
IB
I Z D E V N I E C Ī B A  « L I E S MA »  R I G A  1972



О. Секора 

П О Г О Д А  В К АРТИН АХ

Детгиз 1959

Издательство «Лиесма> 
Рига 1972

На латыш ском языке
Рисунки автора

V E C Ā K I E M  
Šī g rām a tiņ a  v e ltī ta  jū su  m aza jiem  m īlu ļiem  — tiem, k u r i 

v ē l paši n ep ro t lasīt.
Kopīgi ap lū k o jo t a ttē lus, p as tās t ie t bērn iem , kas  ir  d iena, 

k ā  rodas v ē jš  u n  k āp ē c  p la iksn ī zibens. A ttē li ie in te re sēs  bērnu . 
Izstāstiet a t tē lu  sa tu ru  d ivas  vai tr īs  reizes —  jūs, protam s, 
stā s tīs ie t v a irāk , n ek ā  u zrakstīts  g rām atā , —  u n  b ē rn s  d-īz  p a ts  
sāks a ts tās tīt dzirdēto . V iņš v isu  sapra tīs , uzzinās, kas  noris  
dabā , u n  iem ācīsies uzm an īgāk  v ē ro t  sa v u  apkārtn i.
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K A S  I R D I E N A ,  U N  K A S  IR N A K T S ?

Jau rīts? Sākas jauna, brīnumskaista diena. Saulīte tev noglasta vaidziņus. 
Vai redzi Sauli? Rau, kur tā lūkojas aiz kalna virsotnes!

Liekas, ka Saule ir pavisam tuvu — tepat aiz kalna.

Ja uzskrietu kalnā, varētu Sau
lītei pieskarties ar roku — tik tuvu 
tā šķiet.
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Bet īstenībā Saule ir tālu. Ļoti, ļoti tālu. Tā ir milzum liela, daudz reižu lie
lāka par Zemi. Vai redzi mazo ripulīti kreisajā pusē? Tā ir Zeme. Lielā, spožā 
lode labajā pusē ir Saule.

— Tēt, pastāsti, kā aust rīts!
— Nāc šurp, es tev to pa

skaidrošu attēlā! Redzi, tur tālu 
aizmugurē ir Saule, šeit priekšā — 
Zeme. Skaties: kamēr vienu Ze
mes pusi apspīd Saule, otra tinas 
ēnā. Bet Zeme visu laiku griežas 
kā vilciņš, un tā puse, kas pirms 
minūtes vēl bija tumsā, tagad pa
vēršas pret Sauli. Arī tava māja 
nesen bija tumsā. Tad Zeme pa
griezās un pavirzīja māju gaismā. 
Lūk, arī tavā istabā iespīdēja 
Saule. Tā aust rīts.

— Tēt, kad pienāk pusdienas laiks?
— To tu ļoti labi zini. Pusdienas laiks ir lad, kad Saule nav vairs aiz 

kalna, kā tas bija no rīta, bet pacēlusies augstu debesīs. Tad ir pats dienas 
vidus. Skaties, Zeme ir pavērsta tā, ka tava māja pašlaik ir vistuvāk Saulei. 
Kad Saule tev virs galvas, tad arī ir klāt pusdienas laiks.



— Vai tu esi ievērojis, ka tai laikā, kad 
tavu māju apmirdz Saule, Zemes otrajā pusē 
ir tumšs? Ai, cik tur ir tumšs! Redzi, melna 
nakts, jo tur nenokļūst neviens Saules stariņš. 
Kad šeit ir dienas vidus, kad tu skraidelē un 
rotaļājies, tur, otrajā pusē, ir pusnakts un visi 
guļ. Guļ cilvēki, guļ dzīvnieki, guļ puķītes.

Tad Zeme atkal pagriezīsies. Tava māja 
pamazītiņām ieslīdēs ēnas pusē. Pār zemi no
laidīsies tumša nakts, un tu iesi gulēt. Bet 
Zemes otrajā pusē šai laikā visi pamodīsies, 
priecāsies par 
jauno dienu un 
rotaļāsies. Pie vi
ņiem būs ieradu
sies diena, tāpēc 
ka Zeme pagrie
zusies.

Viņi priecāsies un jautri draiskuļosies ari tapec, ka labi izgulējušies un 
atpūtušies. Tu arī nekad nepiekusīsi, ja naktī gulēsi, kā nākas.



1

K A S  IR M Ā K O Ņ I ,  U N  K A S  IR L I E T U S ?

