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opiestuve ~NĀKOTNE", Rīga



Jauno strēlnieku izvadīšana.

(1915. gada augusta mēnesi.)

Kur tagad Rīgā, pretīm M. Vērmaņa dārzam atrodas

greznais kino "Splendid Palac c", tur toreiz,
1915. gadā, bija noplīsusi putekļaina sēta, ar smirdošām

mēslu kastēm un vecu dzelžu, koku un mūru atkritu-

miem.

Šinī sētā un tās tuvumā karstajā vasaras saulē tvīka

daudz tūkstošu pukstošu siržu. Daudz šķiršanās asaru

te lija, daudzbaltu mutautiņu gaisā ņirbēja.
Še bij izmisušās bēgļu tautas uzmanības centrs. Te

saplūda nopietnie lauku zēni un bezbēdīgie pilsētu drai-

skuli, nepilngadīgi jaunekļi un padzīvojuši vīri. Katram

savs sainītis padusē, —kā jau tāla ceļa gājējiem. Un

puķes! Cik to gan nebij! Gan cepurēs iespraustas, gan

rokās, gan pie krūtīm.

Drīz šie tūkstoši izstiepās slaidā gājienā pa bulvāri

uz Daugavmalu. Akmeņi drebēja zem viņu dimdošiem

soļiem. Namu sienās un rūtīs tūkstoškārt atbalsojās jau-
no dzimtenes sargu sirds kvēles dziesmas.

Viss plašais bulvārs bij viena nepārtraukta ļaužu

plūsma. No blakus gājējiem, no namu logiem un balko-

niem lija ziedu lietus. Tūkstošiem baltu plandošu laka-

tiņu, nebeidzami gaviļu saucieni — sveicieni; ziediem

kaisītais ceļš — nākamais uzvaras ceļš — Golgātas ceļš!
Ja, tās bij dzīres, īstas dvēseles dzīres, ko mēs šajā

stundā izjutām. Pašiem dieviem vajadzēja apskaust šo

mirkli.

Uz Mīlgrāvi.

Raudošās mātes, sagrauztie tēvi un citi piederīgie
līdz ar pārējo izvadītāju pūli jau sen tālu aiz mums.

Viņu baltie, drebošie mutautiņi tur Daugavas krastā sa-

kusuši ar pelēko apvārksni. šļakstošie viļņi vienmuļā
taktī cītīgi pavada dziesmoto kuģi.
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Dvēseles noskaņa nav vairs tāda, kā iepriekš. Kauli

kļuvuši gurdeni, bet smadzenes kavējas nupat izgaisušā
atvadīšanās sapnī. Skumjas kā melns putns pārklāj dvē-

seli saviem spārniem.
Paģiras.

. .

Mūsu piepūlētie skati negribot veras uz garām slī-

došiem Daugavas krastiem un mēģina tur vēl saskatīt

kādus mutautiņus, kādas kvēlošas sirdis..
.

Vietvietām

sveicinātāji arī gadās. Mēs atbildam tāpat — ar mu-

tautiņiem.

Mīlgrāvis.
Mūs novieto bij. (evakuētās) Cīzes kuģu bū-

vētavas telpās. Teekam ieskaitīti 1. Daugavgrīvas
latviešu strēlnieku bataljonā.

Mani iedala ceturtās rotas otrajā vadā.

Par instruktoriem mums nozīmēti bij. Daugavgrīvas
garnizona apakšvirsnieki. Tie visi latvieši. Latvietis arī

mūsu bataljona komandjeris kapitāns Bangerskis.
Šis apstāklis rada mūsos tīkamas apmierinājuma jūtas.

„Pašpuikas" un „Jāņi".

—Joni, vai bumbīram kojas ar ir-ra? bezbēdīgi ķir-
cinošā balsī, izmetis īstu kaķa kūkumu, kāds Rīgas drai-

skulis, purinādams nošļukušu lauku zēnu aiz žoda, ie-

kliedz tam pašā ausī. Laucinieku „jānis" nav paguvis
vēl no viņa atkratīties, kad kāds cits nostājas viņam de-

guna galā, iztaisa īstu un ar teatrālu žestu

abām rokām plastiski nobrauka nedaudzās spalviņas uz

savas kailās virslūpas.
— Ir-ra, ir-ra, bumbīram kojas ir-ra! nokliedz viņš

pa visu fabrikas ēku.

Apkārt smiekli, piezīmes. Aizskārtais „jānis" pa-
zūd.

..

Līdzīgas ainas gandrīz vai katru dienu. Acīmredzot,
nevaldāmie draiskuli vēl atlikušās nedaudzās nedēļās

grib labi iztrakoties, lai pēc tam stātos ar nāvi vaigu

vaigā. Tiek stāstīts dafudz anekdošu, gan pieklājīgu,

gan piedauzīgu.



Pirmo

strēlnieku

izvadīšana
uz

Mīlgrāvi.
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Dažādajos niķos un palaidnībās „pašpuikas" arvien

pirmie. Un viņu, šo trakuļu, nav mazums. Mūsu rotā

to vesela puse, kamdēļ ne bez pamata tikām iesaukti par

„p ašpu i k v rotu".

Sevišķi pārgalvnieki bij kāds Smildziņš ar savu drau-

gu Līcīti (— miers viņu pīšļiem!).
Reiz tie kādā diendusas stundā savā vaļā bij sākuši

vizināties ar evakuētās fabrikas truļiem un.
. .

salaiduši

tos visus Daugavā.

Pārkāpt pāri augstai sētai un bez atļaujas aizlaisties

uz Rīgu pie „skaistā dzimuma" mūsu pašpuikām nebij
nekas sevišķs.

Nebija arī ilgi jāgaida, kad dažs no šiem zeļļiem
sāka aplaist savus tuvākos kaimiņus ar venēriskām sli-

mībām.
. .

Arī krinģeļu sievu apstrādāšanā tiem veicās: apstāj

„mugurbodnieci" no visām pusēm un tik ilgi kaulējās un

peļ piedāvāto preci, kamēr nabaga sievai nav vairs ne

preces, ne naudas, bet gan krietni applūkātas drēbes un

apbruoināti locekļi.
Uzmanīgākās pārdevējas gan prata ieņemt drošāka

„poziciju" un, protams, pelnīja labi.

Cik izaicinoši ķircinātāji bij pašpuikas pret tūļīga-

jiem „jāņiem", tikpat korekti tie izturējās pret Inteliģen-

tākajiem strēlniekiem.

Un šādu izglītotāku kareivju bij diezgan daudz. Ka-

mēr krievu daļās gaužām reti vienā rotā bij sastopami li-

kumīgi pielaižamie divi „savvaļnieki" (voļnoopreģe-

ļajuščijasja), tikmēr mūsu rotā tādu bij veseli trīspad-
smit! Skaidrs, ka visam šim ~velna ducim" nebij nekā-

das izredzes iekļūt t. s. praporščiku skolā. Cita lieta,

zināms, būtu bijusi, ja viņi atrastos krievu pulkos.
Bet vai tad šie inteliģentie un pusinteliģentie jau-

nekļi sapņoja par virsnieku karjeru? Nē. Daudz dzi-

ļākas, svētākas jūtas tos dzina vienkāršo cīnītāju rin-

dās.

Tur bij kāds lielisks vijolnieks, kas no sava instru-

menta nešķīrās visgrūtākajos brīžos. Kad viņa vijole

dziedāja, parastā kazarmu čaloņa nez' kur izgaisa un

apkārt iestājās svētsvinīgs klusums.
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Tur bij kāds dabas jaukumu cienītājs, kurš savā lai-

kā izbraukājis zemju zemes, izkāpaļājis Šveice» Alpus

un citas augstienes.

Tur bij kāds neizsīkstošs dziedātājs - jūsmotājs, kura

pastāvīgais pienākums bij rotas gājienos „uzsākt" un

„noturēt" attiecīgās dziesmas meldiju.

Tur bij kāds apbrīnojami gara auguma, izstīdzējis
kā diegs, Jelgavas ģimnāzijas abzolvents, vārdā Stirna,
kurš nemitīgi mocījās dažādām iekšējām kaitēm, stai-

gāja uz ambulanci vai lazareti un nāca atkal atpakaļ.

Tur bij kāds agrāko gadu „baltbiļetnieks" Būmanis,
kura kāju stilbos vēnas bij izspiedušās kā striķi, — tumši

zilie sacietējumu mezgli neļāva pat kārtīgi zābākus val-

kāt, šis Būmanis, izdzirdējis par strēlnieku bataljonu
dibināšanu,bija veselas četras reizes stājies pieņemšanas
komisijas priekšā un katrreiz atzīts par nederīgu un no-

raidīts. Tomēr piektajā reizē viņam bij „laimējies", un

viņš tagad bij mūsu vidū.

Bet vai tad klusie, neveiklie lauku „jāņi" bij maz-

vērtīgāki? Nekādā ziņā nē. šie īstie zemes dēli zināja
savas dievzemītes vērtību vairāk kā jebkurš. Taisni vi-

ņos slēpās tā dzelzs griba un izturība, kas vēlāk tik bieži

izpaudās bataljonu cīņās.

Drusciņ savādāka lieta bij ar mūsu pirmajiem in-

struktoriem - apakšvirsniekiem. Lielākā viņu daļa sū-

rojās, ka tie pretēji viņu gribai pārcelti no klusā Dau-

gavgrīvas cietokšņa garnizona uz „nāvei nolemto" strēl-

nieku daļām. Mūsu 17 un 18 gadus vecie „piena puikas"
bieži vien no viņiem dzirdēja pa kodīgai piezīmei.

Tomēr arī viņu starpā bij entuziasti.

„Šaubīgais virsnieks" Brēde.

Jauno strēlnieku apmācīšanu vadīja ar lielu sku-

bu. Skaļie komandas saucieni atbalsojās visos Mīlgrāv-

ja sila kaktos un smilšu pauguros. Gan sīkās atseviš-

ķās daļiņās, gan prāvākās kompaktās masās tur augu
dienu ritmiskās kustībās locījās strēlnieku tēli.



8

Mūsu, daugavgrīviešu, apmācības rajons atradās tur-

pat aiz Cīzes, jūras virzienā. Tuvākajam kaimiņam, 3.

Kurzemes strēlnieku bataljonam, un „Ziemeļblāzmā" no-

vietotam 2. Rīgas bataljonam bij katram sava atsevišķa
teritorija.

Jau pirmajā vai otrajā nedēļā mūsu kazarmē, otrajā

stāvā, pa trepēm kapitāna Bangerska pavadībā

uzkāpa kāds vidēja auguma samērā jauns poručiks. Tēr-

pies viņš bij gaiši zilā mierlaika virsnieka mētelī ar Jura

ordeni pie krūtīm. Uz dežuranta saucienu visi uzlēca no

nārām un nostājās „mierā". No šī sastingušā stāvokļa

Bangerskis mūs gan tūlīņ atbrīvoja, tomēr apkārt

bij godbijīgs klusums. Abi virsnieki, pārlaizdami acis

pār plašo telpu, pusbalsī sarunājās. Viņi runāja latvi-

ski, bet, cik varējām noprast, jaunais virsnieks gan nebi-

ja īsts latvietis. Viņa valodā izskanēja neparasts ak-

cents. Vismaz mums tā izklausījās.

Abi virsnieki nokāpa atkal lejā.

Sākās īsta mīklas minēšana.

Kas tas varēja būt ? — Droši vien kāds vācietis, no

vietējo baronu slakas, kāds iebilda.

Visi sakustējās.

