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Priekšvārds.

Pēc 20 gadiem mūsu tauta atkal dzīvi piemin

1905. un 1906. gada cīņu un sodu dienas.

Lielo cīņu dalibnieki un liecinieki vēsta jaunākām

paaudzēm par lielo laikmetu, kad mūsu tauta ar

ieročiem rokā iesāka atklāti izcīnīt savu brīvību un

neatkarību.

Ari šīs grāmatas nolūks ir nodot atklātībai novē-

rojumus un pārdzīvojumus 1905. un 1906. gada cīņu

un sodu dienās.

Šīs piezīmes un atmiņas uzrakstītas Šveicē 1906.

gadā.

AUTORS.





I.

Revolucijas priekšvakarā.

28. janvārī 1904. gadā kādā Krievijas centra pil-
sētā mēs slepenā ceļā saņēmām ziņu, ka caurĶažskas
staciju sūtīta uz Pēterpili telegrama ar paziņojumu,
ka 27. janvāra naktī Port-Arturā japāņi uzspridzinājuši
labākos krievu karakuģus.

Šo ziņu mums iečukstēja ausīs viesībās pie galda
sēdot. Taču viņa mūs neuztrauca.

Kāds ļoti inteliģents krievs, reālskolas skolotājs,
kas Maskavas augstskolā bija beidzis divas fakultātes,
noliecās man tuvu pie auss un klusi, bet sparīgi sacīja:

„Kaut jel būtu visus...!"

Tas nozīmēja, ka skolotājs būtu bijis priecīgs,

ja_ visi Krievijas flotes kuģi tanī naktī būtu uzspridzi-
nāti gaisos.

Šis krievu jaunātnes audzinātājs nebija ne zo-

cialists, ne kāds aktīvs revolucionārs, bet piederēja
tikai pie tās krievu sabiedrības, kas vairs nevarēja pa-
ciest cara režimu.

Viņš no sirds novēlēja Krievijas valdībai neveiksmes

nevis tādēļ, ka viņam trūktu patriotiskas sajūtas pret
savu valsti un tautu, bet tādēļ, ka pēc viņa pārliecības,
tikai lielas katastrofas varēja uzmodinātsnaudošo krievu

tautu un to piespiest sākt domāt jaunas domas...

Neveiksmes karā patiešām uztrauca visas pelēkās
zemnieku masas.

Agrāk lēnais un pret valdību mēmais „mužiks a

iesaka kurnēt un nozīmīgi runāt, un daudzās vietās

izvairīties no mobilizācijas.
Priestera Gapona briesmīgā asins provokācija

Peterpilī 9. janvārī 1905. gadā uztrauca visu Krievijas



6

centra labāko inteliģenci un šis uztraukums pa daļai

pārgāja ari uz strādnieku un zemnieku masām provincē.
Arvienu vairāk uzbudinājās pilsētās un uz laukiem

mobilizēto zemnieku un strādnieku bari.

lesākās lielie zaldātu grautiņi dzelzsceļu mezglu
stacijās ceļā uz Sibiriju. Saniknotie zemnieki un strād-

nieki zaldātu uzvalkos patvaļīgi atstāja vilcienus, lauzās

bufetēs, tās izdauzīja un izlaupīja, un tad izklīda pa
tuvākām pilsētām un izlaupīja dzērienu pārdotavas un

veikalus.

Kareivju disciplīna bija sabrukusi un virsnieki

zaudējuši autoritāti.

Ķažskas stacijā 1905. gada pavasarī kāds pār-
drošs virsnieks, disciplinu ieturēdams, bija mēģinājis
šaut ar revolveri uz nepaklausīgo kareivi; bet par to

citi kareivji šo virsnieku iedzina vagonā, tad sadabūja
petroleju, aplaistīja vagonu un to aizdedzināja. Vagons
drīz sadega ar visu virsnieku.

Uz laukiem streikoja muižu strādnieki. Sāka

dedzināt muižas.

Ziņas no Baltijas liecināja, ka ari latvieši gata-

vojas uz kaut ko nopietnu. Tādā brīdī gribējās būt

dzimtenē.

Es jau dažus mēnešus agrāk biju iesniedzis lū-

gumu, — pārcelt mani notāra amatā uz Kurzemi un

šis apstāklis paātrināja manu pārcelšanu. Pirmā vieta

atgadījās brīva Ilūkstē un mani pārcēla uz turieni.

No novērojumiem un piedzīvojumiem Krievijā
man bija vieglāki taisīt salīdzinājumus.

Es redzēju, ka latviešu kustībai ir stiprs nacionāls

raksturs un ka šinī kustībā apvienojas gandrīz visas

latviešu sabiedriskās šķiras, kas padara kustību jo

spēcīgu.
Bet tanī pašā reizē es ari nomanīju, ka latviešiem

krievu kustības raksturs maz pazīstams un ka viņi no

krieviem sagaida daudz aktivāku darbību, nekā ta

varēja sagaidīt.
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Krievijas centrā un lielākās pilsētās visai masu

kustībai bija vairāk demonstrācijas un juku, nekā no-

pietnu cīņu raksturs. Krievu inteliģencei, pēc maniem

novērojumiem Ķazaņas, Maskavas un Tulas guberņās,
trūka sistēmas un gara disciplīnas, un zemnieku masas

nekā nesaprata no revolūcijas valsts apjomā. Visai

krievu zemnieku kustībai par pamatu bija vaj nu at-

riebība muižniekiem, vai kāre iegūt zemi. Karaspēks
centrā nebija revolucionārs un tās karaspēka daļas,
kas neorganizēti trakoja ceļā uz Japānas fronti, neva-

rēja darīt nekādu iespaidu uz revolūcijas gaitu Krie-

vijas centrā.

Līdz ar to ari latvieši bij atstāti vieni smagajā cīņā.
Tomēr revolucionārās kustības attīstība Kurzemē

un Vidzemē pret vācu muižniekiem un pret veco re-

žimu gāja savu gaitu.
Latviešu kustībai bija pavisam citādāks raksturs,

nekā krievu inteliģences un strādnieku kustībai.

Vispirms man ļoti uzkrītoša bija latviešu pilsētu
strādnieku un laucinieku sevišķā, apzinīgā drosme.

Neviens vairs nebaidījās no krievu uradņikiem,
stražnikiem, gorodovojiem un žandarmiem. Pat no

kazakiem, kurus no valdības bija izlūguši Baltijas
muižnieki savai un savu muižu apsardzībai, vairs ne-

bijās. Par kazakiem un viņu virsniekiem atklāti runāja
ar lielu riebumu, kā par kādiem plēsīgiem mežoņiem,
kā par meža zvēriem, kurus vairs neturēja cilvēku

vērtībā.

Aiz lielas nicināšanas un riebuma, viņu apbru-
ņotiem uzbrukumiem latvieši dažureiz apzinīgi
stājās pretīm ar milnām un akmeņiem. Latviešu jau-
nekļu drošsirdība un veiklība pret kazakiem gāja tik

tāļu, ka viņi milnām rokās dažkārt atņēma kazakiem

ieročus un pašus kazakus izklīdināja.
No sīkajām sadursmēm izauga nopietnas kaujas,

un notikumi norisinājās lielā ātrumā.

Lai dotu iespēju vēsturniekam visā pilnībā no-
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vērtēt 1905. un 1906. gada notikumus, es uzskatu par

savu pienākumu laist klajā ari savas piezīmes, kas

varētu vēsturniekam noderēt, kā materiāls, laika gara

un apstākļu, kā ari tautas psicholoģijas un revolucio-

nārās kustības cēloņu raksturojumam dažādos Latvijas
apvidos.

II.

Strādnieka bēres.

Liepājā latviešu strādniekos un vispār darba ļaudīs
jau 1905. gada vasaras sākumā bija dzirdama savāda

šņākoņa, itkā spēcīgā bišu stropā vasaras vakarā pēc

karstas, saulainas dienas.

Uz ielām gan stāvēja lielākas kustības vietās

zaldātu patruļas ar plintēm un štikiem un ari gardo-
vojiem bij uz pleciem zaldātu plintes ar asi trītiem

štikiem, bet protesta gara pārņemtie latviešu strādnieki

no šīs varas vairs nebaidījās. Obligatoriskie noteikumi

gan aizliedza iet pa ielām vai stāvēt uz vietas lielākos

pulciņos, bet ļaudis tomēr gāja, un stāvēja pa pieciem,

pa desmitiem un droši izsacija cits citam savas domas.

Kādā sestdienas vakarā uz Aleksandra ielas pie
maza namiņa kustējās daudz jaunatnes: vieni gāja na-

miņā iekšā, citi nāca ārā, parunājās ar atnākušajiem
un aizgāja. Namiņa logi bija vaļā; iekšā dziedāja ga-

rīgas meldijas; istabas vidū uz paaugstinājuma gulēja
aizvērts zārks un uz tā bija salikti daudz sarkanu puķu
ziedu, kroņu un puķu pušķu.

Neviens pie zārka neraudāja; bet visu bērinieku

sejās bija lasāma cieta nopietnība un kaut kāda dziļa
apņemšanās...

Dziedat dziedāja ļoti spēcīgi, dziedāja visi, kam

tik bija balss un kas prata, un garīgās meldijas skanēja
vareni. Bet grāmatu nebija ne vienam, un vārdi bija
revolucionāri vārdi. Uz meldiju: „Ak, Jeruzaleme,
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modies!" dziedāja: «Mostaties jūs darba ļaudis!" un

citas dziesmas.

Pēc īsiem izjautājumiem, ari mani ielaida bēru

namā un es iejautājos kādam blakus stāvētājam, kas

vareni dziedāja: «Kādēļ jūs dziedat revolucionāras dzie-

smas garīgās meldijās?"
«Citādi nevar," uzrunātais smaidīdams atbildēja,

«tad jau „zilbikši" tūliņ gāzīsies bariem istabā iekšā".

Man tomēr likās, ka dziedātāji nopietni nemaz

vairs nebaidās no «zilbikšiem" žandarmiem, citādi viņi
nebūtu dziedājuši revolucionārus tekstus atklāti visiem

dzirdot. Bēru namā ieejot mani izjautāja pārāk pavirši.
Pilnīgi pietika kad atbildēju, ka esmu latvietis un sveš-

nieks no tālienes, kas daudz gadus nav bijis dzimtenē

un nu grib tuvāk iepazīties ar tekošo dzīves straumi

Latvijā. Jautātājs tūliņ apmierinājās un laipni mani

ielaida dziļāk bērinieku pulkā.
Bēru namā vāķēja kādu strādnieku, kuru dragūni

bija nošāvuši pie kādas streika apspriedes.
Otrā rītā, pulksten 11. bēru gājiens vilkās pār

Annas tirgus laukumu. Zārku nesa jauni strādnieki,

melnos, īsos strādnieku uzvalkos. Zārkam pakaļ gāja
pa četriem blakus garā, garā melnā cilvēku straumē

tādi paši melni ģērbušies strādnieki un strādnieces,

jaunekļi, jaunavas un drūmi pusmūža vīri. Visiem

nesējiem un pavadītājiem — vīriešiem un sievietēm —

bija piespraustas piekrūtīm kreisajā pusē sarkanas neļķes;
daudzi nesa uz rokām sarkanu puķu ziedu kroņus.
No ielām, pa kurām virzijās garais bēru gājiens, bija
nozuduši visi gardovoji; ari zaldātu patruļas nerādījās.
Visiem gājējiem bija drūmas un itkā pārakmeņojušās
sejas. Aiz kapu žoga pa labi no vārtiem ārpusē, mazā

ieliņā stāvēja, gan uz zirgiem, gan kājās, prāvs dragūnu
pulks, varbūt kāds simts. īstie bērinieki, kas bija gatavi
visu ko sagaidīt no šiem „kapu sargiem", viņus gan

redzēja, bet no viņiem nebaidījās. Ziņkārigie turpretī,
kas pieplūda klāt no visām pusēm, bija gatavi bēgt no
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katra sauciena; tie ari nesajēdza apsvērt momentu un

apstākļus, un pat draguņus neredzēja. Šie ziņkārīgie
bija tā neapzinīgā masa, kas vēlāk izjauca visu bēru

svinīgumu.

Ap kapa bedri sanāca ļaužu vesels mākonis; bij
ieradušies ari trīs žandarmi. Pēc īsas reliģiskas cere-

monijas, kuru izpildīja kāds skolotājs, iesākās strād-

nieku priekšstāvju un aģitatoru runas. Kapu kalniņā

atskanēja asi vārdi par mocītājiem un asinsdzērājiem.
Kādas ļoti dedzīgas runas iesākumā no lielā ļaužu bara

spēcīga vīrieša balss iesaucās:

«Dragūni! Dragūni!"

Kas pēc tam notika, nevar sīkumos aprakstīt...
Lielais ziņkārīgo bars ar joni gāzās uz vienu pusi un

visus citus aizrāva sev līdzi. Zeme dunēja un rībēja;
kā lielam lopu baram skrienot. Kaut kas lūza, brakšķēja,
krita; kliedza sieviešu balsis; čaukstēja plīstošas drēbes,

atskanēja samīto vaidi, bērnu spiedzieni un raudāšana;

norībēja trīs revolvera šāvieni, cits pakaļ citam, dažādās

vietās; vairāk reižu man uzgrūdās virsū elsojoši cilvēki,
kas uz priekšu salīkuši skrēja tieši pār kapu kopiņām,
caur krustu rindām un ziedošām kāpu puķēm. Cilvēku

vilnis drīz atdūrās pret augsto kapu mūri ostmalā, bet

tikpat drīz ari pārvēlās pāri. Paniskās bailēs cilvēki

uzkārpījās pa mūri kā kaķi pa koka sienu, tad otrā

pusē krita zemē, plaukšķēdami kā smagi maisi, un

palika sēžam, vai guļam aizelsušies un noguruši.
No izbaiļu pārņemto cilvēku viļņa atsvabinājušies,

mēs vairāki vīrieši palikām stāvam kādā paaugstinā-
jumā kapu iekšpusē, mūra tuvumā un varējām pār-
redzēt visu, kas notika ārpus kapu mūra. Daži vīrieši

pēc laimīgas izglābšanās palika sēžam un apkārtni
apskatījuši sāka skaļi smieties; bet tad tūliņ smieklus

pārtrauca un sirdīgi nospļāvās. Kāds tukls vīrietis,

pēc ārējā izskata sīktirgotājs, dūšīgi izgrūda:

„Vat velns, kas tas bija par joni!"
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Vēl reiz nospļāvās un tad turpināja stāstīt ap-

kārtējiem biedriem:

„Es ceļā cita nekā neredzēju, kā tikai kapu mūri,
kurā gandrīz ietriecos ar visu pieri; bet tad ari tūliņ
biju mūrim pāri kā zibeņa rauts."

Stāstītājs vēl reiz iesmējās, atkal sirdīgi nospļāvās
un tad iesāka ar plaukstu slaucīt sviedrus no pieres.

Daudzām sievietēm bija saplosītas drēbes un iz-

spūruši mati, galvas bez cepurēm un lakatiem; ari

daži vīrieši, no zemes piecēlušies sāka iet gar kapu
mūri uz tilta pusi plikām galvām.

Mēs, kādi četri vīrieši, lēnām sākām iet atpakaļ
uz to pusi, kur palika strādnieka kaps. No turienes

vairs neatskanēja nekāds ļaužu troksnis. Kapu mēs

atradām kārtīgi aizbērtu. Uz svaigās, dzeltenās smilšu

kopiņas gulēja sarkanu dzīvu puķu kronī. īstie bē-

rinieki
— strādnieki nebij bēguši, bet savu darbu kār-

tīgi pabeiguši. Bēdzēji bija ziņkārīgo masa un tie,
kurus vilnis aizrāva līdzi. Uz dažiem krustiem un

kapu krūmiem vēl karājās saplosītu sieviešu plīvuru
un drēbju gabali un izmīņatajā zemē starp kapu ko-

piņām šur tur gulēja samīdītas sieviešu un vīriešu

cepures.

Vai kādi dragūni bija parādījušies uz kapiem, vai

nē, to neizdevās noskaidrot, bet šauts netika. Skaļie
saucieni — „draguni, dragūni!" — varbūt bija tikai

provokācija, lai izklaidētu lielo ļaužu baru, bet varbūt

ari pašu revolucionāru sauciens ar nolūku, lai ļaužu
jukās varētu nošaut žandarmus.

Vēlāk pa pilsētu izplatījās baumas, ka uz kapiem
viens žandarms nošauts, otrs smagi ievainots.

III.

Kazaku varmācības.

Vasaras vidu visa latvju zeme bija pilna valodu,
baumu un agrāk nedzirdētu ziņu. Visvairāk runāja
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par kazaku neģēlībām un varas darbiem. Gandrīz

visās muižās jau bija kazaku nodaļas, kuras tur saim-

niekoja pēc sava prāta.

Ari dragūni jau bija malu malās.

Vācu muižnieki taisni rīdija kazakus latviešiem

birsti, ja ari latvieši nedeva ne mazākā iemesla uzbru-

kumam. Provokācija un muižnieku administrācija strā-

dāja savu ļauno darbu. Lai saniknotu kazakus un

dragūnus pret latviešiem, vācu un krievu laikraksti

ziņoja par tādiem latviešu uzbrukumiem karaspēka

daļām, kas nemaz nebij notikuši. Oficielās ziņas nebij
iespējams atspēkot. Pat oficieliem liecinājumiem pro-

tokoļos nevarēja ticēt. Tādas liecības izspieda ar are-

stēto šausmīgu mocīšanu Rīgas un citos cietumos.

Baumas un valodas par lieliem notikumiem jaucās

juku jukām. Dzelzsceļu vagonos katrs jauns ienācējs

bija jaunu ziņu nesējs no sava apgabala. Bet gara

stāvoklis latviešu mājās un namos uz laukiem un

pilsētās visu vasaru bija možs. Taču ari baroni, ja kur

atgadījās tos redzēt, bija jautri un smaidīja. Katra lat-

viešu atklātā uzstāšanās deva viņiem iemeslu atkal

lūgt no valdības jaunus karaspēkus «dumpinieku no-

mierināšanai un pārmācīšanai".

Sestā augusta manifests ar padomdevēju Valsts

Domi baroniem nekādas raizes nedarīja. Viņu pār-
stāvji Peterpilī un pie cara galma zināja, ka šādai

domei nav nekādas nozīmes.

IV.

Visklusākā stūri.

Vēl zeptembra sākumā līdz Ilūkstes apriņķim un

pašai Ilūkstei nebij atvēlušies jauno domu viļņi. Tas

izskaidrojams ar to, ka Ilūkstes apriņķis un Latgale
stāvēja uz daudz zemākas politiskas un sabiedriskas

.attīstības pakāpes, nekā visi citi Latvijas apgabali.
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Latviešu nacionālo darbu te gan strādāja ar lielu

mīlestību pulksteņtaisītājs Grāvīts, ļoti kluss un paš-
aizliedzīgs zēns, bet revolūcijas idejas izplatīšanai te

trūka spēka un līdzēkļu. Uz laukiem darīja savu kul-

tūras darbu skolotāji, bet līdz rudens sākumam neviens

no viņiem vēl nepiedalījās revolūcijas kustībā.

Starp Ilūkstes žīdiem par revolūciju domāja tikai

divas personas: kāda jauna zobu ārste un kāds 19 gadus
vecs žīds Aizikovičs. Pirmā bija — bundiste, pēdējais
teicās piederot pie Viskrievijas strādnieku partijas.
Taču viņu starpā pastāvēja nebeidzams uzskatu dažā-

dības naids, kas mazināja darba enerģiju.
No vietējiem varas nesējiem, ar kuriem man

vēlāk bija daudz politisku darīšanu, vēl jāpiemin sekoši

sveštautieši: apriņķa priekšnieks Golubevs, krievs,,
kas nesa savu amatu tikai tādēļ, ka vācieši viņam to

atļāva. To viņš labi saprata un tāpēc lauzija vācu

valodu un padevigi izpildija savas druknās vācu

sievas gribu.
Viņa palīgs bija barons Budberģis, vēl jauns

cilvēks ar prāvu bērnu pulciņu un baronu slepenajām
policista īpašībām.

Apriņķa kara klausības priekšnieks Sokolovs,
krievu cilvēks, kuru es ne reizi nedabūju redzēt.

Apriņķa ārsts, pārvācojies igaunis, kas bieži

aicināja pie sevis viesus un to priekšā klāstija savu

smalko uzvešanos un dzīves gudrību.
Vislielāko lomu manā politiskā darbībā spēlēja

miertiesnesis fon Dezens, pārkrievojies zviedrs. Tas

bija spilgta politiska personība. Viņš dienās un naktīs,
domās un klusās sarunās peldēja lielā politikas
straumē un drebēja par visu, kas notiek Peterpilī;
viņš nāvīgi izkritizēja 6. augusta manifestu un kaislīgi
gaidīja, vai tad Peterpilī „kas nenotiks". Savu labo

tiesneša slavu viņš pie vietējās «augstākās sabiedrības"

jau tādēļ vien bija zaudējis, ka piespriedis divas ne-

dēļas aresta dzimtam Baltijas muižniekam, bijušam
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vaj nu policmeisteram vai komisāram fon Vitinghofam-
Šeelam par kučiera vai kalpa sasišanu.

Vācu sabiedrība, pēc manām pirmajām
amata vizitēm, sevišķi atzīmēja, ka es sevi «turoties

par latvieti". Apriņķa* priekšnieks un dakteris mani

gan ieaicināja pie sevis viesos — parastos viesību

vakaros, bet to darīja tāpēc, ka to prasīja vietējā pa-

raša. Lai mani daudz maz nogludinātu, tad dakteris

kādā laipnā privatsarunā mēģināja man pierādīt, ka

nemaz neesot vajadzīgs tik noteikti atbildēt vai taisni

uzsvērt, ka es esmu latvietis, un ka visas tādas

jaunas brīvības idejas, par kurām tagad tā debatējot
visās malās, esot tikai uzpūsta un nevajadzīga parā-
dība ; tādā klusā pilsētiņā, kā Ilūkste, vislabāk esot

būt līdzīgam ar līdzīgu, bez sevišķām jaunmodes
domām un bez krasi noteiktas tautības: to prasot

gludais sabiedriskais ritums.

Manas atbildes daktera ģimene un aculiecinieki

vēlāk iztulkoja tā, ka es esot „OTHasiHHbiii
jiHāepaji". . .

To man, kā noslēpumu, pateica apriņķa kara

priekšnieka meita, kas, kā jau Peterpils audzēkne, ari

mazliet grēkoja pret vietējiem sabiedriskiem likumiem

un pret «pastāvošo kārtību".

Tādā klusā stūrī revolucionāram garam bija grūti
atrast mitekli.

V.

Ilukstes apkārtnes gars.

Lai būtu iespējams pareizāki novērtēt tāļā Kur-

zemes stūra revolucionāro negatavību 1905. g. rudenī,
ir derīgi īsi apskatīt ari Ilūkstes apkārtni.

Pār visu miestu valdīja tuvējā muiža Šlosberga
un par pašu muižu — kāds poļu tautības muižas

pārvaldnieks, pēc izglītības — jurists. Pats muižas

īpašnieks grafs Plater-Sibergs gar muižas saimniecību

neinteresējās.
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Ar grafa paša kabatu tās lietas stāvēja bēdīgi.
Vienīgais viņa kabatu pildītājs bija skaistais priežu
mežs Ilūkstes tuvumā. Mežs bija tik skaists un viņā
auga tik lielas, varenas priedes, ka tās varēja visas

apkārtnes dzīvē uz ilgiem gadu desmitiem spēlēt vis-

lielāko tautsaimniecisko lomu; bet taupīt šo mežu

nevarēja. . .
Grafam vajadzēja naudas ar kuru

dažu gadu segt lielās muižas zaudējumus un tad vēl

kādu gadiņu atkal pavilkt uz priekšu savu „grūto"
dzīvi. Un grafenei — ari vajadzēja naudas. Viņa dzī-

voja pa ārzemēm vien un savu lielo muižu vairs ne-

bija redzējusi ilgus gadus.

Bet pašam grafam tomēr klājās vēl grūtāki.
Viņam bez visām saimnieciskām klizmām un rūpēm
par naudas badu, vēl pašā dvēselē bij iemeties grau-

zējs. Ar šo grafa kaiti ari es dabūju iepazīties kādā

oktobra dienā, kad aizbraucu uz grafa pili amata

darīšanās.

Bija piemīlīga silta rudens diena un grafa lie-

lajās istabās bija silti un patīkami. Par logu spīdēja
iekšā saulīte un guldīja savus starus uz spožās parķeta
grīdas. Saules staros varēja sildīties uz mīksta di-

vana sēdot; bet pats grafs sēdēja sarāvies pie plata
degoša kamina ar zeltītām kantēm un daudzkrāsaiņām
puķēm, un sildījās, liesmās skatīdamies. Man pārs
soļu zālē sperot, grafs piecēlās, panāca gabaliņu pretīm
un sasveicinājās.

Nu mēs abi iegājām grafa darbistabā un nokār-

tojām darīšanas ar kādu meža pārdošanas kontraktu,
uz kura man vajadzēja apliecināt grafa parakstu.

Pēc pabeigta darba, grafs aizaicināja ari mani

pie gaiši degošā kamina, „tāpat" parunāt. Viņš no-

sēdināja mani sev blakus, iemeta vēl pārs bērza malkas

pagaļu skaistajās liesmās un tad uzsāka ar mani garākas
valodas.

Acīmredzot, grafam vajadzēja izrunāties,
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vienlīdz daudz ar ko, kauču ari ar svešnieku no

„zema
v dzimuma. Sirds viņam bija pārāk pilna.

Vispirms viņš žēlojās par žīdiem, ka tie šogad
maksājot par mežu pārāk zemu cenu: tikai piecpadsmit
tūkstošus rubļu, un tad vēl negribot izmaksāt visu

naudu uz priekšu; viņi baidoties no revolūcijas, no

zemnieku nemieriem un aizbildinoties, ka varbūt zem-

nieki neļaušot mežu izcirst. Zemnieki jau tā žēlojoties,
ka visus mežus izskaužot, un nu pie lielāka vārda

tikuši viņi vēl likšot kādu ķibeli ceļā. Bet naudas

grafam vajagot, lai tur notiekot, kas notikdams un

prom no šejienes viņam ari jātiekot, lai tur vai kādi

kavēkļi jāpārvar. „Kas lai sazin, kas vēl var iznākt

pēc dažām nedēļām vai dienām", grafs izsaucās reizē

ar nopūtām.
Cerības viņš nu vēl lika uz savu muižas pār-

valdnieku. Tas varbūt tikšot ar žīdiem galā un var-

būt vēl Šovakar dabūšot visu naudu uz priekšu.
Man tikai bija jāklausās, ko grafs saka. Tik

speciālās sarunās par viņa vajadzībām es jau nekā

nevarēju iebilst. Es taču nevarēju viņu darīt vēl ne-

laimīgāku un viņam vēl apgalvot, ka viņš ar visu

savu muižu ir tikai «nabaga upuris", kam jānes savs

krusts līdz — kāda tautas revolūcija viņu patiešām,
atpestīs ir no muižas, ir no Subatas un Grīvas

žīdiem. .
.

Grafs jau runāja kādas 15 minūtes, bet acim-

redzot viņam bija pārāk smaga sirds un viņš, vien-

tulības un drūmu domu nomocīts, vēlējās kaut ari

tikai izrunāties dzīva cilvēka tuvumā, kas varbūt viņu
saprastu.

Pamazām grafs pārgāja no saviem «grūtajiem"
apstākļiem muižā uz savu «grūto" dzīvi ārzemēs, un,
man par lielu brīnumu, pamazām ielaidās gaudu filo-

zofijā par dzīves saturu vispārīgi. Beidzot viņš
dziļi domās nogrimis un visu apkārtni aizmirsis, ap-

kampa abām rokām savas mazliet paceltās un saliektās
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labās kājas celi un iesāka ar visu saliekto kāju šūpo-
ties uz priekšu un atpakaļ. Tā šūpodamies, viņš rūgtā
balsī žēlojās, ka viņam visa viņa dzīve tapuse gluži
nepanesama ...

Ari ārzemju dzīve esot gluži tukša:

viņš jau esot izbraukājis visas zemes, izredzējis visas

pilsētas, kalnus un ezerus; apmeklējis visus muzejus

un visas bilžu galerijas un noklausījies visus labākos

orķestrus un visas slavenās kompozicijas, un nu viņš
nekur vairs nevarotatrast nekā no jauna... Visur

esot tas pats jau redzētais, dzirdētais un izjustais...
Nu viņu pastāvīgi vajājot skumjas un garlaicība.

Es klusēju un ar kreiso aci greizi skatījos grafa
kustībās un klausījos viņa žēlajā balsī. Viņš patiešam
bija nelaimīgs.

Pats viņš nekur vairs nevarēja atrast mieru un

dvēseles līdzsvaru.

Es vēl zināju tikai vienas zāles viņā slimībai un

par tām es nu pārdomāju greizi viņā skatīdamies.

„Tev, brālīt, būtu līdzēts," es domāju, „ja pa-
tiešām nāktu pār visu Krieviju un Latviju īsta revolū-

cija un ja tā tev atņemtu tavus „slogus", tavu muižu

un to izdalītu zemniekiem, bet tev pašam atstātu

15 desetinas personīgai apstrādāšanai,
bez algotiem spēkiem, tad katra dienatev nestu «daudz
ko no jauna" uz tava mazā zemes stūrīša un tev ne-

būtu vairs jāblandās apkārt bez mērķa un jābūt, kā

mazam bērnam, atkarīgam no muižas pārvaldnieka un

no apkārtnes žīdiem."

Bet šo labo recepti es grafam neteicu. Tās zāles

oktobra mēnesī 1905. g. vēl bija par stiprām.

Mani izpestīja no mana neveiklā stāvokļa muižas

pārvaldnieks, kas ieradās paziņot savus panākumus
sarunās ar žīdiem.

Grafs tūliņ steidzās izklausīties interesanto ziņo-

jumu un es devos uz mājām.
Izprast Šlosbergas muižas saimniecību bija tiešām



18

„grūts" uzdevums un grafs nekad nevarēja nākt pie
tik plašām zināšanām.

Visa Ilūkstes pilsētiņa bij uzcelta uz grafa zemes.

Šī zeme maziem gabaliņiem bij iznomāta namu cē-

lējiem mūža nomā un katrs nama īpašnieks maksāja

grafam kontraktā noteiktu mūža renti. Ar šo nomas

maksu vien jau nu bija liela grāmatvedība. Bet tā kā

tādas mantojamas nomas tiesības līdzinās īpašuma tie-

sībām, tad zemes gabalu nomājot vēl iemaksāja lielāku

zumu rokas naudas vai izdeva uz šo zumu obligāciju.
Grafam bija jāsaņem no simtiem cilvēku gan noma,

gan iemaksas, gan obligāciju procenti, gan kapitāls,
un šinī sarežģitā darbā bija jārēķina, jāraksta, jasirdās
un jastatgā pa tiesām.

Šādu darbu grafs pats nevarēja izpildīt.
Vēl lielākas darīšanās bij ar pašu muižu. Tanī

bija vairāki tūkstoši desetinu labas aramzemes un tad

vēl pļavas, meži, upes un ezeri. Un tādēļ grafs bij
atteicies no šī rūpju pilnā saimniecības uzdevuma un

turēja pārvaldnieku ar juridisku izglītību. Tam nu bija
jāprot vadīt visa lielā saimniecība tā, lai lielā muiža

neatnestu katru gadu pārāk lielus zaudējumus un

lai Jele mežs kaut ko atmestu ari pašam grafam par
ienākumu gaidīšanu.

Vienīgi meža ciršanu grafs pats saprata: tā viņam
atnesa drošu peļņu un tādēļ viņš atļāva pārdot un cirst

savu skaisto mežu, kur un kā tik to vēlējās paši pir-
cēji, apkārtnes žīdi. Ja pie tādas izskaušanas zistemas

ari grēkoja pret mežu aizsardzības likumiem, tad grafam
to piedeva.

Drīz man bij izdevība iepazīties ari ar otru kaimiņa
grafu, ar Bebrenes muižas īpašnieku Plater-Zibergu.

Tas uz gaidāmo revolūciju skatījās citām acīm,
ka diplomāts, un ar viņu bij interesanti sarunāties.

Viņš bija citas dabas cilvēks, nekā Šlosbergas grafs.
Neliela auguma, pazemīgu, laipnu izturēšanos, viņš
vairāk līdzinājās zinibu vīram, nekā Baltijas grafam.
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Muižā viņam bija varena bibliotēka: liela augsta

istaba, gar visām četrām sienām, līdz griestiem pilna

grāmatu.
Kādā dienā pēc pabeigtām darīšanām viņa muižā,

viņš pie tējas glāzes ievadīja ar mani garākas sarunas

par tekošo momentu. Pēc dažādiem tematiem,

kuri, kā es nomaniju, viņu mazāk interesēja, viņš ap-

stājās pie šāda jautājuma:

«Sakiet, lūdzu, vai latvieši, ja visa vara nāktu

viņu rokās, pavisam atstumtu no politiskās darbības

visus muižniekus, tas ir, vācu muižniekus, — jeb mē-

ģinātu ar viņiem saprasties un atstātu ari viņiem vismaz

proporcionālas tiesības?"

„Es vēl neesmu paspējis iedziļināties latviešu

lielajā politikā, tādēļ ka nesen pārbraucu no Krievijas,"
es atbildēju, «bet es tomēr tikdaudz zinu, ka latviešu

sabiedrisko domu vadītāji allaž ir centušies panākt

Baltijas dzīvē taisnības principa uzvaru un

veduši ar vācu muižniekiem asas cīņas tikai tādēļ, ka

pēdējie bija gluži apspieduši katru domu par šo tais-

nības principu. Es nedomāju, ka latvieši centīsies

atņemt vācu muižniekiem parastās pilsoniskās tiesības

tikai tādēļ vien, ka viņi ir vācieši un agrāk ir grēko-
juši pret taisnību latviešu dzīvē. Jautājumu varētu ci-

tādāki izšķirt tikai tādā atgadījumā, ja vācu muižnieki

arvien jo projām piekoptu pret latviešiem apspiedēju
un nodevēju politiku."

«Es ari tā domāju," grafs piekrita, «un tādēļ man

bija no liela svara dzirdēt ari pašu latviešu uzskatus."

Mūs pārtrauca grafene ar kādu steidzīgu jautā-
jumu; bet pie tam ļoti pazemīgi atvainojās visvairāk

paša grafa priekšā, ka viņa ir uzdrošinājusies mūs

traucēt.

«Nekas," grafs ļoti laipni un smaidīdams atbildēja.
„Mēs «dzenājam" (treiben) augsto politiku."

Viņš laipni paskatījās uz mani un vēl pasmaidīja.
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Šie grafa vieglie smaidi viņu pašu nodeva. Es

labi sapratu, ka viņš, kauču gan ir cēlies no poļu

grafiem, tomēr ir īsts «baltietis" un viņam nāk smiekļi
par visu politiku".

Darīšanās es vēl dabūju iepazīties ar kādiem pārs

apkārtējiem vācu baroniem, kuri, saprotams, nevēlējās
„dzenat" ar mani Hochpolitik'u.

No viņu možajām sejām es tik redzēju, ka viņi
apzinās drīzu uzvaru savā pusē un tikai gaidīt gaida,
lai katrs, kas grib piedalīties revolucionārā kustībā, jo
drīzāk parādās atklātībā, lai pēc tam viņu jo drīzāk

un vieglāk varētu padarīt nekaitīgu.

VI.

Tekošā dzīve.

Notāra amatā man bieži nācās satikties ar dažā-

dām paaudzēm un dažādiem sabiedriskiem slāņiem un

te varēja daudz ko novērot lielā vēsturiskā laikmetā.

Vecā paaudze: vecie tēvi, vecās māmiņas raisījās vaļā
no savām lielajām mūža grūtībām, no savām saimnie-

ciskām rūpēm un visas tās līdz ar visu savu mantu

nodeva saviem bērniem, jaunai paaudzei, kas skatījās
uz dzīvi citām acīm, un no kuras pate dzīve ari jau

prasīja pavisam citus pienākumus. Zem notāra vadības

atklāti sarunājās divas dažādas pasaules, no

kurām vienai piederēja latvju tautas grūto dienu pa-

gātne, otrai — bija jārada jauna Latvija, jauna latvju
tautas nākotne. Un ja nu skatījās uz katru latvieti,
kā uz dzīvu šūniņu, no liela dzīva tautas organisma,
un uz katru latviešu ģimeni, kā uz latvju tautas un

latvju nākotnes audzinātāju, tad katrs māju vai nama

norakstīšanas kontrakts, kas nodrošināja vairāku

latviešu ģimenes locekļu nākotni, bija ļoti svarīgs s a -

biedrisks akts, ģimenes kopdzīves un saticības

statūti. Pie šādu aktu rakstīšanas visdziļāk varēja
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ieskatīties latviešu ģimeņu dzīve un mācīties pazīt visu

ģimenes locekļu psicholoģiju un zocialo attīstību.

1905. gada rudenī katram māju vai nama norak-

stīšanas kontraktam sekoja divējādas dabas sarunas:

par paša kontrakta saturu un par po 1 i t,i sk i c m

notikumiem, pat par visu latviešu nā-

kotni. Jaunie saimnieki vēlējās zināt, vai

viņu īpašuma tiesību jautājumus turpmāk neizšķirs
citādāki, un bezzemnieki meklēja sarunās savu

cerību apstiprināšanu, ka ari viņiem turpmāk piekritīs
savs stūrits zemes.

Lielā politika, vismaz agrarpolitika, pate
līda notāra kantorī. Un ja jau tikai vienam cilvē-

kam reiz deva kādu politisku paskaidrojumu,
tad drīz ieradās ari otrs, trešais, ceturtais... kam va-

jadzēja tādi paši paskaidrojumi. Notāra darbība pa -

maziņām pārvērtās par politisku darbību. Citādus

apstākļus tanī laikā nemaz nevarēja iedomāties.

It sevišķi interesants nu bija latviešu šķiru jau-
tājums un laukiem. Politiskās sarunās varēja no-

vērot dažas parādības ari šinī ziņā.
Saimnieki un saimnieku bērni Ilūkstes

apgabalā nevienā sarunā neizteica bažas par to, ka

ari viņu mājas reiz varētu sadalīt bezzemniekiem. Par

sevišķu šķiru viņi sevi ari neuzskatīja un pret bez-

zemniekiem neuzstājās. Viņi nebūt nerūpējās par
savas šķiras aizstāvēšanu.

Bezzemnieki savos jautājumos atkal nepie-
minēja saimniekus un viņu mājas, viņi interesējās tikai

par lielajām kroņa, privāt un mācītāju muižām. At-

minu dažas sarunas ar bezzemniekiem, kuri izsacija

par saimniekiem šādus uzskatus:

«Saimnieku ģimenēs, kur daudz bērnu, ir pašiem
daudz bezzemnieku, kuriem ari reiz vajadzēs zemi

no vecāko mājām. Svešiem bezzemniekiem tur

vairs nebūtu ko ņemt."
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Vārds «pelēkais barons" vēl nebij izplatīts, kaut

gan šo vārdu saimniekiem vispirms bija devuši 80. gados

paši Baltijas baroni ironiskā nozīmē. Baroni lamāja
latviešus par «pelēkiem baroniem" tādēļ, ka pēdējie
cenšoties pēc izglītības un gribot atstāt savu zemnieka

kārtu. Bez tam ar vārdu «pelēkais barons" baroni

vēl mēģināja krievu augstākās aprindās vispār raksturot

latviešu zemnieku «labo stāvokli*.

1905. gada kustībā ar maz izņēmumiem gāja roku

rokās pilsētu strādnieki, bezzemnieki, daudzi saimnieki

un viņu bērni. Visiem latviešiem bija viens mērķis:
līdz ar revolucionāro kustību visā Krievijā, gāst Baltijā

pastāvošo vācu varas iekārtu.

Ja šinī kustībā nošāva ari dažus saimniekus, tad

tos nošāva nevis kā saimniekus, kā kādas šķiras
piekritējus, bet kā kontrrevolucionarus pret
strādniekiem un bezzemniekiem; vai kā

nodevējus, kas bija slepenībā ziņojuši policijai vai muiž-

niekiem par kaut kādu revolucionāru faktu vai darbību,

gribēdami iztapt varai un baroniem. Ja no dažiem

vācu avotiem ari nāca ziņas, ka vienā, otrā vietā strād-

nieki un bezzemnieki uzstājušies pret saimniekiem kā

pret šķiru un dedzinājuši viņu mājas, tad šīs ziņas
vajadzēja nopietni pārbaudīt. Jau tanī laikā katrs daudz

maz attīstīts latvietis saprata, ka masu kustībā piedalās
ari provokatori, kuru uzdevums bija nevien izsaukt tādus

atgadījumus, kuriem ir ass raksturs pret Krieviju un

krievu kara spēku (kā Tukumā), bet ari izkrāsot, vai

izdomāt tādas masu kustības latviešu strādniekos un

zemniekos, kurām būtu gaiši redzāmas politiskas un

saimnieciskas revolūcijas pazīmes. Bez šo pazīmju
pierādījumiem, kauču ari tikai uz papīra, Baltijas
muižniekiem un viņu šķiras piekritējiem nebūtu dotas

tik neaprobežotas tiesības par latviešu dzīvību un nāvi,
mantu un godu.
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VII.

17. oktobra manifests.

Neraugoties uz Ilūkstes un apkārtnes miegainību,
visi šejienes iedzīvotāji zeptembrī un oktobrī 1905. gadā
tomēr kāri tvēra pēc katras ziņas, kas nāca no trokš-

ņainiem apgabaliem. Visi kaut ko gaidīja, ka kas

kaut kur notiks. Tikai pašā Ilūkstē un viņas ap-

kārtnē vēl neviens nekā nedarīja, un negribēja darīt,
lai „kaut kas* notiktu.

. .

Sevišķi lielu uzmanību piegrieza baumām un

ziņām, kas nāca no Daugavpils. Šo ziņu visdzīvākie

pienesēji bija vietējie žīdi.

Vislielākās pūles pie Daugavpils ziņu kopošanas
un pārbaudīšanas bija uzņēmusies bundiste zobārste.

Viņas «birojs" ari citus apgādāja ar šīm ziņām.
Miertiesnesim Dezenam piesūtīja visjaunākās ziņas no

Daugavpils viņa labs paziņa policmeistars Rozentals,

pēc tautības latvietis. Dezena ziņas ari man bija pie-

ejamas.
Kādā vakarā zobārstes paziņas pārnesa no

Daugavpils sekošu «depešu".
«Kādam Daugavpils tirgotajam telegrafējis viņa

draugs no Pēterburgas: „3aßTpa npi'fcjie'rb KoHCTaHm'a

Bb aHrjiiikKOH apopjvvß". To saprata tā, ka Peterbugā
tiks pasludināta konstitūcija pēc Anglijas parauga.

Ar šādas «telegramas" saturu nerimstoša čukstoņa
drīz aplidoja visas Ilūkstes tievās un garās ieliņas.

Vecie žīdi gāja lēni gar ielas malām pa diviem,
pa trim, galvas nolaiduši, un čukstēja. Tagad viņi
rokas nemētāja, kā tas parasts pie veikaliem. Četri-

pieci jauni žīdeļi kaut kur steidzās, galvas augstu
pacēluši.

