūsu gubernijās. Vecos laikos viscaur pār kalniem

un lejām un tagadējiem purviem, kuru dibinos vēl ta-

gad koku celmus un arī nocirstus kokus papilnam at-

rod, vienā gabalā biezs mežs izplētās, daudz meža

zvērus piemājinādams un zemes iedzīvotājiem dažu

brangu cepeti dāvinādams. Bet pie gaļas ari maizi

vajadzēja, un tāpēc bij līdumi jālīž, meži jāpamazina
un jāpārvērš tīrumos. Taču ir tagad, pēc vairāk

tūkstošu gadiem, kur cirvis un uguns mežus postī-
dams postījis, vietām vēl biezu biezie dižmeži ar koku

milzeņiem uzejami. Tā Vidzemē un Igauņu zemē vēl

lielu lielos gabalus meži vien ieņem, p. pr. Lubānas
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un Gulbenes daļā, pie Pērnavas jūņnalas, pie Peipus
ezera un citur. Kurzemē tie jo vairāk izcirsti. Tie

lielākie, kas turatlikuši un no kuriem vēl ikgada daudz

baļķu un malkas pārdod ir: tie kroņa meži iekš

Dignājas, Elkšņu muižas, Saukas, Seces, Taurkalnes,
Vecās muižas, Skrundas un Saldus, un tie muižnieku

meži Liel-Zalvē, Daudzevā, Susējā, Neretā, Durbē un

Dundagā. Ozolu meži arī citkārt lielu lielos gabalus
apklāja. Un kādus milzeņus kokus mūsu zeme iz-

audzēja, to mums vēl rāda viņu retās atliekas, tā

p. pr. pie Cēsīm (Wenden) viens ozola tēviņš 29 pēdas,
pie Valmieras kāds otrs 28 pēdas, pie Piebalgas tre-

šais 24 pēdas, uz Sāmu salas vēl kāds 23 pēdas ap-
kārt iznes resnumā, un bez šiem citi drusku tievāki

pie Peipus ezera, Maz-Salacas un citur. Bet šie ozolu

meži augauz labas, treknas aramās zemes un tapa tā-

lab vispirmāk priekš tīrumiem un druvām izlīsti un

tik retās vietās tie mazās birzēs un ar citiem kokiem

pakopā atlikās. Kurzemē jau daudz masta koku un

priekš kuģu būvēšanas derīgu ozolu neatradīs. Tik

vēl Dignājas mežos jo labus uziet; ne tā Dundagā,
kur vairs daudz teicamu ozolu nav, lai gan priekš ne-

ilga laika Dundagas kungs tos pa vienam vien lika

izskaitīt un tāpēc liels skaits iznāca.

Lai gan, caurcaurēm rēķinot, pie mums vēl mežu

Dieva svētība, taču caur aplamu izciršanu, meža de-

dzināšanu un gandrīz līdz šim laikam sliktu meža kop-
šanu dažās vietās Kurzemē malka it knapa, un dažās

vietās jau malkas trūkums, p. pr. Sakaslejas un Do-

beles kirspēlēs. Vidzemē un Igauņu zemē atkal daži

kalni no meža nopostīti un stāv it pliki un nedz labī-

bai, nedz citiem stādiem der. Vēl citus vidus, mežus

aplam izcērtot, tie sakrādamies ūdeņi, no meža vairs

neuzsūkti, pārvērsa papriekš purvainās pļavās, un pēc
lielos sūnaiņos purvos, kur ne koki vairs neaug.