Ja, kas tur par brīnumu, ka mūsu nāvīgākie ienaid-

nieki, nevarēdami latviešus citādi nomākt, beidzot sāk

iespiesties mūsu bataljonu vadībā, lai tad mūs taisnā ceļā
iedzītu Viļuma lamatās. Ne par velti tik daudz raksta

un runā par vācu spiegu armiju krievu aizmugurē. Ka-

trā ziņā tas bij miera laika oficieris — muižniekdēliņš,
labākā gadījumā kāds kārklu vācietis, — tādam slēdzie-

nam pievienojās gandrīz visi.

Karstākie zēni nevarēja beigt sirdīties vien par šo

parādību. Cits jau norūca: „Gan jau mēs ar tādiem

galā tiksim".

Vēlāk, apjautājoties pie apakšstāvā novietotās rotas,

noskaidrojām, ka šaubīgais virsnieks saucas B r ē d c.

Tā tad, spriežot pēc uzvārda, būs gan laikam no mū-

su kārtas cēlies, — kauču iespējams arī kārklu vācietis!

— noprātojām pie sevis.
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„Es esmu Toms".

Kādu dienu bataljona komandieris Bangerskis visai

niecīga iemesla dēļ bij nosodījis ar arestu trešās rotas

divus instruktorus. Abi tie sēdēja jau aiz restēm.

Visa rota par tādu rīcību bij gaužām nemierā, se-

višķi tādēļ, ka abi ietupinātie bij iecienīti un patstāvīgi

cilvēki, kas uz pielīšanu un izdabāšanu neielaidās.

šinī rotā bija arī kāds Toms, kuram uzņēmības un

pārgalvības nekad netrūka.

Kad vakara junda jau bij noturēta, un visi likās uz

ausi, trešajā rotā notika kas negaidīts. — Toms bij iz-

vācis visu rotu līdz pēdējam cilvēkam sētā un nostādījis
ierindā. Pie tam tas bij noticis tik klusi un neuzkrītoši,
ka neviens to nebij pamanījis.

Toms uzstājās kā vecs piedzīvojis virsnieks, noklieg-
dams pazīstamās pavēles: „pa labi līdzinies!", ~mierā !"

un „rota, pa la-bi!"

Visi viņam paklausīja kā viens vīrs.

Bija jau tumša nakts. Toms pašlaik gribēja no-

kliegt: „soļiem marš!", kad negaidot kāda sveša roka to

sagrāba aiz pleca.
Tas bij rotas komandieris.

— Kas — kas tu tāds esi? komandieris prasa.

— Es esmu Toms", pašapzinīgi nosaka aizturētais

~puika."
— Ko tu darīsi ar rotu, uz kurieni viņus vedīsi?

— Pie bataljonieka. Lai viņš laiž vzvodniju un otģe-
ļonniju vaļā.

Brītiņu klusums. Tad rotas komandiers griežas pie
pārējiem:

— Ak tā, mācības stundās jūs man nevariet ne mi-

nūti nostāvēt klusu un mierīgi, kā vajadzīgs. Nu es

redzu, ka to variet gan. Uz priekšu ar jums apiešos
citādi.

Visi „puikas" tika sadzīti atpakaļ kazarmē. Toma

plāns bij izjucis.
Tomēr nākošā rītā, brokašķlaikā, abus arestētos jau

redzējām savā vidū. Viņi. bij atsvabināti.
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Mākoņi savelkas...

Jau vairākus mēnešus Rīgas logi dārdēja no apnīk-
stošās dižgabalu riešanas pilsētas rietumos. Arvien gai-
šāk un draudošāk liesmoja starumetēju un raķešu loks

pie debesīm tumšajās rudeņa naktīs. Apvārksnis, sākot

no Slokas, garām Olainei -Ķekavai, līdz pašai Ikšķilei,
spilgti atdalījās no pārējās horiconta daļas. Aizvien bie-

žāki mums uzglūnēja sveši motorputni no gaisa un iz-
dēja" pa čuguna olai.

Visapkārt oda pēc nāves.

Uz katra soļa kareivji, sanitārautomobiļi, tranšēju

racēji.

Visu karam.
. .

Visu nāvei.
. .

Kādā diendusā piepeši uzraujamies no apdullinošiem
sprādzieniem. Pa kaklu un galvu metamies sētā.

Izrādās, uzkūlies „vanags" ar ziliem krustiem uz

spārniem un nometis septiņas bumbas. Tikai, nabags,

pārskatījies: garās kuģu balstu rindas tas noturējis par
ierindā nostādītām karaspēka daļām un izbēris uz tām

labi mērķētus „bumbierus". šķembeles bij strādājušas

diezgan akurāti: divi saulē izkārtie strēlnieku krekli

bij sakapāti vienos caurumos.

Ja bumbas būtu kritušas soļus trīsdesmit tālāk, tad

taisni pa stikloto jumtu tās būtu ieskrējušas kazarmā.

Vispār, nepagāja gandrīz neviena saulaina diena,
kad Rīgai un tās apkārtnei neuzbruktu viens vai vairāki

gaisa pirāti.

Līdzīgu pārsteigumu piedzīvojām arī septembra bei-

gās, kad pilnā kaujas tērpā viss bataljons pārcēlās uz

t. s. huzāru kazarmēm, Vidzemes šosejā. Ga-

rās, cieši slēgtās kolonās, virs galvām vizuļojošiem dur-

kļiem un putekļu mākoni kā pavadoni, kājas sisdami

taktī, devāmies pa kailo smilšu ceļu uz Rīgu. Reižu rei-

zēm mums priekšā izskrēja Fr. Briedis ar foto aparātu

rokās, nostājās uz kāda paugura un noknikšķināja.
Mums tas, jāatzīstās, patika tīri labi, jo cerējām ar laiku

iegūt arī sev kādu uzņēmumu. Pret šo „šaubīgo virs-

nieku" nevienam vairs nebij nekādu aizdomu. Salīdzi-
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not ar dažiem citiem priekšniekiem, viņš likās tas sim-

pātiskākais.
Nonākot pretīm „Provodņikam", pie Juglas tilta, ie-

raugam strauji tuvojošos „putnu". Redzams, mūsē-

jais tas nav, jo lido pārāk augsti un bikli. Mēs, priek-
šējie, sastingstam uz vietas zem kuplajiem vītoliem.

Tālākajās nodaļās manāms sajukums. „Vanags" nāk

taisni virsū. Atklāt uguni nav atļauts. Katrs cenšas pa-

virzīties ēnā.

„Nekustēties, stāvēt mierā!" „štikus paslēpt", sauc

Briedis un steidzas pie apmulsušajiem. Aeroplans

jau gandrīz virs galvas. Piepeši no viņa atdalās gaiša
svītra un nāk taisni uz zemi. — Bumba! — izlaužas no

daudzām mutēm.

— Nekas, neuztraucaities! mierina Briedis: viņa
mūs neķers; vējš to nes atpakaļ!

Pēc brīža sprādziens, dobjš un tāļš, — kautkur Dau-

gavmalas ēku rajonā.
Pa to starpu „Fricis" mums jau pāri, prom Ķīšezera

virzienā. .
.

Svinīgā apbedīšana.

Traki garlaicīgi.

Pat „huzaru kazarmju" pelēkiem stāviem, liekas, ap-

nicis dēdēt savā smilšu laukumā.

Milzīgās telpas kā izmirušas. Dobji viņās atbalso-

jas reto gājēju soļi. Plašā sēta tik kaila, kā viņas bruģī
no augšas katru akmeni var saskaitīt.

Diena pelēka, raudulīga; īsta oktobra diena.

Prom, ārā no šiem smacējošiem mūriem! Prom
—

uz pozicijām, kur mūsu bataljons jau vairākas dienas

kā aizvācies! Kādēļ mums, nelaimīgai „mācības ko-

mandai", vēl lieku nedēļu še slaistīties? Kamdēļ mēs
neesam kopā ar viņiem? Kamdēļ mums pirmajiem ne-

ļauj izmēģināt roku ?

— Šādi vaicājumi bij katram uz mēles. Pēc nese-

niem bezbēdīgi pavadītiem brīžiem apkārtnes nāves
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klusums kļuva neciešams. Ko nesīs tuvākās dienas, ne-

dēļas? Ko likteņtēvs nolēmis mums katram?

' — Ech! pat 'jautāt apnicis. Tik un tā atbildes nav.

Kaut jel ātrāk sasniegtu to pekles katlu, — nebūtu par

rītdienu jādomā: pietiktu ar šodienu.
. .

Mūsu instruktori, kas ~pulveri jau oduši," smejas

par mums. Gan izbaudīšot diezgan; laidīšot vēl ļekas
uz Rīgu atpakaļ.

. .

Kādu dienu mums parāda ložu caururbtas kaskas,

šautenes un citas ienaidniekam atņemtas trofejas. Vāci

esot saņēmuši krietnu pērienu, bet.
.. arī mums trīs kri-

tuši. Pēdējie atgādāti Rīgā un pagaidām līdz apbedī-
šanai novietoti Latviešu biedrības namā.

Noliktā dienā tur salasās nepārredzama ļaužu jūra.

Mums, mācības komandai, jāatdod pēdējais gods kri-

tušiem.
Baltā krāsa šodien dominējošā: balti grezni šķirsti,

balti tikpat grezni līķu rati, balti zirgi — vedēji, baltas

puķes un vaiņagu lentes.

Pēc ilga nogurdinoša gājiena, spiesti no visām pu-

sēm, nonākam vientuļās priedēs iblakus Meža kapiem.
Nekas vēl še, izņemot prāvo bedri, neliecina kapsētu.

Visi pauguri un smilšu kāpu nogāzes aizņemtas ļau-
dīm. Vietām pusaudži pat uzrāpušies kokos.

Pēc garīgā akta, kad šķirstus ielaiž kopējā kapā,
dodam trīskārtēju salūtu. Puikas acumirklī izķer zemē

nokritušās patronu čaulas.
..

Sākās nebeidzamās atvadīšanās runas un vaiņagu
nolikšana. Drīz kapu vietā paceļas vesels ziedu kaķis.

Pēc tam uzstāda vienu otram līdzas trīs masīvus

krustus.

Visa šī negaidīti svinīgā izvadīšana mūsos izsauca

dažāclas pārdomas un pārrunas. Visi bijām vienis prātis,
kā vēlākie upuri, —ikuri nāks arī no mūsu vidus — šo

lielisko godu un granīta pieminekļus nepiedzīvos. Mums

būs jāapmierinās ar vienkāršu koka krustiņu un vien-

tuļu kapa kopiņu kaut kur purvā, mežā vai lielceļa
grāvmalā
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Fr. Brieža „kino inscenējums".

Dažas dienas vēlāk mūs apmeklē Bangerskis ar Brie-

di. Viņi tieši no pozicijām.

Bangerskis pastāsta, kā mūsējiem kaujas laukā ejot

labi; visi esot līgsmi; pēc viņa domām, mūsu — mācības

komandas —gara stāvoklis esot daudz nospiestāks. Lai

paceļot roku tie, kuri vēloties iet uz pozicijām.
Gandrīz visu rokas uzslējās gaisā. Atturas vienīgi

daži zēni ierindas pēdējā galā, t. i. vismazākie — vis-

jaunākie.
Tepat Briedis mums pastāsta savu pēdējo varoņdar-

bu. Izrādās, viņš ar saviem simtčetrdesmit „puikām"
devis vāciem tik negaidītu un spēcīgu triecienu, kā īsā

momentā likvidējis pretiniekam pusbataljonu, izsizdams

to no svarīgām pozicijām. Mūsējie ieguvuši trīsdesmit

četrus gūstekņus, divus ložmetējus un dažādas citas tro-

fejas; liels skaits vāciešu esot krituši un noslīkuši Mi-

sas upē.
Mēs klausāmies atplēstām mutēm.