Taču ne otrā, ne trešā, ne ceturtā rītā mēs ne-

kādas «Konstancijas" angļu uzvalkā nesagaidījām.
«Angļu konstitūcija" bija piešmaukusi Daugavpils ziņu
birojus. Patīkamā ziņa par «Konstitūciju" bija



24

tikai mums uzturējuse jauku gara stāvokli trīs naktis

un divas dienas, līdz kamēr nāca atkal citi uzbu-

dinājumi.
Tie nelika uz sevi ilgi gaidīt.
18. oktobra rītā viss Ilūkstes pasta kantoris no

uzbudinātu cilvēku balsīm šalca un rūca, kā spēcīgs
bišu strops, un visas sejas bija pārvērtušās: citam seja

bija jautra un laimīga, citam — drūma vai baiļu pilna.
Kāds skaļā balsī lasīja „Dvinskij-Listok'u", kurā

bija nodrukāta sekoša niecīga piezīmīte:
„
Vakar stacijā

Dvinska 11. lasīta telegrama, ka Pēterburgā uz Kazaņas
lauka pasludināts manifests, kas dāvā sirdsapziņas,
preses, sapulču un vārda brīvību. Nevienu likumu

nevar izdot bez Valsts Domes piekrišanas".
Šī sīkā ziņa ari mani briesmīgi pārsteidza. Es

paliku uz vietas kā pienaglots, bet sirds krūtīs sāka

lēkāt ar tadu sparu, ka likās visa grīda līgojas zem

kājām no manas sirds sitieniem.

Pēc pirmā lielā pārsteiguma man atraisījās mēle

un es no sirds dziļumiem skaļi iesaucos:

„Taču reiz izrāvamies no velnu nagiem!"

„No kādiem, no kādiem velnu nagiem ?.
.

.".

Pasta kantora priekšnieks dedzīgi iejautajās un asi

skatijās uz mani lielā nesaprašanā; ari pilsētas stārasts

pagrieza savu plato, tuklo, apaļo seju uz mani un

skatījās acis ātri mirkšķinādams.
Es tūliņ atbildēju pastmeistaram:
«Vispārīgi no visiem velniem 1" un steidzīgi

laidos ar Dvinskas Lapas numuru rokās pa durvīm ārā.

Durvis aizverot, man vajadzēja atgriesties atpakaļ un

es atkal ieraudzīju pastmeistaru noskatāmies man

pakaļ. Viņš vēl nebija mani sapratis. Pusrikšus es

devos pa ielas akmeņiem pie Dezena. Kājas man bija
tik ārkārtīgi vieglas un ielu nelīdzenie akmeņi tik

līdzeni un mīksti, kā samta pārklāti. Man likās, ka

man aiz muguras pie kamiešiem spārni pieauguši,
un, kas tas dīvainākais, mani pārņēma liela, skaista
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atvieglojuma sajūta, kurā šūpojās un līgojās viss mans

ķermenis. Es tecēju dažas zekundes rikšiem un tad

apstājos uz acumirklīti. Es gribēju pārdomāt un iz-

prast, kas tad īsti ar mani nu noticis. Nejauši es

atskatījos atpakaļ un. .
.

tad uzreizi ari sapratu lielo

pārvērtību manā dvēselē, kas man radīja tādu prieku.
Man neviens vairs neskatās sma-

dzenēs... Es nu biju brīvs.
. .

Ilgus, ilgus gadus, no ta laika kamēr es sāku

domāt brīvības domas, es allaž sajutu, ka kaut kas

stāv man aiz muguras, skatās caur manu pakausi
manās smadzenēs un tver manas domas par cilvēka

brīvību.

Un nu uzreizi es biju svabads, gluži
svabads.

. .
Nekas man vairs neskatījās sma-

dzenēs ! Mana aizmugure nu bija brīva un plaša un

man pat likās, ka es ar pakausi nu brīvi redzu oktobra

peleki-zilās debesis.
. .

Es steidzos pie Dezena.
. .

Pēc kādām 10 mi-

nūtēm man tomēr sāka uzmākties nepatīkamas, rūgtas
šaubas.

. .

„Bet kas tad tas par manifestu, ko pasludina
tikai Daugavpils stacijā ?" Kādēļ tad tik svarīgu ma-

nifestu revolūcijas laikā netelegrafē gubernatoriem,

apriņķu priekšniekiem v. t. t. ? Kādēļ to neizlipina
pa Ilūkstes ielām ? Kaut kas te būs nekārtībā.

. .

Kaut kāda liela viltība atkal slēpjas visā šinī politiskā
solī.

. .

Dezenu neatradu mājās. Viņa saimniece man

pateica, ka viņš ar avizi rokās aizskrējis skriešus pie
manis.

Ceļā uz savu dzīvokli es satiku Dezenu. Mēs

teciņus steidzamies viens otram pretīm un tad bez

vārdiem apkampāmies un sirsnīgi noskūpstījamies. . .

„Taču reiz, taču reiz nu atmodušies Pēterburgas
birokrāti...". Dezens sajūsmināts iesaucās. „Bet kad
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tik nu dabūtu manifestu rokas. Es telegrafēšu polio
meistaram Rozentalam".

Runādami mēs iegājām viņa dzīvoklī. Bet te

nu ari Dezens iesāka bažīties par manifestu.

Drusciņ apmierinājuma tik svarīgā valsts jautā-

jumā mums deva tikai ~JļBHHCKiid Jlhctok's" — tas

bij izlaists „bez iepriekšējas cenzūras".

Rozentalu mēs pazinām kā vīru ar galvu. Ja

jau viņš atļāva drukāt avizi bez cenzūras, tad droši

vien viņam ari bija rokās patiesas ziņas par «brīvību
manifestu"

. . . Tā mēs domājām un gaidījām uz.

ziņām no viņa. Pāši pie sava apriņķa priekšnieka
mēs negājām. To mēs par autoritāti neuzskatījām
tik svarigos jautājumos.

Mans pirmais darbs, ko es nu dariju jaunajos
brīvības apstākļos, bija telegrama kādam ukrainiešu

draugam Ķijevā Nikolajam Kaņevcam.
Es uzrakstīju tikai trīs vārdus:

„no3.npaßJiflK> un

aizsūtīju uz telegrāfu.
Telegramas aiznesēja ilgi kavējās un es nevarēju

viņu sagaidīt mājās.
Vēlāk izrādijās, ka viņai uz pasta likuši labu

brītiņu gaidīt, pirms izdevuši kvīti par pieņemto
telegramu.

Pastmeistars vispirms bijis ļoti uztraukts par

tādu telegramu un devis viņai to atpakaļ. Viņš
domājis, ka tādu telegramu nevarot pieņemt: ta

esot tāda savāda, viņā neesot nekā lietišķa, nekas par
darīšanām. Bet tad viņš atkal paņēmis telegramu
savās rokās, grozījis, lasijis, domājis, runājis ar citiem

ierēdņiem un beidzot — tomēr pieņēmis.
No Ķijevas atbildes telegramu nedabūju. Ceturtā

dienā saņēmu tikai atklātu kartiti, kurā Kaņevecs
paziņoja, ka mana telegrama par «svobodnij gražda-'
ņin" skanējuse, kā rūgta ironija. Pa to laiku, kamēr
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viņš lasījis istabā manu brīvības telegramu ārā uz

ielām jau trakojis grautiņš pret žīdiem un inteliģenci.
Mēs Ilūkstē gaidījām, gaidījām svinigo manifestu;

apjautājāmies ari pie mūsu apriņķa priekšnieka; bet

manifests nenāca un nenāca.

Tikai trešā dienā bija nodrukāts Peterpils un

Daugavpils avizēs — šis svarīgais valsts akts un ari

tikai tā, privatceļā. Katrs gaišs prāts nu noprata, ka

«manifests" ir tikai pavārnica, ar kuru mēģina dzisināt

kūsājošo Krievijas putras grāpi. Bez manifesta, kā

apmierināšanas līdzekļa, drīz izplatijās pa visu Krieviju
strauja pretrevolucijas kustība — žīdu un inte-

liģences grautiņi; ar tiem nu bija pilnas visas avizes.

No «brīvībām", visvairāk sāka izmantot avižniecības

brīvību. Peterpilī drīz parādijās vesels klēpis zobga-

ligu žurnālu, kuri ņēma uz grauda pašus augstākos-
valsts vīrus. Ari avižu skaits un apmērs stipri pie-

auga. Taču neviens vairs neticēja, ka «brīvības"

pastāvēs uz visiem laikiem. īss bija mūsu prieks. Par

sirds uztaisīšanu nu tikai vēl noderēja viens, otrs

trekns zobgalīgs raksts, par kādu valsts varmāku.

No politiskām dienas avizem visgaišāk rakstīja
„CbiHT> OTeMecTßa", kurš jau atklāti uzstādīja zoc-

revolucionaru programu; bet mēs jau bijām zaudējuši
ticību uz laimīgu gala iznākumu un tādēļ ari nekādām

programam vairs vērību nepiegriezām.

VIII.

Latviešu zemkopju sapulce.

Mēs Ilūkstes un apkārtnes nedaudzie inteliģentie
latvieši norunājām ari Ilūkstē izmantot «sapulču brī-

vību" un zemkopības biedrība «Grauds" sasauca pilnir

sapulci.
Tāda sapulce bija vienīgais «revolucionārais" solis,

ko varēja spert Ilūkstes latviešu dzīves apstākļos.
Pie šī s sapulces neviens nevarēja pieķerties. Sa-
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pulcēs nevainīgā izkārtne ari nevarēja atbaidīt

bailīgās apkārtnes zemniekus. Te nekur vēl nebij
nomanāma citu Latvijas apgabalu drosme. Ja

mēs te būtu iesākuši ar lieliem trokšņainiem mīti-

ņiem, tad neviens latviešu zemnieks nebūtu uz

viņiem braucis.

Vajadzēja veclaiku pasaules cilvēkus klusām, pie
rokas ievest jauno brīvību apstākļos, visvairāk tamdēļ,
ka mēs, brīvības kultivetāji, paši šaubījāmies par
brīvību patiesību.

Negribējās tik vienkāršus cilvēkus, kas vēl nav

ar apziņu izjutuši brīvības nozīmi, aizsietām acīm vest

pie barga soda, varbūt pat plintsgalā.
Zem zemkopības biedrības biedru sapulces iz-

kārtnes mēs nu nodomājam pārrunāt ari politiskus

jautājumus.
Katram atgadījumam mēs jau bijām nodomā-

juši turēt sev aiz muguras 17. oktobra manifestu un

uz to atsaukties.

Sapulci sasauca kādā svētdienā Ilūkstes viesnicas

lielājā zālē.

Sanākuši bija kādi 30 cilvēki, visvairāk saimnieki,
bet bij ari ieradies kāds rets sīkzemnieks.

Visi šie sapulces dalībnieki nāca cits pēc cita

pēc nelieliem starpbrīžiem. Viņi soļoja pa lielo

istabu lēni, klusi un padevīgi, un apsēdās kaut kur

nomaļus. Dzīves straujumā un sabiedriskā darbā

viņi bija palikuši tāļu pakaļ citiem Kurzemes zem-

kopjiem. Par revolūcijas laikmeta pazīmēm pie

viņiem nevarēja būt ne runas.

Taču kaut ko ari viņi bija dzirdējuši par jaunām
brīvībām un liela ziņkārība bija pārņēmusi viņus visus.

To varēja lasīt viņu sejās. Viņi gaidīja no sapulces

vadītājiem kaut ko vairāk par zemkopības
zinātni.

Sapulces vadonis uzaicināja mani izteikties

„sīkkredita jautājumā", bet pēc iespējas un
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apstākļiem iepīt ari politiku, «večiem par
sirds uztaisīšanu".

Es savā runā pieturējos pie domām, cik lielā

mērā būtu vajadzīgs kredits, ja lielā kustība Krievijā
un Latvijā novestu pie sīkgruntniecības
attīstības. Nu iznāca gluži dabiski, ka temata

vēsturiskā daļā man bij ari jāiepin pats tekošais mo-

ments Krievijā un Latvijā un jāvelk dažas līdztekus

linijas no valdības soļiem, kurus sper par un pret

preses, sapulču un runu brīvību An-

glijā un Krievijā. Es mēģināju večiem apgais-
mot, kāda starpība pastāv starp šo abu valstu biro-

krātijas uzskatiem šinīs svarigajos jautājumos.

Runājot, es skatījos uz „veču" sejām. Tās bija

pārklātas ar vislielāko nopietnību. Tikai pie jautrākas
dabas salīdzinājumiem un pie vārda «birokrātija",
viena, otra seja savilkās smaidos. Vārdus — «mūsu

birokrātija" «veči" ka man likās uzskatīja par revo-

lucionāriem vārdiem. Līdz tam laikam taču

neviens nedrīkstēja pieminēt rakstos un runās vārdu

«birokrātija" tās īstajā nozīmē. Turpmākās
debatēs sapulces raksturs tapa arvien dzīvāks, arvien

brīvāks. Sapulces vaditājs pārs reizes pārlaida skatu

pār visu sapulci un noliecies man iečukstēja:

«Es apskatos, vai nav atnākuši kādi spiegi . . .

Liekas — nav vis."

Sapulces gaita gāja tāļāk visai gludi. «Veči"

paši nemaz nerunāja. Pēdējais runāja skolotājs Ser-

žans. Viņš savā jaunības straujumā un savā jaunajā
spēcīgajā balsī pacēlās līdz tādiem sajūsmas augstu-
miem, ka viņa runas beigās tikai atskanēja kliedzieni

vien. Tomēr to varēja saprast, ka birokrātija ir ap-

spiedusi ir tādu dzīves nozari, ir citu, ir trešo, ir

ceturto
. . .

Pēc sapulces man bija gluži skaidrs, ka Ilūkstes

apgabalā latviešu masas nav revolūcijai noga-
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tavojušās un ka ar tādiem «večiem" neviens ne-

var pastiprināt revolucionārus spēkus.
Skolotājs Seržans tomēr paslepus paziņoja sa-

pulces dalībniekiem, ka parīt viņš sasaucot savā skolā

«mītiņu". Šo vārdu lauksaimnieki nesaprata un

nezināja, ko uzaicinātājam atbildēt.

Otrā dienā es jau biju kritis Ilūkstes vācu un

krievu sabiedrības valodās. Fon Dezens vakarā at-

nāca pie manis un puslīdz ziņkārīgs, puslīdz uztraukts

Jclusi iejautajās:
«Ko jūs tur vakar esat runājuši viesnicā kādā

sapulcē? Visa mūsu «aristokrātija" ļoti sašutuse un

laiž no mutes mutē: jūs esot runājuši revolucionāru

runu. Es satikos ari ar kādu sapulces dalībnieku no

administrācijas puses, bet tas man atkal tikai tik

daudz saprata pateikt, ka jūs esot runājuši tikai par
sīkkredita jautājumu un to tā gari apska-
tījuši. Es ne no viena no viņiem nevarēju tapt gudrs ..."

«Kā nu to ņem ..." es smaidīdams atbildēju,
„katru runu, kurā tagad iepin kaut ko par tekošo

momentu, un tieši neaizstāv «pastāvošo kārtību", var

nosaukt par revolucionāru."
Es sīki atstāstīju fon Dezenam runas saturu un

piemērus, un viņš atrada, ka pie tādas runas

«nevar pieķerties".

IX.

Mītiņš Lašu skolā.

Mazu saujiņu cilvēku, — nu — cilvēkus 20—30

— bija pievilcis svešais vārds — „mītiņš". Šis vārds

šaī apgabalā vēl bija tik jauniņš, tik maziņš, ka uz

viņu pašu bij jāskatās kā uz vāju, nekaitīgu stādiņu.
Dibena istabā, taļāk no ielas, no ļaužu acīm,

sēdēja daži vecāki vīri, kurus es jau biju redzējis

zemkopju sapulcē ; bij atnākušas ari dažas māmiņas,

pieci, seši jaunēkļi un trīs jauni žīdēni no Daugavpils.
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Mītiņa apmeklētāji pēc sava sabiedriskā stāvokļa

bija dažādi: saimnieki, viņu strādnieki, saimnieku

dēli, pārs muižu kalpu un baznīcas ķesteris.
Jaunos žīdeļus nevarēja skaitīt pie „mītiņa"

dalibniekiem. Tie bij atveduši no Daugavpils vaja-
dzīgu «preci". Apdomībai par godu mītiņu nosau-

cām par bērnu vecāko sapulci un par galveno
tematu uzlikām tīru skolas jautājumu : jaunu mā-

cības programu. Patiesību sakot, tik mazas

saujiņas klausītāju priekšā nebij vērts runāt par kādu

svarīgu politisku tematu, bet tomēr — Seržans formeii

«atklāja" sapulci pēc visām sapulču parašām. Gal-

venais rīkotājs bija pats mājas saimnieks — skolo-

tājs Seržans, un viņam dzīvi palīdzēja kāds jauns,
gara, slaika, auguma saimnieka dēls. Runātāju un

domu pretinieku tik mazā sapulcītē nebij un paskai-
drojumus visos skolas jautājumos deva pats Seržans.

Uz viņa vēlēšanos ari man bija jārunā par kādu

skolas tematu, bet šinī skolas tematā tomēr bija

jāapgaismo brīvības manifesta nozīme.

Jaunais saimnieka dēls ar saviem jaunājiem
biedriem bieži vien gāja ārā skatīties un klausīties,
vai tik no kādas puses nejāj dragūni vai kazaki.

Vecākie vīri tomēr noprata, ka te notiek kaut kas

slepens un aizliegts, un tādēļ sēdēja klusi un sarāvu-

šies un bieži vien skatījās uz durvju pusi.

Daugavpils zīdeļi sēdēja pašā dibenā, satumsā

un visu laiku klusēja. Pēc iepriekšējas norunas, sa-

pulces lēmuma projektu es jau biju uzmetis pirms

sapulces atklāšanas un lēmuma pieņemšana neprasīja
nekādu pūļu: neviens jau rezolūcijai pretīm nerunāja
un pret viņu nebalsoja. Ko darīja skolotājs un «viņa
viesi", to darīja pakaļ ari «bērnu vecākie". Rezolū-

cija bija vajadzīga aizsūtīšanai uz Rīgu galvenai rīcības

komitejai un tādēļ viņu ari pieņēma; taču politiskas
nozīmes ne Rīgā, ne vietējā dzīvē tai nevafēja būt,
jo tā patiešām neizteica «masu domas". Seržans
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ari pats žēlojās, ka „šis stūris" vēl esot pārāk tumšs

un Rīga ari līdz šim vēl neesot šurp sūtījusi nekādus

aģitatorus.
Pēc sapulces slēgšanas mēs ar Seržana kundzi

un kāda skolnieka tēvu dzērām tēju, bet jaunatne iz-

gāja ārā «slepenā vietā" apskatīties Daugavpils žīdēnu

«preci". Tirgošanās nevilkās ilgi. Seržans ienāca

atpakaļ istabā gluži sašutis un, pasaucis mani no-

sāņis, izteica savas bažas:

«Ko jūs domājat! Šie Icki atveduši no Daugav-

pils visādas revolveru salasās, mazus, niecīgus daiktus,

ar pieciem, sešiem šāvieniem, un dažus vēl gluži sa-

rūsējušus, bet prasa caurmērā 8 rubļi gabalā; un tad

vēl saka, ka šī nauda jāuzskata tikai kā iemaksa

Dvinskas organizācijai revolucionārām vajadzībām, bet

nevis kā pirkšanas zuma par revolveriem; ari

pašus revolverus nepārdodot kaut kādā personīgā

īpašumā, bet tikai organizācijas lietošanai līdz gal-
venā Daugavpils organizācija tos neatprasa. Ko lai

dara ar šiem nekauņām ?" Seržans beigās nopietni

iejautājās.
«ledodāt katram Ickim vienu belzienu pa kakla

kumbri un izsviežat viņus ārā ar visu viņu preci," es

ātri atteicu. «Ko tad jūs darīsat ar tādiem revolve-

riem ? Tiem jau apaļā svina lodele nokrīt pie zemes

turpat stobra galā. Ari cena pārāk nekaunīga un visi

citi nosacījumi. Šie daikti jau jauni maksā tikai pieci
— seši rubļi. E' kādus muļķus iedomājušies atrast

savā priekšā šie Daugavpils «darbinieki". Dzenat

viņus prom un ari uz priekšu ar viņiem vairs ne-

pinaties. Kam tad jums te vispār vajag ielaisties ar

Daugavpils žīdu organizācijām. Rīgā taču ir galvenās
latviešu organizācijas."

Seržans domīgs izsteidzās ārā.

Pēc kādas pusstundas ienāca atpakaļ visa latviešu

jaunatne bez žīdiem: tie bij atlaisti ar mieru uz

mājām. Beigās gan tapuši ļoti piekāpīgi un bijuši ar
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mieru pārdot savu preci ari personīgā īpašumā, bet

latviešu zēni nu ņēmuši ļaunā agrāko «nekaunību",
kura nemaz neizskatoties pēc biedru rīcības, bet pēc
rupja veikala un tā atkratījušies no piedāvājuma.

Viss mūsu «mītiņš" beidzās ļoti nevainīgi un

mēs visi omulīgi atvadījāmies un izklīdām uz visām

pusēm. Taču tik nevainīgā nokrāsā šīs mītiņš nepa-
lika savā tāļakajā pārveidojumā. Jau otras dienas

vakarā pie vakariņu galda mana saimniece taisīja
gluži jocīgu seju un vairāk reižu ienāca no ķēķa pie
galda bez kādas vajadzības; viņa tikai pagrūstīja kādu

telēķi, paskatījās, vai tas tīri izslaucīts un gribēja kaut

ko teikt, bet tad tomēr izgāja ķēķī; pēc brītiņa viņa
atkal ienāca.

«Kas ir, Anna ? Ko jūs vēlaties man teikt —

tīri kā noslēpumus ?"

«Viņa nolaida seju, izplēta platas acis un iesāka

ļoti kautrīgi:
«Šodien pie dakteriem par jums dikti bij uz-

traukti un tā savādi runāja."
«Nu, nu! Ko tad es nu atkal esmu viņiem no-

darījis ?"

«Viņiem jau nu nekā; bet tā — citādi
.. .

Šodien bij atbraucis Lašu mācītājs un tas bija sūdzē-

jies, ka jūs vakar vakarā bijuši Lašu skolā un tur

runājuši. Tā teicis ķesteris."
«Ja, ko tad es tur nu būtu runājis? Par ko tad

mācītājs žēlojies ? Vai es esot viņu aizķēris ?"

«Viņu nu gan nē. Bet esot tā runājis, kā jau
nu šinī laikā mēdzot runāt — pret valdību kaut

ko, un tā visādi . . .
Tur esot bijusi tāda sapulce un

tanī jūs runājuši ..."

«Jā, jā. Skolā bija sanākuši bērnu vecākie un es

ar viņiem runāju par mūsu skolas lietām."

«Tādus sīkumus jau nu nepārrunāja pie daktera;
bet tā vispārīgi tur bija ļoti saīguši. Sakta esot pa-
ivsam līdz šim nedzirdēta lieta: notārs un nopietnis
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pusmūža vīrs, ar kuru satiekoties familijās, bet viņš
braukājot apkārt pa pagasta skolām, pa naktīm, sa-

tiekoties ar zemniekiem un turot tiem runas
. . .

Tas

esot pavisam slikta lieta
.

.
.*

„Nekas slikts tur nav, Anna... Ja viņi baidās,
lai mani nepieņem „savās familijās."

„Tā nu gan ... Kas nu tur par nepieņemšanu ...

Bet tik' tā nepatīkami... Pati ari tāda sašutusi pret

jums... Agrāk bija tāda laipna un rūpīga un jokoda-
mās solījās jums pat ieprecināt kādu skaistu, bagātu

vācieti, bet nu tik nošņāc vien... Kad nu viņi visi

tādi sašutuši, kad tik jums neklājās slikti ?... Pie

viņiem gandrīz katru vakaru ari nāk apriņķa priekšnieks
un citi krievi... Kad tik viņi ko nesarunā ..."

„Nekas, Anna, nerūpējaties!... Būs viss labi;
un viņu vācietes man ari nevajaga. Lai audzē vien

tālāk!"

„Ko nu niekus par vācietēm," Anna gari novilka

un noskumuse izgāja ķēķī.
Trešā dienā pārbrauca no miertiesnešu sapulces

fon Dezens. Viņš tūliņ man atnesa jaunas ziņas. Jau

pie pašām durvīm viņš sāka tā savādi man smaidīt

pretīm. Šos smaidus es jau pazinu: tie nozīmēja, ka

viņam ir man ko teikt interesantu par mani pašu.
Tiklīdz sasveicinājāmies, viņš vēl istabas vidū stāvē-

dams jau iesāka:

„Nu jau jūs ari Jēkabmiestā esat krituši valodās.

Tur kaut ko ir sastāstījis miertiesnešu priekšsēdētājam
Lašu mācītājs, kas bij atbraucis nozvērināt lieciniekus.

Pie pusdienas galda vecis nu iesāka izjautāt mani,
cik no tādām runām varētu būt patiesības. Es, sa-

protams, nekā nezināju teikt; es tik piezīmēju, ka no

jums nekādus nepārdomātus soļus nevarētu sagaidīt.
Runa bija par to, ka jūs esot piedalījušies kādā nakts

sapulcē un tur turējuši zemniekiem runu. Vispār mūsu

melnsimtnieku sapulcē pie galda labu laiciņu sprieda
par jums. Jūs visiem esat vēl mīkla, tāpēc ka neviens
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jūs nepazīst no agrākiem laikiem. Viņu starpā nav

neviena, kam būtu kādi sakari ar ķazaņas guberņu un

tādēļ par. jums nevar ievākt nekādas ziņas..
Atstāstīju Dezenam visus sīkumus par mūsu «mī-

tiņu", un viņš roku pa gaisu laizdams un ar smiekļiem
vārdus jaukdams, gari novilka:

„Ak tad tik vien tur tās lietiņas bijušas: gluži
nevainīga izrunāšanās 20 kaimiņu starpā! Un mani

melnsimtnieki debatēja visā nopietnībā par kādu no-

pietnu nakts sapulci revolucionārā garā."

X.

Uzbudināti prāti.

Mūsu tuvumā visuzbudinātākie prāti bija Daugav-
pilī. Tur neviens vairs nestrādāja savu ikdienišķo
darbu. Jaunie žīdēni uz ielas vien dzīvoja un taisīja
lielu troksni. Pēterpilī jau sāka apspiest brīvības ku-

stību; arvien vairāk izplatījās grautiņi pa visām lielā-

kām Krievijas pilsētām. Ari Daugavpils policmeistaram
Rozentalam bija dota slepena pavēle šaut uz žīdeļiem.
Viņš tikai šo pavēli neizpildīja un grautiņus ari ne-

pielaida. Kādā sarunā ar Dezenu viņš iztēicies šādi:

„Ja man liek šaut uz cilvēku masām, tad vis-

pirms lai iznīcina 17. oktobra manifestu. Tades zināšu,
ka viss atkal iet pa vecam; bet tagad es nevaru at-

vēlēt šaut uz ļaužu masām, kas izlieto savas tiesības."

Rozentalu izsauca pie sevis Vitebskas gubernators
un mēģināja labi izrāt par „nolaidībām", bet viņš bija
gubernatoram paskaidrojis, ka viņš ar autoritāti var

vairāk darīt nekā ar plintēm, bet ja ar to nepie-
tiekot, viņš varot atteikties no amata. Šoreiz gan viņu
no amata vēl neatlaida.

Daugavpils notikumi tomēr bija tikai troksnis, bet

ne revolūcija. Par to liecina sekošs atgadījums, ko

man pastāstīja miertiesnesis Dezens, ka aculiecinieks:
Pa ielu viļņo ļaužu bars; pretīm brauc policmeistars
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Rozentals. No pūļa kliedz ārā: «iļojiofi aflMHHHcrpa-
m'io! Xlojio-o-o-m!"

Rozentals droši piebrauc pie ļaužu pūļa.

,„H,a 3ApaBCTycTT> nojīHUMeHcTepT>l" sāk atkal

bļaut jaunas balsis — „aa 3ApaBCTByeTT>... \na

3apaßCTßyeTT>!"
Rozentalu apstāj no visām pusēm, izceļ no ratiem

un sāk šūpot uz rokām
. . .

Viss beidzas labi ar ad-

ministrāciju un bars veļās tāļāk ...

Kazaki Rozentalu neieredzēja viņa «nolaidības"

pēc. Kāda rakstura bija šī „nolaidība", par to man

stāstīja kādu piemēru Dezens. Viņi gājuši ar Rozentalu

pa ielu. Kādā vietā jauns žīds runājis no balkona un

viņam blakus stāvējuši vēl divi biedri; apakšā klausī-

jies runā neliels ļaužu pūlis. Nākusi pretīm kazaku

patruļa. Kazaki degošām acīm skatījušies uz balkonu;
bet tad viens no tiem pielecis klāt Rozentalam, pielicis
roku pie cepures un pēc sveiciena galvu uz balkona

pusi mezdams kaislīgi iesaucies:

«Atvēlat, jūsu augstdzimtība, .noņemt" no

balkona
...

Nemaz vairs nav izturams
...

Sirds to

nepielaiž."
Kazaks aptvēris plinti drebošām rokām.

„Kā tad jūs gribat noņemt — šaut?" polic-
meistars iejautājies.

„Tā tiešām — dot zalpīti..." kazaks kaislīgi —

saldā balsī nočukstējis.

„Šaut nevar: nav brīv," Rozentals atbildējis un

gājis tāļāk. Dezens paskatījies kazaka sejā. Tā ner-

vozi raustījusies un kazaka acis dusmās zvērojušas.
Viņš nikni paskatījies pakaļ policmeistaram, paskatījies
uz balkonu, uz trīs žīdiem, un tad plinti uz pleciem

ar sparu uzsviedis, aizgājis pie citiem kazakiem.

Novaldit kazaku kaislības Rozentalam maksāja
daudz pūļu un vēlāk pie pirmās kursa maiņas viņu

par to atlaida no amata.
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Pamazām ari noskaidrojās viltība ar manifestu.

Izrādijās, viņš bijis gan piesūtīts vienam, otram guber-
natoram. Grafam Plater-Zibergam šo manifestu rādijis
kāds gubernators dienu iepriekš 17. oktobra, bet ar

piezīmi — turēt viņu galda atvilktnē līdz v i s 1 i c 1 a-

ka i vajadzībai. Ja tauta apmierinātos bez ta, tad

to nemaz neizsludināt. Sviniga manifesta pasludi-
nāšana tā tad nemaz ari nenotika.

Līdz Ilūkstes tumšajam kaktam ļaužu prātu uz-

budinājums atviļņoja mazā mērā, ari aģitācija te maz

strādāja. Pēc skolotāju kongresa Rigā atbrauca pārs
aģitatoru uz Ilūkstes apriņķi. Tie sasauca pagastos

sapulces, norunāja savas runas, palīdzēja ievēlēt rīcības

komitejas un — aizbrauca.

Taču šo komiteju nodibināšana notika tādā

brīdī, kad jau citos Kurzemes apgabalos ar «sekmēm"

rīkojās sodu ekspedicijas.

Rigā gan bija visa noteicošā vara revolucionārās

centrālkomitejas rokās; bet Riga nevarēja dot palīga
spēkus uz citiem apgabaliem. No Peterpils jau pie-
nāca ziņas, ka no turienes sūta uz Baltiju lielu

karaspēku.
Šai karaspēka sūtīšanai rīdzinieki gan mēģināja

likt šķēršļus cēļā: bija dots rīkojums nelaist uz Rīgu
no Daugavpils un Pleskavas nekādus vilcienus; taču

noturēt dzelzsceļus varēja tikai ar lieliem spēkiem, un

tādu spēku rīdziniekiem nebij.

Cerības, kuras bija liktas uz Viskrievijas kustibu,
sabruka. Grautiņi jau pierādīja, ka Krievijas provinces
pilsētas revolucionārā ziņā ir — purvs un krievu zem-

nieki un provinces strādnieki vēl ir tumša, neorgani-
zēta masa.

Atlika tikai Maskava un Pēterpils. Uz šīm galvas
pilsētām nu bija vērsti latviešu skati. Ja tās nu no-

turēs savu karaspēku tur un neļaus tam velties uz

Latviju, tad Latvija tiks pate ar sevi galā.
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Taču novembra mēnesī ari no Peterpils mēs sa-

ņēmām Ilūkstē tikai sliktas ziņas. Aresti un preses

apspiešana liecināja, ka valdība ar Peterpils revolucio-

nāriem spēkiem vairs nerēķinās. Trepovs jau bij
izteicis savu skaļo frāzi: „noTpOHOBT> He >KajrfcTb!"

Zobgalīgie žurnāli gan vēl turējās: „nyjieMeT's"
rakstīja savas ne visai lielās asprātības, kā piem.:

„BHTTe, TpenoßT>, JIypHOBO — xy>Ke nepTa caMoro"

un ari uz nodrukātā 17. oktobra manifestu bij uzzī-

mējis asiņainu Trepova plaukstu ar parakstu : „V cero

Ero MMnepaTopcKaro BejiHMecTßa reHepaji'b-Maiop'b

TpenoßT» pyKy npnjio>KHjrb," — kā mēdza Krievijas
senātnē parakstīties par rakstīt nepratējiem. Taču par

šo patieso asprātību aizliedza „Puļemjotu" un arestēja
ta redaktoru.

Tādos apstākļos Ilūkstes apgabalā, no kurienes

revolucionāru cīņu spēku nemaz nevarēja no

zemnieku un laukstrādnieku mājām sa-

gaidīt, ari nedaudzās ievēlētās rīcības komitejas
nekā vairs nevarēja darīt.

Tomēr kaut kādus padomus šīs komitejas sāka

meklēt. Bet pie kā griesties? Nekādu latvisku cen-

trālu organizāciju Ilūkstē un apkārtnē nebij. Pie

Daugavpils žīdiem latviešu laucinieki negribēja griesties;
viņiem ari neviens neteica, kur atrodās Daugavpils

komiteja. — Bija gluži dabiski, ka tādos apstākļos
visi tie lauku komiteju locekļi, kas ar mani bija runā-

juši par politiku sapulcēs un manā kantorī, ari grūtā

juku brīdī sāka griesties pie manis pēc padoma.

lesāka Dvietes rīcības komitejas priekšsēdētājs
Krapans — lēnas dabas, prātīgs cilvēks. Viņu bij
ievēlējuši pret viņa gribu.

Kādā vakarā, dziļā satumsā, viņš klusi, kā pelīte,
ienāca pa manām durvīm. Viņš bija ļoti drūms un

kluss un vēlējās ar mani „slepeni" parunāt.

«Runājiet droši! Mēs esam vieni," es uzaicināju.
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Viņš tomēr pabailīgi ieskatījās otrā istabā un tad tik

iesāka runāt:

„Mani nu ievēlēja par to rīcības komitejas
priekšsēdētāju; bet es nu nezinu, vai kaut ko darīt,
vai ne, un ko darīt

...
Es atnācu pie jums . . . pēc

padoma . . ."

„Kādu padomu lai es jums dodu?" es atbildēju.
„Es esmu tāds pat cilvēks, kā jūs."

„Jā, bet es tik nācu pie jums tāpat pārrunāt.
Es jau zinu, ka jūs esat tautas pusē ...

man

no jums nav jābaidās, un citur man nav kur iet,"
Krapans gari novilka.

„Nu labi," es turpināju. „Vai jūs jau esat kaut

ko iesākuši darīt?"

„Ne, vēl ne . . .

tikai krogu gan mēs likām

aizslēgt ..."

„Nu, ari tā ir revolucionāra rīcība, kauču gan

par to jums vajadzētu dot medali," es pajokoju.
„Bet vai pagasta kasi jūs noņēmāt un pagasta

amatvīrus atlaidāt?"

„Ne. Viņi gan gribēja nodot atslēgas, bet es

neņēmu . .

."

„Tad jūs esat gudri darījuši. Uz priekšu ari

neņemiet un nekā nedariet. Mieriniet tikai ļaužu
prātus. No Ilūkstes apgabala nekādus revolucionārus

spēkus nevar dot — te ir tumšs apgabals, — un vēl

nevar zināt, kas iznāks Peterpilī un Maskavā. No

turienes nāk sliktas ziņas. Ja Krievi izgāž cauri

savu cīņu tad ari Latvijā viss pagalam . .

Krapans noklausījās galvu nolaidis un tad atva-

dījās un aizgāja . . .

Otras dienas pēcpusdienā bij atkal klāt jauns
„amata vīrs".

Tas bija daudz drošāks par Krapanu. Tik viņa
vardu es nedabūju zināt.

Viņš jau bija devis rīkojumu, lai neļauj žīdiem

izvest grafa mežu un ar citiem zemniekiem bija noru-
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nājis cirst mežu savām vajadzībām. Vēl viņš bij at-

nācis tikai tāpat parunāt un dzirdēt, ko ari es

teikšot. Mūsu saruna notika pie durvīm stāvot. Mans

viesis bija ļoti steidzīgs un nemaz tāļāk nenāca.

„Pie mums nu ari nodibinājās jaunā komiteja,"
viesis iesāka, „un mēs nu gribētu nokārtot mūsu lietas

ar grafa mežu: aizliegt žīdiem mežu izvest un cik

vajadzīgs sākt cirst sev. Ko nu jūs sakāt par tādu

lietu?"

„Ka jūs domājat?" es iejautājos. „Vai ķeizara
un krievu valdības vara jau ir pilnīgi gāsta, jeb ?"

„Ne . .
." viesis paklusi atbildēja.

„Vai latviešu mazie revolucionārie spēki varētu

Krievijas iekārtu gāst, ja krievi paši apjuktu ?"

Ne, to nu gan ne
. . ." viesis čukstēja un no-

laida galvu.
„Cik tūkstošu dūšīgu cīnītāju varētu dot citiem

latviešiem palīgā Ilūkstes lauku pagasti ?" es nopietni
jautāju tāļāk.

Viesis sakustējās, izplēta platas acis un skatījās
manī baiļu pilniem skatiem

.
. . Brītiņu viņš klusēja

un tad iesāka, vārdus vilkdams :

«Ilūkstes apgabals. . .

hmm.
. .

tas nu gan nekā

nevarētu dot.
...

Te jau tādu karotāju nebūtu.

. .
.Kur tad nu tādā stūrī.

. .".

„Nu redziet: tādā stūrī revolucionāru cīnītāju
nav un jūs paši, amatvīri, par viņiem nekā neziniet...

Sakiet, kas tad lai izved cīņu līdz galam ? Sakiet:

vai revolūcija ir karš ? Vai jūs uz laukiem to gaiši
saprotat?. . .".

„Jā-a. . .
to mēs saprotam gan. .

.* viesis atkal

novilka.

„Vai tauta jau ir vinnējuse šo karu, vaj jūs to

ziniet ?

„Vēl ne"
, . .

to mēs zinām.
. .

„Vai jūs esat droši, ka šaī karā par uzvārētāju
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iznāks tauta un nevis Nikolajs ar saviem zaldā-

tiem?" es jautāju tāļak.
„Droši.

_.
.

kas nu var būt drošs... Visur jukas
vien un nekāda gala nevar saredzēt", viesis domīgs
runāja vairāk pats ar sevi, nekā ar mani.

„Nu, kad jūs nevarat būt droši un no šejienes
palīga spēkus ari nevarat dot", es cieti noteicu, tad

ejat uz mājām un pasakāt saviem biedriem un citiem

zemniekiem, ka vēl par agru cirst grafa mežu...".

Viesis domīgs aizgāja.
No lauku pagastu jaunatnes tikai Lašu skolotājs

Seržans ar saviem jaunajiem domu biedriem nodibi-

nāja zoc.-demokr. partijas sekciju un lika pagatavot

zīmogu, bet to visu ari vēl turēja apdomīgā slepenībā.
Nekādus aktivus soļus šī sekcija nespēra. Zīmogu
un dibināšanas protokoļus glabāja zemē apraktus.

Starp bundisti — zobu ārsti un viņas pretinieku
Aizikoviču domu starpības tapa arvien asakas.

Aizikovičs gribēja sasaukt Ilūkstē kādu mītiņu un

strādāt, bet bundiste bija tam pretim un baidijās
jaunekļa karstās galvas dēļ ievilkt tumšās žīdu masas

kādā klizmā. Viņi nomocījās cauriem vakariem strī-

dēdamies.

Mūsu apriņķu administrācija tomēr bija mierīga
un apriņķa priekšnieks Golubevs nespēra nekādus

soļus pret jaunajām rīcības komitejām. Tāda bija dota

nogaidoša pavēle no Peterpils.

Baltijas administrācijai bija ziņots, ka tagad
vēl nevar dot tikdaudz spēka, ka varētu latviešu

kustību apspiest.

Apriņķa priekšnieks un visi „citi vācieši", kā

mēs ar Dezenu mēdzām runāt, personīgās attiecībās

pret mani un pat pret Dezenu bija tapuši ļoti vēsi.

Kādā vakarā, kad pēc viesībām pie apriņķa_ ārsta,
mēs priekšnamā uzvilkām mēteļus, man iznāca ar

Golubevu ironiskā stilā ļoti nozīmīga vārdu maiņa.
Viņš izstiepies un ļoti kareiviski nostājies sprā-
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dzēja sev pār pleciem zobiņa siksnas; beidzot viņš
man redzot tā dūšīgi pavilka savu zobiņu ārā no

makstes, gandrīz līdz galam, un tad ar joni grūda
makstī atpakaļ, tā kā zobins lieliski nožvakstēja.

Es paskatījos viņam acīs, pasmaidīju un

iejautājos:
„Vai zobins jau ir iztrīts ?

„Ja: ass kā pucnazis", Golubevs sparīgi atbil-

dēja, galvu uz vienu pusi pamezdams.
„Vai jūs varētu nocirst cilvēkam galvu ?" es

smaidīdams jautāju tāļak.
„Arrr vienu cirtienu!".

. . viņš zobus sakodis

sparīgi novilka un taisīja ar labo roku slaiku laidienu

pa gaisu, rādīdams, kā viņš cirstu galvu. . .

Taču pēc nedaudzām dienām viņa lielā dūša

atkal saplaka.

XI.

Jukas.

Pret decembra vidu tvaiki arvien vairāk sabiezēja.

Pēterburgas krievi jau bija cīņu zaudējuši. Maskavā

vēl nevarēja paredzēt gala iznākumu, bet ari te jau

likās, ka revolucionāros liels pagurums. Sāka pat lidot

baumas, ka Maskavas revolucionāri gaidot no „varo-

nīgajiem latviešiem artilēriju un palīga spē-
kus. Šīs baumas pat kādā krievu avizē bija nodru-

kātas. Vai tās nāca no krievu, vai vācu avotiem,

palika nenoskaidrots.

Krievu gara stāvoklis nenozīmēja nekā laba. Ja

jau krievi, tik milzīga tauta, gaidīja no latviešu pul-
ciņiem palīga spēkus, tad ari pate latviešu cīņa jau

bija pagalam. To katrs redzīgs cilvēks patiešām ari

redzēja.
Un tomēr it kā kāda neredzama roka vēla ieku-

stināto tautas nemiera vilni ari uz tiem Latvijas ap-

gabaliem, kur ļaužu prāti vēl bija mierīgi; likās — kaut

kam ir vajadzīgs, lai ari tanīs stūros notiktu kāds tracis
r
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kur neviens vairs labprāt negribēja piedalīties pie masu

kustības.
Pie manis jo biežāk sāka nākt „viesi" izru-

nāties.

Bundiste ar savu pretinieku bija nezināšanā un

domu cīņā. Kādā apspriedē ari mart atgadījās ar vi-

ņiem sarunāties. Bundiste bija pret masu sapulci,
viņas pretinieks par. Es mēģināju jaunajam karst-

galvim pierādīt, ka ne Ilūkstē, ne apkārtnē nav tādu

revolucionāru elementu, kurus varētu tik nejauši un

ātri sagatavot uz nāvīgām cīņām un lieliem upuriem,
un ja ari notiktu brīnums, tad tas jau būtu novēlojis,

jo visos apgabalos soda ekspedicijas jau ņem virsroku

un Peterpils jau sūta uz Latviju lielus karaspēkus.
Bundistes pretinieks Aizikovičs nepiekāpās un

otrā dienā, uz tirgus lauka kāpa uz zemnieku ratiem

un sāka runāt revolucionāru runu krievu valodā. Paši

žīdi negāja klausīties viņa runā un no laukiem iebrau-

kušās naivās zemnieku sieveles un tumšie krievu vec-

ticībnieki vai ari latviešu vienkāršie zemes āraji nemaz

nesaprata «aģitatora" runu par Marksu, kapitālismu,
buržuāziju un proletārieti. Viņi bailīgi skatījās apkārt
un gaidīja kaut ko notiekam. Drīz ari patiešām
gaidītais «kaut kas" notika. Kaut kur kāda balss

iesaucās, ka kaut kas nākot — vai nu gordovojs,
vai stražņiki, vai dragūni, vai žandarmi, kādu nemaz

nebija visā apkārtnē, — un tūliņ viss tirgus lauks sāka

viļņoties, burkšķēt un krakšķēt, un jukt uz visām pusēm;
pazuda ari pats «aģitators". Ar šo komisko traci bei-

dzās pirmā un pēdējā Ilūkstes atklātā «revolūcija".
Vēlāk pie žīdiem gan vēlreiz atbrauca kādi divi viesi,
no kuriem viens laikam bija „pats Maksims" no Rīgas,
bet tie vienu vienīgu reižu norunāja savas runas sina-

gogā un atklātās vietās nekur Heuzstājās.
Taču uzbudinātos ļaužu prātus nelika mierā

...