Augļu koki Igauņu zemē sūrā gaisa dēļ ne varen

izdodas un vecāki paliekot ar savām dziļākām saknēm

uz cietu kaļķa akmiņi atduras un tādēļ drīz nokalst.
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Ar viņu kopšanu un audzināšanu tur tik muižās un

mācītāju muiželēs nodarbojas. Vidzemē augļu koki

brangi aug, un pie Vilandes, Ļaudonas un Valmieras

zemniekiem teicami koku dārzi. Vēl jo labāki viņi iz-

dodas Kurzemē. Te jau dažās mājās un muižās jauki
koku dārzi, kas saviem kopējiem gan prieku, gan

peļņu ienes. īpaši jāpiemin Bauskas vidus, kur bum-

bieri jo teicami. Arī pie Talsiem un Tukuma brangi
dārzi. Bet jāvēlas, kaut katrā mājā un muižā, kur

gaiss un zemes priekš tam derīgi, koku dārzi celtos

un pareizi un saprātīgi kopti zeltu, kuplotu un papil-
nam augļus nestu. Bet kad jau pie visas citas zem-

nieka būšanas zemniekam vajaga grunteniekam būt»
lai zemes kopšanai īstas sekmes rādās, tad īpaši labi

augļu-koku dārzi, kas pēc gadiem kopēja sviedrus pa-

pilnam atlīdzina, tik pie grunteniekiem jeb saviem

īpašiem zemturiem varēs iecelties un pareizi izdoties.

Arāju būšanas īstais pamats visur un it īpaši pie

mums, kur citi dārgi augļi trūkst, ir labības kopšana
un audzināšana, kas mūsu zemē jo brangi izdodas un

laimējas. No labības slakām un sortēm mūsu zeme

daždažādas nes; taču viņas īstais labības auglis, kas

nekur netrūkst, ir rudzi; tie ar' katru mūsu zemi un

sūru gaisu ņem par labu, ja tik tā diezgan nosausi-

nāta, mēslota un izstrādāta. Kvieši turpretī pie mums

ne visai sējami, jo tie prasa labu, treknu zemi, lē-

nāku gaisu un rūpīgāku zemes kopšanu. Igauņu zemē,
kur gaiss sūrs un zemes knapas, redzam tādēļ vairāk

rudzu un miežu tīrumus plešamies, un gar smiltai-

ņām jūrmalām un dažos akmiņainos vidos miežu

vietā jo vairāk auzas sētas. Jerves daļā un Harjas
dažos vidos arī brangs smaršīgs āboliņš zeļ. Kvieši

tik retās vietās padodas, p. pr. dažās muižās Vidzemē,
Jerves un Vīkas daļā. No Igauņiem ietopam papriekš
Vidzemes bezgalīgos purvos un mežos Pērnavas ap-

riņķī, kur retus plikus grants pakalnus ar maz labī-

bas, bet jo vairāk liniem atrodam; kamēr pie Vilan-

des pilsāta un Oberpāles muižas atkal jaukas auglī-
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gas dravas atsniedzam, kur gan svētīti rudzu, miežu

un auzu tīrumi, ganarī bagātu kviešu un slaiku linu

lauki mums laipni pretī smaida, šāda auglīga zeme

plešas no turienes līdz Salacas un Gaujas upēm, un

viņas iedzīvotāji ir turīgi ļaudis, Tērpatas vidus arī

diezgan auglīgs un tur visādu labību sēj. Bet pret
dienvidiem no šī pilsāta iesākas smiltaini, akmiņaiņi
kalnu viduči, kur sūrs gaiss zemes darbus 2 līdz 3 ne-

dēļas aizkavē. Rudzi, mieži un auzas še tā sējamā
labība. Kvieši tik retās auglīgās ielejās aug. Gar Ple-

skavas un Vitebskas robežām atkal plaši, ļoti auglīgi
līdzenumi stiepjas, kur bez citas labības arī kvieši

brangi izdodas, kā p. pr. iitenē. Tā pret apkārtējiem
kalniem zemāvidūap Smilteni, Raunas pili, Valmieras

pilsātu un Trikātes muižu gaiss daudz jo lēnāks un

druvas visur diezgan auglīgas, kādēļ arī kviešu ne-

trūkst. Jo tuvāk pie Rīgas, jo vairāk rāceņu un

augļu lauku vairojas. Kurzeme, lēnāka gaisa un la-

bākas zemes dēļ, par abām, Vidzemi un Igauņu zemi,

svētīta. Rudzi te paaug, kas 124 līdz 128 mārciņām
smagi, brangi kvieši īpaši Jelgavas un Bauskas daļā,
kur vietām vairāk kviešus, ne rudzus sēj; bez tam

Aucē, Saldū, Embotē, pie Talsiem un citur. Tāpat
mieži un daždažādas auzas slavējamas.