— Bet vai variet uzminēt mūsējo zaudējumus?"
vaicā Briedis.

Kad neviens neko neatbild, viņš turpina:
— Šis uzbrukums, mums izdevās tā, itkā mēs to būtu

gatavojuši kinemotografa lentei: mēs pazaudējām tikai

vienu kritušu un vairākus ievainotus!

Turpat Briedis gan steidz piebilst, kā faktiski

kritušo un ievainoto skaits esot drusku lielāks, bet šie

zaudējumi esot cēlušies pēc sekmīgā uzbrukuma, jo
„puikas" savā entuziasmā pa nikno apšaudīšanās laiku

neesot ievērojuši nekādus aizsarglīdzekļus.

Lēciens upē.

Nakts. Drūma apmākusies debess.

Spalgi lauku lielgabalu šāvieni un pareta šauteņu
uguns.

Pēdējais krievu ierakumu valnis ar drāšu žogiem
mums jau aiz muguras. Pirmais gājiens nāves joslā.
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Zem kājām sajūtam vēl šovasar pļautu pļavu. Negri-
bas ticēt, ka šinī zāļainajā līdzenumā, kur nesen mierīgi

ganījušies lopi un rotaļājušies bērni, tagad nāve lēmusi

ievākt savu asins ražu.

Katrs lielāks akmens un kadiķa krūms tumsā mums

šķiet par postenī noliktu ienaidnieku, kurš nupat — nu-

pat atklās uz mums uguni.

Pēc kādas stundas, pielietojot visus izlūku mākslas

paņēmienus, esam jau dažus desmit soļus no Misas upes.

Priekšā rēgojās sapostītais koka tilts, kas ved uz pretējo,

stipri augstāko krastu. Tur katrā ziņā vajaga atrasties

vācietim. Sevišķi riskanti tuvoties tiltam, no kurienes

glūn kaut kāds atbaidošs melnums. Nav šaubu, ka pre-

tinieks šo pārēju sevišķi cītīgi apsargās.

Man ar diviem citiem biedriem iekrīt pirmiem tuvo-

ties šaī vietai. Locekļos sajūtu tādas savādas trīsas.

Skaidri apzinos, ka pirmā uguns, ja tāda tiks uz mums

atklāta, nopļaus mūs, priekšējos, bez kādas žēlastības.

Pārdesmit soļu attālumā līdzenā pļavā nebij ne mazā-

kās cerības izglābties.

No muguras puses nāca rīkojumi katrā ziņā sasniegt
tiltu. Pakaļējie gaidīja uz mums.

Apspieduši savu iekšējo uztraukumu, ātriem soļiem
dodamies katrs uz savu iepriekš noskatīto punktu upes

malā un pieplokam pie zemes. Pārējie mums seko.

Bet pretējais krasts ir tik noslēpumaini - draudošs,
ka ne mirkli nespēju nolaist acis no tā. Visa apziņa kon-

centrējās tikai uz vienu: pēc iespējas dziļāk urbt savu

skatu šai tumsā un saskatīt velnišķā nāves plīvura no-

slēpumu. Acu āboli sāk asarot no pārliecīgās uzmanī-
bas. Cik nojaušu, pretējais krasts no ienaidnieka gan

brīvs, bet mazliet tālāk jūtams kaut kas aizdomīgs:
starp augstām žagaru gubām kvēlo kāda oglīte — var-

būt cigārs pretinieka zobos. Drīz tur atskan sīka svil-

pīte, un uguntiņa nodziest.

Viens no maniem biedriem uzlien uz tilta uzbēruma

un pa atlikušām sijām rāpjas upei pāri. Lūk, viņš jau
otrā pusē. Pie mums sarodas vairāki citi puikas, un nu

sākas īstais mērkaķu gājiens. Dziļi ierautiem kakliem,
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un uzmestiem kūkumiem dienam viens pēc otra pa apaļo

baļķi četrrāpus tumšam ūdenim pāri. Drīz esam jau

piecpadsmit cilvēki pretējā pusē. Pārējos priekšniecība

nelaiž, paturot tos kā aizsargu vācu uzbrukuma gadī-
jumam.

Ik pa gabaliņu pietupdamies, virzāmies pamazām

uz priekšu, nelielā kalniņā augšā. Sāņus, tuvējās ža-

garu gubās, atskan atkal sīka svilpīte. Dzirdams arī ap-

valdīts troksnis. Bet kalniņā, pret pelēko debesi, rēgo-

jās divi milzu silueti. Pa atklāto pauguru lienam tiem

arvienu tuvāk. Uz papildspēkiem mums nav vairs ko

cerēt: starp viņiem un mums jau krietns attālums ar

upi vidū.

Tumšie silueti izrādās par kuļmašinu un lokomobili.

Pēdējai visas misiņa daļas jau noņemtas. Turpat node-

guša šķūņa pamati. Kāds „puika" iebāž galvu kūlēja

„rīklē", lai pārliecinātos, vai tur nav paslēpies kāds

vācu postenis. Nav.

Viens no mūsējiem pārāk tuvu pavirzījies žagaru

čupām (nocirsti augļu koki).

„Wer da?" atskan no turienes.

Mēs pieplokam pie zemes un paslēpjamies kā nu ku-

rais. Klusums. Liekas, pretinieks pats ir nezināšanā un

bailēs.

Mēs pamazām aizvelkamies jaunā virzienā, pa
Misas krastu uz augšu. Tikai tad nomanām, ka mums

draud iekļūšana „maisā". Ceļš atpakaļ uz tiltu mums

jau nogriezts, bet priekšā pāris zēni manījuši aizstiepja-
mies pretinieka ķēdi, kas, cik noskāršāms, kaut kur mē-

ģinās pārcelties upei pāri un ielenkt mūs no visām

pusēm.
— Slēpsimies krastā !" atskan vairākas balsis. Mani

pārņem trakas bailes. Tā vien liekas, ka nupat būs jā-

padodas gūstā. Cits aiz cita, visi piecpadsmit „puikas"
ielec upes stāvajā krastā, nocirstajos krūmos un koku

stumbros. Visapkārt lūzt un brikst.

Tanī vietā Misa taisa asu pagriezienu, kādēļ kraulis

ir gandrīz vertikāls.

Vienā mirklī esmu ūdenī. Ar kājām, kas man iepi-
nušās žagaros, mēģinu sataustīt dibenu, bet velti. Vie-
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nīgā vēlēšanās — sasniegt otru krastu. Tas arī nebij
tālu — soļu desmit. Bet kad ar visiem žagariem jau

biju pavirzījies uz upes vidu, nopratu, ka labi nebūs.

Peldētājs es biju ļoti vājš, bet smagā šautene, trīssimti

patronas un pārējais apbruņojums pa vari mani vilka

dzelmē. Mēģinu ar šauteni atsperties pret dibenu, kā-

dēļ pats līdz kaklam ielaižos stindzinošajā ūdenī, turot

ieroci aiz paša durkļa gala. Tādejādi varu sniegt ap-

mēram trīs metru dziļumu. Tomēr dibenu nesataustu.

Pacelties virs ūdens jau grūti. Arī straume mani pama-

zām nes uz leju. Atsvabināt kājas no sīko žagaru pi-

nekļiem neizdodās. Pa to starpu iesitās galvā brie-

smīga doma: ka pie krasta jau būs pienākuši vācieši, un

tie nu no augšas noknābs mani kā pīli ūdenī.

Kad cerību uz pretējā krasta sasniegšanu jau biju

zaudējis un ūdens sāka smelties mutē, pamanu negai-
dītu glābiņu: straume nes man garām kādu nelielu,

sausu koka bluķi, kurš ,acīmredzot, novēlies no krasta

sakarā ar pārējo biedru slēpšanos. leķēros bluķī un, pa-

dodamies ūdens griezienam, sāku virzīties atpakaļ uz

to pašu krastu, no kurienes biju nolecis. Kāds puika pa-

stiepa man pretīm savu šauteni. Saķēris pēdējo aiz

durkļa gala, izrāpos atpakaļ krastā. No visām drēbju
vīlītēm straumēm tecēja ūdens. Arī garie zābaki, pa-
tronsomas un šautenes stobrs bij pilni šī svētīgā šķi-
druma. — — — — —

Nāves deja.

(Olaines tuvumā 6. novembrī 1915. g.)

Brrr!

Salst, — briesmīgi salst.

Slapdraņķa sniegs nepārtraukti nāk no debesīm, krā-

jas koku un krūmu zaros un lielām, smagām pikām krīt

tālāk zemē.

Esam izmērcēti no galvas līdz kājām. Patvēruma

nekāda. *

Retajās sila priedītēs mūsu ķēde redzama kā uz del-

nas. Instruktori lamādamies apstaigā rindas un spiež
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gulties zemē, jēlajā sniegā. Tomēr reti kāds viņiem
klausa.

Šausmīgs nogurums un ēstgriba. lepriekšējā nakts

negulēta. Garajā gājienā kājas nobērztas jēlas un uz

katra soļa brezenta zābakos šļakst ūdens.

Pašaizsardzības jūtas gandrīz pilnīgi izzudušas. Par

nāvi, kas uz mums glūn no tuvējā biezokņa, negribas ne

domāt.

Atkal noveļas lielas, smagas sniega pikas biezokņa
krūmos! Zari sakustas. Mazā spraudziņā parādās cil-

vēka galva, — taisni man pretim, soļu piecdesmit.

Nācējs apstājas. Viņam plecos šautene, — īsta krie-

vu šautene, ar tādu pat durkli kā mums!

Kas par jokiem? — vai tad kāds mūsējais tur būs

vēl aizķēries? Stundu atpakaļ tanī biezoknī mēs bijām
ielīduši visi, bet, jusdamies apdraudēti no sāniem un

krievu granātām, to bijām atstājuši.
Arī nācēja galvas sega drusku atgādina mūsu „jē

reni". Vismaz pēc vācu kaskas neizskatās.

Bet ja tas tomēr būtu vācietis?! — mūsējie taču visi

no turienes izvācās. Nē, mūsējais tas nevar būt..
.

Krampjaini saspiežu savās rokās šauteni un lieku

pie vaiga. Nācējs, kā apstājies, stāv un nekustīgi ska-

tās sāņus, tajā virzienā, kur nepārtraukti ārda zemi

krievu granātas, plīst šrapneļi, tarkšķ ložbērēji. Viņš
manis neredz un nedzird arī manu biedru kustības un

apvaldītās sarunas. Liekas, viņš izmocīts, noguris tāpat

kā mēs.

Cik savādi — nogalināt cilvēku! Pat cālim savā

mūžā kaklu neesmu nocirtis, bet tagad man jānonāvē

līdzcilvēks,, kuram mājās tāpat savi piederīgie

Nē, to es nevaru.
. .

Varbūt viņš tomēr ir mūsējais?
Bet kā lai to noskaidro ? Tiklīdz viņš mazliet pa-

griezīsies, viņš mani ieraudzīs, un tad — ja tas būs vā-

cietis — beigas man pašam. Viņš vienā mirklī paslēp-
sies krūmos un noņems mani ātklātā vietā kā ogu. . .