No nezināmiem avotiem, kā kādi neredzami tvaiki,,
nemanot uznāca mums virsū baumas par «melno sotņu".
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Ta virzoties ari uz Ilūkstes apgabalu un pašu Ilūksti...

Viņas varas un briesmu darbus iztēloja tumšo cilvēciņu
fantāzijas visspilgtākām krāsām un visdažādākās ainās:

„melnā sotņa" dīrāja dzīvus cilvēkus, šķērda tiem augšā
vēderus, grieza ausis, izdūra acis, mocīja vecus un

jaunus, sievas un bērnus un laupīja un dedzināja
mierīgo iedzīvotāju mantu un dzīvokļus ...

Kas palaida vaļā šīs spārnaiņās baumas, palika
noslēpums, vismaz priekš mazāk attīstītām ļaužu masām.

Viņas droši vien izplūda no diviem avotiem vienā reizā:

no maz piedzīvojušiem revolucionāriem, — lai pie-

spiestu tautas masas ķerties pie ieročiem „pret melno

sotņu", un no provokācijas, — lai varētu pierādīt, ka

tautas masas ir iegādājušās ieročus pret pastā-
vošo varu.

Ilūkstes un apkārtnes iedzīvotājiem par stipru

uzbudinājuma iemeslu vēl bija pašas administrācijas
izturēšanās. Apriņķa priekšnieks Golubevs paziņoja
gandrīz katram inteliģentam, ko viņš satika, ka viņš
atteicies no amata, un par šī fakta pierādīšanu nolika

pie miera savu formas uzvalku, revolveri un zobiņu,
un uzvilka īsu, pelēku puskažociņu un uzlika galvā
labi savalkātu ziemas cepuri bez kokardes. Tā nu

viņš staigāja pa Ilūksti, lai ļaudis patiešām redzētu,
ka viņš jau atteicies no amata. Fon Dezenam

viņš vairāk reižu sacīja, ka viņš jau sen esot iesniedzis

gubernatoram lūgumu, lai atlaiž no amata; bet tikai

atbildi vēl nevarot sagaidīt.
Apriņķa priekšnieka palīgs barons Budbergs, kas

nesen laikam bij iecelts amatā, nemaz vēl nevalkāja
formas uzvalku, un viņam dekorāciju nevajadzēja mainīt.

Apriņķa policija tā tad nemaz vairs nestrādāja
un nevienu cietumā nebāza. Tikai kancleja, kurā pie-

derēja noteicošais vārds galda priekšniekam Cecerskim,
vēl izdeva vienu otru papīri un personas apliecību.

Visi iedzīvotāji miestā un apriņķī bij atstāti savam

liktenim. Visiem nu uznāca nopietnas bailes par savu
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mantu un dzīvību. Līdz ar to pats par sevi pamodās-
jautājums par pašaizsargāšanos.

Aiz visiem šiem iemesliem daudzi apmulsuši
laucinieki un rīcības komiteju locekļi iesāka arvien

biežāk vakaros virināt manas durvis. Viņi visi uznļācās
man ar diviem jautājumiem: vai drīz uznāks melnā

sotņa un vai drīz viņiem dos ieročus vai vismaz at-

vēli — iegādāt ieročus pašaizsargāšanai.
Mans stāvoklis tapa arvien grūtāks.
Sakaru ar revolucionāriem Latvijas centriem man

nebij; no turienes es nevarēju dabūt nekādus aizrādī-

jumus tautas masām. Visas atbildes maniem izjautā-
tājiem man bija jādod pašam pēc savas pārliecības un

sirdsapziņas.
Es labi sapratu, ka izgaisinādams tautas masās

bailes no melnās sotņas, es šīs masas atturu no ieroču

iegādāšanas un sagatavošanās uz cīņu, kauču ari ar

iedomāto melno sotņu. Šāds solis bija sperts pret
revolucionārām varbūtībām. Aktivie revolucionāri, pēc
tam kad masām jau bij ieroči, viņas varēja caur dedzīgu

aģitāciju vieglāki pārvērst par revolucionāru spēku.
Ja turpretī masas atturēja no ieroču iegādāšanas pret
melno sotņu, tad ari aģitācijai varēja būt mazāk

panākumu. Revolucionāriem lozungiem pret val-

dību Ilūkstes apgabala iedzīvotāji nebūtu paklausījuši
un nebūtu ieročus meklējuši, ja bailes no «melnās

sotņas" nebūtu viņus uz to spiedušas.
No otras puses, visas varbūtības pārdomājot, es

nevarēju piekrist melnās sotņas metodei. Es ne-

varēju atzīt par derīgu revolucionāru spēku tādu zem-

nieku vai strādnieku, kam pašam nebija savas revolu-

cionāras pārliecības, bet kuru tikai bailes no «melnās

sotņas" bija piespiedušas ņemt rokā ieročus un gata-
voties uz cīņu.

Tādēļ es visiem «delegātiem" no zemniekiem un

komitejām noteikti izgaisināju no galvām bailes no

«melnās sotņas".
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Daži jautātāji patiešām drīz ari ticēja maniem

paskaidrojumiem, ka melnā sotņa ir izdomāts bubulis,

un apmierināti aizgāja; bet daži «delegāti" man bija

gluži neizprotami. Viņi nebūt nebija nobijušies no

melnās sotņas un jautādami, vai sotņa drīz atnāks,

viltīgi smaidīja. Tiem, ka man likās, bija tā kā nepa-

tīkami, kad es paskaidroju, ka melnās sotņas nemaz nav.

Šādi šaubīgi delegāti, laikam, bija provokācijas
sūtīti, bet viņu nebija daudz: tikai kādi divi vai trīs.

No ieroču prasītājiem divi man bija ļoti šaubīgi.
Viņi abi ienāca katrs savu vakaru un abi jautāja gan-

drīz vienu un to pašu, tādēļ atzīmēju sarunu tikai ar

vienu no viņiem. Tas bija vēl jauneklis gadus 22, un

runāja ar mani tikai krieviski. Viņš ienāca pa durvīm

itin klusi, jautāja pēc manis un kad pateicu viņam
savu vārdu, lūdza parunāt ar viņu gluži slepeni.

Kad bijām iegājūši dibina istabā un aiztaisijūši
durvis, viņš palika stāvot pie durvju stenderes pie-
slējies un iesāka čukstēt:

„Es atbraucu pie jums pēc ieročiem".

Šī prasība jau bija man apnikuse, tādēļ es devu

svešajam jauneklim gluži jautras dabas atbildes. Es

izvilku no kabatas mazu divasmiņu nazīti un to jau-
neklim rādīdams piezīmēju:

«Lūk, kur mans vienīgais ierocis. To es negribu
jums atdot".

«Man ir ziņas, ka jums pienākuši divi vagoni ar

plintēm un revolveriem un mūsu organizācija sūtija
mani apjautāties cik mēs varētu dabūt.

.
."

Es pacēlu abas rokas, sasitu plaukstas un ar lielu

izbrīnīšanos nopietni iesaucos:

«Pret mani, laikam, strādā kāda slepena organi-
zācija, kas izlaiž un izplata baumas par ieročiem un

sagatavo materiālus soda ekspedicijai. Mani ļoti inte-

resē avoti, no kuriem jūsu organizācija smēluse šīs

ziņas, ka ari pate jūsu «organizācija". Ja jau jūs pra-
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sat no manis ieročus, tad man vismaz tiesības zināt,
kur atrodas jūsu organizācija ..."

Svešnieks nemaz neuztraucās. Viņš vēsi pasmai-

dīja un īsi piezīmēja:

«Ja jau jums nav ieroču, jeb jūs negribat tos

mums dot, tad es ari nevaru paziņot jums mūsu «or-

ganizācijas vārdu un adresi."

«Bet vai tad jūsu organizācija patiešam vēl domā

te uzsākt cīņu un uzv ar ē t?" es asi iejautajos un

vēl piemetināju: «Jūs taču gaiši lasiet laikrakstos un

ari ziniet no pašiem notikumiem ka sodu ekspedicijas
it visur jau ņem virsroku. Ko tad jūs vēl velciet

tautas masas nelaimē tādos apgabalos, kur vēl valda

miers un kur nav ne mazāko cerību ar aģitāciju
sagatavot daudz maz ievērojamākus revolucionārus

spēkus?!"
Mans vēlais viesis izteica cerības, ka revolūcija

tomēr uzvārēšot un tūlīņ aizgāja. Durvis aizvērdams

viņš tā savādi pasmaidīja.
Pašā Ilūkstē jau droši sāka staigāt apkārt naudas

lasīšanas «revolucionāri." Ari pie manis ieradās divi

tādi zeļļi. Viņi ienāca kantorī dienas laikā, padeva
krievu valodā labdienu, steidzīgi pienāca pie mana

rakstāmā galda, pasniedza man notaukotu papīra lok-

sni un prasija lai iemaksājot un atzīmējot lapā naudu

revolucionārām vajadzībām.
Es ātri pārlaidu skatu pār ierakstiem. Pa desmit,

pa pieciem un trim rubļiem jau bij iemaksājuši daži

Ilūkstes pilsoņi, pat dakteris ari bija viņu skaitā. Bet

lapai trūka numurs un revolucionārās organizācijas
zīmogs.

Es ātri pasniedzu atpakaļ lapu un stingri no-

prasiju:
„Kāpēc uz lapas trūkst revolucionārās organizā-

cijas zīmogs un numurs? Kas jums devis tiesību

lasīt naudu?"
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Zēni drusku apjuka; bet tad ātri apķērušies at-

bildēja:
«Mūsu organizācija ir jauna un viņai vēl nav

sava zīmoga."
«O-o!" es smaidīdams iesaucos «tad tādi jūs

man esiet iesācēji! Vecās organizācijas cīnīsies un

izvedīs dzīvē revolūciju, bet jūsu jaunās, bez veco

ziņas tūlīņ ķersies pie naudas lasīšanas. Tā brālīši,
neiet! Es jums naudu nedošu un ja jūs visai neliksaties

mierā, paziņošu par jums vecajām organizācijām.
Tām jums būs jādod aprēķini un atbildība."

Tas līdzēja. Zēni sarāvās un aizgāja.
Taču no citiem pilsoņiem viņi bij ielasijuši

labu zumiņu.
Drīz apstākļi mainījās un naudas lasītāji nozuda.

XII.

Dragunu kaŗa gājiens.

Kādā novembra dienā Ilūkstē ieradās dragūnu
nodaļa, cilvēku 150. Viņi mazākiem pulciņiem ap-

minētās vairākās vietās Ilūkstē un Šlosbergas muižā.

Pašā māižas pilī apmetās dragūnu komandieris un citi

virsnieki.

Ilūkstē un apkārtnē nu iestājās tāds klusums,
kāds mēdz būt pirms negaisa pirmajiem vētras grū-
dieniem un pērkoņa graudieniem.

Taču šie dragūni izturējās gluži mierīgi un ne-

kādus soda gājienus pret iedzīvotājiem vēl neuzsāka.

Pie «bijušā" apriņķa priekšnieka Golubeva ari

es iepazinos ar dragūnu komandieri. Viesibās viņš
bija ļoti laipnis un kluss; visvairāk viņš sarunājās ar

Golubeva kundzi un pašu Golubevu. Ar Dezenu un

mani viņš maz runāja. Laikam Golubevs jau bija pa-

spējis viņam iečukstēt kaut ko par mums abiem. Taču

citādi viņš bij ari pret mums laipnis. Man pat likās,
ka viņš ir mazliet labsirdigs. Golubevs nu atkal bij
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uzvilcis savu formas uzvalku, piejozis zobiņu un nā-

košās dienās staigāja pa miesta ielām apriņķa priekš-
nieka spožumā. Dezenam viņš tomēr arvien vēl stā-

stīja, ka viņš uzturot spēkā savu atteikšanos no amata;
tikai gubernators viņam neatbildot.

ledzīvotāji drīz pierada pie dragūniem un no

viņiem vairs nebaidijās. Daži naivi gariņi pat mēģināja
dragūniem pielabināties un ievadam cienāja viņus ar

papirosiem un slepeni iegādātu šņabi.

Tāda bērnišķa rotaļāšanās ar dragūniem varēja
vilkties tikai tik ilgi, kamēr viņiem nebija dota tieša

pavēle uzsākt soda gājienu.

No apriņķa pienāca ziņas, ka Kaldabruņas skolā

pie skolotāja Šulca apmeties aģitators no Rīgas —

Vācietis. Viņš jau esot sasaucis sapulces un runājis
Dignājas Slattes skolā, tad Kaldabruņas un Rubeņu
skolā. Runu galvenais temats esot bijis „melnā sotņa"
un aizstāvēšanās organizēšana pret šo sotņu.

leroču iegādāšanai pret melno sotņu ari la-

sījis naudu Dignājas skolotājs Jānis Staprans. Šim

mērķim Dignājas stedelē lielā ļaužu sapulcē piemesta
pilna bļoda sudraba naudas.

Ilūkstes apriņķa pagastu rīcības komiteju un tautas

masu «revolucionārā" darbība arvien vēl negāja tāļāk

par monopola veikalu aizsišanu vai aizvešanu. Kādā

vietā pat dragūnu pulciņš bija mierīgi noskatījies, ka

zemnieki aizsit ar dēļiem monopola bodes durvis.

„Ja vedīsiet monopolu prom," dragūni noteikuši,
«tad šausim, bet ja tikai durvis aizsitīsiet, tad nekā

nedarīsim".

Pie monopolu veikalu izdauzīšanas vai aizveša-

nas tomēr visvairāk rīkojās dignajieši no pierobežas
apgabaliem; viņiem par vadoni, pēc ļaužu baumām

bijis skolotājs Jānis Staprans. Paši Ilūkstes apriņķa
ļaudis pat pret monopolu uzstājās visai nedroši un

saudzīgi.
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Pagastu rīcības komitejas bija klusas un neparādīja
nekādas dzīvības zīmes ari decembra mēnesī.

Par Asaru rīcības komiteju pat runāja, ka viņa
stāv vislabākās attiecībās ar muižas īpašnieku Valteri

fon Vittenheimu. Par katru nodomāto komitejas soli

komiteja iepriekš paziņojot muižas īpašniekam, kurš

atkal no savas puses devis solijumu aizstāvēt sava

pagasta komiteju pret soda ekspediciju.
Tādos mierīgos apstākļos dragūniem nekā

nebija ko darīt: viņi garlaikojās un klejoja pa miestu.

Ilūkstes dragūnu pirmais karagājiens bija pret
Jēkabmiesta revolucionāriem.

Pret pašiem Ziemassvētkiem dragūnu rotmistrs

dabūja pavēli doties palīgā soda ekspedicijai, kas cī-

nījās ar Jēkabmiesta revolucionāriem pulciņiem.
Nu dragūni ar visu savu priekšniecību rīkojās

uz nopietnu kara gājienu. Viņiem bija sniegtas ziņas,
ka iedzīvotāji ceļā līdz pat Jēkabmiestam nepārdodot

dragūniem un kazakiem ne kumosiņu maizes ne

saujiņu siena un tādēļ itin visa pārtika pašiem un

zirgiem jāņemot līdz no Ilūkstes. Tādēļ ari dragūnu

pārtikas un zirgēdamā pārzinātāji skraidelēja pa mie-

stu un apkārtni un sapirka maizi, miltus, gaļu, sienu

un auzas vairākām dienām. Paši dragūni ari nekur

vairs nestāvēja un nesarunājās ar iedzīvotājiem, bet

steidzās pa diviem, pa trim kopā un bija saīguši
un klusi.

Rotmistrs, apskraidelēja pilsētiņu un atvadījās
no saviem paziņām. Viņš ātriem soļiem steidzās pa

nelīdzeno ieliņu bruģi tā kā pieši vien skaļi trink-

šķēja, un seja viņam bija ļoti drūma.

Es atgadījos viņam ceļā pie apriņķa kara priekš-
nieka durvim. Viņš nāca no nama ārā, es gāju gar
durvīm. Nu manī sacēlās pret viņu savāds riebums

un liela kāre novēlēt viņam ceļā kaut ko griezīgu,
kaut ko kas viņu aizķertu. Sirds man sāka sist

smagi un ātri. Bet man nebija laika apdomāties.
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Dažādas domas man šaudījās pa smadzenēm zibina

ātrumā; es tvēru pēc kaut kādām noderīgām frāzēm;
bet zekundes ātri skrēja, rotmistrs jau bija nokāpis

no priekšdurvju trepitēm un lielā steigā iesānis pa-

sniedza man roku un īsi izgrūda: «ripomaMTe!" Kā

čūskas dzelts, es tikpat steidzīgi satvēru viņa roku un

ātri un skaļi izbēru savas vētrainās, nejaušās domas

skaļos vārdos:

„Es Jums novēlu atgriesties dzīvam un veselam,
bet nevēlu cīņā panākumus pret maniēm brāļiem, kas

kopā ar jūsu brāļiem cīnās ar mūsu vispārējo ie-

naidnieku!
. .

'.•

Rotmistrs, ari kā čūskas dzelts sarāvās, ap-
sviedās pret mani un galvu itin tuvu pie manas sejas
pastiepis paskatījās man sejā zvērojošām acīm un

puslīdz aizsmakušā balsī rēca:

„Jā-ā-ā! Jūsu brāļi .. .
mani brāļi! .. .

Jūsu brāļu dēļ man tagad jadodās prom velns
zin uz kurieni kara gājienā un man i brāļi Krievi-

jas sērdē izlaupījuši un nodedzinājuši abas manas

muižas... Un tā visur laupa un dedzina un posta...
Un tādus brāļus žēlot

. . . Vakar dabūju vē-

stuli no mājām, ka tur nu itin viss izpostīts
. .

Rotmistrs gandrīz aizsmaka. Viņš itkā atsvieda

manu roku un satvēra savu zobiņa siksnu. To viņš
krampjaini spaidīja drebošiem pirkstiem. Pēc dažām

zekundēm viņš dziļi ierāva elpu, itka atjēdzās un ātri

apsviedies uz otru pusi stingriem soļiem aizsteidzās

pie garam ejoša dragūnu pulciņa un deva viņiem
kādus rīkojumus.

Nu tik ari es atjēdzos un sapratu, ko esmu

izteicis šim soda ekspedicijas vadītājam.
Uz otru pusi pagriezies es ātriem soļiem, stei-

dzos pa ielu prom. Galvā man šaudījās saraustītas

domas
. . .

Nu es sapratu, ka šī bija mana pēdējā saruna

ar soda ekspedicijas vadoni, kā ar Ilūkstes iedzīvotāju



52

un inteliģentas sabiedrības locekli. Es jutu ka pēc
maniem vārdiem, nākošā mūsu satiksme būs tikai

sodīšanas satiksme
.
.

.

Vakarā es pateicu ari Dezenam manu dīvaino

atvadīšanos no rotmistra. Dezens paraustīja plecus
un drūmi noteica:

„Hmm . . .
Jūsu stāvoklis nu taps sliktāks ...[

Sekas nu būs ļaunas."
Mēs ar Dezenu apmierinājāmies ar domām, kaļ

tie paši dragūni varbūt pie mums vairs neatgriezīsies...
Otrā rītā, ap pulkst. 8 visi dragūni lēnā kara [

gājienā vilkās prom no Ilūkstes uz Jēkabmiestu.

Viņi jāja un brauca gar manu logu. Visa iela klau-

dzēja, grabēja un bruzdēja. Pa priekšu jāja rotmistrs.

Viņš bij uz priekšu saliecies, — nolaidies un seju
savilcis dusmīgās grumbās, pēc viņa jāja pārs jaunāku
virsnieku un aiz tiem — visi dragūni ar savu nodaļu |
virsniekiem pa četriem blakām. Ari dragūni bija!
nolaidušies un miegaini. Viņiem pakaļ klaudzējāt
kaut kas aptīts, kaut kāda veca «pušķa", tad karaj
ķēķi un vispēdīgi gaļas, auzu un siena vezumi . . .
Retie ielu gājēji apstājās un noskatījās pakaļ visai

raibajai vērģelei ...

XIII.

Jaunas jukas.

Tiklīdz sniegs bij aizpūtis dragūnu pēdas, mūsu

miestā atkal varēja nomanīt nervozu uzbudinājumu. [
Apriņķa priekšnieks Golubevs atkal nosvieda savas ļ
varas pazīmes un uzvilka pelēku puskažociņu. Atkal

pacēla galvas tā saucamie Ilūkstes «revolucionāri."
Kaut kāda vietējā «organizācija" sāka lasīt naudu un

uzlikt maksas.

Tūliņ ari atdzīvojās baumas par melnās sotņas
tuvošanos; radās pat lētticīgie, kas nopietni gaidija
melno sotņu, gan no Jēkabmiesta, gan no Daugav-
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pils puses. Pa visiem Ilūkstes stūriem nu runāja par

pašaizsargašanos.
Mēs ar Dezenu un Gotšalku mierīgi sagaidījām

ziemas svētkus un pat nodedzinājām katrs savu reižu

eglītes. Bet prāti ari mums vairs nebija mierīgi.
Revolūcija ari Maskavā jau bija sabrukuse un Bal-

tija nu bij atstāta sodu ekspediciju pilnigā varā.

Vācu goda policisti auga, kā sēnes pēc lietus; viņiem
bija dota neaprobežota vara par latviešu mantu un

dzīvību un par šīs varas ieročiem pielikti klāt svešnieki

krievi: kazaki un dragūni, kuri skatijās uz latviešiem,
kā uz laupītājiem un pusmežoņiem. No visām Latvi-

jas malām nu nāca briesmīgas ziņas par latviešu spī-
dzināšanu, šaušanu, kāršanu un māju dedzināšanu.

Krievu revolucionārās avizes visas jau bij aizliegtas
un «krievu ļaužu" un melnsimtnieku avizes neģēlīgi
uzbruka latviešiem. Savos (laikrakstos latviešiem bija
liegts aizstāvēties pret šiem uzbrukumiem.

Ziemas svētku eglītes nu bija skumju eglītes;
likās pat degošās svecītes noskumušas. Mēs gandrīz
par citu neko vairs nerunājām, kā tikai par par bries-

mīgajiem soda gājieniem.

Skolotājs Seržans bij atvedis savu kundzi un

mazo zēniņu pie manas eglītes un pats pa to brīdi

mājās ar biedriem «slēpa pēdas" un gatavojās uz

tāļu ceļu.
Trešā ziemas svētku diena atkal rāva mani dziļāk

notikumu mutuļos. Man pie galda sēdot un rakstot,
steidzīgi ienāca četri sveši vīrieši un, labdienu padevuši,
bez kāda ievada man paziņoja:

«Mēs nākam tautas sapulces uzdevumā jums pa-

ziņot, ka jūs esiet izvēlēti par sapulces vadoni un

sapulce jūs uzaicina tūliņ nākt uz sapulci un uzņem-
ties tās vadību."

_

«Kas tad tā par tautas sapulci? Kas viņu sa-

sauca?" es iejautajos.
«Sapulci gan sasauca namu īpašnieki ar pilsētas
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valdes piekrišanu, pašaizsardzības jautājuma apsprie-

šanai, bet sanāca lielas ļaužu masas un tā sapulce
pārvērtās par masu sapulci," delegāti pa-

skaidroja.
«Kādēļ tad mani vēlēja par sapulces vadoni?

Es taču te esmu svešs cilvēks," es stingri piezīmēju.

«Tāda bija sapulces griba. Lūdzam pasteigties,"

delegāti turpināja.
«Bet ja nu es neeju vadīt sapulci, tad jums tā kā |

tā būtu jāvēl cits vaditājs. Kas tad sapulcei deva tie-

sībuļvēlēt manibezmanaspiekrišanaspavisam promesot?"

es vēl turpināju.
Delegāti saskatijās, kaut ko pačukstēja savā starpā

un tad vecākais stingri uzaicināja:

«Mēs lūdzam nekavēties I Sapulce bija ļoti uzbu-

dināta un mēs negalvojam par tās turpmāko virzienu.

Nākat viņu apmierināt."

«Bet vai tad sapulce mēģinātu piespiest mani

ar varu uzstāties par sapulces vadoni, ja es atteiktos,"
es mierīgā tonī apjautajos.

Runātājs delegāts nepacietīgi sakustējās un uzbu-ļ
dināts man atbildēja:

«Par sapulces tālākiem soļiem mēs nekā nevaram

teikt. Bet mums tomēr jāpaziņo, ka daudzas balsis

no sapulces sauca, lai mēs jūs atvedām ja jūs
nenāktu ar labu prātu."

Kādu acumirkli es pārdomāju savu un ari miesta

stāvokli. Viens jautājums man bija gluži gaišs: ja
nedabū masas novadīt uz mierīgām domām, tad var

izcelties asi nemieri un varbūt pat grautiņi un laupī-
šanas. No šāda trača nevar iznākt nekādi pakalpojumi
revolūcijai, bet gluži otrādi.

. .

«Labi!" es cieti noteicu delegātiem, «Es iešu!...

Viņi steidzās pa durvīm ārā un es mēteli uz-

vilcis gāju pakaļ.

Sapulce bija sanākuse kādā lielā telpā, nama
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augšas stāva. Es vel šodien nezinu, kam šī telpa

piederēja.
Par spīti ziemas svētku salam, telpas durvis bija

vaļā un pa durvīm mutuļoja ārā garaiņi. Visa telpa

bija cilvēku pilna: galva pie galvas, plecs pie pleca.

Lielās istabas gaisos viļņoja uzbudinātu cilvēku

balsu troksnis un gar griestiem ložņāja mitras, lipīgas

miglas mākoņi.
Es ar lielām mokām iespiedos, solīti pa solītim,

delegātiem pakaļ līdz istabas vidum. Tad viens no

delegātiem iesaucās:

„Klusu, klusu! Sapulces priekšsēdētājs atnāca!"

Pār smokošo, miglaiņo ļaužu masu pārlaidās
savāda murmināšana, savāda šalkoņa. . .

Kāds jauns, agrāk neredzēts žīdu jauneklis iz-

auga no ļaužu galvu masas augstāk par visiem un

sāka kliegt pilnā balsī:

Mieru, mieru! Priekšsēdētājs atnāca. Es saucu

pie kārtības!"

Man aizsteidzās pretīm vēl kādi trīs sveši jaunekļi
un palīdzēja pašķirt ceļu caur kopā saaugušo, nosvī-

dušo ļaužu biezokni. Istabā trūka gaisa, smagi bij

elpot.

«Kāpjat uz galdu, kāpjat uz galdu!" kāds uz-

budināts jauneklis man blakus spiezdamies vairāk

reižu atgādināja.
Drīz ari es pats uzgrūdos virsū galda stūrim un

tad uzkāpu, pirms uz krēslu un no tā uz galdu.
Galds mazliet tā kā sagrīļojās. Man bija tāda sajūta,
ka es tūliņ nogāzīšos uz cieti kopā saspiesto galvu
lauku un tad palikšu uz galvām guļam. Pie zemes

vairs nevarēs izspiesties. Pa pieri man jau ritēja uz

leju sviedru lāses. Es ātri novilku mēteli un nosviedu

to uz galdu sev pie kājām. . .

Es nemaz vēl nepaguvu notvert domas, ko tad

īsti es lai saku šim kopā saspiestam, uzbudinātam
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cilvēku ķermenim, kura tagad bija saaugušas kopā
visādas tautības, ticības un zocialas šķiras.

Es iesāku brīvi risināt un saistīt saraustīto domu

pavedienu. Domu un tematu taču bija tik daudz!

Vispirms bija jānoskaidro, kas tad īsti ir pate sapulce

un ko viņa grib sasniegt. ..
Ja namsaimniekiem bija

rūpes par savas mantas un dzīvības apsargāšanu, tad

ko vēlas visi tie sapulces dalībnieki, kam nav ko

apsargāt, bet kuru sapulcē nu ir liels vairums. Gluži

loģiski bija jānonāk pie masu kustības iemesliem

Krievijā un Latvijā un jānorisina domu pavediens

atpakaļ līdz 17. oktobra manifestam un viņa izdošanās

iemesliem. Bija jārunā daudz patiesības, kuru

noslēpt vairs nevarēja un kuru slēpt es pats ari ne-

gribēju. . .
Uzbudinātiem ļaužu prātiem, maz attīstī-

tiem darba cilvēkiem bija jādod kaut kāds loģisks
gandarijums, kas viņus apmierinātu. Viegli bij orga-
nizēt pašaizsardzību namsaimniekiem un veikalniekiem,
bet bez tam taču vajadzēja iedvest iekarsušām galvām

pārliecību, ka 17. oktobra manifestā dotās brīvības

vairs nav brīvības un ka cīņā notverto uzvaru

vairs nevar noturēt un bruņotā vara to atkal izraus no

darba ļaužu rokām.
. .

Sapulce mierīgi atļāva man nobeigt runu un

nepretojās priekšlikumam — organizēt miestā apsar-
dzības pulciņus un ievēlēt šim nolūkam no namsaim-

niekiem un veikalniekiem sevišķu komisiju, kurai dot

tiesību lasīt līdzekļus un iegādāt ieročus nakts-

sargiem.

Pēc manis vēl runāja kādi četri jauni žīdi no

Daugavpils, kuri ari vairs neizgāja no manis nosprau-

stām robežām.

Kamēr pēdējais no viņiem runāja, es steidzīgi
uzmetu rezolūcijas projektu, kurā es sevišķi uzsvēru,
ka apriņķa policija faktiski atteikusies no amata, ka

miesta iedzīvotāji vairs nav aizsargāti no grautiņiem
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un laupišanām un ka tādēļ jāorganizē pašaizsargāšanās
un jāizvēl sevišķa komisija.

Šo rezolūciju es tūliņ nolasiju sapulcei. Taču

vārdi: «Sapulce pieņem sekošu «rezolūciju" sa-

cēla pārpratumu. No kāda istabas kakta pie durvīm

man sāka saukt pretīm:
«Mēs negribam revolūciju! Negribam, ne-

gribam!... Kam mums revolūcija!" Sapulce saviļ-

ņojās. Visas galvas sāka kustēt.

Es paskaidroju uzbudinātiem prātiem, kāda no-

zīme ir vārdam «rezolūcija", un trokšņotāji apmie-

rinājās.

Sapulce bez debatēm vienbalsīgi pieņēma šo re-

zolūciju un izvēlēja apsardzības komisiju 6 locekļus.
Komisijā ievēlēja pārtikušakos un darbigākos nam-

saimniekus un veikalniekus.

No kaut kāda revolucionāra gara tādā komi-

sijā nevarēja būt ne runas.

Nekādu citu revolucionāru rezolūciju neviens

cits neiesniedza.

Tā tad šo masu sapulci nevarēja nosaukt par re-

volucionāru sapulci un viņā ņēma pārsvaru abzoluts

miera un apdomības gars.

levēlētā komisija tūliņ sāka rīkot naktssargu kār-

tību un lasīt naudu ieroču pirkšanai. Sapulce apmie-
rināta izklīda.

Vēlāk, pēc sapulces, es dabūju no Dezena tuvākas

ziņas par sapulces pirmajiem brīžiem. Sapulces sa-

saucēji bija nodomājuši pielaist pie sapulces tikai namu

īpašniekus un veikalniekus, kā ari tādus miesta iedzī-

votājus, kam pašiem savi nomāti dzīvokļi. Apstākļu
un domu noskaidrošanai bij ieradušies visi amatu vīri,
kā ari apriņķa priekšnieks bez amata, kurš, kā daži

apgalvoja, pat sapulcei bija paziņojis, ka viņš vairs

neesot apriņķa priekšnieks. Taču uzbudinātās un

ar „melno sotņu" iebaiditās iedzīvotāju masas nebija
gaidījušas, ko nolems namsaimnieki.



Nekādus atraidijumus, paskaidrojumus un biedi-

nājumus neievērodami, bij iespiedušies sapulcē ari

nemantīgie pilsoņi: strādnieki, amatnieki, nejauši
iebraukuši laucinieki, ķēkšas, istabmeitas un pat Dau-

gavpils žīdu aģitatori . . .

Tādu sapulci neviens no agrāk atnākušiem

ierēdņiem nebij uzņēmies vadīt. Bija vēlējuši par sa-

pulces vadoni gan apriņķa priekšnieku, gan kara ko-

misijas priekšnieku, gan viņa sekretāru, gan vēl dažus

pilsētas tēvus, bet tie visi atteikušies no savas kandi-

datūras un klusiņām pazuduši. Sapulce bijuse atstāta

savam liktenim. Milzīgajā ļaužu masā sacēlies arvien

lielāks troksnis un vārdu cīņa atsevišķos neorganizētos

pulciņos. Tādos apstākļos daži sākuši kliegt manu

vārdu, lai mani vēlē par sapulces vadoni un sūta man

pakaļ. Ar šādu priekšlikumu sapulce beidzot apmie-
rinājusies un izvēlējuse delegātus, kas lai mani ataicina

uz sapulci.
Dezens izlasija rezolūciju divas reizes un apmie-

rināts piezīmēja:
„Te nav nekas «revolucionārs" par ko jūs varētu,

kā sapulces vadoni un rezolūcijas autoru, saukt pie
atbildības".

Vārdu «revolucionārs" viņš uzsvēra ironiski smai-

dīdams. Šie smaidi, saprotams, nenozīmēja, ka Dezens

pats ironizē par revolucionāriem lēmumiem, bet ka

administrācija cenšas atrast revolucionāru garu ari

tādos vārdos, kam patiešam nav revolucionāras nozīmes.

Pārrunājot dienas notikumus, mēs atkal nācām

uz domām, vai nebūtu prātīgāki man aizbraukt no

Ilūkstes. Dezens bija ļoti nopietnis un pastāstīja man

kādu sarunu ar apriņķa priekšnieku Golubevu dažas

dienas agrāk, kad dragūni vēl nebij aizgājuši.
Golubevs žēlojies par savu grūto stāvokli un,

mani pieminēdams asi izteicies:

«Es to velnu sen jau būtu arestējis, bet viņam
ir ļoti daudz piekritēju, kas viņu aizstāvēs, un manā
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rīcībā nav tikdaudz bruņotu spēku, ka es varētu kādu

nopietnu uzbrukumu atsist
..

.
Kāds velns viņu

atdzina šurp no ķazaņas guberņas tik kritiskā brīdī!"

Es paraustīju plecus un Dezenam nopietni pa-

ziņoju :

„Man nav nekādu piekritēju vismaz es to pats
vēl nezinu, un Golubevs, nabags, maldas

. . . Kad

apmulsuši cilvēki nāk pie manis pēc padoma tādā

juku laikā, tad tas nemaz vēl nenozīmē, ka es jau
būtu kāds masu vadonis

. .
."

„Es ari izteicu Golubevam tādus uzskātus,"
Dezens piekrita, „un sevišķi uzsvēru, ka jūs taču ne-

sperat nekādus revolucionārus soļus un patiesību
sakot vēl palīdzat uzturēt mieru, dodami prātīgus
aizrādījumus, bet Golubevs man neticēja un beidza

sarunu ar piezīmi:
„Tas jau ir tas sliktākais, ka viņš tā izturās

itkā viņš nekā noziedzīga nedarītu; ar to

tik viņš sarežģī administrācijas darbību. Viņam tik

drīz nekā nevar pierādīt .
. ,"

Taču beigu beigās, visus apstākļus un notiku-

mus pamatīgi pārlikuši, mēs ar Dezenu atkal palikām
pie pārliecības, ka varbūt man vēl nebūtu

jābēg; varbūt varētu nogaidīt dažas dienas un no-

vērot sodu ekspediciju darbību.

XIV.

Apriņķa varas krīze.

Otrā dienā pēc lielās sapulces es rīta agrumā

jau sēdēju savā darba istabā pie rakstāmā galda un

pārdomāju visus pēdējo dienu notikumus. Ap pulkst.
10. rītā es pa logu ieraudzīju, ka pie mana dzīvokļa

durvīm pienāk apriņķa priekšnieks Golubevs un viņa

palīgs barons Budberģis. Viņi abi bija ģērbušies ci-

vildrēbēs un ieroču viņiem nebija klāt, arī neviena

gardavoja nebij viņu tuvumā.
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„Vai tie nu nāk mani pārklaušināt, vai pat are-

stēt?" man iešāvās domas prātā. „Bet ne: nevar

būt, Tik privātā ceļā taču nemēdz izpildīt tik svarī-

gus aktus ..." es beidzu domu pavedienu.
Pie durvīm lēni pieklauvēja .

.
.

„Lūdzu iekšā!" es stipri atsaucos.

lenāca Golubevs ar Budberģi. Viņi paklanījās,
padeva laburītu un ātri tuvojās galdam. Viņu sejās

bija lasāms apjukums un neveiklis garastāvoklis.
Es palūdzu viņus apsēsties uz dīvāna un nosē-

dos viņiem pretīm otrā pusē.
Golubevs tūliņ iesāka:

„Mēs atnācām nodot visu varu jūsu rokās."

„Kādu varu?!" es pārsteigts iejautājos."
„Nu varu pilsētā un apriņķī ..

." Golubevs

paskaidroja.

„Bet ko tad tas īsti nozīmē?! Ko jūs esat no-

domājuši ar mani darīt?
..

.

Jūs tīšā prātā velkat

mani tādā zituacijā, kādā es nebūt negribu atra-

sties ..." es saīdzis un puslīdz uzbudināts sāku

protestēt.

„Kas tad ta par tādu privātu varas nodošanu?"

es turpināju, „Ja jau jums diviem vara būs jānodod,
tad viņas saņēmēju atsūtīs gubernators.

Jūs paši taču tā nevarat nodot administratīvo

varu, kam jūs gribiet ... Es lūdzu mani likt mierā

un nenākt pie manis ar tādiem priekšlikumiem . . .
Man pašam savs amats un sava priekšniecība. Ar

jūsu varu man nav ko darīt un es policijas amatus

negribu izpildīt ..." es puslīdz asi nobeidzu.

„Jā, bet jums masas vēl klausa; mums vairs

neklausa
.. .

Jūs vēl varat uzturēt kārtību, mēs

ne
. .

." Golubevs uzsvēra.

„Man nekādas masas neklausa un es ar ļaužu
masām nestāvu tuvos sakaros. Es lūdzu neuzstiept
man tādu nozīmi, kādu es pats sev nevēlos," es

arvienu nepacietīgāki atraidīju Golubeva domas. Es
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sāku abus savus viesus turēt aizdomās, ka viņi atnā-

kuši mani tikai izprovocēt un krāt materiālus.

Nu iesāka runāt barons Budberģis:
„Man personīgi ir vēl cits lūgums/ viņš lēni

un apjucis izteica savas domas, „es esmu ģimenes
cilvēks un man ir seši mazi bērni

...
es negribētu

ka viņi paliek bez apgādnieka. Es lūdzu neaiztikt

manu dzīvību ..."

Es nešaubijos, ka barons runā nopietni. To ap-

liecināja visa viņa figūra, viss viņa gara stāvoklis, un

tādēļ ari es viņam atbildēju visā nopietnībā:
„Es, barona kungs, neesmu nekā par to dzirdē-

jis, ka jūsu dzīvība būtu apdraudēta. Jūsu iedomas

droši vien ir bez pamata. Vai kāds jau ir jums
draudējis?"

«Tieši draudējis gan vēl neviens nav, bet laiki

ir tādi, ka mums, administratīvās varas nesējiem un

sevišķi vācu muižniekiem, ir dzīvība apdraudēta,"
Budberģis klusā balsī motivēja savas domas.

„Ja jūs runājat ar mani, kā ar latvieti, un domā-

jat, ka no latviešu puses jums draud briesmas," es

iebildu «tad man liekas, jūs stipri maldāties. Mēs, latvieši,
un jūs, baroni, esam gan vēsturiski ienaidnieki; bet

tādēļ vien neviens lavietis vēl nav nevienu baronu

nonāvējis, ja barons pats tik nav devis kādu ļoti sva-

rīgu iemeslu, kura dēļ viņam draudatriebība vai poli-
tiska atmaksa".

Barons Budberģis skatijās galda segas puķēs un

kaut ko pārdomāja.
„Mēs ļoti baidāmies no jukām un dumpja pilsētā

un lūdzam jūs mums palīdzēt uzturēt kārtību," Golu-

bevs nopietnā, rūpju pilnā balsī atkal iesāka bažīties

un nu no viņa balss un figūras varēja nomanīt, ka

netikvien policista „knifes", bet ari nopietnas bailes ir

atvedušas viņu uz manu kluso dzīvokli.

Es īsi piezīmēju:

„Man tāpat rūp miers un labklājība, kā visiem
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turēt mieru nestāv manos spēkos ..."

Mani „viesi" atvadijās un aizgāja. Arā uz ielas

viņi gāja blakus klusēdami un viņu sejas bija nopietnas.
Es uzbudināts staigāju dažas minūtes pa istabu

un tad mēģināju strādāt. Bet darbs neveicās; ari kli-

jenti amata darīšanās vairs nenāca. Visu prāti bij ap-

jukuši un visa apkārtne baidijās no melnās sotņas.
Pēc pusdienas atkal bija jauns pārsteigums. Ap

pulkstens četriem kāds lēni pieklauvēja pie manām

durvīm. Es lūdzu nākt iekšā. lenāca vecs salīcis

vīrs, cepuri rokā turēdams. Viņš jau pie durvīm zemu

paklanījās un tad arvien vēl tāpat klanīdamies nāca

lēniem soļiem pie mana galda. Varētu teikt: viņš
vairāk līda nekā nāca. Acis viņam valstijās lielās iz-

bailēs un uzbudinātā, gandrīz drebošā balsī viņš
lūdzās:

«Apžēlojaties par mani! Žēlojiet! .
.

Mani no-

tiesāja uz nāvi... Rīt jau sola izpildīt spriedumu ...

Es esmu vecs vīrs,.. trīsdesmit gadus es esmu go-

dīgi dienējis un nu mani notiesāja! .." Viņš aizsmaka.

Man iešāvās prātā doma, ka pie manis iemaldī-

jies kāds ārprātīgais ...
Taču drīz es pārliecinājos,

ka ienācējs nav vis ārprātīgs, bet nāves baiļu
pārņemts.

Viņš arvien vēl klanijās un atkārtoja gandrīz
vienus un tos pašus vārdus.

No pirmā iespaida atsvabinājies es dedzīgi
iejautajos:

„Kas ar jums ir noticis?! Un ko jūs nākat pie
manis ar tādām vaimanām! Es jūs nemaz nesa-

protu ...
Kas jūs esat par cilvēku un ko jūs no ma-

nis gribat? .

."

„Es esmu apriņķa policijas vajdes sekretārs un

30 gadus esmu dienestā... Šodien man piesūtija
paziņojumu, ka es ernu notiesāts uz nāvi, ja nesa-

maksāšu līdz rītdienai 150 rubļu..."

62
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«Ak tad tādi notiesātāji jums piesūtijuši sprie-
dumu, kas atļauj atpirkties ar 150 rubļiem. Kas

tad tā par tādu tiesu, kas tā rīkojās?!" es* izbrīnijies
iesaucos un cieti skatijos uz ienācēju.

„Uz papīra rakstīts: «Ilūkstes vietējā revolucionārā

komiteja ..." sekretārs paziņoja un tad puslīdz jau-
tājoši pabailīgā balsī piebilda: „Jūs jau labāki

zināsiet
..