Aiz labības nāk pirmā vērtībā lini, kas pie mums

brangi aug un tādēļ gan mājās, gan muižās top pa-

pilnam kopti un arājam labu peļņu ienes. Igauņu
zemē seklas kaļķu grunts dēļ, kas liniem ne visai de-

rīga, tos tik priekš pašu vajadzības sēj. Tik Jerves

un īpaši Vīkas daļā ap Fiķeles muižu linus arī priekš
pārdošanas audzina. Vidzemē turpretī, bez smiltai-

ņām jūrmalām un dažiem smiltaiņiem vidiem pie Rī-

gas un ap Gauju un retiem plikiem grantskalniem,
linus visur lieliskam audzina un tie arī te patiesi tei-

cami un slaiki paaug. īpaši liniem derīgs ir tas

auglīgs līdzenums no Alūksnes (Marienburg) līdz Ai-

viekstei un Daugavai ar tiem apkārtējiem vidiem, un

tas kalnains un lejams vidus ap Vilandes pilsātu un
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•no turienes līdz Pērnavas purviem, Maz-Saiacu, Rū-

jeni, Burtniekiem, Valmieru un Limbažiem, kur ļau-
dis caur linu andeli palikuši īsti turīgi. Kurzemē'tik
daudz linus nekopj, kauču gan tagad vairāk kā cit-

kārt. Jo slavēti lini Kurzemē paaug gar Leišu robe-

žām, pret dienvidiem no Jelgavas.

Rāceņi un dārza saiknes tiklab Vidzemē, kā Kur-

zemē un īgauņuzemē brangi aug. Pie Kalnaciema

muižas saimniekiem lielu lielie dārzi ar kāpostiem ap-

stādīti. Apiņus un tabaku arī daudz vietās audzina,
taču tie ne visai teicami un top tik priekš pašu brū-

ces kopti. Ogas pie mums visur ir daždažādas
v

Vēl

jāpiemin, ka mūsu jaunās meitas dažā dobes un le-

cekļa malā starp bietēm (svikliem) un burkāniem,
arī kādu vientiesīgu greznu puķīti, kliņģerīti, mago-

nīti iesēj. Taču šīs tik vairāk nebēdniekiem zēniem

priekš plūkšanas un pušķošanās koptas: pašām vēl

pļava un drava smaršīgus vaiņagus un kroņus au-

dzina.

Dzīvie radījumi. Mūsu zemes govju un zirgu lopi
no mazas slakas un daudz reiz caur sliktu kopšanu
vēl jo vairāk panīkuši un dažu pavasari ceļami, kāpēc
arī pie darba ne varen secas un daždien melna putra
ar sausu maizi jāstrebj. Zinu kādu vidu, kur saim-

niekam zirgu Dieva svētība, līdz pāri desmit ar ku-

meļiem ; bet tie knapi tik pastrādā, cik citur ar 5 vai

6 zirgiem. Kā tas gan nākas? Tālab, ka jo pulks, jo
knaps un ikkatru reizi priekš katra nieka jāņem kāds

pāris priekšā. Bet, paldies Dievam, nu jau arāji sāk

atjust, kāds liels labums zemes kopējam ir labs tu-

rīgs lops un tāpēc to vairāk sāk cienāt, godā turēt

un uzmanīgi kopt. Daudz muižas jau arī caur labāku

kopšanu un caur aplecināšanu ar citu zemju labākām

lopu slakām brangi govju un zirgu lopi ieturēti. Vid-

zemē arī sāk dažās muižās govis vienmēr stallī turēt,

caur ko daudz vairāk piena slauc. Citādi igauņu
zirgi, lai gan mazi, bet stipri, izturīgi un čakli un
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ar tiem var visvairāk pie māju būšanas miera būt,

ja tik tos, kā pienākas, pa godam kopj.
Zemnieku aitas gan nevar daudz slavēt, tās dod