Šaut — nešaut? Ko darīt? Laiks negaida!
Pašlaik garām steidz mūsu nodaļas vadītājs, tas pats,

kurš sava milzīgā auguma dēļ iesaukts par „Pistoli".
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Ierakumos.
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Viņš taisās sabārt dažus „puikas," kas, par pašu velnu

nebēdādami, lien ārā, citiem priekšā, uz pilnīgi atklātas

stigas.
— Ei, pagaidi, apturu viņu, satverdams aiz rokas:

pasaki, vai tas ir „Fricis", vai mūsējais?
— Skat, cik dulls! Vēl taupa! ieraudzījis svešo,

norūc Pistole un pakāpjas soli man priekšā. Viņš paceļ
šauteni.

— Nešauj, dzirdi, nešauj, aizrautu elpu čukstu vi-

ņam, saķerdams to aiz elkoņa: droši vien tas ir mūsē-

jais.
. .

„Pistole" īgni mani atgrūž, pakāpjas vēl soli uz

priekšu un.
. . nospiež atsperi.

Biezoknī stāvošam cilvēkam cepure vienā mirklī at-

dalās no galvas, un šautene uzlec stāvus gaisā. Viņš sa-

brūk un pazūd no mūsu acīm.

Pistole izšauj vēl otru reiz uz to pašu vietu.

Prologs ievadīts.

Nedaudz minūtēs visapkārt vārās kā raganu katlā.

Uzbrukumā mūs pavada divi raibi vidēja auguma

suņi. Jusdami nāves tuvumu, tie sāk kaukt un smilk-

stēt kā negudri. Viens no viņiem spiežas man klāt kā

patvērumu meklēdams. Šādu uzbāzību es nevaru ciest,

jo man šķiet, kā, pateicoties suņa kaukšanai, visas lodes

nāk taisni uz mani. Es viņam uzbrūku ar durkli. Suns

pabēg gabaliņu un apstājas. Pēc brīža viņš atkal klāt

un kauc un smilkst vēl žēlāk. Viņš mani uzlūko tik lū-

dzošām acīm un trīc pie visas miesas.
..

Man blakus stāvošie trīs „puikas" pamana biezoknī

tuvojamies vairākus vācus. Lai tos „godam" sagaidītu,

viņi aizlien dažus soļus no manis, ķēdes priekšā, pašā

stigas malā, un, uz ceļgala cieši viens pie otra nometu-

šies, sāk zalpēt.
Pretinieka pusē kāds iesāk rēkt kā aizvainots tī-

ģeris. Viņa satricinošie kliedzieni, jaukdamies ar ap-
dullinošo dārdoņu, liek nodrebēt mums katram.
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Mani trīs biedri jau aizrāvušies līdz kaislei. Ložu

krusu, kas nāk uz mums no biezokņa, viņi, liekas, pat

nejauš.
Piepeši viens no viņiem, ventspilnieks Renharts, iz-

laiž no rokām šauteni un, eecirzdamies pirkstiem krūtīs,

lēni atkrīt uz muguras sniegā. Viņa kaimiņš, liepāj-
nieks šalme, to nemaz nejūt un šauj tālāk. Kad sāku

kliegt viņam, šalme atskatās, un, ieraudzījis pakritušo,
nobāl līķa bālumā.

— Vai vēl dzīvs? prasu viņam.
— Nē, beigts, pēc brītiņa tikko dzirdami atbild

šalme.

Nabaga Renharts, mātes-atraitnes vienīgais atspaids

un cerība!

Raganu katls vārās tālāk.
. .

Mocekļi.

Kā šodien vēl atceros draiskulīgā Smildziņa vārdus,
kad tas mūsu apmācīšanas laikā, Mīlgrāvja silā, kādā

atpūtas brīdī atklāja mums savu „credo".
— Lai velns par stenderi paliek, bet krustu man va-

jaga nopelnīt! viņš toreiz teica: vai nu es dabūšu su-

draba krustu, vai zelta, vai arī —

— Vai arī koka! pasteidzās vada komandieris vi-

ņam priekšā.
— Ja, patiešām, — koka krustu es laikam nopelnīšu

visvieglāk, tas paskaidroja. Man visu laiku tāda no-

jauta, ka es kritīšu jau pirmā kaujā. Es to skaidri zinu.

Tiklīdz es ieraudzīšu pirmo vācieti, es, kā traks, centī-

šos to uz vietas apēst. Es sevi aizmirsīšu, un tad būs arī

mana nāve...

Uz mata tā arī piepildījās.
Smildziņš šodien nopelnīja divus krustus: Jura kru-

stu un... koka krustu!

Pamanījis kādā biezokņa spraugā pa tecinu lienam

vairākus vācus, viņš kopā ar strēlnieku Siļķi kā ārprā-
tīgs izlēca stāvus uz stigas un sāka šaut. Pašlaik tas

trieca šautenē jaunu patronu paciņu, kad piepēži pats
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saļima. Pretinieka lode tam bij izskrējusi cauri krūtīm,

nāvīgi to ievainojot.

Nabaga puika, novākts turpat mūsu aizmugurē, da-

būja sniegā kungstēt veselas deviņi stundas, kamēr bei-

dzot izlaida garu.

Kad brītiņu vēlāk daži mūsu pārgalvnieki pārlīda

stigai pāri, biezoknī, pretīm notikuma vietai tie atrada

piecus nošautus „fričus." Tā tad Smildziņa un Siļķes
lodes nebij gājušas secen.

Kad pārdrošnieki, apkrāvušies vācu šautenēm, ka-

skām, jostām, somām un konjaka pudelēm, laimīgi at-

griezās pie mums atpakaļ, minētās trofejas gāja no ro-

kas rokā. Izrādījās, mūsu pretinieks bij apbruņots ar

tām pašām krievu šautenēm, kā mēs, pie tam pēdējā,
1915. gada Tulas zavoda izlaiduma! Kādā somā atra-

dām arī gabaliņu presētas pelavmaizes, kas bij tik asa

un rūgta, ka neparko nevarējām norīt dibenā.

Ap to pašu laiku kāds cits uzgāja pirmo, no pisto-
les" lodes kritušo upuri. Tas bija vācietis. Lode tam,
cauri galvai ejot, bij norāvusi pakauša daļu, aptašķijot
ar smadzenēm aizsargdrēbē tērpto kasku. Turpat gu-

lēja arī otrs, nāvīgi sašauts vācietis.

Drīz mēs mielojamies gar iegūto konjaka pudeli.
Cauru dienu neēdušiem, nosalušiem un pagalam nogu-

rušiem, spirdzinošais malks mums labi gāja pie sirds.

Liels sašutums to dienu mums bij pret grīno praporš-
čiku X. Tas aizmugurē krūmos vien slapstījās. Daži

puikas gluži atklāti solījās viņu pie pirmās izdevības

~nolaist no kājas."

Kādā starpbrīdī, kad abpusīgā apšaudīšanās bij
kaut cik norimusi, piepēši no krūmiem paceltām rokām

iznāca ievainots vācietis. Gaudojoši - sāpīgā balsī, ne-

mitīgi saukdams mūs par brāļiem, viņš lūdza atstāt viņu
dzīvu. Kreisā roka tam bij vienās asinīs: mūsējo lode

to bij caururbusi gareniski no delnas līdz pašam elko-

nim. Nokļuvis mūsu vidū, viņš lūdzās, lai to nogādājot

aizmugurē, jo, krītot atpakaļ savu tautas brāļu rokās,

viņu sagaidot droša nāve. Viņam esot piecdesmit gadu,
mājās gaidot sieva un pieci bērni. Pats viņš bij bāls kā

audeklis. Ar ārkārtīgu izbrīnu viņš lūkojās mūsējos.
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Strēlnieki uzbrukumā.
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kas gandrīz visi viņu vairāk vai mazāk veikli uzrunāja
vāciski. No pelēkajiem krieviem viņš tik daudz vācu

valodas pratēju nekad nebij gaidījis.
Mūsu sanitārs viņu pārsēja, pēc kam tas, atsēdies

soļu piecdesmit mūsu aizmugurē uz kāda celma, gaidīja

savu turpmāko likteni. Nosūtīt viņu tālāk nebij iespē-

jams, jo starp krievu pozicijām un mums bij pāra ver-

stis platais purvs; bez tam mums trūka pavadoņu - ne-

sēju pat savu ievainoto nosūtīšanai, — mēs taču bijām
tikai septiņdesmit cilvēku, bet mums bij jāaizsargā viss

krievu ofensīves labais spārns.
Sašautais vācietis tā nosēdēja līdz vakaram. lenaid-

nieks mums vairs tik stipri neuzmācās, un praporščiks
X. jau retumis uzdrošinājās apciemot mūsu ķēdi. levai-

notā „friča" lūgšanas un vaidi viņam, acīmredzot, nepa-

tika, un viņš nāca ar negaidītu priekšlikumu: ievai-

noto vācieti nošaut!

Mūsējie puikas ar riebjumu paraustīja plecus un ar

izbrīnu .nolūkojās „varonīgajā" praporā. Neviens vi-

ņam nepaklausīja.
Uz brītiņu atkal uznāca karsta apšaudīšanās. Pra-

porščiks pazuda atkal.

Kad „krusa" bij pārgājusi, kāds no kreisā spārna pui-
kām trauc mān garām. — Kur esot tas „fricis" ? viņš
man uzprasa. — Tur un tur, paskaidroju viņam. — Pra-

porščiks esot atļāvis viņu šaut zemē, paskaidro paš-

puika un, šauteni izstiepis, pazūd norādītā virzienā.

Atkāpšanās.

Metās jau krēsla. Plašo purvu sāk klāt viegli caur-

spīdīgs miglas plīvuris.

Atkāpšanās.
Pārs kilometru garās izjukušās krievu ķēdes jau

labu gabalu padevušās atpakaļ, šur un tur redzami sa-

līkuši stāvi, kas nolaiduši šauteņu stobrus uz leju un at-

spriedušies uz viņām kā uz kruķiem, lec kā sapīti ķen-
guri mājup. Tie ir vieglāk ievainotie.

Dažuviet manāmi vairāki cilvēki vienkopus kaut ko

smagu nesam.
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Vācu ložbērēji jau rāmāki. Tie noskārtuši, ka uz-

brukums beidzies. Vienīgais „friča" dižgabals, kas cauru

dienu turējās pretīm pārdesmit krievu lielgabaliem, arī

atpūšas un, acīmredzot, šķelmīgā priekā ar savu vienu

aci noraugās ~varonīgajos krievos."

Šis uzbrukums lieku reizi pierādīja krievu virspavēl-
niecības lācisko stratēģiju. Dzīt pulkus pa gluži atklātu

vietu vēlā rīta stundā, kad pretiniekam tie jau laikus sa-

redzami kā uz delnas — nevar citādi kvalificēt, kā

dzīvā spēka tīšu apslaktēšanu. Būtu jel galveno trie-

cienu pārcēluši drusku pa labi, mežā, kur pretiniekam
nemanīti varēja pielīst uz dažiem desmit soļiem (kā tas

izdevās mums, nelielai mācības komandai), — katrā

ziņā upuru skaits būtu daudz mazāks. Arī panākumi,
bez šaubām, būtu bijuši pavisām citādi.

Krievi jau bij atgājusi uz purva vidu, kad dabūjām
pavēli pamazām atkāpties.

Tik - tikko kājas celdami, kā apdzērušies, sākām

streipuļot atpakaļ. Papēžos un pirkstgalos iemītās tulz-

nas deg kā ugunīs, bet dubļainais ūdens pa atirušām

brezenta zābāku vīlēm ik uz soļa šļāc ārā kā no valzivs

rīkles, lai nākošā mirklī tur uzkrātos vēl lielākā vai-

rumā. Zobi klab bez pārtraukuma, it kā mutē būtu

palaists vaļā Maksima ložmetējs. Plecus un gurnus tir-

pina smagā soma, garās patronu lentes un kara vīra uz-

ticīgā sieva — šautene.