." un atkal zemu paklanijās. Nu viņa
sejā un acīs bija lasāma līdība, lišķība, suņa pazemība
un reizē ari viltība.

Es iesāku pilnā kaklā smieties, bet tad atminējos
sekretāra stāvokli un nopietni turpināju.

«Man pārjums un jūsuvalodu neizsakāmi jābrīnās...

Sakāt, ko tad jūs no manis gribat un kādēļ jūs pie
manis nākat ar tādiem lūgumiem?"

Vecais sekretārs sāka stomities un meklēja vārdus.

Viņa sejā atkal bija lasāmas izbailes... Es parādiju
ar roku uz divanu un lūdzu viņu apsēsties un apmie-
rināties, bet viņš paklanijās un palika plāna vidū

stāvot. Es palīdzēju viņam atrast vajadzīgos vārdus.

«Vai jūs tiešām domājat, ka manās rokās stāv

vara par jūsu minēto, tā saukto Ilūkstes vietējo revo-

lucionāro komiteju?" es iejautājos.

«Es ...
es

...
tā gan domāju un tādēļ iedro-

šinos jūs pazemīgi lūgt, 'pavēlēt atcelt spriedumu",
sekretārs galvu nolaidis klusiņām norunāja un tad

sāka spaidīt rokās savu cepuri, kurai vairs nebijakokardes.

«Tad jums, policijas valdē, jūsu slepenie ziņotāji
ir devuši par mani gluži maldinošas ziņas," es stingri

noteicu, «es ar tādām «komitejām", kas sastādījušās
no blēžu bandas, kas ar nāves bailēm tikai izspiež
naudu, nestāvu nekādos sakaros".

Sekretāram uznāca bailes, ka viņš mani apvai-

nojis. Viņš atkal sāka kaislīgi klanīties un žēlā balsī

atvainoties un lūgties. Viņš apgalvoja, ka viņš tagad

runājot ne pēc policijas ziņām, bet pēc savām iedomām

un visu citu iedzīvotāju pārliecības. Visi runājot, ka
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es Ilūkstes apgabalā tagad esot no tautas atzīts par

apriņķa un pilsētas pārvaldītāju un manās rokās esot

vara pār visām jaunajām komitejām. Policijā viņiem
vairs neienākot nekādas ziņas un tur neviens vairs

nestrādājot.

„Es jums patiešām labprāt palīdzētu", es iesāku

mierināt veco vīru, „bet es jums atklāti saku, ka es

nezinu Ilūkstē nevienas revolucionāras komitejas. Te

varbūt ir daži palaidņi zēni sadevušies kopā un lasa

un izspiež naudu, bet no tiem taču nav ko baidīties,
ne tiem kāda vara rokās, ne ari kāda piekrišana tautas

masās. Jums patiešam nav ko baidīties no tāda pa-

laidņu pulciņa. Viņi nekā jums nedarīs.

Sekretārs tapa drošāks un, kā man likās, pat pa-

stiepās garāks. Viņš sāka ar mani runāt daudz brī-

vāki un drīz atvadijās un aizgāja.
Pēc tam man vairs mieru tā kā tā nedeva. Manu

ievēlēšanu par sapulces vadoni vietējie iedzīvotāji, kas

nemaz nepazina sapulču techniku, — uzskatīja kā

kaut ko pastāvošu. Viņi sāka mani uzskatīt par vis-

pārēju priekšsēdētaju Ilūkstē un nāca pēc rīko-

jumiem un padomiem. Žīdi baidījās no žīdu pogro-

miem un kristītie — no melnās sotņas un tādēļ no

vieniem un no otriem nāca pie manis gan delegāti,
gan atsevišķas personas un visiem, un katram bija sava

gara izrunāšanās.

Vairums no viņiem vēlējās, lai atkal sasauc kādu

lielu tautas sapulci un lai noskaidro ļaužu prātus.
īsi sakot: ieviļņotie ļaužu prāti nevarēja apmie-

rināties
.
.

.

Līdz vēlam vakaram man nu bija jārunā un jādod
paskaidrojumi. Taču visi dabūja no manis vienu un

to pašu atbildi:

„Es pats masu sapulci nesasaukšu un citiem ne-

ieteicu sasaukt. Tādā brīdī, kad no kuras katras puses
jau var sagaidīt soda ekspedīciju, nedrīkst ievilkt kri-

tiskā stāvoklī lielas ļaužu masas ..."
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Apspriedes, kā man paziņoja, notika ari pilsētas
domnieku grupās un ar «bijušo" apriņķa priekšnieku
un apriņķa kara priekšnieku. Tie visi, kā man pazi-
ņoja sekretārs, ari vēlējās, lai es sasaucu un vadu

sapulci.
Es no savas puses ar tiem pašiem ziņu nesējiem

atbildēju pilsētiņas «augstākām varām", ka viņas
pašas var sasaukt tautas sapulci un tad mēs, iedzī-

votāju masas, pratisim cits citu mierināt. Tā ari

notika.

Otrā rītā atnāca pie manis pilsētas stārosta sekre-

tārs un paziņoja, ka valde, saziņā ar apriņķa priekš-
nieku un apriņķa kara priekšnieku, nolēmuse sasaukt

lielu tautas sapulci, bet ar to noteikumu, lai sapulci
es vadītu.

Apriņķa kara priekšnieks atvēlējis šim nolūkam

zaldātu kazarmes.

Es no savas puses atbildēju, ka es esmu ar

mieru vadīt sapulci, bet tikai tanī atgadijumā, ja pate

sapulce ar abzolutu balsu vairākumu mani ievēlēs.

Sapulci nolika uz nākošo dienu pulkstens 8 vakarā.

Visi miesta iedzīvotāji gaidīja šīs sapulces stundu.

Neviens nevarēja iedomāties, ko laba viņam nesīs

šī sapulce, neviens ari neprasīja, lai sapulces dienas

kārtībā ieraksta zināmus jautājumus, bet katrs gaidīja
no sapulces kaut ko laba un uzskatīja sapulci par

tādu iestādi, kur visiem ir tiesība izteikt to, ko

viņi vēlas. Tiktāļ Ilūkstes klusie iedzīvotāji jau sajuta
brīvības lielo nozīmi un tiktāļ viņi visi jau bijā
revolucionāri" ; taču saukt viņus pie ieročiem, lai

viņi apzinīgi aizstāvētu šo brīvību, neviens

nevarēja uzdrošināties. Tāds aģitators varbūt no

pašas sapulces vairākuma būtu padzīts.

Sapulces dienā pat vecāki žīdi un daži veci

strādnieki, kā man likās, bija patīkami uzbudināti.

Kad kādi no viņiem redzēja mani ejam pa ielu, viņi
nāca man klāt un nopietni apjautajās, par sapulces
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stundu, kauču gan viņi paši tikpat labi zināja, kā es,

ka sapulce būs pulkst. 8. vakarā.

Drīz apstākļi mainījās. Pulkst. 4. pēc pusdienas
no kalna puses atkal parādijās liela, gara virkne

dragūnu, kas klaudzēdami un rībēdami, ar veco

«pušķu" un ar saviem kara ķēķiem un tukšiem, iz-

barotiem zirgēdamā ratiem vilkās atpakaļ pilsētiņā.
Tie bija mūsu pašu dragūni, kas aizgāja karot ar

Jēkabmiesta revolucionāriem. Rotmistrs jāja nolaidies

un sašļucis.
Drīz izplatijās pa pilsētu ziņas, ka dragūni esot

netāļu no Jēkabmiesta sagaidīti ar sirdīgām plinšu
zalvēm un, juzdamies mazākumā, bēguši atpakaļ.

Dragūniem un virsniekiem bija niknas sejas un

viņi visi bija ļoti sašļukuši un nolaidušies.

Pie tāda gara stāvokļa dragūnu virsnieki varēja
iekrist kārdināšanā, savas Jēkabmiesta «nepatikšanas"
vakarā atmaksāt Ilūkstes sapulcē. Viņi varēja sev

sagatavot mazu baudījumu un ari Ilūkstes administrā-

cijai par prieku vakarā «dot kādu zalviti" kazarmās

tautas sapulcei un arestēt visus viņas priekšsēdētājus
un aģitatorus.

Tādēļ es atcēlū sapulci. •
Pirmie, kas pie manis atsteidzās, bija divi pus-

mūža žīdi. Pa ielu līdz manām durvīm viņi nāca

lēniem soliem, itkā pastaigādamies. Pie durvīm viņi

apstājās, apskatījās uz visāmpusēm un tadātri ielēca manā

dzīvoklī.

«Vai jūs redzējāt, kad dragūni atkal iejāja pil-
sētā?" viens no viņiem iejautājās.

„Jā," es atbildēju, «un tādēļ es jūs lūdzu pazi-

ņot visiem, ko jūs redzat, ka šodien sapulce nenotiks."

Abi žīdi reizā pakratīja savas bārzdas par zīmi,

ka viņi pilnīgi man piekrīt un tūliņ aizgāja.
Vakarā pret pulkstens 8. es pastaigājos kazarmju

tuvumā. Katru laucinieku, kas bij iebraucis uz sa-

pulci, un katru pilsētnieku, kas nebija redzējis dragu-i
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nus iejājam, es aizraidīju uz mājām. Līdz pulksten
V29. sapulces atcelšana bija nokārtota un visas nejau-
šības novērstas.

Pēc dragūnu atgriešanās, visi agrākie varas nesēji
atkal uzelpoja atviegloti un neviens no viņiem vairs nerū=

pējās par tautas sapulču sasaukšanu. Attiecības pret mani

ari bija gluži pārmainījušās. Visi nu uzskatīja mani, kā

svešnieku. Es skaidri jutu, ka administratori un pašvaU
dības darbinieki mani vairs neieredz, tādēļ vien jau, ka

apstākļi viņus bija spieduši pazemināties un griesties pie
manis pēc palīdzības. Es sapratu, ka par to nu viņi man

atriebsies
...

Ar katru stundu es atkal atgriezos pie do=

mām, ka man laikam, taču būs jāpazūd, vismaz pa
soda ekspediciju laiku

. . .

Par šo jauno domu lūzumu es vairs pat ar

Dezenu nerunāju. Man jau bij apnicis pat viņu ap-

grūtināt ar saviem sarežģītiem apstākļiem.

XV.

Caur soda ekspedicijas apgabaliem.

Kādā vakarā es slepeni aizbraucu uz Jelovkas

staciju un no turienes uz Liepāju pie brāļa. Savai

saimniecības vadītājai es tikai tikdaudz paziņoju, ka

pēc pārs dienām atkal būšu mājās.

Liepājā vairs nebija citu runu, ka tikai par soda

ekspedicijam, kas strādāja savus briesmu darbus

Grobiņas un Aizputes apriņķos. Pa nakti braucot es

nedabūju ceļā novērot pasažieru sejas, bet Liepājā
visu latviešu sejas jau bija drūmas un gandrīz pārak-

meņojušās . . .

Uz visādām varbūtībām gatavodamies, es norak-

stīju savu testamentu. Testamentu es atstāju brālim

un atvadījos no viņa — varbūt uz ilgāku laiku, var-

būt uz visiem laki c m, kā nu atgadīsies. Mūsu

atvadīšanās bij īsa: iekšķīgi sirsnīga, bet ārīgi vēsa,
kā jau tas mēdz būt pie latviešu zemnieku zēniem,
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kas visu savu mūžu sūri grūti strādājuši un tikai grūtasļ
dienas vien redzējuši. Otrā rītā brālis mani pavadīja uzļ
vakzali. Uz vilciena aiziešanu gaidīdami mēs vēl pārrunā-ļ
jām savas darīšanas: es viņu pamācīju, kā visvieglāk iz-ļ
gādāt mana testamenta apstiprināšanu, ja tas būtu!

vajadzīgs. Tas mums diviem bija svarīgs jautā-ļ
jums. Brālis bija nabaga zēns, un nevarēja maksāti
lielus izdevumus par manu testamentu.

No Liepājas līdz Muravjēvai es vagonā sēdēdamsļ
jutu, ka vilciens jau iet itkā caur kādu svešu, nekādi

neredzētu apakšzemes moku pasauli, itkā caur miroņuļ
valsti, kur kustās un čukstās tikai ēnas vien...[
Vagonos bija maz šo ēnu, un viņas visas bija tādas sa-ļ
līkušas un izdilušas, un kad sarunājās, tad sarunājāsļ
tikai čukstieniem vien galvas kopā sabāzušas, un bieži ļ
skatījās baiļu pilniem skatiem uz visām pusēm, vaiļ
tik kāds nenoklausās... Man likās, ka daži baidās!
no vagonu sienām un paši no sevis. ..

Griezīgu «dzīvību" iedvesa vagoniem tikai žan-ļ
darmi un dragūni, kas ik pēc katras stacijas un ari I

starp stacijām laiku pa laikam bariem grūdās cauri

klusajiem vagoniem. Viņu pieši riebīgi trinkšķēja un

ieroči klaudzēja, un sacēla Jielu, piedauzīgu troksniļ
kluso ēnu valstībā. Žandarmu un dragūnu sejas bijaļ
riebīgi nobarojušās, apaļas un sārtas, un uzpūtušās,
un spītīgi nekaunīgas, un nežēlīgas. Žandarmi uzbā-ļ

zīgi un nekaunīgi apskatīja garāmejot katru cilvēku!
un katra sejā centās uzzīmēt kādu meklējamu nāvēsi

upuri...
Kad caur vagonu bij izgrūdies šis nāves sūtņu |

troksnis, mūs tūliņ atkal apsedza liels klusums... unļ
pēc brītiņa atkal sāka čukstēt ēnas savu valodu

...

Visiem bija sirdis baiļu pilnas un visi gribēja tāsi

kaut kā atvieglot sarunās ar citiem cietējiem, kuriem ļ
uzticējās.

Visi runāja tikai par cilvēku kāršanu, šaušanu,

sišanu un spīdzināšanu ...
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Par Priekuļi sevišķi daudz,runāja. Te bij īsts

soda ekspediciju perēklis un šurp saveda nāves upurus

no visām pusēm.
Es ari pārvērtos par ēnu un drīz iemantoju ru-

nātāju uzticību. Vagona nodaļas stūrītī, iespiedies es

klausījos uz visām pusēm.
Kādi divi inteliģenti pasažieri, galvas kopā sadū-

ruši, čukstēja par soda ekspedicijas oficieru un goda

policistu jautrību un uzdzīvi pirms un pēc kāršanas

un šaušanas.

Viens no inteliģentiem, medicinas dakteris pal-
kavnieka činā stāstīja, ka viņš pestījis no soda ekspe-

dicijas nagiem ārā savu brāli, kurš bijis arestēts un

nodots tiesāšanai tādēļ vien, ka viņš pasta nodaļā abām

rokām vēstuli nododams, nebija noņēmis cepuri un kad

dragūns viņu par to sācis lamāt, droši atbildējis, ka

pēc pastāvošiem noteikumiem pasta un telegrāfa iestādēs

cepures var paturēt galvā.

Stāstītāju, kā jau palkavnieku un turklāt vēl ar

rekomandacijām, pieņēmuši pašu virsnieku istabā. Tur

nu viņš atradis visus sodītājus pie atspirdzināšanās
galda gan sēdam, gan stāvam. Uz galda bijušas pus-
dzertas un pilnas degvīna, konjaka un alus pudeles,
dažādu konzervu bundžas, visādas maizes, desas, sviests,
zivis un augļi. Sodītāji patlaban pabeiguši izpildīt
kādu cēlienu no sava asiņainā darba un kamēr nupat
kā pakārtie un nošautie apakšoficieru un zaldātu uz-

raudzībā beidz raustīties pēdējās nāves mokās, paši
ienākuši istabā atspirdzināties un atdabūt atkal jaunu
drosmi. Visiem bijis jautrs gars; visi runājuši un ča-

lojuši; cits taisījis jautras piezīmes par nupat kā no-

bendēto izturēšanos nāves brīdī; cits .stāstījis kādu

anekdoti.
Jautrā sabiedrība tikai mazliet itkā apjukuse ierau-

dzīdama ienākam dakteri-palkavnieku parādes tērpā ar

daudziem ordeņiem. Bet bendes tūliņ atkal at-

dabūjuši atpakaļ savu jautro gara stāvokli. Divi no
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soditāju nodaļas vadītājiem panākuši pret durvīm dak-

terim pretīm un vēsi un steidzīgi devuši viņam savus

paskaidrojumus par arestētā atrašanās vietu un par visu,
kas būtu darāms viņa tiesāšanas vai atsvabināšanas

jautājumā. Abi runātāji stipri smirdējuši pēc kuņģī
pārrūguša degvīna un runādami mazliet griļojušies.
Dakterim aizejot — viņš redzējis ka žūpas — bendes

iet pa durvīm ārā turpināt savu asins darbu. Viņš
dzirdējis, ka kāds no viņiem asi teicis vācu valodā:

„Nu, ar kuriem nu iesāksim!..."

Dakteris redzējis, ka pakaramie un nošaujamie,

kopā sadzīti, saluši ārā gaidīdami uz savu nāvi. Dažiem

bijuši mēteļi vai kažociņi mugurā, daži pie arestēšanas

paspējuši uzvilkt tikai kamzolīti vien. Viņiem visapkārt

riņķī stāvējušas cieti slēgtas dragūnu rindas. Netālu

gulējuši šās dienas nošautie un pakārtie, turpat ari

rēgojušās gaisos karātavas.

Kādā citā vagona nodaļā man blakus runāja daži

Priekules muižas un apkārtnes iedzīvotāji. Viņi līdz

ar citiem bijuši „atdzīti" skatīties sev un citiem par
biedināšanu, kā kar un šauj „buntavniekus". Kas

negribējis ar labu iet skatīties, tas dabūjis ar dragūnu
nagaiku.

Ar šausmām pieminēdami savas dvēseles mokas,

kuras viņi pārdzīvojuši, redzēdami pakaram un nošāu-

jam visā apgabalā pazīstamus krietnus un priekšzīmī-

gus inteliģentus cilvēkus, katrs no viņiem atminējās
un stāstīja kādu īpatnēju nāves ainu.

Kāds vecs vīrs, uzacis augstu pacēlis un baiļu

pilnās acis brīnījāspar kāda jauna saimniek-

dēla lielo drošsirdību un stipro dzīvību.

«Bija brašs zēns," viņš stāstīja, «stalti noaudzis,

plecīgs, spēcīgs un gudrs ..
. Viņam uzbļāva, kā

sunim, ka nu viņa reize iet pie karātavām. Viņš pa-

skatījās uz bļāvēju un citiem virsniekiem ar izsmiekla

pilnu seju, piegāja lieliem, stipriem soļiem pie karā-

tavām
. . . Kārēji viņam steidzās pakaļ. Pašam viņam
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bija rokas cieti sarautas uz muguras ar asu virvi. Viņš
uzlēca uz karātavu soliņa un laipni paskatījās už mums

visapkārt un pamāja mums ar galvu; bet

bendes nobaidījās, kad tik viņš nesāk mums ko teikt

un steidzīgi pielēca viņam klāt un uzmeta viņam cilpu
uz kakla

. . .

Man sāka reibt galva un zaļi degoši āboļi lidoja
man gar acim

. . .

Sievas man blakus klusu kungstēja,
elsoja un lauzija rokas

. . .

Dikti neviens nedrīkstēja
vaimanāt

. . . Kārēji izspēra viņam soli no kāju

apakšas
.. .

Man aizsmaka elpa, itkā man pašām
būtu kaklis sažņaugts; ātri es satvēru ar roku savu

rīkli un to pabraucīju un atdabūju elpu, un tad kā

apreibis, kā duls skatījos, kas nu ar viņu notiks . . .

Kad sols bij izsperts viņš smagi iekrita virves izstie-

pienā un kādu acumirklīti mierīgi un gari izstiepās.
Bet tad, ak tavu brīnumu! Viņš leca taisni uz augšu,
it ka viņš būtu pie zemes atspēries, bet zeme bija labu

gabalu nost no kājām, un vēl reiz viņš leca tieši uz

augšu pa gaisu ...
un vēl reiz

...
tā trīs reizes

ātri vienu reizi pēc otras. Tavu stipru dzīvību! . .
.

Ta dzīvība viņam svieda uz augšu visu smago, jauno
stāvu . . . Jauna, spēcīga dzīvība

. . .
Tik briesmīgi

stipra, ka rumpis pats no sevis lec pa gaisiem ...
Un

tad tik viņš sāka drebēt un raustīties. Viņa drēbītes

briesmīgi trīcēja ..."

Vecais vīrs smagi un dziļi ierāva elpu, itkā vi-

ņam pašam kaklis nu tik būtu atsvabināts no virves

žņaudziena, un tad izvilka no kabatas baltu lakatiņu
un sāka slaucīt sviedrus no pieres.

Divas latviešu sieviņas viena otru pārtraukdamas
izteica savu izbrīnīšanos par «streikotāju" «lielo dūšu".

«Viņiem nemaz nebija bail no nāves," viņas plecus
raustīdamas teica, «Visi iet pie karātavām, vai nostājas
plinšu galā tik droši un steidzīgi, itkā tas viņiem pa-
tiktu. Cits sunī un kaunina vāciešus, soda ekspedici-
jas vaditājus vai krievu oficierus; cits māca zaldātus,.
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trešais izsauc kaut ko patiesu par valdību un krieviem,
bet daudzi sauc spēcīgi: „Lai dzīvo Latvija! Lai dzīvo

latvju tauta! Nost ar varmākām!" un tā līdz kamēr

viņiem elpa aizraujas . . .

Pie Vaiņodes, tiklīdz žandarmu un dragūnu
skarbais troksnis izgaisa vagonā, vietējie pasažieri iesāka

klusi runāt par nāves sodiem pie Vaiņodes stacijas
mežā un citās vietās.

Katram bija savs briesmu stāsts ...
Daudz līdzcietības un sirsnīgas žēlabas izsauca

kāda skolotāja liktenis. Viņš bijis gluži nevainīgs,
bet viņu tomēr nokāvuši un vēl šausmīgā kārtā divas

reizes. Pirmo reizi viņš izvests mežā un nošauts...

Šāvēji pārliecinājušies, ka viņu ķērušas vairākas lodes

un viena pat izgājuse caur krūtīm, atstājuši viņu turpat
bez dzīvības zīmēm guļam un aizgājuši...

Pa nakti viņš tomēr atdzīvojies un pēdējos spēkus
saņēmis līdis prom pie tuvējiem iedzīvotājiem. Tie

labi zinādami, ka viņš jau nošauts, briesmīgi pārbiju-
šies, bet kad viņš pārāk sirsnīgi lūdzies, atjēgušies
gan un ievilkuši viņu istabā. Bet nu viņiem pašiem
uznākušas nāves bailes, ka viņi uz nāvi notiesāto un

jau nošautu cilvēku atkal uzņēmuši pie sevis.

Lielā uztraukumā, nelaimīgajam klāt esot viņi
sākuši runāt, ka par šo notikumu nu jāziņo krievu

virsniekiem
...

Pusdzīvais upuris vājā balsī sācis ļoti
žēli vaimanāt un sūdzēties, ka viņš jau reiz esot iz-

cietis nāves mokas un nošauts; ka tas esot pats likteņa
lēmums, ka viņš atkal atdzīvojies, lai taču viņu vēl

atstājot dzīvu viņa mazajiem bērniem un to mātei par

prieku un uzturētāju. Viņš runājis pēdējos spēkus
saņēmis, tikko dzirdami, un arvien atrīstījis un spļāvis
no krūtīm ārā asinis; bet viņa agrākie un „senie" labie

paziņas uz viņu nemaz vairs neskatījušies; viņi tikai

saukuši, ka nu viņiem pašiem draudot nāve un savās

izbailēs mazā gaismiņā aizsūtījuši ziņnesi soda ekspe-

dicijas priekšniekam ...
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Tas nu tūliņ atsūtījis zaldātus. Tie rupji izvilkuši

pusdzīvo nelaimīgo pa durvīm, pavilkuši kādu gabalu

un tad no jauna galīgi nobeiguši un turpat atstājuši

viņa nodevējiem par sirdsapziņas mocītāju...
Kādu gabaliņu pabrauca mums līdz kāds val-

taiķnieks.
Tas stāstīja par Kurmales muižas īpašnieka Zilvio

Brčdricha un ta brāļa Roberta slepkavas darbiem.

Brodrichi nevarēdami apmierināt savu asinskāri

savās darba vietās, braukājot ar soda ekspedicijām pa

Kuldīgas un Aizputes apriņķiem un strādājot kā īsti

asinskārīgi slepkavas.
Vislielākā un nežēlīgākā latviešu spīdzināšana un

noslepkavošana un māju dedzināšana notiekot šo divu

brāļu asinsceļā. Visi citi sodītāji esot viņiem tikai pa-

līgi. Nodotiem vai aizdomās turētiem latviešiem

daudz neprasot, vai viņi ir vainīgi, vai ne: sodot gluži
nevainīgus cilvēkus. Baroni un viņu piekritēji nu at-

riebjoties latviešiem par katru agrāk nodarītu nepa-
tikšanu. Ja kādu izklaušinot, kā liecinieku, tad no viņa
izspiežot vēlamu liecību ar nāves draudiem.

Zilvio Brodricha seja arvien bijuse briesmīgi nikna

un nežēlīga.
Viņam jau ari agrāk, kad viņš redzēts savā muižā,

arvien bijuse rupja un nikna seja un viņš ar saviem

muižas ļaudīm runājot nekad nevienam nepaskatījies
acīs...

Un nu šim briesmīgajam cilvēkam esot iedota

visa vara rokās par ienīsto latviešu dzīvībām
...

Tāds

pat briesmonis ari esot viņa brālis labradznieks Roberts
Brodrichs.

Runātāji bieži pieminēja man pagastu
un muižu vārdus: Embūti, Meldzeri, Vormsatu, Diž-

dzeldu, Rudbāržus, Kazdangu, Skrundu un citus, minēja
baronus, kuri nu visvairāk liekot nonāvēt latviešus vai

pat ar paša roku tos nošaujot. Manā atmiņā cēlās un

dzīvoja agrāk pazīstamu cilvēku tēli, kuri tagad ar
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mantu un dzīvību bija no Krievijas valdības atdoti

vietējo vācu muižnieku nežēlibai...
Starp divām stacijām kāds pelēks vīriņš, kurš

teicās esot nabaga rokpelnis, nevarēja diezgan nosir-

dīties uz aģitatoriem un saimnieku dēliem un meitām.

Viņš juta, ka viņa pusē stāv visi baroni un pate krievu

valdība un tādēļ runāja droši un skaļi.
„Tagad nu visiem jābaiļojas un visiem līdzi jā-

cieš nepelnīti sodi
.. .

Bet kas tur vainīgs ? Aģita-
tori ! Tie tik gāja un stāstīja un runāja un ierunāja,
ka nu visa vara atņemta muižniekiem, ka nu valdīs

par sevi darba ļaudis, ka visiem būs zeme un lab-

klājība un gatavā paradize; bet re' če, kas nu iznāca;
nu paši dabū par ādu

. . . Tie lielie vadoņi aizbēga
un tos mazos vien nu kar un šauj . . . Daudzi i gluži
nevainīgi krīt nelaimē

. . .

Un ko tie saimniekdēli dauzījās un daža meita

ari līdz!
.

.
.

Pašu tēviem mājas, zeme — viss, kas

vajadzīgs! bet nav mierā!
. . Skrien un maisās gar

kalpiem un strādniekiem, runā un stāsta par darba

ļaužu likteni un grūtām dienām, par muižu dalīšanu

i visādi
...

Ko nu šie zin no darba ļaudīm! Mācās

tikai skolās un vairāk nekā!
.

."

Bet šim runātajam nebija daudz piekritēju, ne ari

klausītāju. Ne viņam kāds pretim runāja, ne ari viņu
pabalstīja.

Citos stūros bailīgie runātāji turpināja savu

skumju valodu
. . .

Tikai aiz Možeikiem (Muravjovas) es izbraucu

no briesmu un asins tvaikiem un līdz Jelovkai braucu

nakts tumsā vagona stūrī iespiedies un kaudamies ar

asinaiņiem murgiem . . .

XVI.

Ilukstes soda gājieni.
Mans pazīstamais braucējs Ancāns, kas šad un

tad mani aizveda amata darīšanās un ari bija vedis uz
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pašu skolas mītiņu un Jelovku, mani sagaidīja pie
klusās stacijas. Es biju iemantojis šī vienkāršā darba

cilvēka uzticību un labvēlību, un viņš visādi bija man

palīdzīgs. Pie stacijas neizkāpa nekādi citi pasažieri
un Ancans mani tūliņ ieraudzīja. Viņš priecīgs steidzās

man pretīm un padeva labvakaru, bet runāja ar mani

klusā, nospiestā balsī, tā savādi un noslēpumaiņi,
itkā viņš baidītos, kad tik kāds mūs neierauga.

Mēs tūliņ iesēdāmies viņa šaurajās ragaviņās un

aizlaidām. Viņa mazais raudais zirdziņš bija gaidī-
dams nosalis un tecēja ātriem riksīšiem. Kādu brī-

tiņu ragaviņas vien rībēja un sniegs gurkstēja. Mēs

Laši nerunājām, bet kad bijām aizbraukuši labā gaba-
liņā no stacijas, Ancans pagrieza galvu uz manu pusi
un iesāka runāt:

„Pie mums gaida soda ekspediciju . . .

Mūsu

dragūnus sūtīšot uz citurieni, bet pie mums nākšot

citi vīri ..."

„Ko tad mūsu apgabalā soda ekspedicija darīs:

te jau nenotika nekādi nemieri ..." es klusi atsaucos.

„Tā nu gan ir," Ancans piekrita; „bet vai tad

viņi nu visur soda tikai vainīgos . .
."

Vairāk mēs nekā nerunājām visu ceļu.
Mājās mana saimniece ari bija tāda savāda, tāda

nospiesta. Viņa apjautājās, kā man gājis ceļā un

vairāk nekā nerunāja. Kad es gandrīz jau cēlos no

galda augšā, viņa, traukus novākdama, tā paklusu
ierunājās:

„Te jau domāja, ka jūs esat aizbēguši . .
.*

„Kas tad tā domāja ?" es iejautājos.
„Pie daktera jau runāja ...

un tad šur, tur
. .

žīdi ari
. . ."

„Tā—a? Bet kādēļ tad man būtu jābēg? . ."

„Nu tā ... tā domā . . ."

„Mūsu dragūni jau bij aizjājuši . . .

Žīdi

domāja, ka viņu aizsūtīšanas iemeslis esot bijis —

daudzu zaldātu „saožņašanās" ar vietējiem iedzīvotā-



76

jiem. Soda ekspedicijās vajagot svešus zaldātus, kam

nekur nav nekādu paziņu."
Otrā dienā ienāca soda ekspedicija. Apriņķa

priekšniekam atkal bija formas uzvalks mugurā un

viss kārtībā.

Soda ekspedicijas zaldāti pa daļai apmetās Ilūkstē,

pa daļai Šlosberģē. Virsniekiem ari labāki patika
muižā. Soditāji nekavējās .. . Viņi tūliņ devās

darbā
. . .

Tas bij 30. decembrī. Vispirms viņi brauca

uz Dvietes un Bebrines muižām un pagastiem. Tur,

patiesību runājot, nebija neviena «dumpinieka" un ne-

viena revolucionāra, tu r nebija ko sodīt. Bet Dvietes,
vai citā kādā ta apgabala muižā dzīvoja bijušais polic-
meisters un zemnieku lietu komisārs barons Vitinghofs-
Šeels, kas ļoti gribēja redzēt latviešu asinis. Nu bij
izdevība pasaimniekot pēc sirds vēlēšanās un ari pa-

rādīt, ka šinī apgabalā bijuši revolucionāri. Vitinghofs
likās soda ekspedicijai par kalpu un uzrādīja «vainīgos"

pēc sava saraksta. Vienā, otrā muižā daži strādnieki

kaut ko bija runājuši par streikošanu, vai vismaz bija
paklausijušies kādā sapulcē aģitatora runā, — tos ba-

ronam iepatikās likt asiņaini izspīdzināt ar dragūnu
nagaikām . . .

Rīcības komiteju locekļus, kas bija pie-
ņēmuši savus amatus vai nu piespiesti, vai aiz pār-

pratuma, kaut gan paši baidījās no katras revolucio-

nārās kustības un nekā nebija savā amatā darījuši, —

baronam tomēr gribējās bārgi sodīt. Jau otras dienas

vakarā Ilūkstē runāja čukstēdami par ekspedicijas asins

darbiem un saimnieku māju dedzināšanu. Lielā sa-

tumsā ienāca pie manis kāda Dvietes saimniece. Viņas
seja bija gluži sakrituse un bēdu sagrausta. Viņa at-

nāca pēc padoma, kam nu sūdzēties par lielo

netaisnību
. . .

«Mans vīrs, viņa prombūtnē bij ievēlēts rīcības

komitejā", viņa stāstīja, «bet amatu nemaz nepieņēma
un nekā līdz šim nav darījis, bet viņu šodien ari

arestēja un mūsu mājas nodedzināja... Mums lika
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skatīties, kā mājas deg . .
.

Barons Vitinghofs
bija ]oti briesmīgs un revolveri rokās turēdams trakoja

gar cilvēkiem, kā negudris. Viņš pieskrēja pie mana

vīra, pielika viņam pie krūtīm revolveri, bļaustījās un

lamājās, un solīja viņu pats ar savu roku nošaut
. . .

Ko nu tik lai dara! un kā lai dabu vīru brīvā
.
.

Kāds Ilūkstes apgala zemkopis patlaban ari bija
ienācis pārrunāt ar mani par mūsu pašu stāvokli.

Mēs abi nu mēģinājām nelaimīgo sievieti mierināt.

Viņa pate ari izrādīja lielu varonību un neraudāja
nevienas asaras. Lielā netaisnība, ko viņai ta-

gad nodarīja, sacēla viņā lielu nicināšanu pret var-

mākām un ar to mazināja viņas dvēseles mokas.

Kad nelaimīgā sieviete bij aizgājuse, mans

viesis man pateica, ka viņš ir nodomājis uz kādu lai-

ciņu aizlaisties, kamēr karstums pāries.
Es vēl vilcinājos ar savu gala nodomu. Man

ari nebija līdzekļu bēgšanai.
Otrā janvārī atgriezās soda ekspedīcija no Dvietes

un Bebrines puses. Viņa veda līdz dēļu rateļos zem

stipras apsardzības arestētos rīcības komitejas priekš-

sēdētāju Krapanu un kādu skolotāju, kura vārdu es

nedabūju zināt. Abi gūstekņi sēdēja ratos ļoti dziļi,
laikam bez maisa. Skolotāja seja bij asiņaina. Krapans
bij uz priekšu salīcis. Viņa sejā es asinis nemanīju.
Man likās, ka viņiem abiem bija rokas sasietas uz

muguras ...

Nu jau es pats pa logu dabūju redzēt kā rīkojas
ar gluži nevainīgiem cilvēkiem. Krapans savā rajonā
bija tikai mierinājis iedzīvotājus un tomēr viņu sodīja.

Pret pusnakti es dabūju ziņu, ka Krapans ar

skolotāju iemesti kādā pagrabā un viņus laikam rīt

nošaus
.

. .

Ilukstiešus vēl lika mierā. Sodītāji meta visapkārt
lielus riņķus, bet pilsētā nevienam nekā nedarīja. Šis

apstāklis mani maldināja. Es nevarēju saprast, kādēļ
mani nearestēja pašā pirmajā vakarā.
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Trešā janvāri soda ekspedicija aizbrauca uz Lašu

pagastu un uz citiem tās puses apgabaliem. Es jau

zināju, ka skolotājs Seržans ar savu kundzi ir aizbē-

guši un tiem mājās nejauši neuzbruks. Ko īsti soda

ekspedicija darīja Lašos, es nedabūju zināt visos sīku-

mos. Nu jau bija pārāk daudz visvisādu iespaidu un

visiem notikumiem nemaz vairs nevarēja spēt sekot.

Vakarā pie manis ieradās bēgļi no Bārbeles un

Vecmuižas — jaunēklis un jaunava. Pirmais bija

bijis rīcības komitejas sekretārs, pēdējā — tautas tiesas

loceklis. Viņi bij izsalkuši, noguruši un — tukšām

kabatām. Tikai savas dzīvības bij aiznesuši no soda

ekspedicijas nagiem.
Es ņēmos abus nabadziņus labi iepriecināt: no-

sēdināju aiz galda, noliku priekšā uzkožamos, iede-

dzināju eglīti, kas vēl stāvēja istabas kaktā no Ziemas

svētku nakts, un uzpūtu viņiem „pīlīti" (okarino), vai

spēlēju uz vijoles tautas dziesmas. Viņi atdzīvojās un

stāstīja man daudz briesmu nostāstu par sodu ekspe-

dīciju darbiem Jelgavas un Bauskas apgabalos. Man

atmiņā ļoti iespiedās nostāsts par kāda latvju zēna

„Janča" pēdējām minūtēm Jancis bijis ļoti brašs

puisis: liela auguma, skaists, spēcīgs un ļoti droš-

sirdīgs revolucionārs, mīļas, skaistas dabas cilvēks.

Viņam bijusi tik stipra dzīvība, ka dragūni nemaz

nevarējuši viņu nošaut. Viņš neļāvies sevi siet pie
staba, bet droši un kā stabs nostājies un saucis, lai

dragūni šauj. Pēc tam viņš sācis kliegt no pilnas
krūts: „Lai dzīvo Latvija! .

.
."

Norībējusi pirmā zalve
. . .

Lodes ķērušas Janča

krūtis. No ložu izurbtiem caurumiem strūkļojušas
puslokā uz visām pusēm spēcīgas, straujas asins

šaltis
. . .

Jancis nekritis pie zemes, bet apgarotu,
mazliet jau nobālušu seju un mirdzošām acīm kliedzis:

„Lai dzīvo Latvija! Lai dzīvo Latvija ..."

Visus lieciniekus pārņēmis liels brīnums par
Janča stipro dzīvību.
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Atskanējusi jauna komanda „Otru zalvi "
un

norībējusi otra zalve . . . Jancis sagrīļojies . . .
Atkal

jaunas asins strūklas šāvušās no viņa staltā stāva;
viņš izskatījies kā dzīvs asins fontāns un vēl izkliedzis:

„Lai dzīvo Latvija! Lai dzīvo latvju tauta! Lai

dzīvo
...

bet tad viņš sācis slīgt un smagi nogāzies
uz muguras pie zemes.

Viņa dziestošās smadzenēs vēl kvēlojusi pēdējā

apziņas dzirkstelīte un viņš mirstot nočukstējis sava

pēdējā sauciena pēdējo vārdu: «Latvija!" . . .

Visi zaldāti un visi apkārtnes iedzīvotāji ilgi
vēl runājuši par Janča lielo varonību un apbrīnojamo
dzīvības spēku . . .

Mani jaunie viesi pa nakti bija labi atspirguši
manā «drošajā" patversmē un bija gatavi tālajam

ceļam uz Maskavu
. . .

Es sagrabināju pa galda atvilkni un pa maķeli
■60 rubļu un tos iedevu viņiem tāļajam ceļam.

Ancans aizveda viņus uz staciju. Tā divas

latvju jauniešu dzīvības bija pavilktas uz priekšu.
Ceturtā un piektā janvārī ilukstiešus un soda

ekspedicijas zaldātus bija pārņēmis liels uzbudinājums.
Gluži negaidot pienāca ziņa, ka Asaru muižai

uzbrūkot revolucionāri.

Tas bija ■ gluži neticams notikums. No Ilūkstes

apriņķa iedzīvotājiem un turklāt vēl soda ekspedīciju
laikā to nemaz nevarēja sagaidīt. Šis bija solis, kas

līdzinājās ārprātam vai provokācijai. Uzbrukumam

muižai tādā brīdī, kad tautas masu kustiba gandrīz jau

apspiesta, nevarēja būt nekādas nozīmes, to nevarēja
sagaidīt no daudz maz apdomīgiem cilvēkiem.

Kā vēlāk noskaidrojās, masu gājienu uz Asaru

muižu bija sarīkojuši dignajieši no Slates apgabala,
jauna skolotāja Jāņa Staprana vadībā.

Neapdomīgais solis iesākās un beidzās gluži bēdīgi.

Staprans ar diviem biedriem pirmie iegājuši muižas

pilī un prasījuši, lai viņus ielaiž pie barona Valtera
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fon Vittenheima. Apkalpotāji pasacījusi, ka kungs nav

mājās. Staprans zinājis, ka kungs ir gan mājās un

tāpēc stingri pastāvējis uz to, lai laiž ar viņu runāt.

Sulainis devis muižas īpašniekam padomu, lai viņš
sarunājās caur durvīm. Saruna iesākusies. Šinī pašā
brīdī barona organizētā apsardzība uzbrukusi Stapranarn

un viņa diviem biedriem un viņus visus trīs sagūstījuši,
Citi Staprana biedri, nevarēdami sagaidīt viņa atgrie-

šanos, iesākuši pili apšaudīt. Kas te devis rīkojumu
un kas pirmais iesācis šaut, palika nenoskaidrots.

Baronam jau agrāk bijis no kaut kādas drošas

puses paziņots par nodomāto «uzbrukumu", un viņš

bija noorganizējis muižā stipru aizstāvēšanos. Bijuši
sanākuši no kaimiņu muižām muižnieki, mežkungi,
viņu palīgi un citi. Tie visi ar šautenēm apbruņoti
jau gaidījuši pils otrā stāvā, kur viņus no apakšas lodes

nevar tik viegli ķert, ja viņi nestāv pie loga visā augumā.
Atnākušais latviešu pulciņš bija viegli atsists.

Otrā dienā no Ilūkstes jau ieradusēs Asaros soda ekspe-

dicija.
Pirms šī, tā dēvētā uzbrukuma Asaru muižai,

soda ekspedīcijai nekur nebija ne mazākā iemesla par
kaut ko iedzīvotājus sodīt: visi izdarītie sodi bija tikai

varmācība no sodītāju puses. Tādēļ ari paši sodītāji
atradās ļoti neveiklā stāvoklī. Viņiem bija jāklausa
tikai baronu ziņojumiem un pēc tiem jāsoda...

Asaru notikumi pavisam pārvērta soda ekspedicijas
psicholoģiju. Uz tiem nu varēja atsaukties. Nu so-

dītāji aizbrauca no Ilūkstes ar lielu troksni un sašu-

tumu un pat paņēma divus lielgabalus līdz. Visi tie

apgabali, kas vēl nebija sodīti, kā ari Ilūkste, nu gaiši
saprata, ka sodi nu būs vēl bārgāki. Likās šo apgabalu
iedzīvotāji nu pieplaka pie zemes.

Tā kā svešie dignajieši, kas bij ieradušies Asaru

muižā, jau pirms soda ekspedicijas atnākšanas bija

paspējuši aizbēgt un izklīst pa mežiem, tad viss sodī-

tāju dusmu smagums krita uz Stapranu un viņa diviem
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biedriem. Tos dragūni vispirms briesmīgi sasituši un

tad aizveduši uz Šlossbergas muižu un iemetuši pagrabā.
Par pašu Asaru rīcības komiteju, laikam pēc

agrākas norunas, baronas Valters fon Vittenheims bija
devis labu atsauksmi. To soda ekspedicija nemaz

neaiztika.

Sagūstīto skolotāju Stapranu, vedot uz Jēkabmiestu,

ceļā starp Zosu muižu un Jēkabmiestu uz meža līnijas
nošāvuši. Kas notika ar viņa diviem biedriem, es ne-

dabūju noskaidrot.

No visām sodu ekspedīcijām, kas trakoja Ilūkstes

apriņķī, visnegantākā bija Subates grupa ar policijas
pristavu baronu Vitinghofu-Šēēlu priekšgalā.

Kāds ziņojums par šīs grupas gājienu uz Rubenes

pagastu var noderēt par panīkušā policijas baroniņa
viltīgās un neģēlīgās dabas raksturojumu.