rupju, pelēku villu, no kuras mūsu jaunās meitas ne-

var visai smalku dziju izvērpt. Jo teicamas ir tās

brūnās sāmiešu aitas (Oeselsche Schafe) ar smalku,

mīkstu sprogainu villu, kuras tādēļ arī labprāt rauga

citos vidos ievaislināt. Bez tam tagad daudz muižās

Kurzemē, Vidzemē un Igauņu zemē tura un kopj Vāc-

zemes jeb Merino aitas ar smuku, smalku un baltu

villu. Vidzemē kādas 60 tādas aitu audzināšanas kopā
ar kādām 60—70 tūkst, aitām. No tām 6 lielākām,

kam katrai pārāk pār 2000 aitām, te pieminēsim Smil-

teni, Cesvaini un Trikātu. Tie smiltaiņie un grantai-

ņie platkalni še priekš viņu ganīšanas īsti ģeld. Tā

villas vērtība pavisam kopā iznāk ik gada kādi

80 tūkst, rubļi. Igauņuzemē pār šīm aitu audzināša-

nām vēl jo vairāk gādāts, tur kādās 100 muižās vi-

ņas ieriktētas, kopā ar 90 tūkstošām aitām un tā vil-

las peļņa no viņām iznāk līdz 100 tūkst, rubpem par

gadu. Arī Kurzemē tādas aitu audzināšanasnetrūkst,
kauču gan pavisam kopā iznāk tikai kādas 15 tūkst,

aitas. Tās lielākās ir Liel-Aucē un Lindē jeb Dau-

gavas muižā.

Bites gan apgabaliem tur, bet nebūtu grēks, ja
visur zemes kopēji sev raudzītu kādus stropus iegā-
dāt, kas to mazo pūliņu ar bagātiem augļiem atsver.

Bet ļoti derīgas būtu ari kādas labas pamācīšanas un

izstāstīšanas par pārlabotu bišu kopšanu citās zemēs,

kur tās jo vairāki ciena un saprātīgāki ar viņam
dzīvo. Caur to mūsu bišinieki daudz vairāk pieņem-
tos bišu skolā un vairāk augļus mantotu. 1859,
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Piezīmes.

Vispirms jāpiemin un katram lasītājam jāatgā-
dina, ka valoda Krišjāņa Barona rakstu šinī izdevumā

paturēta, cik vien iespējams, tāda pati, kāda tā bijusi

sacerējumu pirmajā iespiedumā, tagad jau ap septiņ-
desmit gadu atpakaļ. Vietām viņa liksies kļūdaina,
arī vārdu galotnes mēs tagad rakstām jau citādi.

Pārlabojot valodu, būtu iznīcināta daļa no Kr. Barona

rakstu īpatnības, tāpat arī rakstu iespiedumam vairs

nebūtu tik daudz nozīmes kā vēsturiskam dokumen-

tam.

Mūsu manta. Rokrakstā atzīme: ~Pēc Gd-

tes". 2. pantā 2. rindā cita redakcija:

Mums viļņot viļņo druvas plašas.

Kalna strauts. Kr. Barons dod šādu paskai-

drojumu: „Dzejolis „Kalna strauts" sadzejota
1858. gadā, Tērpatā. Divus pirmos pantiņus es ie-

rakstīju Valdemāramalbumā, kad viņš, studijas bei-

dzis, atstāja Tērpatu. Saīsinātā veidā dzejolis nodru-

kāts „Pēterburgas Avīzēs" zem nedzejiska virsraksta

„Upe un cilvēku dzīve". Pirmais dzejoļa manuskripts
nav uzglabājies, še tas atdzejots pēc atmiņas."

Avīzēs" dzejolis iespiests šādā veidā:

Kalna strauts.

Mazs avots kalnā ceļas
Un saulei pretī smaid'

Un jautri straujus viļņus
Uz krēslu leju raid\
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Tam prātā auglīgas druvas,
Kam spirgtas rasas trūkst;

Viņš sapņo no paradīzes,
Kur dzīvības koks pat žūst.

Bet klintis tam pretī kraujas
Un cieti ceļu slēdz;
Jo tumšāki kalnu ēna

Tur apaKšā leju sedz.