Redzu — man pa priekšu nes nāvīgi ievainoto Smil-

dziņu. Nestuves pagatavotas no divām nocirstu bērzu

kārtiņām un to vidū iestiprinātas teltenes. Gulēšana

šādā nestuvē ļoti neērta. Izmocītie nesēji bieži klūp
zem smagās nastas: cits uzduras cinim, citam kāja līdz

ceļgalam iegrimst purva dūņās, citam blakus nesējs uz-

min uz pēdas. levainotais bez apstājas vaid un lūdzas,
lai viņu nemocot, lai liekot to zemē un nošaujot — viņš
dzīvotājs tā kā tā neesot!

Bet kur Renharts, mans kritušais biedris? — piepeši
iešaujas man prātā. Izrādās, tas palicis turpat, kaujas
līnijas tuvumā.

Ar pūlēm pierunāju trīs citus zēnus, un ejam viņu
meklēt. Pa galvu šaudās baigas domas — bailes krist
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vācu gūstā, jo, pēc dažu strēlnieku izteicieniem, mums

sekojot pretinieka novērotāji.
Kritušo atrodam uz provizoriski pagatavotām nestu-

vēm sniegā guļam. Sejs jau stipri pārvērties, tumši dzel-

tenā vaska krāsā.

Norijuši pa gabalam viņa atstātās samirkušās mai-

zes, sākam virzīties ar savu nastu atpakaļ pie pārējiem.
Neskaitāmas reizes klūpam ar visu līķi un ceļamies at-

kal. Ik pa desmit - pārdesmit soļiem apstājamies un no-

liekam nesamo, lai pārmainītos savā starpā. Uz priekšu
virzāmies ārkārtīgi gausi, un tas mūs nervozē: galve-
nais — bail, ka mūs neielenc un purva krūmos nesaņem

gūstā.

Tomēr pārējie biedri ir tik godprātīgi un mūs gaida;
vairāki pat panāk pretīm.

Visas krievu daļas, — pat mūsu tuvākie kaimiņi —

jau lielā gabalā, kad mēs, kā pēdējie izejam no meža

kailajā tīrelī. Dažās vietās krievi, izstiepušies zosu gā-

jienā, jau ievelkas savos ierakumos.

Spraužoties cauri pēdējiem krūmiem, piepeži mums

priekšā izlec pamatīgs stirnu buks un laiž cik vien jau-
das pa plašo purvu Olaines stacijas virzienā.

Puikas nomet savus nesamos un aurodami atklāj

uguni. Vada komandieri lamājas un brīdina, ka tā va-

rot apšaut pašu ļaudis, sevišķi purvā vēl aizkavējušos
krievus. Pa to starpu vācietis pamanījis mūsu traci

mežmalā, sāk uz mums sijāt ar ložmetēju. Bet tas, na-

bags, krēslas dēļ nav varējis noņemt vajadzīgo augstu-
mu un visas lodes iet mums vairākus metrus virs galvas.

Stirnu buks tā i aizdrāzās pa neitrālo joslu ne atpa-

kaļ neatskatījies.

Gabaliņu tālāk izceļam zaķi. Bet tas, ausainis, tā

apjucis, ka nezin kur skriet, kur nē. Visdažādākās cil-

pas mezdams, tas arvienu uzduras uz cilvēkiem un

skrien tiem vai caur pašu kājstarpi. Puikas saceļ ne-

gantu traci. Cits sper ar kāju, cits sit ar šautenes rez-

gali, cits grūž ar durkli, — bet neviens netrāpa. Jānītis

apmulst galīgi un vispārējā burzmā kūleņo kā negudris.
Es pašlaik stiepu vāciem atņemtās un no līķu nesējiem
paņemtās astoņas šautenes. Ari man uznāca nevaidami
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medinieka prieki. Nometu liekās „pagales" sniegā un

piedalījos kopējā jandāliņā.

Beidzot zaķis izkļuva brīvākā joslā un aizstiepa kā

pa šņori taisni uz vācu blokhaužiem.

Nonākam pie plata ūdens grāvja. Te sadrūzmēju-
šies gandrīz visi mūsu puikas. Ar lielām pūlēm pārvel-
kam ūdenim pāri kritušo Renhartu.

levainotā Smildziņa balss jau kļuvusi daudz nevarī-

gāka. Pa muti un degunu viņam spiežas asinis. Pie ka-

tras nestāvu kustības viņš nemitīgi vaidēdams lūdzas:

~Brālīši mīļie, nemociet mani!"

Te viņš arī grāvmalā nomira...

Mēs uzelpojām vieglāki un pa roku galiem kaut kā

to pārcēlām otrā pusē.

Ne mazāka ķibele bij ar padevušos vācieti. Izrādī-

jās, ka asinskārais pašpuika to tomēr nebij nogalinājis.
Smeldzošo sāpju dēļ nevarēdams pārlēkt grāvi, vācie-

tis bez apstājas gaudoja, lai viņu ņemot līdz un nepa-

metot savējo nagos, kur tam vairs žēlastības nebūšot.

Nedaudzajiem krieviem, kas viņu tobrīd pavadīja, viņš
piedāvāja trīsdesmit markas par pārcelšanu. Tie no tā-

das naudas atsacījās un solījās gūstekni pavisām atstāt

grāvmalā.

Tad viņš piedāvāja divi sudraba rubļus. Krievi šo-

reiz ibij ar mieru un ievainotā lūgumu izpildīja.

Tumsa jau manāmi nāca virsū. Citas karaspēka da-

ļas jau bij pazudušas ierakumos.

Te piepeži tuvumā sāka sprēgāt ložmetēji, un gaisā
virs mūsu galvām smilkstēdami noskrēja svina dunduri.

No biežās sijāšanas tūliņ pazinām krievu „Maksimus".
Kad pieplakam pie zemes, tie drusciņ apstāja, bet tad

uzsāka atkal.

Izrādījās, mēs bijām noturēti par pretuzbrukumā

ejošu ienaidnieku.

Par laimi daži puikas bij piegājuši ložmetējiem sa-

mērā tuvu, kādēļ ar īsti krieviskiem „spēka vārdiem" pa-

spēja viņus pārliecināt, ka esam savējie.
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Kā tanī dienā izgāja citiem zēniem.

Galvenie uzbrucēji tanī dienā bij 48. un 47. Sibīri-

jas strēlnieku pulki. No latviešu daļām bez mūsu mā-

cības komandas piedalījās vēl Daugavgrīvas bataljona

pirmā un ceturtā rotas (Brieža un Ilziņa vadībā).

Par uzbrukuma centru, kā jau minēju, bij izrau-

dzīts klajais tīrelis un lauks. Neviens tādēļ arī nebij ti-

cis ienaidniekam tuvāk par 100—200 soļiem. Glāb-

damies no nemitīgās ložmetēju uguns, kā Sibirijas, tā

latviešu strēlnieki ar mazajām lāpstiņām katrs bij sev

priekšā uzmetuši dubļu un dūņu kaudzīti, aiz kuras

slēpdamies, nogulēja visu dienu. lerakties dziļāk nebij

iespējams purvainās vietas dēļ, kādēļ upuru nebij ma-

zums. Mūsu ceturtā rota todien pazaudēja piecpadsmit
cilvēku kritušo un vairāk kā četrdesmit ievainoto. Brie-

ža rotai bij gandrīz tādi pat zaudējumi.

Sevišķi grūti klājās ievainotiem. Tikai reti kādam

izdevās laikus aizvilkties uz pārsienāmo punktu. Tik-

līdz aiz dūņu kaudzītes paslēpies strēlnieks pakustē-

jās, uz viņu tūliņ bira vesels ložu lietus, un šķidrās dū-

ņas šķīda uz visām pusēm.
Vairāki ievainotie, kas mēģināja līst atpakaļ, tika

nogalināti.

Visgrūtāk klājās tiem, kuriem bij pāršautas kājas
vai citi smagāki ievainojumi. Tie sagulēja ūdenī visu

nākošo nakti un otru dienu. Tikai otrajā naktī tiem pie-
līda sanitāri un novāca tos līdz ar kritušiem.

Protams, ka daudzi ievainotie tad jau bij galīgi no-

plūduši asinīm un nosaluši.

Rīgas ielās vēl tagad sastopu vairākus invalīdus,

kuri tanī kaujā pazaudējuši kājas. Pie ievainošanas vi-

ņiem toreiz bij pāršauts kauls virs vai apakš ceļgala,

kādēļ tie pašu spēkiem pirmajā naktī nebij varējuši at-

vilkties atpakaļ. Kad tie pēc divi dienu mocīšanās no-

nāca pārsienamā punktā, kājā jau bij iemetusies brants

un tā bij jānoņem. Citos apstākļos tie būtu tikuši cauri

ar samērā vieglu kropļojumu.
Šinī kaujā gāja bojā arī Smildziņa nešķiramais

draugs un nebēdnieksLīcītis. Ellišķīgajā ugunī tas, acīm-
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Kad

kauja

beigusies...
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redzot, bij sajucis prātā. Visiem par lielu pārsteigumu

viņš piepeži bij pielecis kājās, izrāvis no kabatas baltu

mutautiņu un, to augsti gaisā vicinādams, sācis pastaigā-
ties pa savējo rindām. Vācieši, kā j>ar brīnumu, viņu

nebij aiztikuši. Beidzot tas nonācis pie sava vada ko-

mandiera.

— Lude, tu te? Lude, tu te! tas neprāta pilnām
acīm jocīgā balsī uzrunājis apakšvirsnieku.

Lude sācis viņu apsaukt un pavēlējis gulties zemē vi-

ņam blakus, aiz kopējās dubļu čupas.
Itkā negribot, tas beidzot nometies uz ceļiem. Tanī

mirklī lode viņu ķērusi galvā, un tas nedzīvs novēlies

dubļos.

Vaigu vaigā ar Nikolāju II.

(1915. g. 11. novembri j. st ).

Rīt mūs, strēlniekus, rādīšot pašam ķeizaram, —

tāda ziņa klīda mūsu starpā. Negribējās ticēt, bet kad

mūs, apmēram divi simti cilvēku, iesēdināja „teļu vāģos"
un noveda atpakaļ Rīgā, šaubas pamazām gaisa. Uz

kaut ko svinīgu norādīja arī nervozie policisti, pilsētas

uzpostās ielas un lielā steigā izlāpītā vecā dzelzstilta

grīda.

Pārnakšņojām Āgenskalnā, kādā tukšā fabrikas ēkā.

Salām kā īstā suņu stallī. Ēda arī daudzkājainie kukai-

nīši, kurus papilnām bijām mantojuši kaujas laukā.

Saulei lēcot sākās neparasta tualete un dresūra.

Dažu nabadziņu vada komandiers dzina reizes četras-

piecas pie siles mazgāties: te nebij ausis pietiekoši tī-

ras, te kakls, te pirksti. No lielās berzēšanās dzestra-

jā rītā rokas un sejas visiem bij pelēki zilas. Vēl lielāks

negals bij ar apģērbu un apavu pielaikošanu. Visiem

tika izsniegti jauni tērpi, zābaki, jaunas cepures, pa-

tronsomas, jostas v. t. t. šautenēm vajadzēja laistīties

kā gluži jaunām.
Pēc tam mūs sāka dresēt apsveikumu nodošanā.

„Esiet sveicināti, jūsu ķeizariskā augstība" — šos vār-

dus krieviem īpatnējā saīsinājumā mēs dabūjām riet bez
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skaita, bez gala. Arī visas citas kustības, pagriezieni,
nostāšanās v. t. t. tika izņemti no „ā" līdz „cet".