Vitinghofs-Šēēls ieradies Rubenes pagasta namā

ar 75 dragūniem un 2 lielgabaliem.
Bijis saziņots viss pagasts, lai sanes ieročus.

Ekspedicijas vadonim jau bijušas rokās visas ziņas par

«vainīgajiem un sodāmiem". Šīs ziņas viņš ņēmis
gan no policijas spiegiem, gan no zemas, tumšas dabas

cilvēciņiem, kas savu biedri nodevuši par labu atlī-

dzību vai viņam atriebdamies. Kā pierādījums, par

kādiem sīkumiem ir apmeloti cilvēki, kas nemaz nav

piedalījušies revolucionārā kustībā, var noderēt atgadī-
jums ar Rubenes muižas vagari Pontagu. Viņš kādam

zemam tipam aizliedzis pļaut govīm zāli muižas grāv-
jos. Par to nu šis tips paziņojis policistam Vitinghofam-

Seelam, ka v a g ar i s Pontags aizvedis no Kaldabruņas
skolas uz Izabeles muižu pie muižas nomnieka Kli-

moviča aģitatoru Vācieti no Rīgas.
Paziņojums gan bijis tiktāļ patiess, ka vedējs ir

bijis Pontaga zēns Pēteris, bet ziņotājs sagriezis vainu

uz tevu, lai tam atriebtos.

Vitinghofs-Šēēls tūliņ pavēlējis dragūniem atvest

uo Rubenes muižas pārklaušināšanai vagaru Frici



82

Pontagu un bijušo pagasta skrīveri, rīcības komitejas
sekretāru Pēteri Šotnieku. Pristavs Vitinghofs-Šēēls
bijis tāds neģēlis, ka cenzdamies arestētos pataisīt par

vainīgiem, apzinīgi sagrozījis viņu un ari liecinieku

izteikumus.

Vagaris Pontags pie pārklaušināšanas izteicis, ka

viņš nav vedis aģitatoru Vācieti uz Izobeli, bet tanī

dienā braucis sava kunga Klimoviča uzdevumā uz •

Debesnicu pie mežkunga Telepņeva.
Vitinghofs nu iesaucis Klimoviču un iesācis viņu

pārklaušināt otrreiz. Viņš pēkšņi uzsaucis Klimovičam:

„Kadēļ jūs melojāt?! Pontags nupat izteica, ka

viņš ir vedis pie jums aģitatoru Vācieti.
.

Klimovičs nobālējis un paskatījies uz Pontagu.
To Vitinghofa viltība ari tiktāļ pārsteiguse, ka kādu

zekundi viņš gluži apjucis.
Klimovičs savā apmulsumā nokavejees atbildēt

un pa to laiku viņa vagaris Pontags atjēdzies un

iesaucis starpā:

~Pristava kungs! Jūs jau manus vārdus sagro-
zījāt pavisam otrādi. Es teicu, ka tanī dienā Klimo-

viča kungs mani aizsūtīja uz Debesnicu un es neesmu

vedis Vācieti.
.

."

Nu ari Klimovičs iesaucies:

„Jā, jā: tas ir taisnība. Es sūtiju Pontagu uz

Debesnicu".

Nu Vitinghofs sagrābis nagaiku, pacēlis to pret

Pontagu un saucis, lai viņš nejaucas starpā.
Tomēr Pontaga un Klimoviča stāvoklis nu bijis

glābts un viņu izteikumus Vitinghofam nav izdevies ļ
sajaukt.

Vitinghofs licis vagari Pontagu un Šotnieku pa-
turēt arestā. Pontagam izdevies pa logu palūgt kādu ļ
paziņu, lai tas par notikušo pasaka grafa Plater-Zie-

berga pilnvarniekam Lutcam un lai lūdz Lutcu izpestīt
Pontagu un Šotnieku.

Lutcis tanī pašā dienā vēl atsteidzies pie soda
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no piedzīvojumiem jau zinājis, ka arestēto tiešā un

steidzīgā sūtīšana „uz Daugavpili" nozīmē viņu nāvi.

Vitinghofa sūtītie zaldāti bieži vien dabūjuši slepenu
pavēli arestētos ceļā nošaut.

Lutcim bijuši tikai tikdaudz panākumu, ka Viting-
hofs atļāvis otrā dienā vest abus arestētos uz Šloss-

bergu pie dragūnu rotmistra.

Lutcis pats braucis līdz. Rotmistrs ilgi nepie-
kāpies un pastāvējis uz to, ka abi arestētie jāved
pirms uz Daugavpili un tad uz Jēkabmiestu pie ģene-
rālmajora fon Venta. Beidzot rotmistrs, pazīdams
Lutci kā politiski abzoluti uzticamu cilvēku, bijis ar

mieru atlaist Pontagu brīvā pret 500 rubļu lielu dro-

šības naudu; bet kad tik liela zuma nav bijuse ne

Pontagam ne Lutcim un pēdējais naudas vietā ieķī-
lājis savu pilnvaru. Rotmistrs piekāpies un atlaidis Pon-

tagu līdz jaunam aicinājumam.
Šotnieks tomēr ticis aizvests uz Daugavpili, bet

i rio Slossbergas sūtītie dragūni nav vis vairs viņu ceļā
šāvuši. Viņš nosēdējis Daugavpils cietumā 7 mēnešus

un tad atlaists brīvā. Pontagu nekad vairs nav sau-

kuši priekšā. Tas pierāda, ka viņš nemaz nav bijis

ļ iejaukts revolucionārā kustībā, bet Vitinghofs-Šēels
gribējis viņu gluži nevainīgu dabūt pie malas, lai

varētu pierādīt, ka viņa apgabalā ari ir bijuši kādi

revolucionāri.
Par Asaru muižas trača drīzo likvidēšanu mēs

tūliņ dabūjām Ilūkstē no žīdiem visjaunākās ziņas.
Tā kā Ilūkstes apriņķī soda ekspedicijas nekur

neuzdūrās ne uz mazākām pretisķibām, tad soda gā-
jiens apriņķī jau tuvojās savam galam.

Vēl atlika Ilūkste
. . .

Sodītāji jau nu pazina visus apkārtnes apstākļus.
No ārpuses dragūni vairs nevarēja sagaidīt nekādus

traucējumus. Viņi nu varēja droši saimniekot pa Ilūksti,
kā tik paši vēlās.

83



84

Soditāju burvju riņķis savilkās ap mani arvieoļ
cietāk

. . .

Pēc visām ziņām, par ko sodīti gluži nevainīgi
cilvēki ārpus Ilūkstes, es gaiši sapratu, ka mani dzīvu

vairs neatstās. Līdz tam brīdim nu vairs nevarēja
skaitīt dienas, bet stundas

. . .

Nu bija jāmēģina izbēgt.
Pēc tam, kad es biju atdevis jaunājiem bēgļiem

60 rubļu, man palika tikai 5 rubļi. Ar tiem nebij ko

iesākt, bet izeja bija jāatrod. Pa istabu staigādams es

ātri sadomāju plānu: palūgt Dezenu atvēlēt savam

rakstvedim izpildīt manu amatu zem viņa uzraudzības,
kā ari aizņemties no viņa druzciņ naudas un braukt

uz Jelgavas Apgabala tiesu dabūt2 mēnešu atvaļinājumu
Tādā ceļā es varēju pazust gluži legāli, ar tiesas

atvēli kabatā.

Dezens piekrita maniem plāniem un aizdeva man

25 rubļus.
Nu tik vēl vajadzēja tikt ārā no Ilūkstes

. . .

XVII.

Bēgšana.

Septītais janvāris bija mana kritiskā diena. Sods

ekspediciju nodaļas jau atgriezās viena pēc otras pil-
sētā. Kam no pilsētniekiem nu stāvēja soda reize

priekšā, to katrs saprata. Par jaunājiem naudas lasi'

tājiem un par vietējo aģitatoru, kas pēc oktobra ma-

nifesta tik neizdevīgi sarīkoja iebraukušājiem zemnie-

kiem mītiņu uz tirgus lauka, — jau čukstēja, ka viņi

aizlaidušies. Es priekš pusdienas kādas trīs reizes

«mierīgi" pastaigājos pa pilsētu, lai mani visi redzētu

ka es ne domāt nedomāju bēgt. Bet visi žīdi, kas

mani redzēja uz ielas, paskatījās uz mani ļoti savā-

diem skatiem un izstieptām sejām, un kad biju pagā-
jis viņiem garām, viņi vēl pagriezās uz manu pusi ut

noskatījās man pakaļ ...

Es labi sapratu šos skatus:
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viņi skatījās uz mani, kā uz nāves kandidātu un ne-

varēja saprast, kādēļ es neesmu aizbēdzis . . .
Ne-

viens šodien ar mani vairs nerunāja . . .

Diena man izlikās nepanesami gara...

Ap sirdi es sajutu fiziskas sāpes; mute un rīkle bieži

vien bija gluži sausas un lūpas sāka sprāgot . . .

Pusdienu es ēdu „ļoti mierīgi", lai to redzētu

mana saimniece, bet gaļai bija pakulu garša un ku-

mosi spraudās kaklā.

Es nevaru teikt, ka es būtu sajutis bailes no

nāves: ne, bet viss mans ķermenis bija kā samalts
. . .

No Dezena jau biju atvadījies vakar. Šodien es

nu tik pateicu par saviem bēgšanas nodomiem Grāvi-

tim. Es viņu lūdzu pateikt Ancanam, ka vakarā var-

būt būs jābrauc uz Liksnas staciju un, lai Ancans

nebaidītos, ka noteikums „varbūt" viņu var aizturēt

no brauciena ar citu pasažieri un galu galā vēl atstāt

bez braucēja un peļņas, — samaksāt viņam uz priekšu;
tikai neteikt, kas

„
varbūt" brauks.

Pulkstens jau bija četri pēcpusdienā. Izbraukt

man vajadzēja tikai 9 vakarā. Vēl bija jāgaida piecas
briesmīgas stundas . . .

Es gan staigāju pa istabu, gan mēģināju mierīgi
nosēdēt uz divana, bet ausis un sirds arvien klausījās,
vai tik nebūtu dzirdami mana dzīvokļa tuvumā zirgu
pakavu klaudzieni jeb daudzu kājnieku soļi.

Šī klausīšanās un uzmanība briesmīgi nogurdi-
nāja

...
No liela noguruma galvā sāka dunēt un

acis vērās cieti. Man mācās virsū žāvas, bet miegs
nenāca.

Pilsētiņa bija tik savādi klusa un drūma. Visi

gaidīja soda darbu iesākumu. Kādi būs Ilūkstē šie

soda darbi un kurš būs pirmais upuris, to neviens

labprāt negribēja uzminēt . . .

Jau bija pienākusi laba satumsa. Pūta ass vējš
un sāka putināt. Man nu bija jāsāk posties ceļā, kas

2in uz cik ilgu laiku; bija jāsagatavo ceļa maizīte
...
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Bet kā to lai izdara bez saimnieces ziņas. Viņas!
rokās jau bija visi uzkožamie un maize.

Es nosēdos pie galda, sāku itkā rakstīt, kā tasi

agrāk mēdza būt, un tad pasaucu saimnieci un līku I
izvārīt vakariņām 4 olas. Tas pēc manām domām!

bij uzkrītoši. Es nekad neapēdu vairāk pa 2 olām, I

un šoreiz nu četras. Tādēļ es sāku lielīties saim-l
nieces priekšā ar labu ēstgribu. Anna paskatījās uz

mani tā savādi un noteica :

„Es vakariņām jau sagatavoju siļķu pudiņu. Labs

pudiņš. To jūs tā labprāt ēdat. Lai olas šoreiz

paliek."
„Ne, bet man gribētos ari olas," es apgalvoju.
Anna izgāja ķēķī, bet tūliņ atgriezās un pa-

ziņoja :

„Man tikai divas olas mājās. Es aiziešu pie
daktera saimnieces atnest vēl divas

. .
."

Tas nu man nemaz nebija pa prātam. Mani pār-

ņēma tāda sajuta, itkā Anna varētu kaut ko izpļāpāt
par maniem nodomiem. Šī bija neprāta sajūta. Anna

taču itin nekā nezināja no manas gatavošanās uz ceļu,
Bet man tomēr likās, itkā viņa lasītu manās sma-

dzenēs.

Es atrunāju Annu neiet pie daktera un apmieri-
nājos ar divām olām.

Anna izgāja ķēķī. Es paliku viens ar savām

ceļa domām un iesāku soļot pa istabu.

„Tikai tikt ārā no šī savilktā maisa! Tad būs

labi. Vienlīdz daudz uz kurieni
. . .

Pirms uz Rīgu

un tad uz Jelgavu pie apgabaltiesas dabūt atvaļinā-
jumu ..." es sevī čukstēju un, sakrampējis rokas,

palauzīju pirkstus.
Pie durvīm sāka dauzīt. Man likās, ka ļoti

stipri. Sirds ātri salēcās un galvā iešāvās domas:

„
Varbūt jau dragūni ..."

Es aizturēju elpu un klausījos, vai nav dzirdāma

daudzu cilvēku mīņašanās gar durvīm. Vējš svilpoja
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gar pažobeli. Atkal atskanēja trīs sitieni pie durvīm,
bet tie jau skanēja tā pabailīgi. Es piegāju pie dur-

vīm uz pirkstu galiem un vēl paklausījos . . .
Atkal

tikai vējš vien šņāca gar nama sienu un kailās liepas
zaros. Ne mazākā cilvēku kustība nebija dzirdama.

„Nebūs vis dragūni," es nodomāju un tad klusi

iejautājos :

„Kas dauza pie durvīm ?"

„Grāvīts," tikpat klusi skanēja atbilde.

Es steidzīgi atvēru durvis. Līdz ar vēja grūdienu
un sniega puteni tumšs stāvs ievirzījās durvju vērumā

un čukstēja:

„Ancans gaidīs pie manām durvīm jau pulkstens

astoņos . . .

Braucat drīzāk prom, kaut ko runā par

jaunu dragūnu ienākšanu no Liksnas puses . . .
Var-

būt pa nakti ari vairs nelaidīs ārā . . .*

„Vai patruļas nav uz ielām ?" es tikpat klusu

iejautājos.
.

„Vēl nav
...

Nu ar Dievu. Es iešu. Varbūt

kāds mani izspiego . .
."

Grāvīts aizgāja un es klusiņām aizvēru durvis.

Man likās, ka simtām ausu nu klausās uz manu kluso

durvju rībienu.

Pulkstens bija tikai pusseptiņi . . . Nepanesami
lēni vilkās minūtes

...
Es būtu jau aizgājis pa

tumsu uz klaju lauku, lai tik kā nekā atsvabinātos no

nomocošās gaidīšanas; bet es baidījos to darīt. Man

likās, ka tūkstošām acu tumsā man tūliņ uzglūnēs un

nākot atpakaļ mani vajātāji mani notvērs.

Labu brītiņu es atkal staigāju pa istabu no viena

stūra līdz otram, krustīm un šķērsām un atkal skatījos

pulkstenī. Tikai 10 minūtes bija pagājušas . . .

Vajadzēja kaut ko paņemt līdz tāļajā ceļā: drē-

bes, veļu; bet es nedrīkstēju kravāties gar drēbju skapi,
lai saimniece netaptu uzmanīga.

Paslepus, zagšus man tomēr izdevās iesiet aiz-
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sainī divus palagus, četrus kreklus un kabatas lakati-

ņus. Šis darbs man ari pakavēja laiku.

Pulkstens septiņos es jau lūdzu, lai man padod

vakariņas. Tas ari bija tā uzkrītoši. Citām dienām

es ēdu vakariņas pulksten astoņos, bet šodien par ve-

selu stundu agrāk.
Anna man atbildēja, ka vēl neesot vakariņas ga-

tavas, bet viņa pasteigšoties.
Nu patiešam uz reizi bija dzirdami Annas stei-

dzīgie soļi no ķēķa galdiņa līdz plītei un atkal atpakaļ.
Šie steidzīgie soļi atkārtojās vairāk reižu

.
.

.

Es atkal piesteidzos pie skapja, izņēmu savu

melno svārku uzvalku un vēl vienu pelēku kārtu.

Drēbes es noliku gultā un apsedzu ar mēteli.

Es vēl nedrīkstēju tās iesiet aizsainī. Man bija bail,
kad tik Anna nejauši neienāk man kaut ko prasīt un

neierauga noliktās drēbes.

Izcilātās drēbes varētu viņu uzvest uz kādām

domām.

Es izgāju ēdamistabā un sāku staigāt ap galdu,
gaidīdams vakariņas.

Anna ienesa un nolika uz galdu traukus un ķēķī
atpakaļ steigdamās uz mani paskatījās.

„Kadēļ viņa paskatījās uz mani?" man iešāvās

galvā ātras domas.

„Kad tik nu neatnāktu daktera ķēkša un neie-

sāktu ar Annu tērzēt", mani mocīja jaunas domas.

Agrāk tas bieži atgadījās. Es ēdu vakariņas agri,
dakteris vēlu. Viņa saimniece bija brīva pa manu

vakariņu laiku un aiz gara laika nāca pie manējās,
nn mana saimniece atkal mēdza iet uz daktera ķēķi
pa viņu vakariņu laiku

. . .

„Šovakar tas būtu man par lielu kavēkli", es

turpināju domas, «daktera meita varētu ierasties taisni

tad, kad man nu ir jāsaka Annai, ka es izbraukšu, un

tad nu mana aizbraukšana nāktu zināma dakterim, un

tad varbūt pēc 5 minūtēm apriņķa priekšniekam . . .
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un tad
. . .

soda ekspedicijas priekšniekam un
.

.
.

nu man būtu ceļi cieti ..."

„Bet nemaz neteikt, ka es aizbraukšu uz kādu

dienu, es ari nevaru
. . .

Mana slepenā nozušana jau
būs bēgšana ...

To jau pēc pārs stundām zinās

dakteris un ari soda ekspedicija, un mani droši no-

tvers Liksnas stacijā ..." es nomociju sevi ar dedzī-

gām domām un staigāju pa plānu ap ēdamo galdu.
Man ienāca prātā, ka šī daudzā staigāšana pa

istabu ari ir uzkrītoša un es apsēdos pie galda un

sāku bungot ar pirkstiem pa galdu zaldātu soļošanas
bundžiņu taktā

.
.

.

Anna uzlika vakariņas uz galda un es iesāku

ēst
. . .

Tiklīdz Anna bija pa durvīm ārā, es nogriezu ga-

baliņu maizes, steidzīgi uzsmērēju sviestu, ietinu abas

olas kopā ar maizi papirī un noliku aiz patvāra ēnā.

Tā nu bija mana tāļā ceļa maizīte
. . .

Es pamēģināju Annas pudiņu. Tas vēlās vien

pa muti un viņam bija vecu rudzu salmu garša.
Varbūt es nodabuju uz leju kādus četrus ku-

mosus
...

Kaklis bija gluži aizžņaugts un barība

pretīga.
Es klausījos un klausījos uz katru mazāko ielas

troksnīti. Brīžiem mani pārņēma cieta pārliecība, ka

dragūni tūliņ būs pie durvīm un viss būs

par vēlu ...
Pulkstens bija pusastoņi.
Anna ienāca un palūkoja, kā man garšo vaka-

riņas pēc manas lielās ēstgribas, par kuru es ru-

nāju, likdams vārīt 4 olas
...

Viņa palūkojās uz mazo robiņu siļķu pudiņa
trauciņā, palūkojās manī un gribēja iet ķēķī.

Nu es viņu atsaucu atpakaļ un īsiem vārdiem

paziņoju, ka es braucu uz Rīgu uz kādām kā-

£ām un būšu pēc 2 dienām mājās.
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„Labi, labi," Anna atbildēja, «laimīgu ce|u!" bet

viņas balss skanēja tā savādi, tā drūmi.

„Tikai to nevienam nesakiet, ne šovakar, ne

rīt," es vēl piekodināju; „man bez tiesas atvaļinājuma
nav brīv aizbraukt no amata vietas. .. Nestāstāt dak-

tera saimniecei, ja viņa šovakar atnāk..."

Tikdaudz man nu bija Annai jāteic, citādi es

nevarēju bez slepenas bēgšanas tikt ārā no mājām.
Anna stāvēja ķēķja durvīs un klausījās.

„Kam es ko teikšu ~. Es nevienam nekā ne-

teikšu un nekur neiešu..." viņa mani pārliecināja un,

kā man likās, tiešām saprata, ka es bez atvaļi-
nājuma nedrīkstu aizbraukt...

„Man ļoti jāsteidzas: drīz aizies vilciens," es

vēl pasacīju Annai un nu sāku rīkoties tik steidzīgi,
itkā nams man grūtu virsū. Nu es iznesu savas no-

liktās ceļa drēbes un tīšām ietinu Annai redzot, lai

nu viņa pārliecinātos, ka es patiešām ņemu līdz tikai

svētku uzvalkus un nekā vairāk.

Anna stāvēja visu laiku pie ķēķa durvīm, kā

sasaluse, un nekā nerunāja.

„Ja nupat atnāktu daktera saimniece, nelaižat

viņu iekšā... sakāt: nav vaļas," es steigdamies vēl

izgrūdu un aizsainīti aizsiedams, klausījos, vai tik nav

kādi soļi dzirdami ārpusē uz ielas...
„Kad tik nu tiktu ārā!... Kad tik ārā!... Vēl

dažas zekundītes ...!" Caur galvu urbās svelošas

domas un mēle un kaklis žuva, un lūpas bija sau-

sas, kā bērza tāses gabals.
„Labāk būtu iziet caur ķēķa durvīm, tad caur

dārzu... gar pilsētas skolu un pa ielas otru pusi uz

leju..." man iešāvās prātā labas domas, „bet ne: to

nevar. Ko tad domās Anna. Tas būs uzkrītoši..."

es atkal atmetu jaunās domas.

Pārāk steidzīgi es apvilku mēteli, paķēru savu

aizsainīti un piesteidzos pie durvīm. Dzīvoklī un uz

savu iedzīvi es nemaz vairs neatskatījos atpakaļ. Pie
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durvīm es uz zekundi apstājos un paklausījos ielas

troksnī. Šalca stipris vējš un pret durvīm cirtās vēja
dzītie un griestie sniega kristalīši. Nekā cita es ne-

dzirdēju ...
Sirds briesmīgi dauzījās pa krūtīm. Man likās,

ka pat Anna to var dzirdēt.

Pārāk klusi es atslēdzu durvis, klusiņām, gan-

drīz čukstēdams, pasacīju Annai ardievas un kreisā

padusē iespiedis savu nesāmo izgāju ārā. Ass vējš
un sniega putenis man iesitās sejā. Mans skats

urbās caur tumsu uz vienu un otru pusi un meklēja
paslēpušos spiegus ...

Nekur nekā aizdomīga es nevarēju ieraudzīt...
Nu es ar labo roku sacēlu uz augšu mēteļa ap-

kakli, noliecu galvu, pārāk steidzīgi, gandrīz vienā lē-

cienā pārlēcu uz ielas otru pusi un gāju pa otru tro-

tuāru uz leju ... Savus soļus es nemaz nemanīju un

nedzirdēju. Man likās, ka zeme klusi līgojās zem

manām kājām.
Cilvēku uz ielas bija maz, un ja kāds nāca pretīm

gar manu pusi, es labā gabaliņā jau pārgāju uz ielas

otru trotuāru.

Netāļu no Grāvīša dzīvokļa pie sklandām stāvēja

piesiets Ancana mazais, pelēkais zirdziņš. Pats Ancans

nemaz nestāvēja pie zirga, lai neizaicinātu kāda ziņ-
kārīgā jautājienus; es viņu satiku sēdam Grāviša pulk-

steņu veikalā. Viņš jau pats saprata bez teikšanas

manu stāvokli un rīkojās uzmanīgi.
Ar liekām runām mēs laiku nekavējām. Grāvīts

mani pavadīja līdz tumšajam priekšnamam; tur mēs

sirsnīgi un steidzīgi atvadījāmies ...
Vairāk mēs savā mūžā netikamies; viņš pēc pārs

gadiem nomira dilonī.

Ancans paņēma manu aizsainīti, aiznesa un ielika

ragūs un zirdziņu steidzīgi atraisījis brauca viens pats
no pilsētas ārā. Es lēniņām, itkā pastaigādamies gāju

lAņam pakaļ.
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Uz dzirnavu tilta man nāca pretim trīs dragūni

slī plintēm. Es paliku stāvam, pagriezies atpakaļ uz

pilsētas pusi un skatījos tumsā, itkā es kaut ko no-

vērotu.

Dragūni cieti paskatījās manī; bet nogāja garām.
Aiz dzirnavu kalniņa ārpus pilsētas es panācu

Ancanu un iesēdos viņam blakus. Viņš stipri savilka

grožus un mazais zirdziņš sāka ātri rikšot.

Es uzelpoju atviegloti un nu tik sajutu saltā

ziemeļrītu vēja glāstu. Šis glāsts man bija tik patī-
kams un atvēsināja karsto galvu ...

Tomēr mēs abi ar Ancanu skatījāmies tumšā uz

priekšu un novērojām katru mazāko kustību
...

Drīz mēs ieraudzījām kustamies mums pretim
daudz melnu ēnu.

„Vai tie tik nebūs dragūni?" es čukstēdams

iejautājos.
„Pulka gan kustās," Ancans domīgs novilka un

uz priekšu saliecies skatījās ļoti uzmanīgi starp sniegu
un padebešu tumsu.

«Braucat lēniņām uz priekšu," es čukstēju, „es

iešu pamazām atpakaļ un kad dragūni būs pagājuši
man garām, es jūs steidzīgi panākšu".

Es ātri izkāpu no ragūm un soļoju atpakaļ uz

pilsētas pusi, arvien atskatīdamies tāļumā uz tumšajām
ēnām. Ēnas ātri tuvojās. Drīz es jau skaidri redzēju,
ka man brauc pakaļ kaut kādi vezumnieki.

Man pabrauca garām kādi astoņi ceļavīri, pēc
apģērbiem spriežot — zemnieki, un es griezos atpakaļ
un drīz panācu Ancanu, kurš apstājies mani gaidīja.

Ceļā mēs vairs neatdūramies ne uz kādiem ka-

vēkļiem.
Liksnas stacijā es pastaigājos ārā pa tumsu. Ancans

nopirka man biļeti un zirdziņu piesējis iegāja iekšā

■apsildīties.
Drīz pienāca vilciens un es gar stacijas ēkas galu

izgāju uz platformu un steigšus iekāpu otrās klases vagonā.
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Šoreiz es atzinu par vajadzīgu braukt otrā

tāpēc ka pret otrās klases pasažieriem dragūni izturējās
laipnāki un tos tā nekratīja un netirzāja, kā braucējus
trešajā klasē, kurus viņi gandrīz visus turēja par re-

volucionāriem.

Šīs ziņas man jau bij agrāk ievāktas.

Rīgā es pārsēdu uz Jelgavas vilcienu un pēc
stundas biju Jelgavā.

Pulkstens jau bija 10 rītā.

Apgabaltiesā man izpalīdzēja priekšsēdētāja sekre-

tārs Timuks. Viņš mani pieteica priekšsēdētājam
pašu pirmo.

Priekšsēdētājs Stremauchovs bij īsts Pēterburgas
krievu „barins", bet Baltijas muižnieku niķi viņam bija
pretīgi.

Viņš man iejautājās, kāds gars valdot Ilūkstē.

«Tur nemieru nebija," es īsi atbildēju.
„Ja, tur kluss stūris," Stremauchovs piekrita.

„Bet ari daudzos citos Baltijas apgabalos nebija
tādu nemieru, kā to iztēloja vācieši," viņš turpināja.

«Baltijas vācieši ar sevišķiem politiskiem nolūkiem

pārspīlē latviešu kustību un cenšās viņus iztēlot val-

dības un Pēterpils augstākās sfērās par lieliem noziedz-

niekiem," es piemetināju.

„Ak šie sasodītie baroni!" priekšsēdētājs vaļsirdīgi
izsaucās, «viņi tagad atnes lielu nelaimi visai zemei

ar savu briesmīgo politiku..."
Tāds priekšsēdētāja uzskats atviegloja manu stā-

vokli. Es tūlīņ pārgāju uz savu lietu.

«Es, ekselence, lūdzu atvaļinājumu uz vienu mē-

nesi un gribu braukt uz Maskavu," es ierunājos.

«Ak tā, nu ja, saprotams. Cilvēks jau nogurst
ari šaīs grūtajos laikos," priekšsēdētājs piekrita un

tikai vēl iejautājās:
«Vai raports jums ir klāt?"

«Jā, un es jūsu sekretāram ari jau ziņoju sava
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lūguma saturu", es ātri atteicu un pasniedzu priekš-

sēdētājam raportu.
Viņš papiri nemaz nelasīdams, pagrieza loksni

iesānis un uzrakstīja uz svabado vietu.

„
Atvēlu."

Nu man kā lietuvēns novēlās no pleciem. Es

steidzīgi atvadījos no priekšsēdētāja un ātriem soļiem
izgāju pie Timuka.

Pēc 20 minūtēm man jau bij atvaļinājuma ap-
liecība kabatā un es steidzos uz vilcienu, kas 3-jos
aizgāja uz Rīgu. Vilciens nāca cauri no Liepājas un

Muravjovas stacijā bija pārsēdušies daudzi pasažieri,
kas brauca no Prūsijas robežas puses.

Pēc Jelgavas tūliņ iesākās vilciena kratīšana.

Žandarmi un dragūni gāja pa vagonu tik steidzīgi un

nekaunīgi, kā miesnieki pa lopu kūti. Katru pasa-

žieri, kurš viņiem tā vai citādi izlikās būt šaubīgs,
viņi pamatīgi izkratīja un izskatīja viņa dokumentus.

Uz žīdiem ar tuklām spekulantu sejām viņi bija

sevišķi kāri. Katra tāda žīda rokas somiņas, maisiņus
un kabatas pamatīgi izrevidēja. Šīs medības atnesa

žandarmiem un dragūniem labas lomas: no viena žīda

aizsainīša izvilka 18 zelta pulksteņus ar visām ķēdēm,
no otra 4, no trešā trīs v. t. t.

Tuklie žīdi locijās, klanijās, dievojās, ka pulk-
steņi ir viņu radinieku manta vai iepirkta prece; bet

tas viss nekā nelīdzēja. Žandarmi labi pazina kontra-

bandi un atņemtie pulksteņi nogrima un palika kratī-

tāja kabatās. Nekādus protokoļus nesastādīja un žīdi

bija laimīgi, kad tik viņus pašus vēl atstāja brīvus.

Pulksteņus un citas zelta lietas zvejojot žandar-

miem un dragūniem bija omulīgas sejas, bet tiklīdz

viņi iegāja trešājā klasē, viņu sejām itkā pārvilkās
ļauna nikna maska un viņi sāka medīt revolucionārus

un bēgļus. Daži slepeni turēja burtnicās ģīmetnes un

tās salīdzināja ar vienu un otru pasažieri. Ja aizdomās

kritušais to pamanija, viņš pietvīka un uzbudinājās
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un vēl vairāk grieza uz sevi vērību. Dažus latviešu

zemniekus žandarmi rupji iztaujāja un ar sevišķām
rupjām kustībām atprasija viņu dokumentus, lasīja tos

un grūda atkal uzrādītājam atpakaļ.
Neviens pasažieris nekā vairs neņēma ļaunā. Visi

bija pārbijušies un klusi, kā pelītes.
Es notālēm gāju žandarmiem un dragūniem pa-

kaļ no vagona vagonā un novēroju viņu izturēšanos

pret latviešiem.

Kādā vagonā ar troksni iedrāzās pretīm divi žan-

darmi no vagona otra gala un uzsauca šī vagona kra-

tītājiem.
Žigli mums pakaļ! Viens revolucionārs izspruka

pa durvim un nolēca no vilciena. Drīz būs Olaja
un no turienes jāsarīko viņa ķeršana! . ."

Visi žandarmi un dragūni ātriem, spēcīgiem so-

ļiem, piešus neganti trinkšķinādami, cits pakaļ citam

izgrūdās pa vagona durvim ārā. Zobiņi vien noklau-

dzēja gar durvīm dauzīdamies.

Olajas stacijā nu sacēlās žandarmu un dragūnu
barā liela kustība un viņi organizēja medības uz ne-

laimīgo izbēgušo revolucionāru
. . .

Pēc Olajas atkal turpinājās vagonu kratīšana.

Žandarmu un dragūnu netrūka.

Kad kratītāji ar savu griezīgo troksni bij izgājuši
no'vagona, visi pasažieri uzelpoja atviegloti.

Bet nevienu vairs neredzēju smaidam. Viss va-

gons nu bija tik pretīgi kluss. Tikai vienā, otrā va-

gona stūrī atskanēja cilvēku nopūtas .
. . Man likās

ka viens, otrs ievaitfās, kā lielās sāpēs . . .
Visi

briesmīgi cieta: cieta un baidījās par savu tāļāko lik-

teni; skuma un cieta par spīdzinātiem, nomocītiem un

nokautiem īstniekiem un mīļiem paziņām; cieta un

skuma par visas tautas briesmīgo likteni.

Trešās klases vagonā šo skumjo un bēdu sa-

grausto cilvēku vidū bija nepanesami smagi ap sirdi...
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Man ausīs sāka zvanīt savādas zvaņu skaņas,
kuras man izklausījās, kā cilvēku vaidi...

Šie vaidi, man likās, karājās gaisos vagonā un

ārpusē līdz pat padebešiem ...

Rīgā uz ļaužu pilnājām ielām es uz reizi novē-

roju cilvēkus ar gluži pretēju sejas izteiksmi: prie-

cīgie, iznesīgie un pašapzinīgie gājēji — bija vācu

tīpi; noskumušie un klusie bija — latvieši, kuri nu

visi, ar savu mantu, dzīvību un visiem saviem mīļa-
jiem īstniekiem atradās ģenerāļa Orlova briesmīgājā varā.

Pirmo naktsmāju bēgļa un nelegāla cilvēka ceļā
es atradu pie advokāta Jāņa Kreicberģa Torņakalnā.

Tas bija liels riskus — uzņemt savā namā no

soda ekspedicijas izbēgušu cilvēku; taču šo risku

Kreicberģis un viņa kundze uzņēma ar vislielāko laip-
nību. Viņi mani ielaida vienu pašu mazā klusā

istabiņā.
Man vajadzēja pakavēties Rīgā pāris dienu,

pirms saņēmu no brāļa Liepājā kādu mazumiņu nau-

das. No Jelgavas pārbraucis, es tūliņ telegrafēju
viņam, lai nu sūta, cik var. Taču tanī pašā dienā mans

maciņš uzreizi atkal stipri saplaka. Es atradu Rīgā kādu

māti ar mazu zēniņu, kuras īstnieki un visi labie pa-

ziņas jau bij aizbēguši un atstājuši viņu bez kapei-
kas. Es, cerēdams uz brāļa naudu, iedevu viņai 18

rubļus un nu man pašam palika tikai trīs rubļi.
Otrā dienā saņēmu pa telegrāfu no brāļa 50

rubļu. Tā bija vislielākā zuma, ko viņš varēja man

sūtīt. Viņš pats pelnīja tikai 50 rubļu mēnesī.

Trešā dienā es jau dabūju no tiesneša Dezena

vēstuli uz svešas adreses. Vēstulē bij īsi ziņots:
„Jūsu apstākļi ļoti slikti." Tas nozīmēja,
ka soda ekspedicija mani jau meklējuse un meklē tāļāk.

Tādos apstākļos es vairs nevarēju Rīgā palikt un

nākošā vakarā braucu uz Maskavu.

Visa mana ceļanauda bija tikai 53 rubļi, no

kuriem man jau tūliņ bija jāpērk dzelzsceļa biļete.
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Saprotams, es braucu otrā klasē, bet biļeti ņēmu
tikai līdz Daugavpilij. Otrā klase un īss ceļa gabals,
pēc manām domām, novērsa spiegu uzmanību.

XVIII.

Aiz dzimtenes robežām.

Pulkstens desmitos aizgāja vilciens uz Maskavu.

Pasažieru pat otrajā klasē bija neparasti daudz, un

viņi visi likās būt nejauši iemītnieki šinī klasē. Šīs

tipiskās latviešu sejas es senāk redzēju tikai trešajā
klasē, bet nu viņas bija pārceļojušas uz otro. Tas

man izlikās būt ļoti uzkrītoši un tādēļ vien jau otrā

klase vairs nebija nekāda droša patvērsme. Mums

„visiem" sakrita domas ...
Ari pasažieru gara stāvoklis bija gluži neparasts

Maskavas vilciena otrajā klasē. Senāk šo vakara vil-

cienu pārpildīj* visādi žīdu un krievu veikalnieki, un

viss vagons vārīt vārījās no viņu veikaliskām sarunām;
tagad turpretī viss vagons bija kluss un drūms.

Tikai rets, rets kāds ceļavīrs uzsāka valodu ar savu

blakamsēdēiāju. Latviešu tīpi klusēja un tūliņ aiz

Rīgas jau likās guļus.

Caur Vidzemi braucot,. es novērošanas nolūkā

uz kādu brītiņu iegāju trešajā klasē. Te es tūliņ uz-

dūros uz lielām nepatikšanām. Es iesēdos klusā

stūrītī un sāku novērot braucējus. Pa nelaimi šinī

vagonā vēl nebija kontrolētas biļetes. Drīz vien

ienāca vagonā konduktors, divi žandarmi, trīs dragūni
ar plintēm un viens bez plintes, tikai ar zobiņu un

nagaiku rokā. Nagaikai bij apkalts stirnas kaula

kāts un parastā pītā ādas pātaga ar apšūtu svina

bumbu galā. Šis dragūns bijā pirmais biļešu atpra-
sītājs. Viņš rupjā, pavēlošā balsī sauca uz visiem

un katra:

dnjieTbi! Jļaßafi CmteTbi! CKoptS!
)Khbo! ..."
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Es no sava tumšā stūra pasniedzu otrās klases I

biļeti. Niknais dragūns paskatījās uz biļeti, noliecās

un paskatījās man sejā un asi iejautājās:

„Kādēļ jūs braucat ar otrās klases biļeti trešajā?
Ko tas nozīmē?

„Es nokavējos un nepaspēju vairs ielekt otrajā

klasē, kura bija tāļāk no vokzales," es atbildēju.
"Tā—ā? Vai tas ir taisnība? Kas zin, kas

jums par nolūkiem. Tas tā dīvaini.. .■■

Taču tāļāk dragūns nekā nezināja teikt un ap-

klusa. Mana otrās klases biļete man vismaz bij at-

metusi to privilēģiju, ka mani dragūns sauca par

„jūs"; citus visus, par „tu".

Man pretīm vagona nodaļas stūrītī pie loga gu-

lēja kāds pusmūža vīrietis tumšās drēbēs, pēc ārēja
izskata Latvijas laucinieks. Es viņu jau atradu guļam
uz savām rokām, uz mazā galdiņa* pie palodzes.
Cepure viņam bija noslīdējusi uz vienu ausi. Viņš
bija cieti aizmidzis un stipri šņāca.

Dragūns, no manis nogriezies, viņam tūliņ

uzbļāva:
„Hy—y, jiaßan fjHjierb! Mero ,npbixHeiiib!...
Un iegrūda viņam ar dūri kamiesī. Gulētājs

iešņācās, bet neatmodās.

„A—a—axi>! Taicb Tbi Ta—aicb!!" dragūns
nikni ierēcās, kā zvērs, un pacēlis aūgstu līdz grie-
stiem savu apkalto stirnas kājas kaula nagaikas kātu

drāza no visa spēka ar to gulētājam pa galvu...
vienreiz, otreiz — trešreiz ...

Gulētājs briesmīgi satrūkās, ātri ierāva galvu ka-

miešos un iekaucās gari un nejauki:
A—a—a—ai!... Kas i—i—r?! Viņš izšāva

abas rokas gaisos ar izplēstiem pirkstiem un grābstīja
pa tukšu gaisu ...

Pa pieres labo pusi un labo vaigu

viņam plūda uz leju plata asins straume. Loga stūri

atgāzies viņš plati ieplēstām baiļu pilnām acīm, kā [
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ārprātīgs, skatījās uz dragūnu un vēl arvien grābstīja
ar izplēsto roku pirkstiem tukšu gaisu ...

Dragūns vēl vairāk reižu drāza viņam ar nagai-
kas kātu pa plikajām roku delnām un izplestājiem
pirkstiem.

Divi dragūni, kas stāvēja pirmajam aiz muguras,

ātri atsita plinšu atslēgas un pacēla un izstiepa plintes

pret nelaimīgā krūtīm. Viņi laikam domāja, ka viņš,
mkas pa gaisu cilādams, taisās sist viņu biedram.

Niknais dragūns nu tik vēl reiz ierēcās:

„Bmierb, cvKHH'b cbiHT>!"

Un nelaimīgais pasažieris nu tik saprata, ko no

viņa prasa, un ātri nolaida labo roku, iegrūda drebo-

šos pirkstus vestes kabatā un izņēma un parādīja biļeti.
Man aiz lielām dusmām uz neganto dragūnu

reiba galva un sirds sita krūtīs tik briesmīgi, ka es

domāju, ka tūliņ es beigšos ar trieku. Abās rokas

es biju savilcis dūrēs un nagus tik dziļi iespiedis
plaukstās, ka man vēlāk vēl otrā rītā sāpēja plaukstas.
Man vajadzēja saņemt visus gara spēkus, lai es sa-

valdītos un negāstos dragūnam virsū no mugu-
ras puses...

Es sapratu, ka es ar tukšām rokām nevaru no-

sist šo nelieti, kas bija lielāks un stiprāks par mani

un bija nobarojies, ka baroklis, klejodams un laupī-
dams pa latviešu sētām un lutinādamies pa baronu

muižām.

Es gluži nevarīgs atslīku atpakaļ vagona stūrī.

Mans nelaimīgais ceļabiedris smagi nolaidās uz

savu vietu un lakatiņu izvilcis slaucīja no sejas biezo

asins kārtu. Tad viņš ieslīka dziļi sola stūrī pie loga
un sakņubis uz priekšu zemu nolieca galvu un sāka

klusi raudāt... Viņa morāliskās ciešanas bija vēl

lielākas, nekā fiziskās sāpes.
Man iekāpa kaklā liels rūgtums un acīs spiedās

asaras...
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Es šo dragunu-neģēli labi sapratu. Viņš nesita

vis pasažieri, kam pēc viņa pārsteigšanās nebija biļetes,
bet ar nolūku sita latviešu zemnieku, kurš

pēc viņa domām bija revolucionārs. Dragūns uz katra

soļa tik meklēja iemeslu, kā un kur tik uzbrukt lat-

vietim, kuram viņš bij uzrīdīts, kā niknis asins doga ...
Viņš ari citās vagona nodaļās tāpat bļaustījās:
«JļaßaK 6njieTbi! Ckop'Bh ! >Khbo!

.
Visi ce-

ļinieki turēja savas biļetes rokās augstu paceltas, bet

pasi bija sarāvušies gluži maziņi, pieplakuši pie sa-

viem sēdekļiem un tik klusi, kā pelites.
Kad briesmoņi piešus un zobiņus žvadzinādami

bij izgājuši ārā, vagonā iestājās nāves klusums.

Tikai vilciens elsoja un brakšķēja nakts klusumā.

Es aizsteidzos uz savu vagonu. Tur visi izli-

kās guļam, bet aizmidzis bija tikai viens vienīgs vecs,

sirms žīds
...

Mana vieta bij uz apakšas sola pie loga. Man

pretim uz augšējā sola gulēja sirms vīrs, pēc sejas in-

teliģents laucinieks. Tas gulēja uz muguras un no-

modā mirkšķināja acis; brīžiem viņš pagrieza galvu
un paskatījās uz mani.

Bija jau ap pusnakti. Mēs tuvojamies Daugav-
pilij. Mans blakus sēdētājs apjautājās, vai es neiz-

kāpšot Daugavpilī; viņš vēlētos ieņemt manu vietu

pie loga.
Es ne labprāt atbildēju uz šo jautājumu; bet at-

bilde tomēr bija jādod. Es nu atteicu, ka man biļete
ir tikai līdz Daugavpilij un ka tur vokzalē mani sa-

gaidīs manas muižas pārvaldnieks ar saimnieciskiem

ziņojumiem. Ja es būšu vajadzīgs muižā, es atgrie-
zīšos vagonā paņemt savas lietas un palikšu Daugav-

pilī, bet ja nekādi apstākļi mani uz muižu neaicinās,

es braukšu v ē 1 „kādu gabalu . .