Še krūts tam vareni ceļas,
Tas droši un lepni plūst
Un gāžas pāri pār klintīm,
Kaut dziļumā iekšā grūst. —

Ir dažas klinšu drupas
Ar troksni zemē irst;
Un daža lāsīte slepen
Kā asara mirdzot birst. —

Un lejā ar jaunu spēku
Tas viļņodams tālāk iet;

Drīz visas malu malas

Zeļ, zaļo, kuplo, zied.

Vēstulē Rinka jaunkundzei, citēdams šo dzejoli,
Barons pirmos divus pantus sniedz šādā redakcijā:

Mazs avots kalnājā ceļas
Un saulei pretī smaid',
Un jautri straujus viļņus
Uz krēslu leju raid'.

Tam prātā auglīgas druvas,
Kam spirgtas rasas trūkst,

Viņš sapņo no Ēdenes dārza,
Kur dzīvības koks pat žūst.

„Domas dzejolī šādas", tanī pašā vēstulē Barons

turpina, strauts instinktīvi apzinās
savu dabu, savu dzīves uzdevumu, zin', ka viņš ar

savu valgumu druvām vajadzīgs, un ka viņa pienā-
kums šo valgumu druvām nest, bez kura tām arī pie
citādi auglīgām īpašībām jānokalst. Tas sapņo, ka
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tur lejā varētu būt ziedošais skaistais Ēdenes dārzs

(paradīze), kur tagad pat dzīvības koks aiz sausuma

kalst. Tādēļ tas strauji dodas uz leju, pārvar visus

šķēršļus, līdz sasniedz savu mērķi, druvām un pļavām

par svētību, sev par apmierinājumu. Ar šo no cilvē-

cības jūtām apgaroto ainu varētu jau lasītājs arī ap-

mierināties, tālāk nedomājis. Bet varbūt dzejolis dažu

lasītāju uzvedina arī, šo dabas ainu pielīdzināt kādas

tautas, vai cilvēces dzīvei. Kalna strautā tas ierau-

dzītu kāda censoņa simbolu, kas nesavtīgi savai tau-

tai vai cilvēcei par labu strādā un cieš. Jeb vēl pla-
šāki ņemot, kalna strauts viņiem nozīmētu cilvēces

labo ģēniju, kas pēc ilgām cīņām ar tumsības varu,

ievedīs beidzot cilvēci laimīgākā stāvoklī, paradīzē,
t. i. tai attīstības stāvoklī, kādu tā pēc savas dabas

spējīga sasniegt." (Vēstules oriģināls Latvijas Sko-

lotāju Savienības muzejā.)

Divējādas kapenes. Rokrakstā pirmā re-

dakcija:

1. p. 4. r. — Un akmins stabi lieli, stalti,

2. p. 1. r. — Citi akmins vaļņu žogi,

3. p. 2. r. — Kas rūpīgi vien kopta kļuva, un: Kas

sūri grūti, uzcītīgi,

3. p. 4. r. — Un vecais ozols manim teica,

4. p. 1. r. — Bet nežēlīgi svari grūti,

4. p. 6. r. — Nāk saviem dēliem palīgā.

Pavasaras roze. Atrodams „Pēterburgas
Avīžu" cenzūras lapās, Valdemāra archīvā, ar sarkanu

tinti pārsvītrots. Lapa domāta kā 1862. Ne 20. un

22. pielikums.

%* (Bailīgi prātēt. Nekavējies droši strādāt.

Vienu lietu še ievēro). Rokrakstā ar piezīmi: „Pēc
Gotes".
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Zvejniece. 1920. g. šo dzejoli Barons tulkojis

par jaunu:

Tu, daiļā zvejeniece,
Laid laivu krastmalā,
Man blakām zemē sēdies,
Lai tērzējam rokrokā.

Liec galviņu man pie krūtīm

Un visai nebīsties,
Bez bēdām jau aukainai jūrai
Ik dienas tu uzticies.

Ir sirdī man vētras trako,
Plūst paisums, bēgums krīt,
Un daža dārga pērle
Sirds dziļumā slēpta mīt.