Beidzot pēcpusdienā mūs izveda uz plašā Āgenskal-
na smilšu laukuma, Māras ezera tuvumā. Laiks vējains
un mākoņains. Gaisā, nelielā augstumā, nemitīgi skrai-

da kaujas lidmašīna. Klajumā liels daudzums dažādu

krievu kara spēka daļu, neizslēdzot artilēriju un kava-

lēriju. Uzmanību uz sevi vērš jātnieku orķestris ar su-

draba taurēm.

Kad visas daļas beidzot parādei sakārtotas, sākās

negantā gaidīšana. Siksnās uz visciešāko nosprādzēti,
nostāvam stundu, divas, jau trešo, — kā nav, tā nav.

Nosaluši, neēduši un noguruši, zaudējām katru pacie-
tību.

Beidzot viens aiz otra parādās automobiļu virkne.

Saskaitām divdesmitastoņus gabalus. Tie pietur. Izkāpj
vesels bars uniformētu vīru un sāk apstaigāt „fronti".
Katra nodaļa pēc kārtas nober trafarētisko apsveikša-
nas frāzi.

Beidzot „augstie viesi" sasniedz mūs. Norejam kā

pienākas.

Lūk, te jau viņš ir — „visas Krievijas patvaldnieks,

Polijas karālis, Somijas lielkņazs v. t. t." Tērpies aiz-

sargkrāsas mētelī, ar palkavnieka uzplečiem, pogcau-

rumā Jura ordeņa lente; acis pietūkušas; seja labi

kopta, tomēr grumbuļaina un atgādina stipri savītuša

ābola mizu. Viņam blakus turas nākamais varas nesējs,
troņa mantinieks Aļeksējs. Tas jau brangi paaudzis

puika, — tēvam līdz padusēm, arī tērpies kareivja ši-

nelī, ar jefreitora uzplečiem un Jura medāli pie krūtīm.

Diezgan glīta sejiņa, tikai acis tādas sarkanas, pietū-
kušas.

Kad parādes pirmais numurs cauri, „augstie viesi",

atgriezdamies uz laukuma vidu, apstājas iepretim

mums, latvju strēlniekiem. Kāds no Nikolāja 11. pava-

doņiem norāda viņam uz mūsu vadoni, Fr. Briedi, kurš

zināmā attālumā nostājies mūsu nodaļas priekšā.

Nikolājs uzstāda Briedim vairākus, liekas, iepriekš

sagatavotus jautājumus: cik viņam esot bijis kareivju
tanī un tanī naktī, kāds apbruņojums, cik viņš gūstek-
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11u saņēmis, kādas trofejas guvis. Briedis atbild ļoti
braši, īsi aprautās frāzēs, arvien piemetinādams: „Jūsu

ķeizariskā augstība".
Citi jaunākie virsnieki tanī dienā droši vien varēja

apskaust Briedi par viņam parādīto uzmanību. Turklāt

viņš, Briedis, nepavisam nebij tā uzcirties, kā pārējie
mūsu un krievu virsnieki. Sevišķi ikdienišķa, nodzeltē-

jusi bij viņam cepure, kādas nevienam virsniekam pa-
rādē nevarēja saskatīt.

Parāde beidzās. Lielie kungi aizbrauca. Mūs no-

veda atpakaļ saltajos fabrikas mūros, kur lika izģērb-
ties. leradās mantziņi, savāca mūsu jaunos „goda
uzvalkus" un svētku apbruņojumu un novietoja to no-

liktavās. Mēs, nabaga zēni, līdām atkal katrs savā utu

pilnā nosmulētā apģērbā un caurajos zābakos un, no-

kārušies ar smago uzkabi, devāmies atpakaļ uz uguns

līniju.
Parāde bij beigusies. Ausa atkal asiņainie rīti.

Zemnīcās.

Krievu virspavēlniecība, acīmredzot, mums neuzti-

cas. Mūsu bataljonu atsevišķās rotas izkaisītas pa visu

Rīgas fronti, starp dažādām krievu daļām. Droši vien

tur vainīga 1905. gadā gūtā dumpinieku slava.

Galvenais mūsu uzdevums — izlūku dienests.

Mācības komanda jau izformēta, un katrs viņas lo-

ceklis aizsūtīts uz savu agrāko rotu. Ar mani notika tas

pats.

Mūsu ceturtā rota apmetās Ķekavas rajonā, starp Ka-

trinmuižu un Lācīšu mājām (taisni tur, kur tagad ceļ-
malā rēgojās liels pelēki zils koka krusts).

Kaujas līnija tepat, simts soļu attālumā. Pie katras

sīvākas apšaudīšanās pa mežu sīc lodes, birst šrapņeļu
bumbiņas un kauc čuguna šķembeles.

Mūsu mitekļi — pazemē. Trīskārtīgie baļķu griezti
un biezā zemes kārta sargā mūs no pretinieka granā-

tām. Katrā zemnīcā gar vienu malu ierīkota lāva. Uz

tās, cieši viens pie otra saspiesti, novietojušies piecpad-
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smit cilvēku. Te, uz apaļām, ne ar ko neapsegtām kār-

tiņām mēs guļam, un ēdam un pavadām savu brīvo lai-

ku. Gaiss piesmacis līdz augstākai pakāpei. No ķie-
ģeļiem sakrautā krāsniņa nevelk-, un brīžiem dūmu tik

daudz, ka viens otru nevaram saskatīt.

Cauras dienas un naktis, veselām nedēļām pavadām

neizģērbušies. Tamdēļ arī tik daudz to kukaiņu. Da-

žam aiz krekla un blūzes apkakles vesels utu pūznis.
Kad krāsniņa labi nokurināta un zemnīcā silts, no-

tiek „izlūkošana". Neiecietīgākie parazītu ienaidnieki

sastājās pie krāsniņas, novelk utu apsēstos drēbju ga-
balus un sāk veselām riekšavām braucīt nabaga kukai-

nīšus taisni ugunī.
Tā katru dienu liesmas aprij tūkstošiem dzīvību, to-

mēr parazītu mazāk nepaliek. Pēc pāris dienām viņu
saradies vēl vairāk. Ar tīras veļas uzvilkšanu nav lī-

dzēts, jo tādā veļā utis sarodas apbrīnojami ātri un kož

vēl niknāk. Tāpēc arī dažs labs, pastāvīgi kasīdamies,

noplēsis sev kaklu, paduses un pakrūti gluži cēlu.

Kādā rīta stundā pie mums atved divus atbruņotus
vācus. Tie vēlīgi smej un lūd\z kādu gabalu maizes. Iz-

rādās, pagājušā naktī viņi paši pārbēguši mūsu pusē un

atdevušies krievu priekšposteņu rīcībā. Tā kā krievi ar

viņiem nekādi nevar sarunāties, tad tie vispirms nogā-
dāti pie mums.

Tumšā vakarā sēžu es pie ugunskura zemnīcas

priekšā. Pa noledojušo teku tuvojas smagi soļi. Divi

bārdaini vīri ar nestuvēm uz pleciem iznirst blāvajā

gaismā. Aiz viņiem otrs pāris ar tādu pašu nastu.

Piepeži priekšējais nesējs, apejot ugunskuru, ieslīd

kādā bedrē. Nestuves krīt, un no viņām izveļas ne-

dzīvs, ļengans ķermenis. Tas ir šīs dienas vācu čemo-
dāna" upuris. Galva nelaimīgam kā ar asu miesnieka

cirvi nošķelta vertikāli taisni līdz pusei: no sejas sare-

dzama vairs tikai viena acs, viena auss un daļa no mu-

tes un deguna; šķēlumā saskatāms viens bezveida asins

receklis.

Otrs kritušais saspārdīts ne mazāk.
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— Karš! ai tu, nolādētais karš! novaimanā bārdai-

nie krieviņi un, pacēluši pēc īsas atpūtas savu biedru lī-

ķus, turpina savu ceļu.
— Ai tu, nolādētais karš !

Pēriens.

Zemnīcas priekšā ugunskurs. Pie tā sildās vairāki

zēni un kavējās izbijušo dienu atmiņās. Uz uguns kat-

liņi ar ūdeni: tur vārās dienišķā barība — tēja. Tepat
divi kareivji dzen viens otram bārdu. Kāds cits griež

veļas gabalu, kuru nupat izplunčājis tuvējā grāvja

āliņģī.
Pie ieejas zemnīcā maza nojumīte, zem kuras saslie-

tas visu zemnīcas iemītnieku šautenes. Pie pēdējām
dienu un nakti pastāvīgi stāv dežurants.

Parādās feldfēbelis. Viņam padusē prāvs sainis tik-

ko nogrieztu garu un lokanu rikšu. Uz viņa pavēli viss

mūsu vads (ap trīsdesmit cilvēku) tiek nostādīts ierindā.

Konvoja pavadībā atved divus pašpuikas. Tie pirms
pāra nedēļām bij no mūsu daļas nozuduši, acīmredzot,
aizlaidušies uz Rīgu.

lerodas arī rotas komandieris.

— Pie kāda deviņi velna jūs man dezertējiet! du-

smās pietvīkušu ģīmi viņš tuvojas arestētiem, dūres vī-

stīdams. Saķertie puikas krietni nobijušies. Viens no vi-

ņiem neveiklā veidā sāk taisnoties. Rotnieku tas no-

kaitina vēl vairāk. „Augstā priekšniecība" laiž dūrēm

vaļu, papildinot sālītos lamu vārdus ar latviskiem „de-

viņi velniem." Puika raud un rokām sāk atģaiņāties no

sitieniem.

—Ak tā, tu man vēl turēsies pretīm! ? iesaucās rot-

nieks un izrauj revolveri: „es tevi, pie deviņi velna, no-

šaušu kā suni!" Un viņš sāk ar revolvēra spalu dau-

zīt pašpuiku pa galvu un seju kā skan vien. Sistais vai-

manā un lūdzas, bet rotnieks ātrāk nebeidz, kamēr viņa
upurim pa seju sāk plūst asinis.

—Divdesmit piecus cirtienus! nobeidzis savu darbu,

viņš smagi pūzdams, pavēl feldfēbelim. Pēdējam div-

reiz nav jāsaka. Turpat diviem strēlniekiem tiek pa-
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sniegtas svaigās kārklu vicas, bet divi citi nozīmēti par

palīgiem. Viens no viņiem liedzas ņemt dalību ekse-

kūcijā, bet kad viņam savukārt par pavēles neizpildī-
šanu piesola tikpat daudz cirtienu, tas beidzot paklausa.

Dezertējušais pašpuika brīdi vilcinās un tikai pēc

jauna rotas komandiera bļāviena nolaiž bikses un elso-

dams noguļas uz mutes sniegā. Viens pērēju palīgs uz-

sēžas viņam uz pleciem, otrs to tur aiz kājām. Paši

pērēji nostājas katrs savā pusē un, pacēluši rīkstes,

gaida attiecīgo komandu.

— Viens— divi — trīs — četri, sāk skaitīt feldfēbe-

lis, un sitēji pārmaiņus te viens te otrs laiž lokano rīksti

pa nabaga puikas kailajiem gurniem.
— Stiprāk pievilkt, stiprāk ! uzkliedz feldfēbelis kā-

dam pērējam, kurš tam šķiet rīkojamies pārāk sau-

dzīgi : ja nepērsi kā nākas, pats dabūsi!

Pēc nedaudzsitieniem rīkstes pārlūzt. Tās tūliņ tiek

apmainītas pret jaunām.
Kad pirmais dezertiers nosodīts, tādā pat kārtā tiek

apstrādāts otrais.