„Gan jau jums tas muižas pārvaldnieks
nemaz nebūs atbraucis pretim un nemaz jūs nebūsiet

„m uiž ā" vajadzīgi . . .
Laižat tikai tāļāk ...
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Mans sirmais pretimgulētājs, no augšas sola iro-

niskā balsī un tīrā latviešu valodā iemeta mūsu sarunā

un tad piecēlās sēdus un cieti paskatījās manā sejā
. . .

Veča vārdi darīja uz mani briesmīgu psicholo-

ģisku triecienu. Es aiz pārsteiguma gandrīz ieklie-

dzos. Es tomēr ātri apķēros un neatbildēju vecim ne

vārda; es uz viņu pat nepaskatījos. Tikai domās es ie-

saucos :

„Tu esi paša velna spiegs, kad tu lasi manās

domās un manā sejā . .

Vecis lēni nokāpa no savas guļas vietas, garlai-
cīgi pastaipījās un posās Daugavpilī atstāt vilcienu.

Es darīju to pašu, kautču gan manas ceļa lietas

visas vēl atradās vienkopus un man patiesībā nebij
ko gatavoties uz vilciena piestātni.

Vagona kurinātajam es koridori iedevu naudu,
lai viņš man nopērk biļeti līdz Maskavai.

Pie Daugavpils es tiešām izgāju no vagona un

pastaigājos pa platformu, itkā es kaut ko meklētu.

Mans vecais tīps ar visām savām ceļa lietām

iegāja pirmās klases zālē un tur apsēdās.
Pēc otrā zvana, es atkal sēdos vilcienā un braucu

tāļāk.

Daugavpilī pasažieru sastāvs maz pārmainījās:
gandrīz visi agrākie vagona iemītnieki brauca tāļāk;
taču daudzi no viņiem ari bija pirkuši Daugavpilī
jaunas biļetes līdz Maskavai. Tā tad ari šinī punktā
sakrita mūsu domas. Taisnību sakot, spiegiem tā bija
vieglāki dabūt rokā šaubīgos braucējus, nekā*kad viņi
butu ņēmuši biļetes tieši līdz Maskavai. Tas jau taisni

bij uzkrītoši, ka visi agrākie pasažieri tanī pašā vagonā
brauc līdz pat Maskavai, bet biļetes maina Daugavpilī.

Taču spiegiem bija tikdaudz darba, ka viņi tādos

sīkumos nemaz neielaidās.

Vēl trešo uzkrītošo psiholoģisko parādību es

drīz novēroju: gandrīz visiem pasažieriem bija kabatā

Val uz viņu lietām uzkrītoši redzamā vietā „Hoßoe
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BpeMfl" numurs un tikai kādiem trim ceļiniekiem esi

redzēju uz galdiņa guļam „PyccKifl B^aomocth".

„Hoßoe BpeMH" pēc revolucionāru domām bijaļ
žandarmu, dragūnu un visu spiegu acīs politiskas uz-

ticamības zīme un tādēļ šo avīzi gandrīz visi bija sa- [
pirkušies, lai ar to darītu uz spiegiem patīkamu ie-

spaidu.
Pēc Daugavpils es jau jutos daudz brīvāki un

pat nolaidos nosnausties.

Otrā rītā es atkal pastaigājos kādu brītiņu pa
trešās klases vagoniem, novērodams ceļiniekus. Ari te

bija pārāk daudz nervozu cilvēku ar „Hoßoe BpeMfl'
numuriem kabatā. Es neviļus rūgti pasmaidīju.

Kādā vagonā es uzdūros uz ļoti dzīvām poli-
tiskām debatēm. Runāja ļoti skaļā balsī kāda drukna

krieviete, pelēkā uzvalkā, pliku galvu, nosvīdušu,

treknu, apaļu seju. Viņa rokas plātīdama ņēmās pie-
rādīt savam klausītājam, tuklam, sarkanam apakšofi-

cierim, kas jau dienēja caram trešo dienesta laiku, —

ka visus buntavniekus vajagot pakārt un ka visi ne-

mieri ir žīdu sarīkoti.

Apakšoficierim vajadzēja runāt ļoti maz. Viņš
tikai piekrita un piebalsoja:

„,fl,a, ,na . . . coßepmeHHafl npaßjia, HCTHHHafI

. . � bott> nojuiHHHO, hmchho ..." un

tamlīdzīgi.

Pret „buntavnieku" kāršanu neviens nekādas pret-
runas necēla, bet par žīdiem iestājās kāds ļoti kalsnējs, ļ
gara auguma pasažieris, gadus 25 —28, dzelteniem,,

gariem, šķiedraiņiem matiem, dzeltenām retām ūsiņāmun

ataugušiem dzeltenas bārdas rugājiem uz kalsnējā smakra

Viņš piecēlās no sava sēdekļa, panāca uz priekšu
iestājās vagona nodaļas durvīs, kur runāja druknā sie-

viete ar cara kalpu, un nervozā, vājā, pusaizsmakuš-
balsī ņēmās runātājiem pierādīt, ka žīdi ir tādi paši
valsts pilsoņi, kā krievi un visi citi, un, ka viņi tapa
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izpilda valsts pilsoņu pienākumus, kā visi cittautīb-

nieki v. t. t.

Viņš runāja krieviski pārāk sliktā, latviskā izloksnē,

un uzreizi grieza uz sevi visa klusā vagona uzmanību.

Tuklā krieviete un viņas domu biedris uzreizi

apklusa un plati ieplēstām acīm sāka lūkoties runātājā.

Apakšoficiera acīs drīz iezibsnija ļauna uguntiņa . . .

Viņš piecēlās stāvus panāca pretim nervozajam dzel-

tenmatim un viltīgā, saldā, bet savaldītu dusmu pilnā
balsī nodevīgi ierunājās:

„Ak tā, tā
. . . jūs par žīdiem, jūs ari

. .
.

a-ah f

Saprotu, saprotu . . .
Nu, runājiet, runājiet... Ak tad

žīdi ir gan tādi paši, kā krievi un visi citi kristītie...

tā, tā
. .

. Saprotu . .
«Saprotams", dzeltenmatis stingri apgalvoja un

viņa kalsnējā seja ar iekritušajiem vaigiem stipri rau-

stījās. Viņš dziļi ievilka dvašu un patlaban gatavojās
ielaisties ar „unteri" niknā vārdu cīņā; bet es nopratu,
ka „unteris a

viņu pašu notur par žīdu.un par buntav-

nieku, un ka lieta var ļoti ļauni beigties jau nākošā

stacijā. Es runātajam latvietim jau biju aizgājis aiz

muguras un taisni tanī brīdī, kad viņš gatavojās gāst
savam pretiniekam acīs vislietišķākos pierādijumus,
notvēru viņu pie plānā novalkātā mēteliša stērbeles un

vilku atpakaļ . . . Viņš pēkšņi sarāvās un ļoti pārsteigts
un izbijies, vēl ar atplēstu muti un plati ieplēstām,
baiļu pilnām acīm ātri pagrieza seju atpakaļ uz manu

pusi un padodamies manam vieglajam rāvienam ne-

varīgi, kā mazs bērns, nolaidās man blakus uz sola.

„Vai jūs neesat sitams!" es iečukstējos latviešu

valodā, Jūs tādā brīdī un tādos apstākļos ielaižaties

vagonā ar vecu apakšoficieri politiskā strīdū. Vai tad

jus nemaz nesaprotat, ka nākošā stacijā viņš jūs jau
būtu nodevis žandarmu rokās

...
Nu kur jūs tāds

brauksiet? Cik tāļu?!"
Nervozais ceļa biedris vēl arvien turēja muti

atplēstu un skatījās uz mani ar lielām izbailēm. Viņš
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tikai neviļus nolaizīja ar mēli savas sakaltušās un

sasprēgājušās lūpas. Viņa platās, zilās acis no bēdu

pilnām bezmiega naktīm bij iekaisušas un sarkanas.

Bet ari viņa pretinieks, cara kalps bija ļoti pār-
steigts. Viņš palika stāvot savā vietā, kā sasalis, un

izbrīnijies, un acis bolīdams skatījās uz mani un dzelt-

mati. Es skaidri varēju noprast, ka viņš nu lauza

galvu un domā, kādu lomu gan es spēlēju un kādēļ
gan viņa pretinieks no mana parāviena tā izbijās un

tā uzreizi apklusa. Laikam ne pie kādas skaidrības

neticis, „unteris" pagriezās atpakaļ pret drukno ceļa-
biedrēm un ierunājās:

„Kā liekās, drīz būs liela piestātne. Vajadzēs
ienest vērdošu ūdentiņu un uzvārīt tējiņu. Laiks ir ie-

brokastot ..."

Ar to beidzās viss politiskais naids mūsu vagonā.
Mans kalsnējais kaimiņš ari jau bija mazliet ap-

mierinājies un uz manu pusi paliecies klusi un drau-

dzīgi iejautājās:

„Vai jūs ari esat latvietis?

„Jā", es tikpat klusu atbildēju.
„Man tāds liels prieks nu ir, ka es varu ar jums

parunāt", viņš turpināja, „es nu nemaz nezinu, ko da-

rīt ar savu pasi ..."

Viņš ātri izvilka no iekšējās krūšu kabatas ie-

dzeltenu, pabiezu, salocītu papira lapu un to atplēta
vaļā. Ta bija īsa termiņa pase.

„Ta ir cita cilvēka pase", viņš pavisam klusu

čukstēja, „un es nu nezinu, ko ar viņu iesākt
. . •

Man bail viņu uzrādīt
. . ."

„Vai Dieviņ, kāds jūs esat naivs un nepiedzīvojis
cilvēks!" es izbijies iesaucos, „Nu ko jūs man, gluži
svešam cilvēkam, rādāt savu pasi un stāstāt tādas

lietas! Cik tāļu jūs tāds varat nobraukt?" es

plecus raustīdams brīnījos.

„Es jums uzticos", vientiesītis atbildēja un tad

tūļiņ sāka risināt savas nomocošās domas:
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„Es nu nemaz nevaru saprast, kas nu notiks ar

manu sievu. Viņa palika skolā viena pate ar mazu

bērniņu .. .
tikai divi mēneši vecs

...

Es izlēcu pa

logu .. .
sievai palika tikai trīs rubļi naudas

. . .

Dievs

zin, vai dragūni nebūs viņu ari aizveduši
. . .

kad

viņai varētu kā nekā paziņot, ka es esmu dzīvs
.

.
.

Viņa tikai dzirdēja, ka es drēbes paķēris izlecu pa

logu, bet vai dragūni mani ārā nenoķēra, to viņa ne-

zin. Vēl bija tumša nakts
...

Es atradu savā maciņā
tikai astoņi rubļi. Labi, kad pietika ceļa biļetei līdz

Maskavai ..."

„Vai Maskavā jums ir kāds paziņa?" es iejautājos.
„Nav neviena", viņš drūmi atbildēja un nolaidis

galvu kaut ko pārdomāja. Viņa svešā pase salocīta

vēl arvien gulēja viņa klēpī.

„Vai jūs ari braucat uz Maskavu?" viņš drūmi

iejautājās.
„Jā, un es jums varēšu iedot kādu drošu adresi.

Tur jums apgādās naktsmājas un kādus grašus naudas,
ar laiku ari darbu.

Skolotājs tapa jautrāks. Viņš tūliņ izvilka savu

piezīmju grāmatiņu un pasniedza man, lai ierakstu

adresi.

„Tādas adreses un vēl šinī laikā vajag visas iz-

mācīties no galvas", es smaidīdams atgādināju savam

nepiedzīvojušajam ceļabiedrim un viņš ielika piezīmju
grāmatiņā savu „svešo" pasi un noglabāja grāmatiņu
krusu kabatā.

Es nu viņam pateicu vajadzīgo adresi un viņš
iesāka to iedziļināt savā atmiņā.

Man ari jau bija laiks no viņa atvadīties un iet

uz savu vagonu.

Caur vairākiem trešās klases vagoniem cauri ie-

dams, es vēl vienā, otrā vagonā redzēju tipiskus lik-

teņa biedrus un dzirdēju viņus klusi sarunājamies lat-

viešu valodā
. . .
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XIX.

Pa grīdām, ķēķiem un pagrabiem.

Maskava, kā paslēptuve bija maz noderīga. Šurp
saplūda no Latvijas tikdaudz bēgļu un tikdaudz spiegu,
ka te uz katrā soļa varēja uzdurties vai nu uz kādu

paziņu, vai uz policijas kalpu.
Baltijas baronu policijas rūpība bija gājuse tik

tāļu ka Maskavā jau atradās priekšā pavēle poli-
cijai — paziņot Baltijas ģenerālgubernatoram par

katru Baltijas iedzīvotāju, kas apmeties Maskavā un

līdz atbildei to arestēt. No namu grāmatās ierakstītām

pasēm to viegli varēja dabūt zināt; tādēļ ari neviens

bēglis nedrīkstēja savu pasi policijā atzīmēt un legāli
dzīvot. Bija jāslapstās bez pierakstīšanās. Tāds stā-

voklis prasīja daudz godīgu un labu paziņu. Taču

neviens tāds paziņa, cik labs viņš ari nebija, Maskavas

apstākļos un mazajos dzīvoklišos nevarēja dot nekādu

ērtību. Tūliņ jau bija jāpieradinās pie grīdas. Mēte-

lītis nu bija paklājs uz grīdas — un citas drēbes —

apsegs.
lesākumā kauli bija tādi gari un asi, un dūrās

caur mēteli grīdā, bet drīz asie kauli itkā salīda

dziļāk miesā un grīda viņus vairs nespieda, kaut

gan bezmiega naktīs bija jāvalstās pa gridu no vieniem

sāniem uz otriem.

Pastāvīgu peļņu nelegāls cilvēks nevarēja dabūt:

visur prasīja pasi, bet tiklīdz to uzrādīja, tad tūliņ
nāca gaismā piederība pie Baltijas.

Man vēl bija tā ķibele, ka man bija notāra pase,
kas apzīmēja mani kā stingri noteiktas vietas iedzī-

votāju. Tiklīdz es būtu uzrādījis savu notāra pasi
tāļā svešā vietā, tad tūliņ būtu cēlies jautājums, kādēļ
gan es neesmu savā amatā un nedzīvoju savā pastā-
vīgā dzīves vietā.

Pēc Rīgas un ceļa izdevumiem, man vēl bija

35 rubļi. Uz „kreditu" Maskavā bija maz ko cerēt.



107

Katrs mans paziņa bij algas cilvēks, kam pašam jāsedz
savi lielpilsētas izdevumi, un katram no viņiem bija
savi citi paziņas un īstnieki, kas bija šurp atbēguši
no Latvijas un meklēja pabalstu un patvērumu.

Pirmās dienās, kamēr vēl bija daudz ko stāstīt,

viens, otrs draugs piedāvāja pusdienu, kādu uzkodu,

vaj aizveda uz «Stūra krogu" paēst. Bet šāda cienā-

šana pēc dažām dienām tapa man pašam par morā-

lisku ciešanu.

Tādos apstākļos draudzības siltums drīz izdzisa..

Man nu pašam bija jāmeklē zināma «patstāvība" un

«neatkarība". Es iesāku Maskavas pagrabos un alus

dzertuvēs meklēt lētas pusdienas. Man bija
stipra cerība kaut kur sastādīt savu maltīti no tādiem

ēdieniem, kas visi kopā nemaksātu vairāk par 30 ka-

peikām.
Dažā vietā man tas patiešām ari izdevās; bet

tad man vajadzēja stingri pieturēties pie Mefistofeļa
vārdiem :

«Dzīvo ar lopiem kā lops!"
Ja jau Maskavas pirmās šķiras restorānos ap-

kalpotāji netīrā teleķī tikai iespļauj un tad to izslauka

ar savu netīro priekšautu un pasniedz viesām, tad

var saprast, cik liela netīrība valdīja Maskavas pa-

grabos un alus dzertuvēs, kur es meklēju pusdienas
par 30—50 kapeikām.

Jo lētāka ir Maskavas pusdiena, jo lielāka netī-

rība valda saimniecībā. Tas ir Maskavas dzīvē itkā

dabisks likums.
Dažas dienas pēc manas iebraukšanas Maskavā

es uz iepriekš norunātu Maskavas adresi uz skolotāja
Jāņa Taupmana vārdu atkal dabūju no Dezena vēstuli.

Mani apstākļi nebija labojušies.
No citas puses caur paziņām es saņēmu sīkas

ziņas par soda ekspedicijas uzbrukumu manam dzī-

voklim.

Taisni pēc 12 stundām pēc manas aizbraukšanas-



108

no Ilūkstes, 8. janvāri, pulkstens 8. rītā trīsdesmit

dragūni lēniņām jājuši caur Ilūksti uz Bebrines pusi.
Skatītāji domājuši, ka viņi jās prom uz pagastiem.

Taču tiklīdz viņi nojājuši iepretim manam dzī-

voklim, viņos uzreizi sacēlusies sevišķa dzīvība: daži

ātri nogriezuši zirgus no ceļa un apauļojuši ap dār-

ziem; viņi ielenkuši no visām pusēm nevien namu,

kurā es dzīvoju, bet ari pagalma ēkas un dārzus;
daži nolekuši no zirgiem, ieskrējuši pa sētas vārtiem

pagalmā un nostājušies pie dzīvokļa logiem un ķēķa
durvīm; kādi pieci dragūni, virsnieka Urbāna vadībā,
iebrukuši no ielas puses manā dzīvoklī; pārējie ieslē-

guši namu no ielas puses, turēdami rokās plintes
šaušanas gatavībā.

Virsnieks Urbāns ātriem soļiem piegājis pie
mana rakstāma galda, kur sēdējis miertiesneša Dezena

sekretārs, pielicis viņam pie krūtīm revolveri un ne-

ganti uzsaucis:

„Saki, kur ir Bachmanis, kur Bachmanis?!"

Pārsteigtais un izbiedētais sekretārs, kas jau
mierīgā garastāvoklī runādams stipri stomījās, tagad
nāves izbailēs pavisam zaudējis valodu. Viņš bāls

un drebēdams staipījis kaklu un stomījies un ilgu
laiku nevarējis izdabūt ne vārda.

Dragūnu virsnieks tomēr bļaustījies, kā negudris,
grūstījis viņam ar revolveri pie krūtīm un draudējis
tūliņ nošaut, ja neteikšot manu adresi.

Dragūni pa to laiku mani meklējuši pa visiem

nama kaktiem un pa bēniņiem un pagalma ēkām.

Mans amata izpildītājs tomēr izdabūjis dažus

vārdus un pateicis, ka es esot aizbraucis atvaļinā-
jumā un viņš ar tiesnesi apņēmušies izpildīt manu

amatu.

Nu tik Urbāns nolaidis revolveri un uzsaucis

viņam, lai viņš tūliņ ierodas pie rotmistra.

Taču pirms aiziešanas pie rotmistra, viņš'
ieskrējis pie Dezena.
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Ari te, — kā Dezens pats man vēlāk stāstīja, —

viņš vēl nevarējis runāt; gluži bāls, iekritušām acīm

un drebošām lūpām, viņš tikai staipījis kaklu, drebējis
ar visām drēbēm un varējis izdabūt tikai vienu

vienīgu skaņu:
„Mmu—mmu—mmu—mmu—mmu..."
Dezens sācis viņu mierināt: glāstījis viņam ro-

kas un kamiešus, devis dzert aukstu ūdeni un tā

tikai pēc laba laiciņa izdabūjis no viņa sapro-
tamus vārdus:

„Viņi mani gribēja nošaut, ja nedošu Bachmaņa
adresi... Es nekā nezinu ...!"

Nu Dezens pats aizgājis viņam līdz pie rotmistra

un viņu izpestījis no tāļākām klizmām.

Rotmistrs gan nav Dezenu pašu pārklaušinājis,
bet neganti sašutis staigādams pa istabu un rokas

mētādams atkārtojis vairāk reižu:

«Izšmaucās mums šis velns no pašām rokām ...
Mēs nožāvājām pašu svarīgāko momentu... Pats

galvenais nu izsprucis. Lai velns parauj!"
Svarīgās ziņas no mājām mani pārliecināja, ka

Maskavā es nevarēšu ilgi slapstīties. Neviens jau ne-

varēja galvot par to, ka Baltijas lauku kara tiesas ne-

pieprasa pēc manis Maskavas administrācijai. Es

paliku par nastu Maskavas paziņām.
Es nodomāju laisties uz dienvidiem, uz Ķijevu

pie kāda laba agrākā paziņas Nikolaja Kaņeveca,
kuram es biju kādreiz parādījis politiskus pakalpo-
jumus, kad viņu arestēja Ķazaņas guberņā.

Ar saviem 35 rubļiem es vēl nevarēju domāt

par ārzemēm. Man gribot negribot bija jāpaliek
Krievijā, līdz atrodu kaut kur līdzekļus.

Es jau biju norakstījis uz Rīgu Kreicberģim, lai

viņš man izgalvo no kādas latviešu kases, ja ne vai-

rāk, tad pārs simtu rubļu.
Ap 20. janvāri mēs ar kādu ceļa biedri devāmies

uz Krievijas dienvidiem.
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Krišis Kalniņš Maskavā man iedeva 25 rubļus
ceļa naudas.

Ķijevā es iebraucu pirmo reizi, kā svešā, lielā

mežā. Man gan bija zināmas dažu latviešu adreses,
bet es viņus personīgi nepazinu un tādēļ atzinu par

labāku ne ar vienu no viņiem neiepazīties. Ja jau

slēpties, tad slēpties no tiesas. Pirmajā dienā pēc
manas iebraukšanas es tikai painteresējos par Latviešu

Biedrības telpām uz Ļuteranskajas ielas un notālēm

papētīju, vai tur nebūtu iespējams paretim kādas naktis

pārgulēt. Dabūjis atbildi, ka tas nav iespējams, es

vairāk nekad uz biedrību neaizgāju.
Man par īstu glābēju nu uzstājās Kaņevecs.

Viņš uzņēmās rūpes par manām naktsmājām. Tas jau

bija tas galvenais. Dzīvības vilkšanai nebija vajadzīgs
daudz uztura un par to es maz interesējos.

Par grīdām, ķēķiem un pagrabiem, kur man at-

vēlēja pārgulēt laipni un līdzcietīgi domu biedri-ukrai-

nieši, nekā nebij jāmaksā. Tā tad daudz līdzekļu man

nevajadzēja.
Savu īsto pasi es nedrīkstēju nekur pierakstīt:

ari visās citās Krievijas malās un it sevišķi lielos

centros piegrieza lielu vērību iebraukušajiem no Bal-

tijas un par katru no viņiem telegrafēja Baltijas ģene-
rālgubernatoram. Līdz atbildes saņemšanai no Rīgas,
baltieti apcietināja, neraugoties uz to, vai viņš ir pie-

dalījies Latvijā pie revolūcijas, jeb ne.

Pie viltotas vai cita cilvēka pases es vēl negri-
bēju ķerties.

Tā tad Ķijevā nu man ilgāku laiku bija jādzīvo
patiesa bezpases cilvēka dzīve. Ta bija nolādēta un

moku pilna dzīve tādā laikmetā, kad pilsēta izsludināts

aplenkšanas stāvoklis un gandrīz ikkatru dienu vienā

vai otrā vietā, vai veselos kvartālos dzirdamas revolū-

cijas un melnsimtnieku grautiņu atskaņas — sadursmes

ar karaspēku, apšaudīšanās, uzbrukumi atsevišķām per-
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sonam un policijas kratīšanas mierīgo pilsoņu dzī-

vokļos . . .

XX.

Bezpases cilvēka normalā dzīve.

Vecum-veci politisko bēgļu likumi prasīja no

paša bēgļa, lai viņš katru dienu maina savu naktsmāju.

Ķijevā es to stingri izpildīju un drīz pieradu pie savas

«normālās" dzīves.

Kad cilvēkam cita nekā vairāk nav jādara, kā

tikai jāglābj sava dzīvība, tad viņš top savā uzdevumā

par lielu speciālistu.
Mana dienas programa bija ļoti vienkārša: katru

rītu priekš pulksten deviņiem es gāju pie Kaņeveca.
Viņš dzīvoja uz Bibikova bulvāra un Tereščenkovskajas
ielas stūra kādā viesnicā. Tagad viņš bija legāls cilvēks,
cik jau nu tās uzticības dāvāja cara policija labi iz-

glītotam cilvēkam.

Pēc dabas zinību fakultātes beigšanas un deviņi
gadi ilga reālskolas skolotāja amata, viņš nu atkal bija
students Ķijevas politechniskā institūtā inženieru-tech-

nologu nodaļā. Līdzekļus viņš nopelnīja stundas

dodams kāda ģenerāļa ģimenē. Atklāti zem policijas
uzraudzības viņš pēc 17. oktobra manifesta vairs ne-

stāvēja, kauču slepenībā viņam gan sekoja.

Viesnicā, kurā viņš dzīvoja, par viņu un par
visiem citiem viesnicas ienācējiem un aizgājējiem bija
dienās un naktīs nomodā vismaz desmit, divdesmit

acu. lekšpusē aiz viesnicas ieejas durvīm allaž sēdēja
un «snauda" vai slepeni sačukstējās, jeb trinās pa
stūriem visādi šaubīgi tīpi. Viņi izlikās, ka viņi ir

gluži „nevainigi" durvju sarga viesi, kas atnākuši pār-
runāt par savām ikdienišķām lietām. Mēs ari izli-

kamies, ka mēs viņus nemaz neredzam un gar viņiem
nemaz neinteresējamies. Tā mēs izkopām gluži da-

biskas attiecības.
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Katru rītu, kad es gāju uz Kaņeveca numuru,

mani, pa trepēm augšā kāpjot, urba no muguras puses

sešas vai desmit acis. Bet es, dažreiz portfeli, dažreiz

grāmatas padusē iespiedis, gāju pa trepēm un caur

koridoriem tik apzinīgi un tik steidzīgi, itkā man ari

pulkstens 9. vai 10. būtu jāizpilda pašā univerzitātē

profesora uzdevumi.

Es spiegiem drīz apniku.
Pa vakariem es pie Kaņeveca nekad negāju un

satumsa viņa viesnicas spiegiem ar mani nebija jā-

nopūlas.
Pēcpusdienās ap pulksten četriem mēs ar Kaņe-

vecu tikāmies norunātā vietā un tad gājām man meklēt

nākošās nakts patversmi.

Pirmo vakaru viņš mani aizveda pie ļoti inteli-

ģentas un labsirdīgas palkavnieka atraitnes Dragomi-
reckajas, kas bija pate labsirdība un īsts piemērs mā-

jas darbā un gādībā. Viņai bija vēl jāaudzina četri

bērni un šis grūtais uzdevums prasīja no viņas visus

līdzekļus un visas gara spējas; bet vēl viņai tomēr

atlika pāri drusciņ laika dzīvot un just līdzi brīvības

cīnitaju darbam un liktenim.

Pēc Kaņeveca rekomendācijas, viņa mani saņēma,
kā vecu radu, un rokas plati pa gaisu apkārt laizdama

un sava vienkāršā dzīvoklīša plašumu rādīdama man

laipni atvēlēja:

„Pārnākšojat nu, kurā stūrī jums visdrošāki.

Bet... viens mans jaunais zens jau uz pārs nedēļām are-

stēts, tādēļ ka kāds biedris, viņam nezinot, bija piesū-

tījis pa pastu uz viņa vārdu revolucionāras proklamā-
cijas, kuras saņemot viņu arestēja . . .

Mēs katru dienu

gaidām kratīšanas. Visdrošāki varbūt būtu ķēķītī. Mana

apkalpotajā nāk tikai pa dienām, un tur jums būtu,

varbūt, iespējams izsprukt ārā, ja pa kratīšanas brīdi

viss nams nebūtu ieslēgts . . ."

Mēs visi trīs apskatījām ķēķiti, apskatījām izeju
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un pagalmu, un nolēmām, ka ķēķis ir gan visdro-

šākā vieta.

Kad bija laiks iet gulēt, es dabūju vecu vatētu

segu, noklāju to uz grīdas un neizģērbies un kājas
neizāvis likos gulēt. Aizmigt, saprotams, es neaizmigu.
Vaļējām acim es skatījos tumsā un klausījos . . .

Katris

soļu troksnis uz ielas pievilka manu uzmanību. Kad

kāds nāca namā, varbūt no viesībām, es klusiņām pie-
cēlos, piegāju pie ķēķa durvīm un gatavojos uz bēg-

šanu, tiklīdz dauzīs pie mūsu dzīvokļa durvīm. Kad

troksnis pazuda citā dzīvoklī, es atkal nolikos un izstie-

pos uz savas guļas vietas. Mazā gaismiņā es drusciņ
iemigu un līdz ar citiem atkal biju kājās.

Jaunas dienas kārtība iesākās pēc vecas progra-

mas. Pie Kaņeveca es atkal norunāju, kur šodien sa-

tikties un — viņš gāja uz savu pusi, es — klejot pa

pilsētu, lai nebūtu jādzīvo vienā vietā.

Taču klejot pavisam bez jēgas nebij iespējams.
Ja pie tādas dzīves iekārtas sekoja kāds spiegs, tad

viņš drīz varēja pārliecināties, ka man nav nekādas

nodarbošanās un nekāda noteikta mērķa. Tādiem bez-

darba cilvēkiem policija it sevišķi sekoja. Tadēl es

darīju savu dzīvi jo raibu: brīžiem es gāju uz banku

un rakstīju kādus naudas pārvedumu iesniegumus un

kad tā biju labu brītiņu izrakstījies un atdusējies es

gan piegāju pie tās vietas, kur rakstu pieņem, bet,
rakstā, saprotams, bija kāda kļūda, kuras dēļ rakstu

nepieņēma un es rakstīju atkal no jauna, vai gāju at-

kal uz citu iestādi. Kādu brītiņu es aizgāju pie kāda

ārsta, kuram bija liela prakse un daudz gaidītāju
priekšā, tur es pasēdēju labu brītiņu, palasījos laik-

rakstus un kad tuvojās mana pieņemšanas rinda, aizgāju.
Vakarā mēs braucām uz politechnisko institūtu.

Tur Kaņevecam bija kāds ļoti mīļš paziņa, kas ari

bija dziļi atzīmēts policijas literatūrā.

_

Viņa kundze bija laipna dama un mūs vēl pa-
cienāja ar gardām vakariņām.
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No manas dzīves viņa gribēja tikai tikdaudz zināt,
vai es neesmu Latvijā mētājis bumbas. Par citiem

„
no-

ziegumiem" viņa neinteresējās.
Pirmo nakti es pārgulēju viņas ēdamistabā uz

grīdas, uz sava mēteļa. Taču ari šis dzīvoklis nebija
drošs. Pa politechniskā institūta dzīvokļiem žandarmi

strādāja katru nakti, kā dravenieki pa bišu dārzu.

Tādēļ mēs izmeklējām drošāku vietu. Kādā institūta

pagrabā bija maza dziļa istabiņa, kurā mēnesi atpakaļ
bija nomiris ar diloni kāds institūta pagalma sargs.

So istabiņu neviens vairs neapdzīvoja un viņu bij
aizmirsis nevien institūta sētnieks, bet ari policija.

Nākošā naktī slepeni mani aizveda uz šo pagra-

biņu. Durvis atverot no pagraba dvēsa pretīm drēgna

pagraba pelējuma smaka. No agrākā iedzīvotāja mir-

šanas stundas šo istabiņu neviens vairs neapkurināja.
Viņa bija auksta un drēgna. Mani pavadītāji klusiņām
atslēdza durvis, izņēma atslēgu un atdeva to man, lai

es atkal aizslēdzu durvis no iekšas puses un izvelku

atslēgu. Drēgnās, aizsūpējušās durvis klusā vakarā

atvērās ar lielu brakšķienu un es ielīdu tumsā...
Istabiņu apgaismot nevarēja : tad jau kāds šai pārmaiņai
būtu piegriezis ievērību. Laipnā namamāte tikai uz

brītiņu iebāza pa durvju vērumu degošu sveci un klusu

pateica:

„Pie iekšējās sienas pretīm durvīm bija vecs dī-

vāns. Uz ta liekaties pārgulēt."
«Pateicos! Ar labu nakti!" es atvadījos, iedams

dziļāk tumsā uz dīvāna pusi.
„Ar labu nakti! Dusat mierīgi!" atskanēja kundzes

balss un durvis lēni aizvērās. Koridorā vēl brītiņu at-

skanēja aizejošās kundzes soļi.
Es atgāju atpakaļ pie durvīm un klusiņām tās

aizslēdzu un izvilku atslēgu.
Pa logu blāzmoja iekšā tikko saredzāma sniega

blāzma. Tāļāk no loga bija bieza tumsa un es dīvānu

atradu tikai ar taustīšanu.
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Dīvānam bija tikai muguras atzveltene un izsē-

dēts, bedraiņš sēdeklis; abi gala koki jau bij atlausti.

Istabiņā bija tik salti, ka man bija jāguļ ar visu

mēteli un apautām kājām; es pat kalošas nenovilku,
lai kādas nejaušības atgadījumā tās nevajadzētu
tumsā meklēt.

Par nejaušībām es tomēr domāju ari šinī

izmirušajā pagrabā. Žandarmi ari bija tik gudri un

zināja, ka «aizmirstajās" istabās bieži vien glabājās
ieroči, aizliegta literatūra un paši šis literatūras ražotāji
vai izplatītāji.

Vecais dīvāns bija tik īss, ka vienai daļai no mana

ķermeņa vajadzēja karāties pāri par galu: vai nu tā

bija galva vai kājas.
Pagalvja man nebija. Es uzmaucu dziļāk savu

ziemas cepuri un nolaidos uz dīvāna augšpēdus; galva
gulēja uz paša gala un kājas līdz puslielam pārkārās
pāri pār otru galu. Es paliku rokas pagalvī un sāku

domāt... Kādu brītiņu domas maldījās gar dienas

iespaidiem; bet tad man nejauši iešāvās prātā jautājums:
«Kur gan gulēja tas cilvēks, kas nomira šai istabā?

Vai viņš tāpat gulēja uz šī īsā dīvāna, kā es, jeb viņam
bija kaut kāda gultiņa."

Es mēģināju stādīties priekšā tā cilvēka izskatu,
viņa izdilušo seju un viņa pēdējās mokas

. . .

Ārā uz nama trotuāra atskanēja vairāku cilvēku

soļi. Tie pārtrauca manas domas. Soļi attāļinājās
arvien tāļāk un tāļāk un izgaisa . . .

Nu es mēģināju atrast jaunas domas, bet visi

domu pavedieni tūliņ satrūka
. . .

Man uznāca liela ziņkārība paskatīties cik ir pulk-
stenis. Es piecēlos, piegāju pie loga un sniega blāzmā

ilgi skatījos pulkstenī. Taču sīkos rādītājus es nevarēju
ieraudzīt. Uzvilkt sērkociņu es nedrīkstēju.

Brītiņu es klusiņām, kā pelīte, pastaigājos pa
istabu un tad atkal izstiepos uz dīvānu. Nu es mēģi-
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nāju aizmigt. . .
Tiklīdz nu līda kāda doma smadze-

nēs, es to aizdzinu
. . .

Kaut kur stipri klauvēja pie nama durvīm. Šis
troksnis nu pievilka visu manu uzmanību.

„Tur nu gan ir žandarmi un visvisādi policijas
tīpi," es domāju, „tur viņu liela virkne. Pie profeso-
riem jau neiet divi, trīs ..."

Es piecēlos sēdus un kājas uz grīdas nolaidis

klausījos labu laiciņu. Nekāda cita trokšņa es vairs

nedzirdēju. Nu es atkal nolaidos guļus un mēģināju
aizmigt. Es skaidri jutu, ka nu jau ir pāri pusnaktij.

Miegs man nemaz nenāca
.. .

Galva bija dulla

un ļoti smaga. Sirds nervozi raustījās: te sita ļoti
ātri, te uzreizi apstājās, itkā viņa jau beigtu pukstēt.
Bet tas mani neuztrauca: es jau zināju, ka tas ir bez-

miega nakšu sekas.

Es pagriezos uz labajiem sāniem un uzvilku kājas
uz dīvāna, drusciņ atdusināt. Kalošas bija tapušas tik

šauras, tik neērtas un žņaudza pēdas. Vairāk dienu

un nakšu neizautās kājas bija pietvīkušas un smagas.

Kājas mani uzbudināja vēl vairāk.

Sapīcis uz visām šīm ciešanām, es beidzot no-

maucu kalošas un noliku uz grīdas pretīm dīvāna vidum.

„Nav vērts būt tik uzmanīgam un gatavam katrā acu-

mirklī!" es domās iesaucos, „kad jau zilbikši lauzīsies

iekšā ari manā līķu pagrabā, tad es tā kā tā vairs ne-

varēšu nekur izbēgt .
.

."

„Lai pieklājīgi pagaida, kamēr es uzmaucu kalo-

šas," es dusmīgi piemetināju.
Bet drīz man sāka ledaiņi aukstājā pagrabā salt

kāju pēdas un es atkal uzmaucu kalošas. Nu es pa-

vilku kājas zem mēteļa stūriem un sarāvos vienā

kamolā. Tā es mēģināju drusciņ sasildīties ...
Smagi murgi nu sajuka ar īstenību... Mani

tumšā naktī veda pie karātavām... bija žandarmi,

dragūni, visādi tumši tīpi, bet nebija neviena cilvēka,

no kura es varētu atvadīties. Es skatījos apkārt un
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meklēju ļaužu baru, bet visur bija tumša nakts...

Un tad es ieraudzīju karātavu stabus ... Mani ben-

des palaida mani vienu pašu, lai nu es kāpu pats
pie karātavām un lieku cilpu kaklā... Es sāku kāpt
pa dēļiem un stalažām, un kritu atpakaļ, un kāpu

atkal, un atkal kritu, un atmodos no ļaunājiem
murgiem ...

Es smagi nopūtos un sāku gaidīt rītu. Tik

grūti bij elpot mitrājā, ledaiņājā pagrabā...
Vēl ilgi, ilgi bija ko gaidīt līdz rīta blāzmai...

Kad sāka svīst janvāra rīta gaismiņa un māju
apkalpotāji iesāka slaucīt sniegu no trotuāriem, viņu
smagie soļi man bija tik pafīkami cilvēku darba

vēstneši.

Viena grūta nakts nu atkal laimīgi bija pār-
laista

...

Nevienas dvēselītes nepamanīts, klusiņām es iz-

līdu no sava pagrabiņa un droši un skaļi izgāju pa

nama koridoru uz trotuāru. Te jau es nu biju dro-

šībā: nu jau daudz un dažādi cilvēki staigāja gar
institūta lielājiem namiem un gāja uz tramvaju; līdz

ar viņiem ari es aizbraucu.

Kaņevecs man pateica, ka pagājušā naktī poli-
techniskā institūtā atkal arestēts viens profesors. Bija
pienācis tāds brīdis, kad administrācija taisni bija
likusies uz institūta profesūras ārdīšanu un vispār uz-

skatīja institūtu un ta rajonu par revolūcijas perēkli.

Uzmanībai par godu, mēs norunājām vakarā

atkal meklēt citu dzīvokli. Šī staiguļošana nedarīja
Kaņevecam nekādas grūtības. Viņš mani veda, uz

tadu namu, kur viņam pašam bija pienākuse reiza

apmeklēt savus labos paziņas.
Taču manu dienas programu ari vajadzēja mainīt.

Bez kaut kādas vietiņas, kur es varētu strādāt kādu

garīgu darbu, vismaz rakstīt savas piezīmes, es ne-

varēju dzīvot. Bez mērķa apkārt blandoties, turklāt
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vēl bezmiega nakšu nomocīts, neizģērbies, slikti ēdis

un pēdīgi noguris, es varēju vaj prātu zaudēt.

Kaņevecs nu uzņēmās uz sevi risku un pa dienu

atstāja mani savā numurā. Te nu es varēju izģērbt
virsdrēbes pasēdēt pie galda un parakstīt.

Kad Kaņevecs aizgāja, es tūliņ izāvu kājas gluži
basas, lai nu reiz atpūšas, un nosēdos pie viņa galdiņa.

Brītiņu es sēdēju nekā nedomādams... Galva

bija tik ļoti smaga, tik dulla, ka nemaz nebija iespē-

jams sakārtot kaut kādas veselas domas.

Nu es noguldīju abas rokas līdz elkoņiem uz

galdiņa, uzliku labo .plaukstu uz kreiso un nolaidu

galvu uz plaukstām.
«Varbūt varēs drusciņ aizmigt," es padomāju.
Tā nu es gulēju labu brītiņu. Sirds sita un

raustījās ļoti nervozi. Pieres vidū un deniņos
sāpēja...

Pa viesnicas koridoru kāds sāka klusiņām staigāt,
itkā zagdamies; brīžiem soļi apklusa un tad atkal

bija tikko dzirdāmi. Man likās, ka viņš pie manām

durvīm apstājās.

«Nu spiegs skatās iekšā pa manu atslēgas cau-

rumu", es nodomāju.

Redzēt viņš mani nevarēja: galdiņš nebija pretīm
atslēgas caurumam. Atslēgu es izvilku no durvīm, lai

neredz, ka tās no iekšpuses aizslēgtas.
Soļi drīz aizgāja tāļāk.
Es arvien vēl gulēju uz plaukstām un gribēju

aizmigt. Galvā gan savilkās tā kā migla, tā kā snauda,

bet aizmigt es tomēr nevarēju. Manu uzmanību turēja
nomodā visādi neparasti trokšņi gan viesnicā, gan

pagalmā.
Tā es samocījos kādu pusstundu. Bet tad man

uznāca tā kā dusmas un es ātri piecēlos un pastaigā-
jos pa istabiņu uz priekšu un atpakaļ.

Nu es dūšīgi otrreiz nosēdos pie galda un sāku
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rakstīt vietējām krievu avizēm ziņojumu par soda

ekspediciju varmācīgo rīkošanos Latvijā.
„PyccKisi patlaban bija nodrukāta

kāda mana gara vēstule un es nu gribēju ari dienvi-

dus centrā — Ķijevā darīt plaši zināmu zistematisko

latviešu inteliģences noslepkavošanu, kuru tagad tik

briesmīgos apmēros izdarīja Baltijas baroni ar aklās

cara valdības palīdzību un karaspēku.
Lielajā nervu uzbudinājumā garīgais darbs tomēr

veicās labi.

Ap pulkstens divpadsmitiem es sāku iet meklēt

lētu pusdienu. Es izgāju uz Fundukļejevas ielas un

gāju uz Žīdu tirgus pusi. Pie kāda grāmatu veikala

loga es apstājos un sāku lasīt jauno grāmatu uzrakstus.

Nejauši es ieraudzīju pie netāļa veikala loga stāvam

kādu nolaidušos tīpu, kas nupat sēdēja viesnicas priekš-
namā, kad es nācu pa trepēm uz leju.

„Vai tas tik neseko man?" es nodomāju. Kad
atkal sāku iet, tīps 20 soļu atstātumā nāca man pakaļ. Nu

es pārmainīju savu ceļa mērķi un steidzīgiem soļiem
gāju uz kādu ģimnāziju uz Bibikova bulvāri. Uz Vladi-

mira ielas, kur mazāk cilvēku, tīps palika tāļāk pakaļ,
bet tomēr sekoja man. Es nogriezos pa bulvāri un

drīz biju pie ģimnāzijas. Kad es gāju pa ģimnāzijas
durvīm iekšā un apskatījos atpakaļ, tīps stāvēja uz

stūra un skatījās man pakaļ. Nu es vairs nešaubījos.
Viņš man sekoja.