Māmiņa silda ūdeni veļas mazgāšanai. 
Re, ūdens jau vārās! Paskaties, cik ātri ce
ļas uz augšu gaisa pūslīši! Bet augšā — 
paukš! — no katra burbulīša izlido garaiņu 
mākonītis.

Vai tu zini, kas ir ga
raiņi? Tās ir mazas, mazas 
ūdens lāsītes. Šīs lāsītes ir 
vieglas — pavisam viegli- 
ņas, un tāpēc tās paceļas 
uz augšu.

ūdens no slapjās veļas pārvērtās garaiņos. Garaiņi pacēlās uz augšu un sa
vienojās mazos mākonīšos. Bet vai tu atceries, kas ir garaiņi? Tās ir ļoti 
mazas lāsītes. Un, tā kā šīs lāsītes ir ļoti vieglas, tās paceļas augšā.
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Pec veļas mazgašanas mamiņa izlēja ūdeni ara un veļu izžava. Izlietais 
ūdens, kā tas parasti notiek, nožuva. Žūstot ūdens pārvēršas garaiņos. Arī



Ta ūdens iztvaiko no visam vietām — no strautiņa, no diķa, pat no plašās 
jūras.

Visur gaisa paceļas tvaika mākonīši. Vai atceries, kas tie ir? Tie ir ļoti mazi 
ūdens pilieniņi.

Ta ka šis pilītes ir ļoti vieglas, tas ceļo augšup. Gaisa paceļas tvaika māko
nīši no strautiņa, no dīķa, no jūras. Debesu zilgmē tie saplūst lielā mākonī.

Tieši šai laikā skolotāja ar bērniem gāja pastaigāties. Viņa teica: «Bērni, 
šķiet, ka būs lietus. Pašlaik ir karsti, bet, redziet, no pamales lien melns mā
konis.»
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Tiešām, bija ļoti karsti. Kalna galā gozējās siltais vējš un sildījās saulītē. 
Bet tur, meža aizmugurē, slapstījās aukstais vējš. Vai tu redzi viņu? Silto vēju 
es esmu zīmējis kā trauslu luteklīti, aukstais vējš ir līdzīgs varenam milzim

Siltajam vējam no tiesas bija karsti. Viņš bija pavisam sažuvis un viegls 
kā spalviņa. Jo spēcīgāk tveicēja saule, jo vieglāks viņš kļuva. Kad siltais 
vējš vairs nekādi nevarēja paciest svelmi, viņš pacēlās kājās un uzlidoja gaisā. 
Tieši to bija gaidījis aukstais vējš un tūdaļ izlēca no meža.

U-ū-ū-ū-ū! — viņš ieaurojās un aizbrāzās uz to pusi, kur vēl nesen zvil
nēja siltais vējiņš. Tā vienmēr notiek. Līdzko viens vējš aizlidojis, tam pa 
pēdām brāžas otrs.
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Bet palūko, ko dara aukstais vējš! Viņš, pakampis musu mākoni, joņo ar 
to pa debess jumu.

Tikko vējš mākoni sagraba, tas satumsa, un pie pamales saka druzmeties 
vēl citi melni mākoņi.

Ko iesāka mūsu ūdens lāsītes? Izbijušās no aukstā vēja, tās spiedās cita pie 
citas. Tā izveidojās lielākas lāsītes. Tās atkal nobijās, vēl ciešāk piekļāvās 
cita citai un kļuva vēl apaļākas. Un tā viņas saplūda tik ilgi, kamēr izveidojās 
lielas, smagas piles, kas sāka krist lejup.



«Ai, kada lietus gaze! Skriesim atrak!» sauca skolotāja berniem. Visi 
skrēja uz paslēptuvi ko kājas nes.

Taču lietu ļoti vajadzēja. Visi jau sen bija izslāpuši. Apvītušas puķes no
liekušās pie zemes.

Labi, ka tuvuma gadijas mednieku namiņš! Vējš locīja kokus, un lietus 
šaustīja kā ar pātagām.



KO S A I  l a i k a  d a r ī j a  e l e k t r ī b a ?

Es esmu uzzīmējis elektrību kā dzeltenus kurkulēnus. Elektrība patiesi 
līdzīga kurkulēniem. Kad dabā klusums, elektrība rāmi guļ. Tā ir visur: cil
vēkos, zemē, zālē, akmeņos, pat vecajā zābakā.

Elektrība m ajo gan mākoņos, gan kokos, gan majas, gan kalnos. Ta ir ne 
redzama, bet sastopama vienm ēr un visur.

Tiklīdz vējš sadzenā mākoņus, tiklīdz tuvojas negaiss, elektrība pamostas. 
Kurkulēni briesmīgi dusmojas, ja  negaiss iztraucē to mieru. Viņi sāk lēkāt, 
meklēt cits citu un pulcējas vienkop.