Pēc tam „augstā priekšniecība" pazūd savā ērti ie-

rīkotā zemnīcā, bet mēs, vēl nevarēdami atjēgties no

„pamācošā" skata, kavējamies turpat laukā, pie uguns-

kuriem.

Kārtējais tracis.

Klusa zvaigžņota nakts (no 17. uz 18. XII. 1915. pie
Katrinmuižas). Apsalusē sniega garoza ar nodevīgu
troksni lūzt zem mūsu kājām. Kā debess sūtīti eņģeļi
sniegbaltos tērpos klusi tuvojamies vācu līnijas stūra

postenim Smērdukļa purva malā. Gribas uzzināt, vai

spītīgais ložmetējs tur stāv arī nakts laikā, jeb tas bai-

dīšanas nolūkā parādās tikai dienu uz „šaušanas mēģi-

nājumiem." Esam izpētījuši, ka tumsā to būtu diezgan

viegli „nočiept."
Divdesmit cilvēku mūsējo izstiepjas aizsargķēdē ap

simts soļu no ienaidnieka. Mēs, seši strēlnieki, lienam

tāļāk. Pa priekšu kāpj kāds bezbēdīgs pašpuika. Klusi
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un apdomīgi viņš liek kāju uz cietās sniega garozas un

pamazām to ielauž. Kad kāja sasniegusi pietiekoši
cietu pamatu un dziļāk vairs negrimst, viņš padodas soli

tālāk un dara to pašu ar otru kāju. Nelūkojoties uz visu

uzmanību, troksnis tomēr nav mazais. Ik pēc pāris so-

ļiem „puika" noliecas pie zemes. Mēs, pārējie, sekojam
tieši viņa pēdās. Bieži pieplokam ciņu starpās un uz-

manīgi ausamies. Vēl neesam pamanīti, — to liecina

postenī stāvošā vācu kareivja mierīgā kāsēšana.

Attālums kļūst arvienu mazāks. Vairs tikai pār-
desmit soļu. Tomēr nekā aizdomīga. Skaidri sadzir-

dāma „friča" mīņāšanās pa sasalušo zemi. Reizēm viņa
šautene atsitās pret kaut ko cietu, — acimredzot, ie-

roci viņš uzkāris plecos, bet pats stāv kādā bedrē, pret
kuras malām tad arī šautenes rezgalis brīžiem atduras.

Vairs tikai desmit soļu. Viss pa vecam. Kaut gan

esam balti kā pats sniegs, tomēr tādu iznākumu nebi-

jām gaidījuši. Klusu sačukstamies savā starpā un ar

sātanisku smaidu sejās lienam vēl tuvāk. Beidzot esam

sasnieguši zināmo nolauztās priedes galotni, kuru vēl

tikai dažas dienas atpakaļ nogāza kāda krievu gra-

nāta. Kuplie galotnes zari tumsā atgādina žagaru gubu.
Pussēdus visi seši nometamies tai blakus.

— Vai tad tiešām tas aklais vācietis vēl mūs nebūs

manījis? uzmācas neatlaidīgs jautājums. Mēs esam

galotnes vienā pusē, bet viņš tepat otrā pusē. Vai tie-

šām viņš tik droši jūtas aiz nelielā drāšu žoga, kurš pie
tam no galotnes šinī vietā piespiests pie zemes ?

Ko lai tālāk mēs, seši nebēdņi, uzsākam? „Fricis"

mums nepiegriež ne mazāko uzmanību, — kāsē un mī-

ņājās pa vecam — kā jau savās mājās. No balss sprie-

žot, jaunais cilvēks tas vairs nav.

Atkal sačukstamies, un uzvelkam gatavībā līdzpa-

ņemtās rokas granātas. Priekšgājējs — pašpuika pie-

ceļas kājās un, zariem lūztot un brikstot, rāpjas galot-
nei pāri.

— Wer—wer—wer—wer da ! ? nāvīgā uztrau-

kumā iekliedzās vācietis. Vienā mirklī mēs visi seši uz-

lecām stāvus un ar spēcīgu rokas atvāzienu aizlaižam

katrs uz savu iepriekš noskatīto mērķi pa vienai rokas



37

granātai. Tās, kapselēm plīstot, šņākdamas aizlido, at-

stājot aiz sevis baltu uguns švītru.

Vācietis pa to starpu izšauj trauksmi. Viņa lode to-

mēr nevienu neķer, jo mēs visi kā akmeņi vienā mo-

mentā esam nokrituši sniegā. Paiet pāris sekundes un

zeme nodreb: uzsprāgst gaisā mūsu mestās bumbas.

Mēs visi atkal uzlecam kājās un sviežam pa otram lā-

gam. Atkal nošķīst ugunis, un nodreb zeme.

Kas notika ar vācu sargkareivi, nezinu. Varu pa-

teikt tikai to, ka no divpadsmit granātām četras bij vel-

tītas viņam.

Sprādzieni sacēla kājās visu apkārtni. Pa kreisi un

labi atrodošies ienaidnieka posteņi atklāja jo niknu flin-

šu uguni. Gaisā viena pēc otras uzšāvās raķetes, ap-

gaismojot visu nāves joslu.
— Liksim pa diegu ! kāds mūsējais iesaucās.

Tiešām, citas izejas arī nebij. Izmantojot to apstā-

kli, ka granātu apmētātā vācu ierakumu daļa pagaidām

klusēja un viss ložu vairums bira uz mūsu aizsargķēdi,
metamies uz krievu pusi, izcirtumā. Ik pa katriem de-

smit - piecpadsmit soļiem mums, protams, vajadzēja
krist zemē, lai raķēšu gaismā mūs neuzņemtu uz

grauda.
Šaušanās vilkās vismaz stundu. Arī pār mums, tra-

ča iesācējiem, sāka dziedāt svina bites. Cita sīca maigā,
sīkā balstiņā, cita noskrēja garām kā lielais zirgu dun-

durs karstā vasarā, cita savu meldiju novilka gari un

žēli, cita — strupi un asi, iesitot vaigā dzestru gaisa
šalti.

Dažādās vietās mūsu tuvumā atskanēja neparasti
šāvieni. Sākumā domājām, ka vainīgi mūsu aizsargpo-

steņi, kas būs atklājuši uguni pāri mums uz pretinieku.
Drīz pierādījās, ka tie gluži mierīgi guļ savās cīņu star-

pās, bet vainīgas ir vācu „dum-dum" lodes, kas, atsiz-

damās pret mazākiem zariņiem, ar lielu troksni sašķīst
drumstalās.

Kad gulēšana saltajā sniegā jau apnikusi, man

tikko neiziet šķībi. Paceļu galvu, lai nākošā brī-

dī mestos atkal kādus soļus atpakaļ. Bet (kaut

kas mani attur, un es instinktīvi atrauju galvu atpakaļ
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sniegā. Tanī pat sekundē dažus centimetrus virs gal-

vas man noskrej pretinieka lode, iesitot pierē savu nā-

ves dvašu...

Viss tracis nobeidzās bez kādiem upuriem (— vis-

maz mūsu pusē). Nākošā dienā bij atkal jauna viela

tērzēšanai.

Arī krieviem, kuru apsardzībā atradās visa pirmā

līnija, bij savukārt jauns pamats sirdīties par nakts-

miera traucēšanu.

Liktenīgais solis.

Ilgstošais nāves tuvums pamazām cilvēku notrulina»

No pirmo dienu bailēm, nervozitātes un uzmanības vairs

nav ne vēsts. Ar katru izlūku gājienu paliekam nevē-

rīgāki pret sevi un pārgalvīgāki pret „fričiem". Lož-

ņāt ienaidniekam gar pašu deguna galu, apmētāt to ar

grānātām, izlīst cauri viņu aizsprostojumiem vai pēkšņā
uzbrukumā pārdesmit cilvēku grupai uz kādu bridi ie-

lauzties priekšējā līnijā — jau bij diezgan parasta lie-

ta. Sibīrijas strēlniekos (kuri krievu armijā ieņēma izci-

lus vietu) tas radīja lielu apbrīnošanu un reizē arī — sa-

šutumu (jo provocētie vāci arvienu niknāk apšaudīja
mūsu pozīcijas!).

Savā vaļībā gājām pat tik tāļu, ka naktīs pa nāves

joslu pastaigājamies kā parastajās medībās — šaute-

nēm plecos. Par to, ka kaut kurā mirkli varam sadur-

ties ar vācu izlūkiem, gandrīz nedomājām. Tikai pašā
ienaidnieka tuvumā bijām uzmanīgāki.

Uzkrītoši bij tas, ka mēneša laikā, neskatoties uz

visiem tračiem, mēs, izlūki, vēl nebijām zaudējuši ne-

viena ievainota, nedz nonāvēta.

lerakumos sēdošie krievi par sevi to gan nevarēja
sacīt.

Zināms, arī mūsu starpā bij „zaķa pastalas", kas ar-

vien centās nakti pavadīt zemnīcās vai citiem vilkties no-

pakaļus. Bet tos jau arī pastāvīgi āzēja un citādi ie-

spaidoja.
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Šonakt tomēr vajaga notikt kaut kam sevišķam, —

to mēs sapratām visi, kad mūs veselu rotu, nostādīja
nakts tumsā ierindā. Katrā sejā gailēja nemiera un ap-

slēpta uztraukuma uguntiņa.
No zemnīcas iznāca praporščiks Menske un paziņoja

augstākās priekšniecības pavēli: mums vajagot par ka-

tru cenu atgādāt vācieti — vienalga: dzīvu vai mirušu.

Pēc daudzkārtējiem tračiem sagūstīt mežā uzmanī-

go un biklo „frici" tomēr nebij joka lieta, — to mēs ap-

zinājāmies tīri labi. Bažas pavairoja arī tas, ka uzbru-

kumu mums uzdeva izdarīt taisni tanī punktā, kuru mēs

bijām visvairāk demolējuši un kurš tamdēļ bij stipri ap-

sargāts.

Galvenais — kā tikt cauri dzeloņdrāšu žogam?
Rokas granātu un patronu katrs saņēmās pēc pati-

kas, —to nebij trūkums. Bet kad feldfēbelis piedāvāja
drāšu griežamās šķēres, neviens lāgā negribēja pieteik-
ties. Katrs zināja, ko tas nozīmē. Ilgi nedomādams,
atsaucos es. Bet kad šķēres man jau bij rokā, galvā

iezagās tāda baiga nojauta...

Nāves gaidās.

Mēs esam pamanīti: vācu pusē noskanēja pazīstamā

svilpīte. Bet līdz dzeloņdrātīm vēl solu piecdesmit; pā-

rējie puikas vēl vairāk iepakaļus. Skaidri zināms, ka

mums tiek gatavota karsta pirts. Pretinieka ierakumos

neviens vairs nekāsē; totiesu jūtams nervozu kustību

troksnis.

Lienam pa alkšņu krūmiem tuvāk, līdz nonākam pie
nelielas stigas. Ledus, zem kura viss ūdens izsalis, lūzt

zem mūsu kājām ar lielu troksni. Pretinieks no mums

vairs tikai soļu divdesmit. Viņš draudoši klusē. Acīm-

redzot, tas aiz drātīm jūtas pietiekoši droši un grib pie-
laist mūs sevišķi tuvu, lai bez vilšanās varētu mūs cie-

nīgi sagaidīt. Mēs tomēr neesam tik viegli saskatāmi:

baltie ķiteļi un cepures pilnīgi saplūst ar sniegaino ap-
kārtni.
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Ilgi vērojam priekšā stāvošo aizsprostojumu. Pa to

laiku arī citi paguvuši izstiepties ķēdē līdztekus ienaid-

nieka pozicijām.

