
Peterburi ajalehes Pealinna Teataja 1915 ilmunud kiri Livooniast. Põhja-
Kaukaasia: Livoonia. Viljakasv, probleemid nisuga. Ilmad. Uue aasta tulek.
Sõda. Digiteeris A. Aule, kirjaviis muutmata.

 Pealinna Teataja (nr. 27), 3. veebruar 1915, lk. 2

Liwonias (Kubani maal). Mööda läinud aasta oli ajaloos tähtis. Waenu
wanker wedas hirmsaid sõjariistu ja mattis palju õitsewat elu maa ja mere
põhja — kurbtust, muret, järel jättes! Ka meie asunduse ajaloos on see tähtis.
Kewade poolne suwi oli wihmane, mis siinse taimestikule lopsaka kaswu an-
dis. Wili kaswas lopsakalt, põllumeest rõõmustades. See kestis seni kuni nisu
looma hakkas. Siis lõi korraga punane rooste kord wilja peale. (Näit. jooksis
koer wiljast läbi, siis oli ta wälja tulles punane. Peale selle langesid lehed ma-
ha ja lage kõrs jäi kaswama ning kaswis seni edasi, kuni tera täis sai. Lootus
oli hea tera saagi peale: järsku läks wili walgeks, kuiwas ära, tera jäi kõle-
seks, nii et mõnes kohas kokkupanemist ära ei tasunud. Iseäranis kõleseks jäi
wili neis kohtades, kus hästi haritud ja uued maad olid, kuna kurnatud maa
peal ja kõrre sisse külwatud wili, mida siin kui õnnewilja tehakse, head lõi-
kust andis. Ka suwe wili andis keskmist saaki, niisama ka hein. Sügise külwi
aeg oli korralik, orased ilusad. Oktobri kuu lõpul tuli esimene lumi wiie kraa-
dise külmaga, tegi maa kõwaks ja jõele silla peale. Seda oli aga mõneks
päewaks ja sild läks. Ilmad muutusid soojaks. Wana aasta wiimasel päewal
sadas wagust wihma, wana aasta mustust puhastades. Puhtas ehtes tuli uus
asta meile: all maa peal õitsesid lilled, ülewal taewawõlwil paistis mitmekar-
waline wikerkaar kui kõrge tulewiku ettekulutaja. Uus aasta algas ka muidu
haruldaselt: lapsed tulewad karjamaalt lillekimbud käes, loodus on meeldiw
aga ka iseäralik. Niisugust aega siin asumise neljakümne aasta sees ei ole
nähtud. Januari kuul on siin ikka kõige külmem aeg olnud, kus külm kuni
kahekümne ja rohkema kraadini tõusis. Nüüd oli ümber pöördult. 20 kraadi
külma asemel — wärske kewade, kus loodus uut elu algas. Kuid muutlik on
warajane kewade. Praegu, see on 23 jan., kus neid ridasid kirjutan, kattis lumi
walge linikua kõik uue elu oma alla; ka puukroonid on walges ehtes. Ehk
meie siin küll sõjast kaugel oleme, siiski [?rõhub] ta meid kõiki. Paljud on siit
ka sõjawäljale kutsutud, neist mõned kuulide läbi wigastatud ja sinna kõlb-
matuteks tunnistatud ning wiibiwad nüüd kodus. Mitmetest ei ole miskit tea-
dust.

Asunik.