‘

Kad kurku lēn i redz, ka v iņu pulks ja u  prāvs, tie sāk rosīties. Redzi, es 
esmu uzzīmējis, ka kurkulēn i salasījušies šajā mākonī. Tagad viņi dusmās ga
tavo jas  uzbrukum am , grib kau t kam  iespert. K urkulēni ie rauga šo kalnu. 
Tūlīt viņi ta jā  iespers.

Trah! Pērkona grāviens. No m ākoņa pašķīda zibens — liela e lek triska 
dzirkstele — un iespēra kalna galā. N o m ākoņa izbrāzās arī ku rku lēnu  bars 
un  reizē ar zibeni devās uz kalnu. Kad negaiss beigsies?
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Kur nu! Lūk, cik dusmīgi kurkuleni raugās cits uz citu. Viņi grib uzklupt 
otra mākoņa kurkulēniem.

Trah! Zibens — milzum liela elektriska dzirksts — aizšavas no viena mā
koņa uz otru. Tie bija kurkulēni, kas joņoja no lielākā bara uz mazāko.

Zibeņi laistījas ik pec mirkļa. Elektrība parlēca no viena makoņa uz otru, 
no otra uz trešo un atkal atpakaļ uz zemi.Trah! Trah! Tas tik bija negaiss!
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Beidzot atkal — trah! Zibens iespēra augstā papelē. Koks uzreiz aizdegās. 
Zibens parasti sper augstās vietās: garos kokos, augstos torņos, lielos kalnos. 
Par laimi, namiņš, kurā slēpās bērni, nebija blakus garajam kokam. Zibens — 
tā ir ļoti spēcīga elektriskā dzirkstele, tik spēcīga, ka var nonāvēt pat bērnus.
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KO D A R A  Ū D E N S ,  U N  KO D A R A  LAI KS?

Kā pēc negaisa viss izmainījies! Augi, kas bija gluži izkaltuši, pēc lietus 
sāka zaļot. Ziedi atplauka. Gaiss kļuva dzidrs un svaigs. Patīkami smaržoja 
zāle. No zemes izlīda sliekas.

Peles, kas pa lietus laiku bija slēpušās alās, izskrēja paskatīties, vai nav 
pārāk mitrs. Izlidoja bites un taurenīši. TiKai zvirbulēniem ar lietu vēl nepie
tika: tie lēca peļķēs un plunčājās.

Iezaigojās saulīte. Mākoņi izklīda, un bērni devās uz mājām. Viņi laipoja 
pa dubļaino ceļu, lēca pāri peļķēm un sarunājās ar skolotāju.

«Labi, ka nolija lietus,» teica skolotāja. «Būs bagata raža.»
Bērni jautāja:
«Vai ir tāda vieta, kur lietus nekad nelīst?»
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«Ir. To sauc par  tuksnesi. Tur nekad  nelīst lietus,» stāstīja  skolotāja. 
«Bet tur, k u r  nav  ūdens, nekas neaug, tu r ir tikai smilts un  akm eņi. Pa lielu 
tuksnesi ļaudis ceļo tikai ar  kam ieļiem , jo  tie ilgi v ar  iztikt bez ūdens.

Bet ir arī tādas v ie tas uz zemes, ku r lietus līst ļoti bieži. Tur v isu  gadu ir 
tveice. Viss tu r aug ātri un  bagātīgi: zeme aizaug milzu kokiem  un  biezu zāli. 
Tur ir ļoti lieli, necaure jam i meži, kuros dzīvo daudz pērtiķu.

Ir ari tadas zemes, k u r  gandrīz visu gadu valda auksta, barga ziema, pat 
saule tu r nespīd, bet cilvēki dzīvo mājās, kas celtas no sniega.»
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Tad pienāk rudens. Nogatavojas augļi un vīnogas. No kokiem sak krist 
lapas.

«Toties cik jauks laiks mūsu zemē!» teica skolotāja. «Vispirms mūs ap
ciemo rāms, silts pavasaris. Tad līst lietus un laukus sāk apstrādāt ar mašī
nām. Tās palīdz izaudzēt labu ražu.

Vasara pie mums ir karsts un sauss laiks. Tad nobriest labība. Ir pļaujas 
laiks, un mēs strādājām uz lauka un peldamies.

Beidzot atnāk ziema. Cik daudz pr:eKa un līksmes tā atnes! Mes veļam 
sniega vīrus, vizināmies ar ragaviņām, slēpojam. Bet daži dzīvnieki visu 
ziemu guļ. Piemēram, sikspārņi un susliki. Arī āpši. Varbūt tajā pašā kalnā, 
no kura tu brauc ar ragaviņām, visu ziemu alā guļ āpsis.»