Pēdējās dzejas. Sarakstītas jau mūža va-

karā. Dažas no tām iespiestas „Krišjāņa Barona At-

miņās", dažas palikušas autora piezīmju burtnīcā.

„Tas darbiņš padarīts" — ierakstīts pie-

zīmju burtnīcā 1915. g., pēc „Latvju Dainu" pēdējā

sējuma iespiešanas.

„Tam kungam viss tiks padarīts" —

turpat citādā veidā:

Tam kungam darbu padarīs,

Kas, pavēlējs to, pats darīs.

Pie „A i teiku māmiņa" piezīmju burtnīcā

atzīmēts 1920.

„V edek 1 i ņ, pūpo 1 i ņ" ar uzrakstu „Manam
mīļam darba biedrim pie L. D. Izlases" un datumu

1. V. 1921. Faksimils „Kr. Barona atmiņās".

Patriotiskas noskaņas apdvestie
pantiņi ir karoga uzraksta paraugi, ko Kr. Barons

sacerējis 1922. g. pēc dažu kareivju lūguma.
Dziesmiņa «Laimes māmiņa lai tevi

vada" veltīta «manai mīļai dēla meitai Lidijai ie-

svētīšanas dienā 21. V. 1922." ar parakstu «Vectēvs
Krišus".
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„Galvgalē stādāt ozolu" pirmuzmetumā:

„Bet stādāt blakām ozolu v. t. t.".

„Samaitāta tirgus braukšana". Cen-

zūras loksnes Valdemāra archīvā. Svītrotas sekošā

teikuma beigas: „Spriņķis valdīja labu vietu N. pa-

gastā un bija savam kungam patīkams un uzticams

(tālākais svītrots:) un ļaudis no viņa gandrīz vairāk

bijās, kā no paša cienīga tēva." Tālāk: „Vagartēvs

gan mierīgi teica, šo varot ticēt, ka nekādas aizlieg-
tas lietas līdz nevedīšot, bet tas viss nenieka nelī-

dzēja. (Nāk svītrotā vieta:) Ceļa lādi uzslēdzot, at-

rada par nelaimi blašķīti ar snapšķi, ko vagarene, par

savu vīru laipni rūpēdamās, bija līdzi ņēmuse. Tik nu

nesākās jaunas ķildas, bet par laimi kāds garām gā-

jējs braucējiem pačukstēja, lai zūkuri ar tiem gar-

diem speķa raušiem apmierinot, ko vagarene priekš

ceļa bija cepuse. Tas arī notika, un zūkurs, pus' lādi

iztukšojis un laipni pateikdamies, tiem ļāva tālāk

braukt. Vagarene smagi vien nopūtās par saviem

zaudētiem gardiem speķa raušiem." Teikumā: „Va-

gare ar vagareni gulēja augšpēdu, galvas ratu pakaļā
uz zemi (svītrots:) un kājas pret debesi izstie-

puši " Teikumā: „Abi tirdzenieki bija arī izsal-

kuši (svītrots:) un izslāpuši, un ceļa lādi brandvīna

zūkuris iztukšoja." Teikumā: „Tie glābās ar mokām

tirgus plača malā, kur tik reti kādi tirdzinieki aiz-

klīda, (svītrots:) vai nu tādi, kam bija izdevies bez

maksas ko labu iemantot, jeb kam citas kādas vaja-
dzības dēļ bija šāda vientulīga vieta jāuzmeklē."

«Vadonis Imants" — G. Merķeļa „Wannem
Ymanta, eine lettische Sage" (1802.) sākuma tulko-

jums. Apdziedāšanās dziesmās Barons iespraudis pie-
cas tautas dziesmiņas, kā oriģinālā nav. Turpmākās

apdziedāšanās oriģināls ir šāds:

„Jetzt ergriffen die Lihgussones die Horner und

stimmten die Weise der rūckkehrenden Jāger an. Die

Jūnglinge sangen:



404

„Wer sind die holden Gestalten, vom Licht der

Jugend umflossen? Sie stehn auf den Hiigeln der Hei-

math un lauschen hinaus m die Ferne, dem Winde

entgegen: „Bringest dv Kunde?" In ihrer Mitte, wer

ist die Hohe, mit den Reizen des reifenden Mād-

chens gesehmūckt und mit der Wiirde edler Matro-

nen ? Einen Sāugling drūckt sie an den vollen Busen,
der ihn nāhrt; einen schon lallenden VVandler fūhrt

ihre Rechte!"