Ģimnāzijas priekšnamā es novilku mēteli un

lūdzu mani pieteikt direktoram. Tikai pēc pusstundas
mani pieņēma. Es apjautājos, vai vēl nav iespējams
ar sevišķu pārbaudīšanu uzņemt dažus skolniekus, kas

rudenī nebija paspējuši iestāties ģimnāzijā.
Direktors atbildēja, ka tas nav iespējams un -es

aizgāju.
Tīps bija pārliecinājies, ka man ir darīšanas ar

pedagoģisko pasauli, un apmierināts pazudis.
Vakarā mēs ar Kaņevecu aizgājām uz jaunu dzī-
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vokli. Laipna namamāte mūs pieņēma ar lielu sirsnību

un bija gatava dot man naktsmājas, bet jau priekš-
laikā mūs biedināja:

«Aizvakar arestēja manu vīru un es katru nakti

gaidu kratīšanas. Ja jums nav neērti, kad jūs te atrod,

paliekat. ..?

Mēs, laiku nekavēdami, atvadījāmies un aizgājām.
«Tomēr būs jābrauc uz politechnisko ..." Kaņe-

vecs pēc brītiņa ierunājās. «Vai jums nav pārāk salti

nekurinātā istabiņā?" viņš jautāja.

«Nekas: jāpaciešas; kurināt viņu nevar. Tad jau
taps uzmanīgi", es atbildēju.

«Nu, labi. Braucat ar tramvaju uz turieni, tik

esat uzmanīgi! Ceļā uz institūtu un ap to pa vakariem

un naktīm ložņā daudz spiegu .. . Atvainojat! Man

tagad jāsteidzās uz kādu sēdi," Kaņevecs aizbildinājās
un atvadijies tūliņ aizgāja.

Tramvaja vagonos un piestātņu būdiņās es pa-
tiešam nu ieraudzīju parastos spiegu tīpus; viņi slap-

stījās ari gar institūta parka kokiem un pastaigājās
pa ieejas taciņiem. Daži no viņiem aplūkoja mani

visai pamatīgi; bet es nepiegriezu viņiem nekādu vē-

rību un steidzīgi gāju uz institūta dzīvokļu namiem,
itkā es būtu to pastāvīgais iedzīvotājs. Tikai pie pa-
šiem namiem es sāku jaukt pēdas un mest līkumus

ap dažiem namiem, līdz man izdevās neviena nepa-
nītam iešauties manā patversmē.

No manas pagraba istabiņas atslēga bija manā

kabatā un es uz to nu pats atradu ceļu.
Otrā nakts šinī smirdošā, neizvēdinātā pagrabā

bija vēl grūtāka, nekā pirmā. Man pat likās, ka man

trūkst gaisa elpošanai; es skaidri sajutu, ka es ieel-

poju visas mirušā diloņa slimā izelpotās un izspļau-
dītās bacilas un ka pagraba gaisā vēl smird pēc diloņa
slimā sviedriem un elpas.

Atkal es valstījos pa īso dīvānu no vieniem

sāniem uz otriem ar visu mēteli un apautām kājām.
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Tagad es biju vēl nervozāks un vēl nemierīgāks, nekā

pagājušā naktī: sirds neganti raustījās un drebēja;
deniņos sita, galva bija dulla, karsta un smaga un

visa krūšu bedre un visas ribas sāpēja.
Man vairs nebija nekādas pacietības tā valstīties

pa dīvānu. Sadusmojies, es cēlos augšā un sāku

klusiņām staigāt pa istabu. Cik uzmanīgi un klusi es

ari neminu kājas pie zemes, klusajā naktī dunēja un

čirkstēja uz grīdas mani soļi visai dikti. .
Drīz es atkal atsēdos uz dīvāna, izstiepu kājas

un atslēju muguru pret sienu. Rokas es ieliku klēpī.
Visos pirkstu galos es manīju savādas nervozas trīsas.

«Lai nu viņi nāk un mani paņem ...
lai pa-

kar
.. .

būs vieglāki . .
." man lauzās- caur slimo

galvu smagas domas . . .

Kad sēdot biju noguris, laidos atkal guļus un

valstījos atkal: uz muguras, uz vieniem sāniem, uz

otriem
. . .

Pret rītu es uz brītiņu ieslīku smagos murgos un

atkal mocījos ap nāves soda izpildīšanas vietu.

No rīta es tikko aizvilkos pie Kaņeveca.
«Atkal jūs neesat gulējuši un izskatāties šausmīgi

slikti!" Kaņevecs līdzcietīgi izsaucās. „Tā tas neiet.

Nākošā naktī jāmeklē tāda vietiņa, kur var aizmigt."
Vakarā patiešām mēs atradām labas naktsmājas

pie kāda ģimnāzijas skolotāja. Tā kundze bija operas

dziedātāja un deva mums lielisku koncertu ; pēc kon-

certa sekoja labas vakariņas, tad atkal pārs skaistu

āriju un beidzot paklājās skolotāja kabinetā uz grīdas
mīksta guļas vieta un es reiz pēc ilgiem laikiem iz-

ģērbies un pat veļu pārmainījis smagi nolikos atdu-

sinat novārdzināto miesu un garu.

Skolotājs man labunakti vēlēdams vēl piemetināja:

«Mani uzksata par visuzticamāko cilvēku šinī

namā; ar dvorņiku mēs satiekam labi un kratīšanas

manā dzīvoklī es nemaz neparedzu. Guļat gluži
mierīgi!"
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Taču mani saraustītie nervi vēl ilgi nevarēja ap-

mierināties un dažādas domas ložņāja pa sakarsuša-

jām smadzenēm
. . .

Man naudu vēl nesūtīja un vēstules no dzim-

tenes es ari nevarēju sagaidīt. Atvaļinājuma laiks

drīz beidzās un jau bija jāsāk domāt par tā pa-

garināšanu.
Pēc pusnakts es tomēr aizmigu un no rīta pie-

cēlos ļoti atspirdzis.
Nu es vairs ne domāt nedomāju: „Lai nu

viņi nāk un mani paņem." Gluži otrādi: „Mēs
vēl pacīnīsimies un uzvara būs mūsu pusē!" es

domās iesaucos un manas uzacis nolaidās zemu,

zemu
. . .

Nu man bija trīs dzīvokļi, kurus es pārmainīju
katru nakti. Visbriesmīgākais no tiem bij institūta

pagraba istabiņa, jeb „miroņu pagrabs", kā es to

iesaucu. Uz to es ceļoju ar sevišķu riebumu. Tas

ari bija tas visunedrošākais.

Skolotājs man atvēlēja pārnakšņot savā dzīvoklī

trīs naktis no vietas un tur pa dienām ari strādāt; bet

dvorņiks tapa uzmanīgs un prasīja, lai pierakstu pasi.
Atkal bija jāmaina naktsmājas . . .

Nākošās

dienās es dabūju ārsta apliecību un aizrakstīju ap-

gabaltiesas priekšsēdētājam, lai pagarina manu atvaļi-
nājumu uz 4 mēnešiem slimības dēļ.

No Rīgas man paziņoja, ka man aizdoti no

kases 250 rubļu un nauda aizsūtīta kādam maska-

vietim. Taču maskavietis naudu man nesūtīja. Es

rakstīju viņam vēl un vēl, bet viņš nelikās ne zinis.

Nu es sapratu, ka mana asiņu nauda ir nocirsta

trumpēs, kuras Maskavā tanīs dienās bija dzīves sa-

turs. Tas man bija liels morālisks sitiens. Tik

briesmīga vilšanās cilvēkos! Ja jau nu viena daļa

pilsoņu sapņoja par brīvību un nesa viņai dažādus

upurus, tad otrai, kas ari skaitijās pie darba ļaudīm,
vismaz nevajadzēja nosist kārtis — „>Kejrß3K'ā" vai
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nodzert «Stūra krogū" nelaimīgo ceļanaudu, kas no-

lemta viņu dzīvības glābšanai. Manām drūmām un

jaunām rūpēm es neparedzēju galu. Šo aizdevumu

es biju ar tik lielām mokām un citu krietnu cilvēku

palīdzību izlupinājis; vairāk nekur manos apstākļos
nevarēju naudu dabūt un meklēt un tomēr es neva-

rēju vēl to pašu mazumiņu izdabūt no Maskavas

rokām, kas jau bij izsūtīts.

Es rakstīju maskavietim katru dienu un saīdzis

gaidīju. Tikai pret februāra beigām viņš man atsūtīja
150 rubļu, pārējo 100 viņš vēl bija paturējis.

Līdz tam laikam es jau biju dabūjis no Apgabal-
tiesas atvaļinājuma pagarinājumu uz 4 mēnešiem.

Tiktāļ nu bija manas lietas kārtībā. Atvaļinā-
jumam bija ļoti liela nozīme: es redzēju ka Apgabal-
tiesā man labi draugi. Bet citi mani apstākļi netika

vieglāki: agrākais cirkulārs par baltiešu arestēšanu

arvien vēl bija spēkā; jaunus dzīvoklīšus es vairs

nekur nevarēju atrast; karatiesa, administrācija un

spionaža strādāja Ķijevā ar vislielāko enerģiju un visi

dvorņiki un spiegi manu naktsmāju rajonā pārak jau
bij iezīmējuši manu seju. Es tapu par apgrūtinājumu
maniem labvēļiem, visiem maniem domu biedriem un

galvenais — pats sev.

Bezmiega naktis nu bija pavisam kroniskas
r

mans «miroņu pagrabiņš" man tā bij atriebies, ka

sirds man nervozi raustījās viņam pa nakti tuvojoties
un es biju gluži izdilis sejā un panīcis fiziski un

garīgi.

Mani vēl nobeidza garīgas darbības trūkums pie
kā es agrāki biju ļoti pieradis. lepazīties ar garīgas
dzīves aprindām, vai ņemt dalību latviešu dzīve es

nevarēju un ar rakstiem vietējos laikrakstos bija jā-
beidz. Ķijevas krievu laikraksti, kuri visi bija žīdu

kapitālistu rokās, izturējās pret latviešiem pavisam
naidīgi un viņos nebij iespējams kaut cik apgaismot



124

Latvijas un mūsu tautas šausmīgo traģēdiju no taisni*

bas un patiesības viedokļa.
Man ari nebija vietiņas, kur strādāt pa dienām.

Dvorņiki un visi citi spiegi uzmanīgi sekoja ikkatram,
kas pa dienu strādāja citā dzīvoklī, bet nebija nama

grāmatā ierakstīts.

Visbiežāk man tomēr nācās pasēdēt un pastrādāt
Kaņeveca numurā; bet te man līdz nāvei bij apnikuse

slāpstīšanās caur viesnicas spiegiem.
Man šinī viesnicā sāpīgi uzbudināja slimos

nervus pat vecu lietu uzpircēji, tatāri, kas katru dienu

gandrīz ik pēc stundas ceturkšņa blandījās pa vies-

nicas pagalmu un savā vienmuļā, nesaprotamā, bet

spocīgā balsī vēkšķeja:
„Beuib — Beiiib, eTapu — Beiiib, orapH — Beuib

nvKvnaMTb — nyKynaihb — nvKvnaKTb!"

Šī itkā bezzobju suņu riešana vai cūku rukšķē-
šana dobji viļņoja pa visiem pagalma iedobumiem un

līdz pat nama trešajam stāvam. Ta darīja uz mani

nejēdzīgu iespaidu. Es sāpīgi sajutu, ka esmu pie-
spiests klausīties tādā vēkšķešanā, tādēļ ka esmu

atgriests no citu cilvēku sabiedrības
. . .

Vēl pēc dažiem mēnešiem man griezīgi skan ausīs

šī spocīgā vēkšķēšana.
Kādu rītu Kaņevecs man nodeva Dezena vēstuli.

Tanī bija rakstīts, ka soda ekspedicijas rotmistrs

„ļoti interesējoties par mani".

Tas nozīmēja ka mani vēl arvien meklē un pē-

dējā laikā vēl enerģiskāki.
Dezens vēstulē man vēl ieteica „labi pamatīgi

iekārtot savu dzīvi". Šo teikumu es iztulkoju tā, ka

man nu jāslēpjas uz visrūpīgāko.
Tādos apstākļos es vairs nedrīkstēju Ķijevā palikt.

Vienīgā vieta, kur es varēju būt drošibā, bija Šveice.

No turienes man jau atrakstīja, ka daudzi mani paziņas
laimīgi sasnieguši Ciriķi. Viņi ar Rīgas organizāciju

palīdzību braukuši caur Somiju. Somu organizācijas
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izmaksājušas katram 300 marku ceļa naudas, uzturē-

jušas viņus par brīvu un uz sava rēķina vēl nogādā-

jušas līdz Stokholmai. Daži braukuši no Hango uz

Liibeku.

Mani apstākļi turpretī bija ļoti slikti. Man bija
tikai 195 rubļi naudas kabatā. Es vairs nevarēju sa-

sniegt latviešu organizāciju palīdzību un meklēju ceļu
pie Ķijeviešiem.

Kāda Ķijevas organizācija man izdeva svešu pasi
un paroli pār Austrijas robežu. Tas bija ļoti neērts

ceļš, man to pat atgādināja; bet cita ceļa tanī brīdi

ķijeviešiem nebija.
Es biju ar mieru laisties prom pa šo neērto ceļu.

Nu tik vēl bija labi jāsagatavojas.

XXI.

Tāļā ceļā.
26. februārī (1906. g.) es visu dienu steidzīgi

sakārtoju savus dokumentus un līdz ar īsto pasi atstāju
Kaņeveca glabāšanā; iegādājos jaunu veļu, lai nebūtu

jāņem līdz veļa ar mana vārda iezīmi; iešuvu drēbju
vīlēs simtu rubļu zelta naudas; atārdiju no drēbēm

Liepājas, Jelgavas un Rīgas drēbnieku adreses un pār-
mainīju burtus kalošās.

Nu man likās būt viss kārtībā. Es vairāk reižu

vēl apskatīju savu veļu, kabatas lakatiņus, drēbes un

vēstules, vai tik vēl kur nav palikušas kādas pēdas
un zīmes no manas agrākās iedzīves vietas un no-

mana īstā vārda.

Viss likās būt kārtībā.

Tikai jaunā pase man darīja rūpes.
Pie tās bija strādajuse gluži neapķēriga vai ne-

piedzīvojuša cilvēka roka: gluži jauna un nemaz ne-

lietota pases grāmatiņa bij izrakstīta itkā 1904. gadā,
februāra mēnesī un uzrādīta un apzīmogota Tulas

pilsētas policijā 1905. gada novembrī, bet tinte visā

pases tekstā un ari Tulas pristava kanclejā bija viena
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un ta pate un turklāt vēl gluži svaiga — zilgana, un

gaiši liecināja, ka viss, kas pasē rakstīts ar roku, ir

rakstīts vienā reizē un nupat tik, dienu atpakaļ,

tādēļ ka tinte tikai lēniņām mainija savu krāsu un

tikai pēc pārs dienām varēja tapt melna. Ja nu šinīs

pārs trīs dienās līdz robežai man bija pase jāuzrāda,
tad pat maz piedzīvojis stražņiks no tintes varēja

viegli redzēt, ka pase nu tik rakstīta, bet ar divu gadu

agrāku datumu, tā tad viltota. To ari liecināja pate

jaunā, glītā grāmatiņa, kas pirmo reizi nāca lietotāja
rokās. Divu gadu vecai grāmatiņai jau vajadzēja būt

pa kabatām un policijām vairāk novalkātai.

Es aizrādīju pases apgādātājiem uz šo lielo neuz-

manību; bet viņi man steidzīgi atbildēja, ka visa viņu
revolucionārā organizācija nupat esot apdraudēta, ka

citas pasu grāmatiņas viņiem vairs neesot un vaļas
ari ne.

Viņi man pašam ieteicot nekavēt laiku ar sīku-

miem, jo vienīgais ceļš, pa kuru mani laižot pāri,
varbūt drīz „iebrukšot" un tad es palikšot ceļā . . .

Bija japadodās liktenim un varbūtībām.

Es vēl iegādāju parastu krievu tirgotāju cepuri
un krievu kreklu ar raibu apkakli, lai es daudz maz

līdzinātos braukājošam veikalniekam. Vakarā es sēdos

vilcienā un braucu uz Dubno pilsētiņu.
Pirms biļeti es ņēmu tikai līdz Kazatinai, tādēļ

ka tiem pasažieriem, kas brauca tieši līdz kādai pie-
robežu stacijai, it sevišķi uzmanīgi sekoja spiegu acs.

Kazatinā bija labu laiku jāgaida. Stacijā vēl

valdīja drūmas atmiņas no nesenās soda ekspedicijas
briesmīgās rīcibas. Te ari tagad vēl klejoja draguņu

pulciņi un daudz žandarmu. Uzgaidāmās telpās bija

ļoti daudz cilvēku un pārāk slikts gaiss. Laiku kavē-

dams, es rīta agrumā sāku pastaigāties viens pats pa
kādu tāļu platformu. Mani dzina kustēties iekšķīgs
nemiers. Kādu brītiņu es pastaigājos gluži netraucēts;

bet tad man sāka sekot kāds stražņiks: viņš tikpat
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lēni, kā es, pagāja vienreiz man garām un ieskatījās
man sejā, pagāja otrreiz — un atkal cieti apskatīja
mani no galvas līdz kājām,

Man tapa neomulīgi. Parasto pastaigāšanās gaitu
pēkšņi nepārtraukdams, es vēl reiz gāju no stacijas
puses prom pa platformu un tad atpakaļ. Stražņiks
nāca man pretīm un tikko bija pagājis man garām,
tūlīņ apstājās un skatījās man pakaļ.

Tāda stražņika izturēšanās vairs nenozīmēja
neko labu.

Nu es tanī pašā gājienā iejaucos pasažieru drūzmā,
iegāju trešajā klasē lielā ļaužu barā un tad pēc laba

laika pa otru pusi pirmajā klasē. Tur es nosēdoskādā

stūrī aiz citiem sēdētājiem un uz elkoņiem nolaidies

izlikos, ka es snaužu. Stražņiks ari ienāca pirmās
klases zālē un pastaigājās pa vidu, skatīdamies uz vienu

un otru pusi, bet mani viņš vairs neuzzīmēja.

_

Biļeti līdz Dubno es pats nepirku. To man ap-

gādāja lietu nesējs.

_

Pie Dubno piebraucām ap pulkstens 9 rītā. Es

paņēmu ormani un liku vest mani uz kādu „labāku"
viesnicu. Ar vārdiem «labāko viesnicu", es jau sāku

spēlēt pārtikuša tirgotāja lomu. Es labi zināju, ka

tādus veikalniekus neviens netur par revolucionāriem

un viņiem pakaļ nespiego.

Pilsētiņā iebraucot, es pa labi ievēroju kādu zil-

gani krāsotu vienstāva namiņu ar uzrakstu «focTHHHua".
Ormanis pat nepaskatījās uz šo viesnicu, tā tad viņai
nebija nekādas vispārējas nozīmes; bet es cieti apska-
tījos, ka viesnicas durvīs stāv un garlaikojās kāds pus-
mūža žīds ar degoši sarkaniem matiem, raibu seju un

apaļi apcirptu sarkanu bārzdu. Viņš atstāja tāduiespaidu,
ka viņš ir viesnicas saimnieks.

Tieši pa vienu pašu galveno ielu braukdams,
ormanis noveda mani pie kādas citas viesnicas un

apstājās.

«Šī ir laba viesnicā," viņš teica un līda no buka
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zemē palīdzēt man ienest ceļa aizsainīti. Es viņam
samaksāju 25 kapeikas vairāk, nekā viņš prasīja, un

tas atstāja uz viņu labu iespaidu. Viņš trīs reizes

teica man paldies un ar priecīgu seju noskatījās man

pakaļ.
Viesnicas saimnieks, laiski un garlaicīgi soļodams,

ieveda mani kādā palielā istabā, kurā pie loga stāvēja
vienkāršs galds ar ļoti netīru, aplaistītu galdautu. Pie

iekšējās sienas bija divas gultas ar netīriem vatētiem

pārklājiem un netīriem spilveņiem. Istabā oda pēc

pelējuma un stūros pie griestiem karājās pieputējuši

zirnekļu tīkli.

Es liku tūliņ man padot patvāri ar tēju, tējas
desu un baltmaizi.

Pašam saimniekam es īsi pateicu, ka man darī-

šanas pie ispravņika un apjautājos, vai viņš nezin, vai

ispravņiks ir mājās. Viņš man atbildēja, ka vakar

vakarā vēl esot gan bijis mājās. Vēl es ātri iebildu,
ka man jasteidzās pie notāra un jābrauc ļoti tāļi pro-
testēt kādu vekseli.

Saimnieks izgāja no istabas; bet drīz es viņu
atkal iesaucu un apjautājos, vai viņš nepazīst B. mies-

tiņa tirgotāju N. N. un vai nezin kaut ko tuvāk par

viņa mantas apstākļiem. Es piezīmēju, ka man tur jā-

protestē vekselis un no N.N. jāpiedzen nauda. Saim-

nieks paraustija plecus un atbildēja, ka tāda tirgotāja
nepazīstot.

Saprotams, ka es pats ari nepazinu tādu tirgo-

tāju. Visa šī kombinācija ar tirgotāju un vekseļa pro-
testu bija jāizdomā labam ievadam, lai varētu sākt

meklēt zirgus un vedēju uz tāļo miestiņu, kur man

bija jāiet pār robežu. Ja es bez kaut kāda materiāla

iemesla būtu sācis meklēt zirgus braukšanai uz tādu

vietu, kura gluži tuvu robežai, tad es tūliņ būtu kritis

aizdomās. Katrs pierobeža pilsētas iedzīvotājs jau zi-

nāja, ka 1905. gada decembrī un 1906. gada sākumā
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vajātie revolucionāri straumēm plūst pāri Austrijas
robežai.

Meita ienesa un nolika uz galda patvāri, telēķus,
maizi, tējas desu un netīrus notaukotus un planku-
mainus nazi un dakšiņu.

Es atkal liku iesaukt saimnieku un lūdzu viņu,
lai man pagādā zirgus līdz B. miestiņam.

„E — he! Līdz B. miestiņam!" saimnieks gari
novilka un sāka šūpot galvu.

„Tagad pats plūdu laiks un uz turieni neviens

nebrauks. Nav vērts iet meklēt zirgus ..."

„Nu tad pasakāt, lai man atstāj brīvu vietu „ba-

lagulā" es mierīgā balsī uzdevu saimniekam; bet

sirds man jau raustījās, kā notvērts putniņš. Par ba-

lagulu man kaut ko stāstīja Ķijevas organizācijā un

pat pateica, ka par vietu balagulā jāmaksājot līdz B.

miestiņam ķ rubļi. Tik tur nezināja pateikt sīkumus.

„Balagula jau četras dienas vairs neiet: nevar

braukt, ceļš vietām izplūdināts, izgrausts. Balagula gā-
žas apkārt, vai grimst muklājos" saimnieks garlaicīgi
paskaidroja.

«Hm! . .
es īsi novilku un tad paklusi piezī-

mēju, «Vekselis man ir jāprotestē, citādi notek termiņš
un zumu var pazaudēt. Vai jūs to saprotat?" es stingri

noprasīju.

«Saprotu, saprotu. Es jau zinu, ka ar vekseli ir,"
saimnieks tīri īgnā balsī man atbildēja un jutās ap-

vainots, ka es šaubos par to, vai viņš ari zin ko no

vekseļa.
«Nu tad esat tik laipni un apgādājat man zirgus.

Es samaksāšu dārgāki," es stingri noteicu.

Saimnieks nolaida galvu, padomāja, pamīņājās
pārs reižu uz vienas vietas un gāja ārā.

«Vai jūs iesat meklēt zirgus?" es vēl cieti no-

prasīju viņam pakaļ.
«Jā-ā," viņš gari novilka. Tiklīdz durvis bija aiz-
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lauzīt pirkstus. Lieliem soļiem es sāku iet pa istabu.

„Čīkš ..." atkal atvērās durvis un pa vērumu ie-

bāzās un paskatījās uz mani vīrieša galva. Es tīri sa-

rāvos no šīs nejaušības un beidzu staigāt pa istabu.

Durvis atkal aizvērās. Es piegāju pie galda un

apskatīju tējas desu. Ta bija zilgani pelēka, lipa pie

pirkstiem un smirdēja. Nu es pasaucu apkalpotāju un

liku ienest sviestu. Viņai redzot, es izsviedu tējas desu

ārā pa logu, bet neteicu ne vārda. Apkalpotajā ta pa-

bailīgi paskatījās uz mani un izsteidzās ārā. Drīz viņa
uz telēķa ienesa piciņu sviesta, nolika to uz galdu un

atkal izgāja.

Nervus_ valdīdams, sāku dzert tēju un iekost

sviestmaizi. Est nemaz negribējās un maize bija rūgta,
ari sviests bija vecs un rūgts un jau smakoja.

Durvis atkal atvērās un uz mani paskatījās vī-

rieša un sievietes galvas.
„Ko gribiet?" es saīdzis iesaucos un galvas pa-

zuda, un durvis aizvērās.

„Vai spiegi te mani apsēduši?" es domās sirdi-

jos un nervozi dzēru jau puslīdz atdzisušo tēju.
Es sāku pārdomāt, ko nu darīt, ja nevarēs zirgus

atrast .
.
.

„Čīkš"
. . .

atkal spiedza durvis un pa viņām
pašāvās melna galva, kura pazuda tik ātri, ka es ne-

dabūju viņu redzēt. Aiz durvīm kaut kas mīņājās uz

vienas vietas, man likās — vairāku cilvēku kājas.
„Vai velns!" nu vēl policija būs atvilkusies mani

izprašināt," es uzbudināts nodomāju un paskatījos arā

pa logu, vai pie tā jau nestāv kāds stražņiks.
Durvis vēl pavērās un atkal aizvērās. Šis sa;

vādais uzbudinājums ārpus durvīm man bija gluži
neizprotams.

Saimnieks nenāca un nenāca
. . . Pagāja vesela

stunda
. . .

Manai pašsavaldīšanai bija gals. Es sāku

fantazēt, ka ziņkārība aiz durvīm stāv ciešā sakarā ar

130
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saimnieka ilgo prombūšanu un ka drīz nu varbūt pa-
tiešām ieradīsies izpravņiks ar saviem stražņikiem un

mani arestēs
. . .

Neviļus es paskatījos pa logu ārā un pārdomāju

bēgšanas varbūtības. Puslodziņš jau stāvēja atvērts,
bet ari viss logs bija viegli atverams. Es to klusiņām
atvēru. Aiz loga bija liels sakņu dārzs, tad zems

sklandu žogs un aiz tā visādi veci šķūņi. Aiz tiem

varēja viegli aizlaisties un tad tāļāk . . .

Man iešāvās prātā sarkanbārzdis žīds, kuru

redzēju savas «viesnicas" durvīs stāvam. Pie ta nu

vajadzēja aiztikt, pirms vēl nav par vēlu
.

. .

Es nosviedu uz galda sudraba rubli, kas pār-

pārim atlīdzināja manu tēriņu, paņēmu savu aizsainīti

un likos pa durvīm ārā.

Priekšnamā stāvēja vīrietis ar sievieti.

«Kas ir, kad saimnieks nenāk atpakaļ ?" es stingri
iejautājos un gāju uz izeju.

«Mēs nezinām," sieviete lēni atbildēja man pakaļ.
Durvīs es iegrūdos saimniekam krūtīs. Viņš bija

viens pats.

«Es eju pie izpravņika," es steidzīgi pateicu
viesnicniekam. Viņš pagriezās sānis un laida mani

pa durvīm ārā.

«Par savu tēriņu es jau noliku rubli uz galda,"
es vēl iesaucos un gāju prom pa ielu.

«Es zirgus nedabūju," viesnicnieks sauca pakaļ.
«Neviens nebrauc

. . ."

«Labi, labi! Nav vajadzīgs! . .
es ātri at-

cirtu un stingri saslējies droši gāju pie sarkanbārzdas.

Tas, klanīdamies un laipnu seju savilcis, ieveda

mani mazā, tukšā, netīrā istabiņā, kur pie loga stā-

vēja tikai mazs neapklāts, nekrāsots koka galdiņš un

koka krāģītis, kur apsēsties.

Sarkanbārzdis aizvēra durvis un palika iekšpusē
stāvot pie pašām durvīm. Atri viņš pārlaida pār
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mani nopietnu pētījošu skatu un tad atkal savilka

seju smaidos un gaidīja.
Es nosviedu savu aizsainīti uz galdiņa, nosēdos

uz krāģīša un kājas krustis salicis, bez kāda ievada

īsi pasacīju:
„Es braucu tāļāk uz B. miestiņu. Pagādājat tūliņ

man zirgus!"
„Labi, tūliņ jūs dabūsiet," žīds uzreizu atbildēja

un izgāja ārā.

„Vai tiešām man ies tik gludi ar sarkangalvi ?*

es apmierināts domās iejautājos un sāku pastaigāties
pa istabu. Te nu es jutos pilnīgā drošībā.

Aiz durvīm pārs reižu bija dzirdami viegli sie-

viešu soļi, bet mani neviens netraucēja.

Pēc pusstundas durvis atvērās un ienāca divi

gari, melni žīdi, melnām, sapinkātām bārzdām, gariem
„peisiem", garos, tumšos, nolaistītos un nopiķotos
paltrakos. Viņi palika turpat pie durvīm stāvam,

cepurēm galvā. Sarkanbārzdis aiztaisīja durvis, bet

palikā ārpusē.
Abi ienācēji padeva labdienu un mani cieti

aplūkoja.
„Jūs gribat zirgus?" viens iejautajās.

„Jā tūliņ, lai līdz vakaram vēl var aizbraukt",

es īsi atbildēju, un nosēdos uz krāģiša.
„Oi, līdz vakara-a-am!" abi žīdi izbrīnijušies

iesaucās, „Kā to var? Piecdesmit verstu-u!
. . .

Līdz

vakara-a-m! Tagad jau ir divpadsmit". . .

„Nu kas tur ko brīnities ?" es omulīgi iejautājos
un atkal kājas krustis salicis un pret galdiņu slīpi
atgāzies turpināju:

«Piecas verstis pa stundu — deviņi, vēl piecas
virsū — tikai pulkstens desmit".

. .

Abi žīdi saskatījās.

„Vaj jūs zināt, kāds tagad ceļš? viens no viņiem
gari novilka.
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„Zinu gan. Es izgājušā nedēļā pats vēl braucu",
es nopietni atbildēju.

„Jūs brauca-a-at. .
. izgājušo nede-e-ēļ!" abi

žīdi novilka un atkal saskatijās un tad vēl reiz ap-

skatīja mani.

«Izgājušo nedēļ vēl nebija plūdi, bet tagad viss

vaļā-a-a", viens no viņiem paskaidroja, «tagad neviens

pats cilvēks vairs nebrauc".

Kad tevi piķis, kad tik šie veikalnieki galu galā
ari vēl neatteicās", es dedzīgi padomāju un sāku uz-

budināties, bet tad tomēr atkal ātri savaldījos.
«Nu, nenobrauksim līdz desmitiem, nobrauksim

līdz vienpadsmitiem, divpadsmitiem, . . kas par ne-

laimi".
.

.
es izlaidīgi un smaidīdams piekāpos.

_

«Oi, oi, oi, kas tagad par ceļu! Var galu
dabū-ū-t".

. .
vecākais žīds gaudoja.

«Nu nav jau nemaz tik briesmīgi! Ko nu

gaudojat; liekat tik iejūgt", es mierināju runātāju.
„Oi, tas dārgi maksās!" tas pats žīds iesaucās,

pāriedams uz veikalisko pusi.
«Es pats zinu, ka tas dārgi maksās".

. .

es pie-
kritu, „sakāt cenu!"

«Piecpadsmit rubļu-u-u", žīds novilka un pētī-
joši paskatījās uz mani.

Es aiz prieka gandrīz vai iekliedzos. Tik lētu

maksu es nebiju sagaidījis.
«Desmit!" es veikaliski iesaucos, lai neizrādītu,

ka tūliņ cenai piekrītu un ka esmu tik karsts uz

braukšanu.

«Divpadsmit", žīdi līga. . .

«Lai ar divpadsmit, auzu tiesai!" es piekritu,
«tikai jūdzat tūliņ".

«Tūliņ, tūliņ", abi žīdi atkārtoja un nesteigdamies
gāja ārā.

*Nu ir labi!" es gandrīz skaļā balsī iesaucos un

tad pārs reižu pārstaigāju pār istabas plānu.
Taču tūliņ es atkaļ apsēdos. Man negribējās



izrādīt kaut kādu uzbudinājumu. . .
Bet nu man

klusiņām iezagās domas galvā, ka žīdi mani varētu

izmuļķot un pēc laiciņa atnākt un pasacīt ka nevar

braukt.
. .

Šīs domas mani briesmīgi uztrauca. No

iepriekšējām bezmiega naktīm un neēšanas nervi bija

pavisam sabojāti un es ātri uzbudinājos. Nu es ne

par ko vairs nevarēju nosēdēt. . .

Pusstunda jau bija pagājuse, zirgi vēl nebija
piebraukti. Es staigāju pa istabu bez kautrēšanās un

pārdomāju savu stāvokli.
. .

Durvis klusiņām atvērās. Es neviļus sarāvos un

pār plecu atskatījos atpakaļ. Caur durvīm bija pa-

bāsta viesnicnieka sarkanā galva un abas rokas. Viņš
savilka briesmīgi viltīgu un smīnošu seju, gandrīz
aizmiga abas acis, ar retiem gaišiem skropstiem,

atņirdza zobus, ierāva kaklu plecos, un abas plaukstas
galvas augstumā pacēlis un visus pirkstus izplētis,
viltīgi iesaucās:

„Oi! Ich hob'ā schaine Sachen!"

„Nu ejat, ejat! Ko nu niekus!..." es žīdu at-

raidīju. Žīda galva un rokas pazuda un durvis aiz-

vērās. Es nosēdos pie galdiņa un aiz nepacietības
skatījos pulkstenī un gandrīz sāku skaitīt minūtes.

Ormanis nebrauca un nebrauca
...

Pulkstens jau bija viens... Nu es neparedzēju
vairs nekā laba. Kaut kādu joku nu dzina ar mani.

Stundas laikā jau varēja sajūgt diezin kādu trijjūgu
un piebraukt pie durvīm. Es zaudēju pacietību...
Aiz uzbudinājuma man sāka svīst piere.

Atkal klusiņām atvērās durvis un parādījās vies-

nicnieka sarkanā galva un jau izplēstās rokas.

„Nu, kas nu atkal?..." es puslīdz saīdzis, pus-
līdz smaidīdams ātri iejautājos uz viesnicnieku skatī-

damies.

Viņš taisīja agrākās galvas un roku kustības un

kaislīgi iesaucās:
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«Tikai paskatieties... Tas nekā nemaksā—a—a!

Skaistas lietas!" Viņš uzsvēra katru teikumu un vēl

dziļāk ierāva galvu plecos un izplēta pirkstus vēl pla-
tāki; galvu viņš nolieca mazliet uz kreiso kamiesi un

augstu uzvilka abus sarkanos uzačus, itkā viņš ļoti
brīnītos par manu neveikalisko izturēšanos. Tā viņš

palika stāvot kādas zekundes, kamēr es neapķēros,
ko viņam atbildēt.

Man uznāca karsta vēlēšanās cirst kāju pie
zemes un pilnā kaklā kliegt uz uzbāzīgo veikalnieku;
bet es ātri apķēros, ka manas dusmas nemaz nebūs

«veikalnieciskas" un mierīgi, bet nopietni atbildēju:
„Nu, jūs taču zināt, ka man nemaz nav vaļas.

Es jums labi samaksāšu par uzturēšanos istabiņā un

būs diezgan."
«Ari labi," viesnicnieks apmierinājās un aizvēra

durvis.

Es nu izgāju viņam pakaļ un vēl reiz paskubi-
nāju aiziet pie ormaņa un tūliņ braukt zirgus šurp.
Tas līdzēja. Viesnicnieks aizsteidzās un drīz bija
zirgi klāt.

Es viņam par to samaksāju trīs rubļus un viņš
bija ļoti apmierināts.

Bet garie, melnie žīdi paģērēja visus 12 rubļus
uz priekšu. Nu iznāca nopietnis strīdus

...

Tikai tanī acumirkli, kad žīdi jau bija gatavi
griest zirgus atpakaļ, es piekāpos un — samaksāju.

Piebrauktais divjūgs bija ļoti neparasts: liela,
gara redeļu ore un virvju aizjūgā divi bēri kaulaini

kleperi, nodurtām galvām. Ores priekšgalā bij
iekrauta viena salmu čupa — kučierim, pakaļgalā -

otra — pasažierim.
Pats ormanis bija — sīks, novārdzis, nobrau-

kājies pusmūža žīdiņš, mazu, greizu, nemazgātu

sejiņu, retu, šķidru melnu bārzdiņu, iekritušām acīm.

Viņš bija pēc iespējas sagatavojies uz cīņu ar auk-

stumu: savam garajam žīda paltrakam uzvilcis īsāku
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pliku kažoku un tam virsū vēl īsāku, nodriskušu mē-

telīti ; pārjozies viņš bij ar vecas virves gabalu.
Viņš neveikli kūņadamies ap saviem kleperiem

vēl apskatīja un aptaustīja kakla saites un grožu
mezglus, un tad ierāpās orē un ieslīka salmos.

Es nosēdos uz pakaļgala salmu čupas un noliku

blakus savu aizsainīti.

Ormauis stipri paraustīja grožus un ķērcoši
iesaucās:

„Joa-a-ah, . .
Joa-a-ah!" Vājie zirdziņi sakustējās

un sāka soļot. Ormanis iebļāvās vēl pārs reizes un

zirdziņi iesāka lēni rikšot. Uz nelīdzenā, bedraiņā
bruģa ore neganti lēkāja un rībēja.

Pa pilsētu braucot, es sēdēju ļoti lepni un uz-

pūties, bet ārpus pilsētiņas tūliņ noslīku salmos pusguļus.
Pretim pūta ļoti salts ziemeļa vējš, bet viņa asu-

mam spīdēja pretīm jauka februāra pēdējo dienu

saulīte.

Uz tīrumiem un arumiem melnoja kaili, noku-

suši zemes plankumi un arumu cinīši, un pa viņu
starpām saulē mirdzēja sniega vai ledus šķautriņas un

ūdens peļķītes; ceļa grāvji bij ūdens pilni un ielejās
un uz pļavu līdzenumiem viet-vietām gulēja apaļi vai

iegareni ūdens ezeriņi, pa kuru virsotnēm asais vējš
dzenāja sīkus, raibus spožus sudrabā vilnīšus.

No kāda nožuvuša uzkalniņa pacēlās cīrulītis,

pirmais šinī pavasarī, un sāka dziedāt savus agrās

dziesmiņas pirmos pantiņus . . .

Drīz viņam pietika viņa pirmo pavasara jūtu iz-

teikšanai un viņš atkal nolaidās uz platā sausuma;

bet viņa dziesmiņa iedziedāja man krūtīs jaunu dvē-

seli
...

Es izstiepu cīrulītim pretim abas rokas un

laimīgi smaidīju un viņu sveicināju . . .
Mani pārņēma

dziļa, salda laimes sajūta un divas laimes asaras no-

ritēja man pār iekritušājiem vaigiem .. .

Ilgi, ilgi es vēl klausījos gaisos uz visām pusēm
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un gaidīju cīruļa dziesmiņu; bet neviens cīrulītis vairs

nedziedāja.

„Pietiks šīs dienas laimei ..." es domās sevi ap-

mierināju un dziļi nopūtos.
Ak, cik man nu bija viegli ap sirdi, redzot pla-

šus klajumus un pavasara ūdeņus, un sajūtot pavasara

vēja aso glāstu un saules staru maigo siltumu
. . .

Es atdevos laimei un nekā vairs nedomāju . .
.

Šoseja bija laba, zirgi rikšoja itin sparīgi un ore

pierībeja pilnu galvu . . .

Mēs jau bijām nobraukuši kādas desmit verstis.

Man mētelī tapa salti un es dziļi iegulos salmu sē-

deklī un aizmigu acis. Tā es gulēju kādas desmit mi-

nūtes, un kad atkal atvēru acis, es labā taļumā ie-

raudzīju trīs jātniekus
...

Nu es tūliņ saslējos sēdus un

sāku uzmanīgi skatīties uz priekšu.
Trīs dragūni vai stražņiki jāja mums pretim.

Tūliņ es atminējos savu jauno, nelietoto pasi un to

ātri izvilku no krūšu kabatas.

„Tik jaunu un glītu es to nevaru rādīt nevienam,
pat vismuļķakājam stražņikam", es domās iesaucos un

sāku rokām burzīt un locīt cieto grāmatiņu un berzēt

viņas lapas netīriem salmiem. Mazliet es to gan ap-

strādāju, bet prātīgs cilvēks tomēr varēja it labi redzēt,
ka ta ir vakardienas ražojums.

Sražņiki garāmjājot tikai paskatījās uz mani, bet

nesacīja ne vārda.

Nu saules gaismā es atkal sāku pamatīgi ap-
skatīt savas pases ierakstus. Tie pa nakti bija tapuši
tikai drusciņ tumšāki, nekā vakar, bet tomēr vēl bija
stipri zili un svaigi, un saburzītās lapās izlikās vēl

svaigāki.
Sāku pārdomāt savu stāvokli, ja mani arestētu

u n pasi atzītu par viltotu. Cik atminējos, tad es

kautkur biju lasījis valdības rīkojumu, ka visus, pie
kuriem kara stāvokļa apgabalos atrod viltotas vai citu

personu pases, nodod kara tiesai un notiesā ar nāvi.



Ja nu man nemaz nebija pases, tad es varēju

pavisam noliegt savu vārdu un tādā atgadijumā mani

pēc vecā likuma vajadzēja tiesāt apgabaltiesā un va-

rēja notiesāt, cik atminēju, uz četriem gadiem izsūtī-

šanai uz Sibiriju.
Mans stāvoklis tā tad bija daudz drošāks, ja

man nemaz nebija pases un ja es noliedzu savu īsto

vārdu.

Taču vēl es mēģināju labot jauno pasi. Tinte,
kas iesākumā ir zila un vēlāk top melna, saules

staros daudz ātrāk maina krāsu. Tādēļ es atšķīru
pases grāmatiņu un pārmaiņus turēju pret saules

stariem arvien divas lapu puses.

Tā es sildīju pasi kādu veselu stundu. Tinte

tomēr visai maz mainīja savu krāsu.

Sildīju vēl.
. .

Jau labu laiku es biju piegriezis visu savu uz-

manību tikai pasei un apkārtni nemaz neievēroju.
Ormanis apstājās. Nu es paskatījos uz zirgiem

un ceļu. Lielā gabalā šoseja vietvietām bija ūdens

pārgrausta un izskalota. Braucēju pēdas nogriezās
pa abām pusēm un tad pazuda arumos, šķidros dubļos
un plašos ūdeņos

Ormanis mierīgi sēdēdams domāja un domāja

ilgu laiku, un skatījās uz vienu un otru pusi tuvi un

tāļi. Reiz viņš paskatījās pa šoseju atpakaļ un kaut

ko pārdomāja. . .

Man uznāca bailes, kad tik viņš negriež zirgus

atpakaļ. Sāku viņu skubināt: vienreiz, otrreiz, trešo-

reiz. Viņš nemaz nepaskatījās uz manis un nelikās

ne zinis, ka es esmu viņa tuvumā ; ne vārdiņu viņš
man neatbildēja. Man uznāca dusmas un es it sirdīgi

viņam uzsaucu, lai brauc tāļak. Tomēr vēl nenāca

ne skaņas no viņa mutes. Viņš izkāpa no ratiem,

pagāja uz vienu pusi un apskatījās izgrauzumus, pa-

gāja uz otru pusi. Man bija pacietīgi jāgaida. . .
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Paskatījos pulkstenī un aprēķināju laiku un

verstis, cik esam nobraukuši.

Mēs bijām ļoti labi braukuši: deviņas verstis

par stundu un jau nobraukuši divdesmit verstis.

Nu iesākās ceļa klizmas.
. .