. Man par līdzbiedriem pievienojušies divi puikas —

Dobelis un Birģelis (pēdējais krita jūlija kaujās).

Viņu uzdevums — aizsargāt mani drāšu griešanas
darbā.

Skaidri apzināmies draudošo stāvokli, tomēr par at-

kāpšanos nav ko domāt. Izšķirošo soli sper Dobelis:

klusi viņš uzslējās kājās un pusskriešus piesteidzas pie

drātīm, kur noguļas aiz prāva ciņa.
Vācietis klusē.

Es sekoju Dobelim un noliekos viņam blakus. Nekas!

— krietni augsts cinis; uz tā aug melnais alksnis un tur-

pat arī piestiprinātas resnās spurainās drātis. Trešais

biedris — Birģelis, novietojas aiz cita pauguriņa un, lī-

dzīgi mums, nostāda šauteni pāri cinim pret ienaidnie-

ku. Arī trīs rokas granātas katram mums sagatavotas
mešanai.

Drausmīgs klusums. Labi zinām, ka priekšējais vācu

postenis ir tikai desmit soļu atstatumā. Mēs tomēr kā

pirmie šaut vai sviest bumbas nedrīkstam, — tāda šo-

reiz pavēle.

Vācietis klusē.

Es nolieku šauteni un granātas sev blakus un sāku

griezt drātis. Pirms katras stiepules pārkniebšanas Do-

belis to saņem abpus šķērēm pirkstos, un tiklīdz drāts

pušu, — lēni palaiž katru galu uz savu pusi. Troksnis

tomēr nav mazais, jo vaļā palaistie gali žvadzēdami aiz-

ritinās pie tālākajiem mietiem.

Pirmai drātij seko otrā, trešā, ceturtā un tā tālāk.

Vācietis tomēr nešauj.
Aizžogojums izrādās stipri augsts, kādēļ virsējo stie-

puļu aizsniegšanai mans biedris uzmetās ar ceļgaliem
uz ciņa un palīdz man dzeloņstigas ielikt kniebju žo-

kļos. Priekšā mums vairs nav nekāda aizsarga, izņe-
mot vienīgi nedaudzāsiepriekšējā vasarā izaugušās alk-

šņu atvases.
t

Vācietis tomēr klusē.
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Pēc

norimušām
cīņām...
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Jocīgs gara stāvoklis. Baiļu sevī nejūtam. Viss lie-

kas itkā pusmiegā notiekam. Tādas savādas gaidas, it-

kā nupat — nupat norisināsies kāda neredzēta pikan-

tērija. Katra minūte šķiet vesela mūžība. Kādēļ tas

„fricis" klusē? Kas viņam aiz ādas?

Beidzot aizžogojums pārgriezts. Palikušas veselas

vairs tikai dažas stiepules; tās piestiprinātas pie koka

pārāk augstu un mūsu iebrukumam par kavēkli nevar

būt.

Vācietis tomēr klusē. Bet mēs tā gaidām viņa pirmo

šāvienu, kuram jābūt par mūsu iebrukuma signālu!
Paskatāmies viens otrā un — negribot uznāk smie-

kli ! Klusi, apspiesti smiekli, bet tomēr smiekli. Krū-

tīs kaut kas kutina un laužas uz āru. Arī manu biedru

sejās ņirdzošs dēmona smīns.

Ko lai nu tālāk iesākam? Ar citiem puikām sazinā-

ties mēs vairs nevaram: tie labu gabaliņu aiz mums

krūmos novietojušies ķēdē. Lai laiku izlietotu lietde-

rīgi, aizvelkos no biedriem pa kreisi, pie kāda mazāka

cinīša.

Vācietis nešauj.

Izstiepjos garšļaukus uz muguras sniegā, pie tam tā,
ka pakausis man pagriezts pret ienaidnieku un kājas
pret mūsējiem. Manu galvu aizsargā mazs - maziņš
cinitis, viscauri apklāts ar biezu sniega kārtu. Nolieku

šauteni un granātas sev blakus un, atmuguriski gulē-
dams, sāku paplašināt ieeju uz vācu ierakumiem. Pa-

ceļot rokas, pārkniebju vienu stiepuli pēc otras. Pret

zvaigžņoto debesi tās viegli saskatāmas un aizņemamas.
Uz brītiņu pieceļos pussēdus, pārgriežu augstākās drā-

tis un noguļos atkal.

Vācietis joprojām klusē.

Kad tad tas nolādētais uz mani beidzot šaus? Vai

tiešām viņam nemaz nav kauna tik ilgi mocīt cilvēku?

Netālu kāds mūsējais, liekas, arī pielīdis pie aizžo-

gojuma un sāk dauzīt drātis ar lāpstiņu.
Man apakšā vēl četras stiepules nepārgrieztas. Sa-

ņemu vienu no tām, lai nākošā mirklī pārkniebtu

— Sprādziens! — sauss un skaļš, tepat aiz galvas.



43

Labajā rokā kaut kas man iesit kā ar rungu, šķē-
res izkrīt no pirkstiem un ieveļas taisni ģīmī.

Briesmīgs sāpju dzēliens iekožas virs elkoņa. Labo

roku sāk svilināt kā pašā elles katlā.

Sāpes tik briesmīgas, ka raustos pie visas miesas.

Tomēr no kliegšanas atturos, jo uz šādu apņemšanos
esmu sen sagatavojies.

Zem ložu krusas.

Dzēlīgajās sāpēs jūtu, ka ievainotā roka man jopro-
jām stāv uzslieta gaisā. Gribu to nolaist, bet tā neklau-

sa. Acīs lēkā zilas, zaļas, dzeltenas un sarkanas ugun-

tiņas. Neredzu nekā. Ar kreiso roku sāku taustīt pēc
labās. Beidzot to atrodu atkritušu atpakaļ sniegā. Tā-

da auksta — itkā būtu pieskāries mironim. Pavilcis to

sev tuvāk klāt, noprotu, ka vēl drusku pie ķermeņa viņa
turas.

—Ko dara mani biedri ? mirklī iešaujas prātā. Pa-

ceļu mazliet galvu: viņi pašlaik, sarāvušies aiz ciņa,
skatās manī un gaida savas tikko izmestās bumbas

sprādzienu.
Zeme nodreb, un sarkans ugunsstabs uz brīdi ap-

gaismo tuvējos krūmus un kokus.

Visā mūsu ķēdē gandrīz reizē nosprikst granātu kap-

seles, un pusotra simti šņācošu bumbu līdzīgi ugunī-

giem meteoriem puslokā noskrien pāri drātīm vācu

daļā. Cita aizkavējusies granāta aizķērās zaros un, lie-

kas, nupat kritīs man taisni virsū.

Zemes garoza sāk raustīties un drebēt, it kā tās pa-

mati grūtu. Tūkstošiem čuguna un svina gabalu kauk-

dami lido pa gaisu. Asiņainas uguns šaltis skauj visu

mežmalu un krāso to velnišķīgā purpurā.

Pēc brīža sprādzieni norimst.

Tam seko trakulīgs „urrā". Krūmi uzreiz paliek
dzīvi: lūzt zari, šķind ieroči un lāpstiņas, žvadz spuro-

tās drātis, pa starpām plīst vēl atsevišķas granātas.
Dobelis ar Birģeli, gari aurodami, pirmie iejoņo pa

izgriezto ieeju pretinieka ierakumos. Aiz viņiem viens
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pēc otra gāžas citi un, pārlēkdami man pāri, pazūd
tumsā.

Tomēr lielākā daļa, kas atradušies attālāk, uzbrūk

pa taisnāko ceļu — pārlecot un pārkāpjot aizžogojumu
kā nu kurais.

Drīz mūsējie jau labu gabalu mežā, kur auro kā īsti

zvēru dzinēji.
Kā uzvilkts automāts, es instinktīvi saķeru kreisā

rokā šauteni un aizvelkos aiz pirmajā, lielā ciņa. Pār-

licis ieroci cinim pāri, mēģinu to pielikt pie pleca, bet

sajūtu smeldzošas sāpes. Pārvietoju šauteni pie kreisā

pleca — nekas neiznāk, šāvējs es vairs neesmu.

Tikai tad es atjēdzos, ka mans mēģinājums pieda-
līties uzbrukumā ir tīrais neprāts, varbūt murgos radu-

sies ideja.
Esmu palicis viens. No tuvējā vācu apcietinājuma,

kas tranšeju līkumā stāv neaizskārts, nāk lodes kā bišu

spiests. Viņas sīc gar pašu zemi un, atsizdamās pret
mazākiem šķēršļiem, ar platu sprādzienu izšķīst uz vi-

sām pusēm.

Saņēmis veselajā rokā šauteni, mēģinu rāpties at-

pakaļ. Uznāk negantas bailes krist vācu gūstā vai tikt

ievainotam pa otram lāgam. Ar līšanu neveicas: pār-
šautā roka, kas kā drēbēs iekārts pineklis velkās man

pa kājām, sagādā tādas sāpes, kā jālec vai no prāta
laukā.

Bez tam ievainotais loceklis, visgarām izmircis asi-

nīs, sāk briesmīgi salt. Galvā iesitās reibonis un, lie-

kas, tūliņ paģībšu. Bet tad — iedomājos tālāk — iera-

dīsies vāci un man kā brīvprātīgam strēlniekam būs

beigas

Pielēcu kājās un, velkot šauteni aiz durkļa gala, mē-

ģinu iet. Bet pāršautā roka ik uz soļa svaidās uz vi-

sām pusēm kā sienas pulksteņa pendele. Jūtu, ka pār-
lauztā plecu kaula gali lūzumā bēržas viens gar otru.

Sāpes nevaidamas.

lekarinu vainīgo roku veselās rokas pirkstos un tā

mēģinu novērst svārstīšanos. Bet te nu atkal šautene

maisās pa kājām. Pēdīgi to nosviežu zemē un dodos pa

līkumaino svaigo taciņu atpakaļ. Zinu, ka mūsējie šinī
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vietā vairs neatgriezīsies, jo mums norunāts cits ceļš, pa

kuru atkāpties pie krieviem.

Cilvēks! — tikko neuzkāpu virsū; tā iegulies ciņu
starpā, ka neviena lode viņu nevar ķert!

— Cimerman, vai tu esi ievainots ? prasu viņam.
— Nē, atbild viņš, čigāniski baltās acis kaunīgi no-

bolīdams.

— Nu tad paņem manu flinti un šķēres, — tepat vi-

ņas palika. Es esmu ievainots.

— Ja, ja. . .

Nezināmu strēlnieku kapi Tīreļa purvā.

Pusteciņus dodos tālāk.

Pa kādiem simts soļiem uzdūros uz sanitāriem.

Viņi liek man nogulties un sāk ar visai trulu kaba-

tas nazīti griezt man no pleciem nost asinīs izmirkušās

drēbes. Pēdējo man aukstā laika dēļ savilkts mugurā
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ļoti daudz, kādēļ drēbju noplēšana iznāk pārāk mocoša.

Viens sanitārs te arī pazaudē četrus pirkstus: tos viņam

pie apģērba griešanas norauj vācu lode.
. .

Pārsiešana velkas ļoti garlaicīgi. Negantajās sāpēs
mute man izkaltusi sausa, un es ar svabado kreiso roku

sāku grābstīt sniegu, lai to bāztu mutē. Te tikai pār-

liecinos, ka arī kreisā roka vairs nav kārtībā: pa pusei
atšauts viens pirksts
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