Antwortend sangen die Mādchen: „Ayta, sie na-

hen? Sie nah'n, m ihrer Mitte Ymanta! Bald sinkt,
mit dir, jede Gattin m die Arme des Gatten, jede Ge-

liebte an des Geliebten Brust!"

Die Jiinglinge sangen: „Er ist besiegt, er ist ge-

fallen, der Fūrst des Waldes, der zottige Bar! Nicht

mehr wird er die Heerden erschreeken und ihre zar-

ten Hirtinnen! Nicht mehr wird der Lūsterne die

knarrenden Stāmme ersteigen und unsere Bienen-

stocke zerbrechen!"

Die Mādchen sangen: „Tāppischer Breitfuss!

Weil dv bei den Heerden uns schrecktest, erschlugen
die tapfern Mānner dich. Weil dv nicht mehr die

Bienenstocke zerbrichst: überfliesen Soli jegliches
Horn von schāumendem Meth, wenn wir auf die Ta-

fel der Mānner dich tragen."

„Nāher, ihr Mādchen, nāher!" sangen die Jiing-
linge. „Die Augen der W6lfe funkeln nicht mehr;
ihre Zāhne drohen nicht, die sāugende Kuh zu zer-

reissen, oder ihr hiipfendes Kalb. Wir trafen sie, wir

schlugen sie nieder! Zween schlug Ymanta; und jeg-
licher Jungling schlug einen. So kehren wir einst

zuruck aus der Schlacht, jeder geschmiickt mit dem

Schwerdt eines Feindes!"

Langsam erwiederten die Mādchen: — „Ach,
keine Schlacht!"

—

«Vadoņa Imantas" tulkojuma rokraksts uzglabā-
jies, še redzama Barona īpatnējā rakstība, ar da-
žiem mūsu rakstībā nepazīstamiem burtiem (skat.
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attēlu 16. lap. p.). Ar tinti rakstītais teksts vēlāk

ar zīmuli labots, pie kam autors visvairāk vērības

piegriezis valodai.

Vecā Ēģiptes zeme. Kr. Barons savā dzeju
burtnīcā dod šādu piezīmi: «Dzejolis vispirms sace-

rēts vācu valodā 1859. gadā Tērpatā un ievietots kor-

porācijas Fraternitas Academica Dorpatensis rak-

stītā studentu avīzē, kurai es kādu laiciņu biju redak-

tors. Dzejolis iesākās tā:

Im uralten Aegvpterland,
Wie allen Leuten wohlibekannt,
War ailes extra wohlbestellt,
Ich erzāhl's euch, wenn es euch gefāllt.

Lasītājs un Zobugals. «Pēterburgas
Avīzēs" (1862. N° 2) pirmā daļa varbūt iesūtīta, jo
parakstīta ar šifru B—l.

Pavasaras salna. Rokrakstam piezīme:

«No cenzūras strīķēts."

Tas ar acīm redzēts siens. Rokrakstā,
iekavās pie virsraksta: «Brīva salīgšana — starp

muižnieku un zemnieku". Un apakšā otra piezīme:
«Kas tic, tas taps svēts, bet kas netic, tas taps pa-

zudināts."

Čigāniete, uzrakstīta (vai tulkota) 1920. g.

Jēcis un Pēcis. Petrinas un Latķinas saru-

nāšanāszīmējas uz «Pēterburgas Avīžu" un «Latviešu
Avīžu" savstarpējām attiecībām, ko rāda arī viņu
vārdu atvasinājums.

Kā nosakāma Krišjāņa Barona rakstu piederība?