KO C I L V Ē K S  IR P A V E I C I S  S A V Ā  L A B Ā?

Cilvēkam vienmēr ir bijis iāaizsai gājās no lietus un negaisa. Senāk lietainā 
laikā cilvēki tinās lakatos, vēlāk sāka lietot lietussargus un lietusmēteļus. 
Dažreiz pat skolas somas. Kā paglābties no peļķēm un dubļiem? Nu, to jūs 
paši zināt — pa peļķēm var staigāt tikai ar galošām un gumijas zābakiem 
kājās.

Pilsētās ierīko noteku caurules, 
lai ūdens neapplūdinātu ielas, bet 
aiztecētu uz kanāliem.
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Lai pasargatu mājas no lietus, cilvēks tam uzcēlis jumtus.

Kā aizsargāties pret zibeni? To 
jūs arī zināt. No zibens mūs sarga 
zibeņnovedējs.



C ilvēks ir p ra tis  labi izm antot 
vēju. V iņš tam pavēlē jis  griezt v ē j 
dzirnavu  spārnus.

V ēja  ro tors darb ina elektrom a- 
šīnu, lai m ājā v ienm ēr deg tu  e lek 
trība.

V islabāk  vējš  cilvēkam, protam s, kalpo uz jūras. Tas ag rāk  dzina kuģus 
tālos reisos, un  vēl šodien pa  upēm  un jū rām  peld nelieli buru  kuģīši un 
laivas.
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N o aukstum a cilvēku pasargā ja  uguns. Sirmā senatnē  cilvēks sildījās pie 
ugunskura. Pēc tam  viņš uzm ūrē ja  kam īnu. Tagad siltum u gūstam  no krāsns, 
no  cen trā lapkures  rad ia toriem  un  elek triska jiem  reflektoriem .

Saulītē, m īļajā saulītē vis_em labi. M ums patīk  sauļoties. Bet ne v ienm ēr 
tas iespējam s. Tad ieslēdzam  m ākslīgo kalnu  sauli. V ai nu  m ājās, vai arī 
ārsta  kabinetā.

Lai izkliedetu  tumsu, cilvēks ag rak  dedzinaja koka skalu, tad  eļļas lam piņu 
sveces. V ēlāk  pe tro le ju  un  gāzi. Šodien mum s gaismu dod elektrība.
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Pavēro, kā bērni nostiprina 
strautiņa krastus!

Redzi, bērni aizsprostoja 
strautiņu, un izveidojās īsts 
ezers.

Lielās upēs cilvēki ceļ aiz
sprostus, lai pavēlētu ūdenim 
strādāt.

Ūdens izskaloja krastus. Ko 
darīja bērni? Lai zeme stingri 
turētos, viņi aizsprostā iedzina 
mietiņus.

Tā arī cilvēki kraujās nogā
zēs pasargā zemi. Lai lietus 
ūdeņi un strautiņi zemi neaiz- 
skalotu, tur stāda kokus.

Cilvēki ari ceļ dambjus, lai 
upe nepārplūstu.



Dažreiz uznāk sausums. Nav ūdens. Viss izkalst. Dzīvnieki un cilvēki cieš 
slāpes.

Tad cilvēks stāda kokus rindās, izveidojot vēju aizsargjoslas. Tās nodro
šina laukus pret sausajiem vējiem un saglabā augsnē mitrumu. Mēs izveido
sim daudzas tādas aizsargjoslas, lai cilvēkiem būtu labi.

Kur nepieciešams, cilvēks izrok apūdeņošanas kanalus. Ūdens tiek aizva
dīts pa plašu novadu, un tā pietiek visiem.



KO C I L V Ē K S  VEL P AV E I KS ?

Cilvēks nākotnē vēl paveiks ļoti daudz. Droši vien viņš drīz, re, tā aiz
vedīs Sauli turp, kur tā vajadzīga. Cilvēks valdīs pār mākoņiem, pat lietus 
līs tad, kad cilvēks gribēs. Arī vēji pūtīs tur, kur cilvēks pavēlēs.

Bet tur, kur pašlaik vēl ir ziema, augs apelsīni.
Elektriskie kurkulēni vēl ciešāk tiks sasaistīti vados, un tie veiks cilvēka 

labā daudz, daudz darbu.
Ari jūs, bērni, pielieciet savu roku, lai raitāk sokas lielais darbs! Tad mēs 

veiksim visu, kas mums jāveic.