Barona paraksts (Baron) ir tikai dažiem viņa sa-

cerējumiem, kas iespiesti «Pēterburgas Avīžu" pir-
majā pusgadā. Vairāki raksti tur parakstīti tikai ar

burtu B. Bet viss lielais vairums pilnīgi bez kāda pa-
raksta. Dažos gadījumos viņš izvēlējies arī kādu ne-

uzkrītošu šifru, piemēram, stāsts «Vectēva precība"
parakstīts ar —p—.
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„Mājas Viesī" iespiestie sacerējumi apzīmēti ar

saīsinātu parakstu K. B—n vai B—n. šo rakstu pie-
derība tā tad vieglāk nosakāma, īpaši vēl tāpēc, ka

Barona pirmais biogrāfs, Laubes Indriķis, kas par šo

jautājumu bija interesējies jau septiņdesmitajos ga-

dos, apliecina, ka B—n un K. B—n esot Barona šifra,

(Sk. „Rotā" 1885.)
Laba tiesa Barona dzeju uzglabājusies rokrakstā.

Pats autors ar savu roku tās ierakstījis -kādā burt-

nīcā, diemžēl gan ne sacerēšanas laikā, bet vairākus

gadus vēlāk. Cik vērojams, tad še ierakstītas tikai

viņa paša dzejas, šis dokuments palīdz atrast dažu

tulkojumu oriģinālus.
Citu rakstu piederība meklējama ejot pa vairā-

kiem ceļiem. Tā Barona mantinieku īpašumā ir viens

«Pēterburgas Avīžu" eksemplārs, kur Barons atzīmē-

jis savus rakstus, gan ne pilnā mērā. Otrs šī paša
laikraksta eksemplārs ir Misiņa īpašumā, kur arī at-

zīmes pēc paša Barona norādījumiem, še atzīmju
skaits daudz lielāks, totiesu ari nenoteiktāks un ne-

drošāks. Bez tamValdemāraarchīvā ir vairākas «Pē-
terburgas Avīžu" cenzūras loksnes, kur dažiem rak-

stiem atzīmēts autora vārds, to starpā vairākos ga-

dījumos arī Barona vārds. — Tad nāktu daži atse-

višķi norādījumi, piemēram, raksts Allunāna piemi-
ņai, kas nekur citur nav minēts kā Barona darbs,
1887. gadā iespiests «Austrumā" ar autora pilnu pa-

rakstu. — Dažos gadījumos augšā minētās atzīmes

nākas arī apšaubīt. Tā Misiņa eksemplārā atzīmēts,
ka raksts par «Ābramu Linkolnu" esot Barona sacerē-

jums. Valdemāra archīvā turpretī atrodam šī paša
sacerējuma rokrakstu un tas ir — Ernsta Dūnsberģa.

Vēl viens ceļš atliek — rakstu piederību noteikt

pēc stila, pēc satura un citām paša raksta iekšējām

pazīmēm, šis jau ir grūtākais un arī dažos gadīju-

mos pats nedrošākais ceļš.
Ka grāmatiņa «Mūsu tēvzemes aprakstīšana" Ba-

rona darbs, to viņš pats pastāsta savās «Atmiņās".
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Bet arī tā — jau ilgi priekš šo atmiņu publicēšanas
bija zināms grāmatiņas autors. Turpretī „Mūsu tēv-

zemes apraktsīšanas" pielikums: «Kurzemes un Vid-

zemes tautas un kaimiņu tautas, viņu būšana un va-

lodas" gan nebūs Barona, jo atšķiras no pašas grā-

matiņas ne tikai ar rakstību vien; tur redzam to ļoti
nopietno iedziļināšanos speciālos valodnieciskos jau-
tājumos, tāpat toaktīvā nacionālisma garu, kas daudz

raksturīgāks un tuvāks bija Jura Allunāna gara vir-

zienam.

Ņemot visus norādījumus kopā, varam jau šinī —

„Mājas Viesa" un Avīžu" — posmā
konstatēt vairāk kā 130 dažādus Barona sacerējumus.
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54) Pārskats par zemko-

pības būšanu Krievu-
zemē 1862. g. . . . . .

Ns 26 (M.)
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,
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