Ormanis vēl kādu laiciņu skatījās uz tāļako iz-

grausto ceļu, skatījās uz vienu un otru pusi, un tad

iekāpa orē un grieza zirgus pa kreisi no ceļa zemē.

Ceļš bija kādu asi augstāks par uzarto ceļmalas iele-

jiņu un nedaudzās ratu pēdas gluži stāvus laidās no

ceļa zemē un izjuka pieplūdušajos arumos.

Ormanis nepaspēja sagriest zirgus gluži tieši uz

leju; viņi parāva garo ari iesānis un ore drusciņ
pašļukuse atsitās pret akmeni un gāzās apkārt. Pirms

es dabūju atjēgties, es jau gulēju pieplūdušajos arumos

ar visu jauno pasi rokā. Mans aizsainītis bij aizli-

dojis tāļāk sausākā vietā. Salmi gulēja izklaidus pa
visu arumu malu. Viens zirgs bija nogāzies gar zemi

un cilāja kājas un galvu. Ormanis gulēja dubļos
blakus pakritušajam zirgam.

Es ātri uzlēcos stāvus un glābu savu aizsainīti.

Man pašam bija samirkuši kreisie sāni, labais celis

un abas rokas iecirstas ūdenī. Pase nu bija sa-

mirkuse.

Mazspēcīgais ormanis ilgi kūņājās pa dubļiem,
kamēr piecēlās; viņš bija stipri samircis, izbijies un

sāka šūpot galvu un gaudot:
Oi-oi! Oi-oi! Oi!.

. .

Es piesteidzos viņam klat un līdzcietīgi apjau-

tājos, vai viņš nav ievainots, bet viņš atkal neatbil-

dēja man ne vārda.

Lielu laiku mēs nopūlējamies, kamēr piecēlām

smago, garo ori un sakrāvām iekšā salmus. Tie bija

slapji un smagi.
Nu ar labo ceļu bija beigas. Zirgi brida līdz

ceļiem pa arumiem un ūdeni un ore svārstījās un

grīļojās uz vienu un otru pusi. No ceļa kreisās puses
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ormanis izbrauca caur platu izskalojumu uz otru pusi

ceļam un sāka līkumot pa druvām un pļavām, kur

tik jau reiz bija līkumojušas kāda agrākā braucēja
ratu pēdas. Zirgi vilka smagi, galvas nodūruši, solīti

pa solītim; riteņi griezās līdz rumbām gan arumos,

gan dubļos, gan slapjās sanestās smiltīs. Brīžiem or-

manis ar lielām pūlēm uzbrauca uz ceļu; bet šosejas
vairs nebij. Pa šo ceļu varēja braukt tikai soļiem;
ari te bija dziļi dubļi, ūdens peļķes un izbrauktas

rodzes, un vietām ceļa virsus garoza līgojās, kā aiz-

auguša ezera sūnājs, un riteņi to pārgrieza un iegrima.
Visur, kur ceļa tiltiņi bij aiznesti un ielejiņas

ūdens pārgraustas, ormanis atkal ilgi domāja un tad

grieza zirgus no ceļa zemē, pa kāda agrākā braucēja

pēdām — un atkal braukāja pa pļavām un atmatām,

pār tekošiem grāvjiem un plūstošām ielejām.

Zirgi tikko vilkās uz priekšu. Novārgušais žīdiņš
pastāvīgi raustīja grožuš, grieza pa gaisu garu maiksni

un aizsmacis sauca:

„Jioa-a-ah ! . .
.

Jioa-a-ah !"

Saulīte jau laidās uz apvārkšņa malas. Brīžiem

es vēl žāvēju savu pasi, bet tinte bij un palika
svaiga; samirkušajās un netīrajās lapu pusēs tā pat

izskatījās vēl svaigāka nekā šorīt, un, kas tas ļaunā-
kais, nevien tinte, bet ari rokraksts Tulas pristava
štempelē bija viens un tas pats: to skaidri varēja
redzēt. Man nebija šaubu : ja pase kaut kāda atgadī-
juma dēļ nāktu rokās daudz maz izglītotiem ierēdņiem,
to pierakstot, vai ja to nodotu ekspertiem, tad to at-

zītu par viltotu. Es nevarēju zināt, cik ilgi man būs

jāpaliek B. miestiņā un vai tur nebūs jānodod pase
pierakstīšanai. Ja man nav klāt nekādas pases, tad es

varu pasacīt, ka mana pase nozudusi, vai, ka es ne-

esmu braucis uz ilgāku laiku dzīvot, bet tikai kādās

darīšanās. Varbūt vēl it viegli tiek cauri. Ja turpretī
uzrāda vai pārmeklējot atrod viltotu pasi, tad sods ir

zināms un tas ir visbriesmīgākais.
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Brītiņu es vēl kāvos ar domām, ko darīt ar pasi
un to turēju labājā rokā; bet tad uzreizi man uznāca

nevaldāmas dusmas uz Ķijevas organizācijas neuz-

manību un — es saplosīju pases grāmatiņu lupatu
lupatiņās un iekaisīju tekošā ūdenī.

Nu man tapa daudz vieglāki . . .

Krievijas kriminalkronika jau labi pazina sim-

tiem un tūkstošiem „HenoMHHiiļHXT> poacTßa h HMeHH",

un kas tad tur nu būs par nelaimi, ja vēl vienu nu-

muru pieraksta klāt
. . .

Saule jau nolaidās. Vēl tikai sārti-rozā krāsas

pārplūda pār visiem pavasara ūdeņiem.
Vējš nostājās, bet samirkušie sāni man ļoti sala

un es uz salmiem sēdēdams vingroju rokas un mēģi-
nāju cik-necik sasildīties. Kājām paiet un sasildīties

nekur nevarēja. Mēs sen vairs neredzējām nekādu

īstu ceļu. Zirgi nespēcīgi brida tikai pa dziļām dubļu
skrīnēm, vai pa ūdeņiem, brīžiem dziļāk, brīžiem

seklāk. Laiku pa laikam zirgi pavisam apstājās un

galvas nodūruši stāvēja ilgi, ilgi. Ormanis viņus ne-

skubināja.
Es sapratu, ka zirgi līdz nāvei noguruši un vi-

ņiem vajaga atdusas ; bet ļaut viņiem stāvēt, cik viņi
paši grib, bija tīrā nolaidība.

Man likās, ka žīds ar sīko, greizo ģīmīti mani

ar nolūku vārdzina, vai grib izplēst no manis lieku

piemaksu savai kabatai.

Es sāku viņu skubināt gan krievu, gan žīdu

žargonā. Viņš nemaz nedzirdēja. Nu man uznāca

dusmas: stiprā balsī es viņu rāju un suniju un solījos
atpakaļ braucot sūdzēt saimniekam, bet visi mani

vārdi aizlidoja vējā. Laba dzeramnauda, kuru es

viņam piesolīju, ari nekā nelīdzēja. Ne skaņas es no

viņa neizdabuju . . .

Tāda cīņa atkārtojās vairāk reižu un beidzot

man apnika.
Nu uznāca mana reize klusēt

. . .
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„Es esmu nepārvaramu apstākļu rokās un pats
sev nekādi vairs nevaru palīdzēties", es tik vēl nodo-

māju, un tad mani pārņēma bezgalīga vienaldzība ...
„Lai nu brauc, kā grib: lai kustas, lai stāv, lai

guļ — vienalga; lai es ari te nosalstu un badā no-

mirstu — vienalga", es tiepos pats ar sevi savās do-

mās un vilku no sēdekļa ārā vienu salmu pēc otra

un raustīju tos mazos gabaliņos. Tas bija darbs, kas

man drusciņ apmierināja nervus.

Mani plāni nu bija sajukuši. Ķijevā man ieteica

un to ari es pats vēlējos, — iebraukt B. miestā tikai

pa nakti; bet nu es nemaz nevarēju paredzēt, kad un

kādos apstākļos es tur aiztikšu. Pa nakti jau katrā

ziņā vairs ne, un kur lai es palieku līdz otrai naktij,
to jau es nevarēju zināt; ar ormani kaut ko pārspriest
nebij iespējams, tādēļ ka viņš nerunāja.

Viņš dzīvoja pats savu neatkarīgu dzīvi. Kad

zirgi apstājās, viņš ļāva viņiem stāvēt, cik viņi paši
grib; viņš pats pa to laiku sabāza rokas vienu otras

piedurknē un sildījās, galvu uz krūtīm nolaidis. Man

likās, viņš snauž. Nekad viņš nepacēla galvu un ne-

paskatījās ne dziestošā vakara blāzmā, ne pa labi, ne

pa kreisi.

Kad zirgiem uz vietas stāvot kājas izmirka un

sāka salt, viņi sāka tās atkal cilāt. Tad ormanis pa-
modās no sava sastinguma un ķērcoši iebļāvās.

„Jioa-a-ah!
. . .

Jioa-a-ah!" Un zirgi pabrida at-

kal kādu gabaliņu tāļāk.
Vakara blāzma un visas debesis pārklājās mā-

koņiem. Meži pazuda tumsā; tuvākie koki un krū-

miņi salīda kopā un pārvērtās melnos plankumos; pa
mežu un koku starpām tikai bāloja lieli un mazi

ūdens ezeri. Nekur nemirdzēja nevienas uguntiņas.
Vai mēs braucam pa ceļu, vai tikai uz labu

laimi, to es.nevarēju zināt: nekādas ceļa iezīmes es

nekur neredzēju.
Pulkstens jau varēja būt ap 10. Taisni pārlieci-



143

nāties, cik tas īsti rāda, es nemaz vairs negribēju. Nu

bija vienalga . ..

Reiz es vēl tik pajautāju ormanim, cik verstu jā-
brauc līdz 8., bet atbildes nedabūjis, jautājumu vairs

neatkārtoju.
Nu reti kad vairs atgadījās redzēt kādu nepār-

plūdušu vietiņu. Zirgu kājas pastāvīgi plunčeja pa
ūdeni un riteņi šalca abās pusēs . . .

Aiz kāda plaša ūdeņa, bez kokiem caur tumsu

es ieraudzīju pelēko ēku.

Ormanis apstājās uz sausākas vietiņas un lēni

izkūņājās no ores. Viņš nosvieda grožus uz sava sē-

dekļa un aizgāja uz pelēko ēku.

Ilgāki skatoties uz ēkas pusi es varēju izšķirt tās

priekšā sausu dambi; Tā tad ēka bija dzirnavas. Līdz

manīm patiešam ari atlidoja klusa ūdens šalkoņa.
Es paliku ratos un gaidīju. Manas drēbes krei-

sajā pusē vēl nebija gluži sausas un mani sen jau mo-

cīja un kratīja nepārvārams saltums. Laiku kavēdams,
es sāku vingrināt rokas un sildīties; bet tad atkal no-

laidos uz salmiem pusguļus.
Ormanis vairs nenāca atpakaļ. Es droši vien jau

biju gaidījis kādu pusstundu un nu man zuda pacie-
tība. Žīda-ormaņa izturēšanos es nevarēju citādi iz-

tulkot, ka tikai tā, ka viņš ar nolūku man spītē, vai

gatavo kādu klizmu. Mani sagrāba nevaidamas dusmas

un es tieši sēdus saslējies sāku saukt ormani pilnā
kaklā un lādēju viņu gan pa krieviski, gan žīdu žargonā.

No dzirnavām nenāca man pretīm ne skaņas un

pats ormanis ari ne.

Gluži izmisis, es sašļuku uz salmu čupas pus-

guļus un lielā nervu uzbudinājumā atkal rāvu no sē-

dekļa ārā vienu garu salmu pēc otra un saraustīju tos

vienādos īsos gabaliņos.
„Vai viņi, velni, te sarīko pret mani slepkavību?*

es domās sāku jautāt pats sev un neviļus apskatīju

apkārtni. Visapkārt bij ūdens. Es pat nevarēju pie-
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brist pie kādiem kokiem un nogriest labu milnu pretīm-
sišanai. Mans vienīgais ierocis bija mans mazais,
īsais spalvu nazītis

. . .

„Ja viņi mani te nosit un iesviež dzirnavu straumē,

lejas pusē, tad neviens putniņš pēc manis vairs ne-

dziedās ..." es sev domās izskaidroju.
Es itin nekādi nevarēju sev palīdzēties. Par mani

nu valdīja visneaprobežotakā ārēju apstākļu vara.

Nekas vairs neatkarājās no manas paša gribas. To

es nu sapratu ar vislielāko pārliecību
. . .

Bēgt es ne-

varēju — visapkārt bija lieli plūdi; ceļu es nezināju;

pārtikas man nebija nemaz. Pēdējās dienas es nemaz

vairs nerūpējos par ēšanu. Visā garajā ceļa gabalā,
kuru šodien nobraucām, es nekur neredzēju ne ēkas,
ne ciematus. Mēs braucām, kā pa tuksnesi. To visu

es vēl reiz pārdomāju . . .

Un nu mani atkal pārņēma briesmīga vienaldzība.

„Lai nu ari nokauj . . . vienalga ...

ko te tik'

daudz vēl lauzīt galvu ..." es sirdīgi nodomāju un

nogulos uz labajiem sāniem
. . .

Tomēr, pēc brītiņa es sāku pārdomāt, kā viņi
nu mani noslepkavos: vai nositīs ar kādu smagu si-

tamo, vai nožņaugs, vai nodurs, vai pārgriezīs kaklu . ..
Es tēloju sev priekša, kāda nāve būtu vieglākā...

Ilgi es tomēr tā negulēju. Manī atkal uzviļņoja
liela pašapziņa, lielas dusmas un pašaizstāvēšanās kāre,

un es sāku bļaut uz ormani un lādēt viņu pilnā kaklā ...
Ar to vien es vairs neapmierinājos. Nu es izlecu no

ratiem un nikni devos uz noslēpumainajām dzirnavām
...

„Es ar jums kaušos tukšām rokām līdz pēdējam!"
es saucu latviešu valodā pilnā kaklā un jau biju klāt

pie dzirnavu durvīm.

„Kur ir velna ormanis, nelietis?" es bļāvu pilnā
kaklā pa durvīm iekšā krievu valodā. „Viņš visu

naudu jau saņēma uz priekšu un nu mani vairs neved;,

nu viņš mani atstāj salā un ūdens vidū
. .

."



145

Es pieskrēju žīdam klāt pacēlu dūri un bļāvu
viņam sejā:

„Es likšu tev gnīda pa kaklu, kad tu apvelsies,
tad tu nekrāpsi cilvēkus!

. .
Brauc tāļāk velna gnīda! .."

Kādas četras tumšas figūras, kas stāvēja žīda

tuvumā, sakustējās un izklīda pa istabas stūriem.

Žīds, nobijies, ierāva galvu kamiešos un līda

atšgārniskis atpakaļ no manis prom.

Nu no kāda stūra iznāca tumšs stāvs un lēni

tuvojās man.

Es apsviedos pret viņu, saslējos un labo roku

durē savilcis, turēju to gatavu sišanai; tumšais vīrieša

stāvs vairs nenāca man tuvāk un lēnā balsī ierunājās:
„Nedusmojaties, kungs. Ormanis līgst mani vest

jūs tāļāk. Viņš vairs nezin ceļu un zirgi noguruši..."

„Ja, ko tad jūs te tik ilgi līgstat — pusotras

stundas", — es iesaucos „un liekat man ārā salt un

gaidīt. Vai ormanis nevarēja vismaz man pateikt,
ka viņš līgst jaunu vedēju!"

Nu es atkal biju ieguvis par apstākļiem vismaz

garīgu virsroku un droši sāku staigāt pa dzirnavu

istabu un sildīties un rāties uz garlaicīgajiem cilvēkiem,
kas Spējīgi novest svešnieku līdz izmisumam.

„Kadēļ tad jūs nejūdzat un nebraucat, ja esat

nolīguši mani vest tāļāk?" es iejautājos svešajam
braucējam.

„Mēs vēl neesam nolīguši," viņš mierīgi man

atbildēja, „viņš man maksā tikai divi rubļi un es

prasu četri."

2, "%fjf tad'- vērstu vel ir jābrauc?"
«Piecpadsmit!" jaunais ormanis atbildēja.
„E-eh! Tad es esmu itin tuvu mērķim!,, es

priecīgi iesaucos.

Žīds visu laiku klusēja.

„Vai jūs man nepiemaksātu tos divus rubļus?"
jaunais braucējs griezās pie manis.

„Kadēļ tad es? Viņš jau saņēma no manis par
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visu ceļu 12 rubļus, lai viņš maksā", es rādīju uz

žīdu.

Žīds kaut ko nesaprotamu iemurkšķēja jaunajam

vedējam un tas bij ar mieru braukt.

Es no savas puses paslēpus piesolīju viņam vēl

pārs rubļu, ja drīz aizjūgs un labi brauks.

Nu iesākās gatavošanās uz ceļu. Kādi divi vīri

ņēmās vilkt ārā no pašķūnes nedēļu garu ori, staigāja
tai apkārt bez kāda mērķa, iesmērēja riteņus, meklēja
pa tumsu zirgu lietas, staipīja rokām kakla saites,

iestiepenes un visādus virvju gabalus.
Viss tas vilkās bezgalīgi garlaicīgi un atstāja

tādu iespaidu, itkā desmit ceļavīru sagatavotos uz ne-

dēļu ilgu ceļu.
Nu es pārliecinājos, ka te valsts nomalē tik

žīdiem kā slovakiem ir vienāda liga: visi viņi ir gar-

laicīgi cilvēki.

Gap ori pilnu piekrāva rudzu salmiem un priekšā
aizjūdza trīs mazus zirdziņus: divus baltus, vienu bē-

rīti vidū.

Es iegūlos pakaļgalā, braucējs — priekšgalā, un

nu laidām tāļak.
Es vairs neskatījos ne uz ceļu, ne uz apkārtni;

es gulēju pusguļus uz labajiem sāniem un domāju...

Zirgi gandrīz pastāvīgi brida pa ūdeni, brīžiem

dziļi un lēni, brīžiem sekli un ātriem soļiem.
Slovaks brauca labi, cik tas bij iespējams tādā

laikā un tādā ceļā ; brīžiem pa seklākām vietām viņš
pat dzina zirdziņus rikšiem un bez mitēšanās raustīja

grožus, grieza maiksni pa gaisu un klaigāja skaļā,

griezīgā balsī.

„Jioa-a-ah!... Jioa-a-ah!... Tikai dziļajās vietās»

kur zirgi brida pa ūdeni līdz pussāniem un riteņi

klusļ peldēja, viņš braucā lēniņām, lēniņām un sēdus

piecēlies un uz priekšu saliecies uzmānīgi skatijās

ūdenī un uz apkārtējiem kokiem un krūmiņiem.
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Es biju kritis labās rokās un par tāļāko ceļa ga-
balu vairs nerūpējos.

Pēc kādām pārs stundām ūdeņi beidzās un zirgi
sāka brist pa dziļiem, lipīgiem dubļiem līdz pat ceļiem.
Kājas dubļos minot un ārā velkot šalca un klačoja,
kā ķieģeļu mālus minot. Riteņi aplipa un griezās

smagi un lēni un zirgi vilka lēniņām un visiem

spēkiem.
„Vai drīz būs B. ?■ es iejautājos.

„Vēl paliek trīs verstis", ormanis klusiņām
atbildēja.

Man sevišķi uzkrita ormaņa klusā atbilde. Viņš
ari vairs neklaigāja savu: „Jioa-a-ah". Tagad viņš
tikai raustīja grožus un laiku pa laikam izgrūda kādu

klusu šalcošu skaņu.
„A-a-ah! Tas vīrs jau brauc ar sevišķu apstākļu

izpratni", es ļoti apmierināts nodomāju un tanī acu-

mirklī biju pārliecināts, ka viņš to dara manis dēļ.
Dažas stundas vēlāk es zināju, ka te jau ir kontra-

bandistu valstība, kur viss notiek klusi un ar vislabāko

uzmanību, un ka manam vedējam pašam droši vien

bija jāizpilda kāds sevišķs uzdevums, par kuru pašam
par sevi jābūt nomodā.

. .

Miestam tuvojoties, es tapu ļoti uzmanīgs un

skatījos tumsā tāļu uz priekšu. Es biju iedomājies, ka

te, valsts nomalē, vajag būt pastiprinātai policijai un

daudz lielākam stražniku skaitam, kas ķer rokā bēgo-
šos revolucionārus.

Brīžiem man pat izlikās, ka mums kustas pretīm
augsti, tumši ķermeņi, itkā jātnieki; bet tie tik bija
tumsas māņi vien.

Pa tumsu miestiņu nevarēja redzēt, tikai ceļmalas

namiņus paretīm nomanīju.
„Kur pieturēsim?" ormanis klusi iejautājās.
«Laižat tik uz priekšu", es tikpat klusi atbildēju.

Es viņam nedrīkstēju teikt žīda vārdu, pie kura man

Jāpasaka parole.
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„Ja, kur uz priekšu?" ormanis atkal čukstēja.
«Miestiņam jau drīz beigas".

Nu bija ķibele. Kam lai pa nakti prasa pēc žīda

un līdz gaismai uz ielas nevar palikt.
Es liku apturēt zirgus un skatījos pēc kāda ap-

gaismota namiņa.
Labā gabaliņā es ieraudzīju mazu mazu uguntiņu,

ka peles aciti, un liku braukt uz to.

Tuvāk uguntiņai piebraucis, es ap tās gaismiņu
varēju izšķirt mazu mazu būdiņu, kādas ass platumā

un augstumā, kurā aiz zema galdiņa sēdēja vecs žīds,

sirmu, garu bārzdu, un mazs žīdēns, gadus sešus.

Būdiņā bija kādi trīs plauktiņi un uz tiem izklaidus —

tabakas un sērkociņu paciņas. Ta bija vecā žīda bode.

„Cik liela nabadzība gan spiež tevi, vecais žīds,
te sēdēt nakts aukstumā pāri pusnaktij un gaidīt kādu

grasi peļņas, varbūt par visu nakti?" es līdzcietīgi

iejautājos pats sev. Es vēl nesapratu šī vecā žīda lomu

un viņa mazās uguntiņas nozīmi pāri pusnaktij šinī

klusājā valsts stūrī. Es iztulkoju vecā žīda vēlo sēdē-

šanu, kā lielas nabadzības zīmi. Vēlāk par to es sāku

šaubīties .
. .

Ormanis piebrauca zirgu galvas gandrīz pie pašas
mazas bodītes un apturēja.

Es piecēlos, un pie ratu malas turēdamies lecu

abām kājām uzreizi no ratiem ārā.

Abas manas kājas ar visām kalošām, kamašām

un bikšu apakšgaliem iestīga šķidros, lipīgos dubļos
līdz puslielam.

Es izgrūdu klusu lāstu vārdu un, nekur sausākas

vietiņas neredzēdams, paliku dubļos stāvot un izvilku

naudas maķeli un samaksāju ormanim nolīgto maksu

un vēl trīs rubļi piedevām. Ormanis palika ļoti ap-

mierināts un vēl nogaidīja, kamēr es piebridu pie
mazās bodītes.

Vecā žīda sēja bij auksta un pārakmeņota un

viņa acis skatījās uz mani uzmanīgi un petijoši. Viņš
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ie jau laikam bija pieradis uzreizi apsvērt cilvēkus no

viņu iebraukšanas laika un ārējā izskata.

Es izvilku no maķeļa sudrabapiecdesmit kapeiku
gabalu un nosviezdams to uz galdiņa vecā žīda

priekšā, īsi pasacīju žīdu žargonā:
„Kent ihr a Idel Škurnik?"

„Ize, gei!" vecais žīds atbildēja un garlaicīgi
iešļucināja ar labo roku pa galdu atvilktnē manas piec-
desmit kapeikas.

Vairāk mēs nerunājām ar veco žīdu ne vārda.

Ta bij apbrīnojama disciplina, kuru pārvaldīja
vecais žīds šaī „svarīgājā" robeža malā dienā un

pusnaktī.

Viņš bija cienīgs sargāt mazo uguntiņu, kura

tumšā pēcpusnaktī parādīja ceļu man un varbūt jau
simtiem un tūkstošiem priekš manis. Es sāku saprast
mazās bodītes lielo nozīmi: ta bija „naktssarga" bū-

diņa vēliem, slepeniem ceļiniekiem. Kas zin, cik ceļi-
nieku mazā uguntiņa jau nebija pievilkuse.

Bet mazā žīdēna disciplina bija vēl lielākā mērā

apbrīnojama. Viņa pavēlnieks taču neteica viņam ne

vārda, kur, pie kā un pa kādiem ceļiem iet. Viņš pats
jau bija noklausījies un apsvēris manu jautājumu un

dzirdējis meklējamās personas vārdu. Ko tur vēl at-

kārtot?! Pietika ar:

„Ize, gei!"
Un mazais žīdens, ka žebiekste, izšmaucas pa

mazās bodeles sāniem ārā, pameta man ar roku un

pazuda tumsā. Es tikko varēju viņu panākt. Taču

viņš negāja vis tā, ka viņš man pazustu: viņš pagāja
un paskatījās atpakaļ, patecēja atkal soļus desmit un

atkal atskatījās. Viņš izšmaucās caur ēku starpām,
caur žogiem, pārlēca pār grāvjiem un es viņam pakaļ.
Es drīz pārliecinājos, ka viņš neiet vis pa ielām un

atklātiem taciņiēm, kur varētu kādu satikt, bet pavisam
bez ceļa, aiz ēkām, pa dārziem un ežmalām, kur pat
kaķis pusnaktī nestaigā.
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„0-o-o!" es sevī nodomāju, „nu es esmu īstu

speciālistu un artistu rokās
.

.■.?

Žīdēns gāja klusu, kā pelīte; bet man klājās
grūti un raibi: te es tumsā iebridu dubļos līdz pus-

lielam un man bija jānopūlas gar kalošām lai tās ne-

paliek mālu skrīnē; te es ieslīdēju grāvī un ūdenī, te

paklupu uz priekšu ar visu savu nesamo.

Visai tāļu nebija jāiet.
Žīdens beidzot atkal izlīda no sakņu dārzu puses

caur mazu ēciņu un dēļu aizgalžu starpām, izveda

mani pie rokas caur sprostiem un stabiem un pieveda
pie mazām ārpuses trepitēm. Viņš rādīja uz augšu,
uz mazu lodziņu, pa kuru spīdēja ārā vāja gaismiņa,
un īsi noteica:

„Do voint Idel Škurnik". Vēl viņš mani uzveda

pa šaurajām, greizajām trepitēm un ielaida istabā.

XXII.

Kontrabandistu pasaulē.
No mazas istabiņas dibina caur bieziem garai-

ņiem man spīdēja pretim vāja gaismiņa. Pie sienas

pa kreisi stāvēja gulta ar augstiem pēļiem un spilve-
ņiem; gultai blakus — šūplis, tad galdiņš, kumode

un daži vīniešu krēsli. Oda pēc sutināta ēdiena ga-

raiņiem, zaļiem sīpoliem un tabakas dūmiem.

Sānis istabiņā runāja žīdu žargonā.
Es padevu labvakaru vācu valodā.

Man iznāca pretim pie pašām durvīm jauns žīds.

Es prasīju viņam pēc norunātās personas, kam pasacīt
paroli. Viņš pasmaidīja un atbildēja:

„Varat paroli pateikt man
.

. ."

Es neteicu. Nu iznāca jauna inteliģenta žīdiete

un laipni smaidīdama, labā vācu valodā ari apgalvoja,
ka kuram katram no viņiem varot teikt paroli. Es

tomēr neuzticējos un neteicu.

„Nu labi. Mums tāda liela uzmanība taisni pa

prātam. Nākat tik tāļāk!" jaunais žīds uzaicināja un
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gāja pa priekšu uz sānis istabiņu; jaunā žīdiete nāca

mums pakaļ!
Otrā istabiņā bija klāts galds un uz ta dažādi

ēdieni. Pie galda sēdēja veca žīdiete un dzēra tēju.
Mani nosēdināja galda galā. Kad es noņēmu

cepuri, jaunais žīds ari noņēma. Viņš pamāja ar roku

pret jauno žīdieti un pateica:
„Tā ir mana sieva. Viņa tikai divas nedēļas

ir māte."

Nu es novēlēju jaunajai mātei un viņas bērni-

ņam labu veselību un ilgu mūžu.

Visa ģimene uzreizi vienā balsī man pateicās.
Jaunā nama māte atvainojās, ka viņa nevarot

mani tā apkalpot, kā viņa to vēlētos; bet viņa man

tomēr izvārīšot olas un vēl kaut ko pasniegšot uz-

kodām.

Jaunais žīds man vēlreiz apgalvoja, ka paroli
varot teikt viņam un ka tās personas, kam esot uzdots

teikt paroli, nemaz neesot mājās.
Nu es piekāpos un pasacīju paroles vārdus, un

viņš man atbildēja ar pretparoles izteicieniem.

Lieta bija nokārtota.

Tūliņ ari ienesa olas, siļķi ar sīpoliem un balt-

maizi. Vecā žīdiete ielēja tēju un es sāku ieturēt

pirmo maltīti garajā, grūtajā ceļā. Es ēdu ar lielu

ēstgribu un pirmo reizi pēc ilgiem laikiem jutos gan-

drīz kā mājās.
„Kad jūs vēlaties iet pāri robežai ?" jaunais

žīds apjautājās tik vienkāršā tonī, it kā viss atkarātos

no manas vēlēšanās.

Šī «vienkāršība" man ļoti bija pa prātam un es

bez kavēšanās atbildēju, ka labprāt ietu tūliņ.
„Labi!" jaunais žīds noteica. „Pagaidāt tepat

brītiņu ..."

Pulkstens bija divi pēc pusnakts.
Šis namiņš, kā es nu redzēju, vairāk dzīvoja pa

nakti, nekā pa dienu.
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Jaunā žīdiete bij ieprecēta no Lembergas un

labi izglītota. Viņa man pastāstīja, ka īsā laikā jau
simtiem revolucionāru ar viņu vidutājību pārgājuši pār
robežu un te tāda pārceļošana esot gluži parasta lieta.

Pēc pusstundas pārnāca jaunais žīds un saīdzis

paziņoja, ka šonakt nevarot pāri tikt. īsākais ceļš, pa

kuru vēl vakar gājuši, šodien jau esot «iebrucis" un

pa tāļāko ceļu varot nokārtot pāriešanu tikai līdz rit-

vakaram.

Es samaksāju divus rubļus par vakariņām un

astoņus rubļus «likumīgās" maksas par pārvešanas

pūlēm. Pie tam es vēlējos zināt, kam tad īsti paliek
šie astoņi rubļi.

„Tos izdala," man atbildēja. „Divi rubļi paliek
šās puses organizētajam, divi — jāmaksā pārvedējiem,
divi no katras personas zaldātiem, kas laiž pāri un

divi otrā pusē par naktsmājām un aizvešanu līdz

Brodiem."

„Hm . . . maza peļņa !" es neviļus iesaucos.

«Tāda ir organizācijas cena. Mēs nedrīkstam

vairāk prasīt. Mums pilnīgi jāatbild līdz pat Brodiem

par to personu, kas iet ar organizācijas paroli," jaunais
žīds paskaidroja.

„No vienas, divām personām mēs, saprotams,
nekā nepelnām. Peļņa atlec tikai no lielām partijām,
vai par ieroču pārgādāšanu," vidutājs vēl piemetināja.

«Vai tad tas maz ir iespējams, pārvest pār ro-

bežu lielas partijas uzreizi ?" es ziņkārīgi iejautājos.
«Daudz labāki, nekā vienu personu," jaunais

žīds piezīmēja. «Zaldāti simtkārt labprātīgāki laiž

pāri simtu personu uzreizu, nekā vienu. Par 100 per-

sonām viņi dabū 200 rubļu, bet par vienu — tikai

2 rubļi. Vienu personu mēs vedam pāri tikai sevišķi
svarīgos atgadījumos. Varbūt ari līdz rītvakaram vēl

pienāks klāt dažas personas ..."

«Es tomēr lūdzu negaidīt uz vairākām personām
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un vest rītvakar mani vienu pašu pāri," es dedzīgi
iebildu.

«Saprotams, saprotams!" žīds steidzīgi mani

apmierināja.
Un nu viņš pats mani aizveda pārnakšot un

līdz rītvakaram uzturēties pie kāda cita žīda.

Mēs atkal gājām pa dārziem un ēku starpām.

Manā jaunājā miteklī mūs ielaida vecs iesirms

žīds, apcirptu bārzdu, kreklā vien. Viņš nupat bij
izlīdis no gultas mūs ielaist. Istabas stūrī, gultā uz

spilveņa gulēja vecas, iesirmas žīdenes galva; viņas
rumpis bij apsegts ar platu pēli.

Jaunais žīds kaut ko pačukstēja vecajam, ap-

solīja man rīt līdz pēcpusdienai «visu nokārtot" un

aizgāja; vecais žīds, šņākdams un ar kreklu kasīda-

damies, parādīja man ar roku uz kailu šauru krāsns

mūrīti, netāļu no viņa gultas kājgaļa, izpūta mazo

lampiņu un tad smagi šņākdams iekāpa gultā un pa-
līda zem pēļa blakus savai sirmajai žīdenei.

Es noliku uz mūrīša savu aizsainīti pagalvim,
novilku mēteli un paklāju guļas vietai, nomaucu dub-

ļainās kalošas un tad neizģērbies, slapjām, apautām
kājām izstiepos uz mūrīša.

Mūrītis bija stipri silts un gaiss istabā ļoti slikts;
man riebās to ieelpot. Galva drīz tapa dulla, kā

tvanā, un deniņos sita. Taču lielais nogurums mani

piespieda aizmirsties grūtos murgos, un es pa sap-

ņiem bēgu no saviem vajātājiem un slapstījos pa

tumšām, šaurām spraugām, kur es smaku nost bez

elpas un nevarēju atrast izejas ...
Es izdzirdu vaimanas un atvēru acis.

Vājā loga blāzmiņā es varēju redzēt lielo gultu
un abus viņas gulētājus ar pēļu gubu.

Žīdene bija piecēlusies sēdus un galvu saņēmusi
šūpojās uz priekšu un apakaļ, un skaļi gaudoja:

«Oi —oi, oi — wei! Wir sind verloren, wir sind
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verloren! Oi! 0i!... Wos hobt ihr geton! Wir

sind verloren! Oi — wei! Oi — wei!...

„Nu —nu!" es domās iesaucos un izlecos sēdus.

Lielā apmulsumā es pārvilku roku pār pieri un seju.
Piere bija nosvīduse slapja un mute izkaltusi...

Arā un istabā viss bija klusu. Ugunsgrēks
nekur nebija redzams un nekas mums neuzbruka.

Žīds mierīgi gulēja savai vecenei blakus un klusā

balsī viņu mierināja.
Vecene tomēr gaudoja savā žargonā:
„Oi — wei, oi — wei! Mēs esam pazuduši, mēs

esam pazuduši!..."
„Kas nu ir noticies?" es domās sev jautāju

vairāk reižu un apmulsis nevarēju saprast, kādēļ gan
žīdene gaudo un sauc, ka mēs esam pazuduši.

Beidzot es tomēr sapratu, ka visas vaimanas

grozās ap kādu svarīgu kontrabandi, kuru vecie žīdi

paslēpuši un kurai nu robežsargi un policija nākuši

uz pēdām...
Un es nu biju šīs kontrabandes skaitā... Ja

nu namu tūliņ aplenc, tad mani ari atrod šo „labo

ļautiņu" sabiedrībā un notver līdz ar viņiem un ieliek

krātiņā," es turpināju savas domas un noslīku atpakaļ
uz mūrīša pārdomāt par kaut kādu izeju.

„Es tomēr mēģināšu atrunāties ar to, ka es

esmu atbraucis meklēt, kaut kādu parādnieku un man

ceļā nozuduši dokumenti. Ko lai cita saka?! Mēģi-
nāšu „smērēt", kur varēs iesmērēt. Te jau es ar 25

rubļiem daudz ko panākšu ..." es risināju domu pa-
vedienu un padevos apstākļiem ... Nekādas citas iz-

ejas visļaunākā atgadījumā es neparedzēju.
Arā gar pašu sienu es izdzirdu vieglus soļus.

Tie zagās uz durvju pusi...
Vecais žīds pacēla galvu; žīdene apklusa..-
-„Vai draugs vai ienaidnieks?" es sevī iejautājos

un līdz ar kontrabandistiem dalīju viņu likteni un pie-
griezu visu uzmanību nācējam.
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Pie durvīm lēni pieklauvēja vairāk reižu.

Vecais žīds ātri nosvieda pēli, izkāpa no gultas
un kreklā vien izgāja pa istabas durvīm un tās aizvēra.

Nu klusi noribēja āra durvju aizšauklis un tad

priekšnamā ilgi čukstēja divi runātāji.
Pēc tam āra durvis atkal aizdarija un vecais žīds

ienāca istabā un likās gulēt. Viņš kaut ko iečukstēja
vecenei un ta ari apmierinājās.

Drīz viņi abi aizmiga un sāka šņākt.
Nu es sapratu, ka briesmas ir garām un ari aizmigu.
No rīta bija piektdiena un žīdi gatavojās uz šabām.

Žīda ģimenē vēl bija kāda jauna žīdiete, kuras

vīrs bij aizbēdzis no kara klausības uz Ameriku, un

mazs zēns.

Jaunā žīdiete cepa kugeles un cimes, un vecā —

sagatavoja līdaku un spodrināja misiņa sveču žuburaini.

Zēnu es aizsūtīju pārnest man olas, baltmaizi

un košeres desu. Desa varbūt bija stāvējuse jau gadus
divus un nopelējusi gluži balta.

Jaunā žīdiete man uzvārīja olas un es nu ar labu

ēstgribu sēdos pie brokastu galda. Mani kairināja
košeres desa. Pēc ilgiem laikiem es nu ķēros pie
sāļa kumosa.

„Nu es piesiešu sirdi," es kāri nodomāju un no-

griezu no desas labu gabalu.
Tu manu dieniņ! Tavu vilšanos! No desas

iegriezuma izplatījās pa visu istabu riebīga smaka.

Man tapa gluži nelabi. Smirdēja pēc vecas gaļas un

puvušu ķiploku izgarojumiem.
Es nejauki saviebu seju un nazi uz galdu sviez-

dams iesaucos:

„Brruuu—hu!" un nopurināju galvu.
„Vos i—is?" jaunā žīdietie jautāja no krāsns

priekšas un paskatījās uz mani.

„A kosšer vu—urst!" es atsaucos un abus desas

gabalus pacēlis, stipri spurgdams tos izsviedu pa va-

ļēju logu ārā, sakņu dārzā.



Es apmierinājos ar olām un maizi vien. Ari

tāļakajam ceļam es pataupīju pārs olu.

Kad pārnāca vecais žīds, jaunā žīdiete viņam pa-

stāstīja notikumu ar košer desu.

Vecais žīds tūliņ izsteidzās sakņu dārzā, pacēla
desas gabalus un paoda. Viņš pakustināja galvu uz

vienu un otru pusi, paskatījās uz atvērto logu, kura

tuvumā es sēdēju, un nāca ar abiem desas gabaliem
pie loga. Viņš svārstīja katrā rokā vienu desas gabalu
un jautāja man, vai viņš drīkstot tos apēst.

„Tos taču nevar ēst," es apgalvoju.
„Oi! Dus is ā kosservuurst," žīds uzbudināts

atsaucās un grūda gaisos abas rokas ar desas gabaliem.
„Ja vārāt, tad ēdat, ēdat veseli," es smaidīdams

izteicu savu piekrišanu un vecais kontrabandists

steidzās iekšā ar savū atradumu.

Nu viņš paņēma nazi un sagraizīja košerdesu

gabaliņos un tos izdalīja visiem ģimenes locekļiem.
Visi žīda saimes bērni un pats namatēvs apēda

veco desu gārdām mutēm, raidīdami uz mani pateicī-
bas pilnus skatus.

Līdz pusdienai viss ritēja gludi un man bija

jautrs prāts; bet ap pulkstens trim es tapu nemierīgs

un sāku gaidīt ziņas no vidutāja. Nu jau bija laiks...

Vecais žīds atkal aizgāja, bet pēc kādām desmit

minūtēm steidzīgi atgriezās un viņu pavadīja kāds

liela auguma slovaks. Viņi abi piesteidzās man klāt

un nekā tuvāk nepaskaidrodami māja ar roku uz

durvju pusi un uzbudināti sauca, lai eju ārā. Es pa-

ķēru savu aizsainīti un izgāju priekšnamā.
Nu viņi abi ātri atvēra maza malkas kambarīša

durvis un bīdīja mani tur iekšā . . .

„Es neiešu! Kādēļ man tur jāiet?" es uzbudi-
nāts tiepos un paliku durvīs.

Nu viņi vēl vairāk uzbudinājās un čukstēja:

„Ejat, ejat ātri. Tā vajag," un iebīdīja mani

krātiņā un aizkrampēja durvis.
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Gan no dusmām, gan no izbailēm

neganti dauzījās pa krūtīm un es mēģināju uzminēt,
kādēļ gan viņi tik steidzīgi grūda mani malkas no-

liktavā un nekā man nepaskaidroja . . .

Man neatlika laika pārdomāt savu stāvokli. Ārā

jau bija dzirdami daudzi soļi un pa āra durvīm ienāca

un cits pakaļ citam iegāja istabā trīs liela auguma
vīrieši. Es viņus drusciņ varēju redzēt pa šauru

durvju šķirbiņu, bet jievarēju izšķirt, vai viņiem bija
formaš uzvalks, jeb ne.

Es sāku uzmanīgi klausīties, vai istabā nesāks

skaļi sarunāties.

Ne: visi runāja pusbalsī. Zināms, tie varēja
būt policisti un rakstīt protokolu, vai klusu pārklau-
šināt žīdu ; bet drīzāk es ticēju, ka tie ir kādi svarīgi
kontrabandisti, kas te apspriež savas darīšanas, vai

apskata kādu svarīgu preci.

Steigā es biju atstājis savu mēteli istabā un tagad
malkas noliktavā man tapa stipri auksti.

Vīri nenāca un nenāca ārā. Pulkstens jau bija
pus pieci. Tā tad es jau biju nostāvējis malkas

šķūnītī pusotras stundas. Man nebija ne kur apsēsties,
ne pakustēties. Es tikko varēju pastaipīt rokas un

pavingrot, lai gluži nepārsaltu.

„Nu ar mani rīkojās gan, kā ar koka gabalu ll'

man neviļus iešāvās prātā un es sāku domāt par pašu

svarīgāko brīdi — par pāreju pār robežu. Viss, kas

ar mani tagad notika, bija tikai ievads.

Trīs lielie vīriešu stāvi reiz tomēr aizgāja un

mani atkal izlaida.

Nu es nosēdos uz sava mūrīša un skatījos, kā

vecā žīdiete klāj šabu galdu.

Drīz ari atnāca mans vidutājs un pateica, ka

šonakt varēšot gan iet pāri; bet vēl esot šis un tas

jānokārto. Ceļš esot neparasts un zaldāti neizmēģināti.
Viņi taisot skābu seju, ka vienu vien jalaižot pāri un
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no tam atlecot peļņas tikai divi rubļi. — Man lika

sagatavoties ap pulkstens desmitiem.

Kad saulīte bija tikko nogājusi, visa žīda ģimene
jau bija tērpusies šabu drēbēs un pulcējās ap lielo

galdu. Visi šabu ēdieni jau bija salikti uz galda.
Vecā žīdiete uzdedza spožā misiņa žuburainē

piecas svecītes un nolika tās tuvāk galda galam aiz

šabu maizes..

Vecais žīds noskaitīja pātarus un tad svinīgi no-

sēdās galda galā. Visi citi ģimenes locekļi ari no-

sēdās savās vietās. Es paliku sēdot uz sava siltā

mūrīša.

Vecais žīds paņēma spožu, platu nazi un to

svinīgi, augsti cilādams un klusi lūgšanu skaitīdams

pārgrieza šabu maizi uz pusēm un sadalīja tās vienu

galu vairākos gabaliņos; katram ģimenes loceklim

viņš pasniedza vienu gabaliņu. Tad viņš paņēma
austriešu šņabi „bromu" un lēnām kustībām, svinīgi

ielēja sev pirmo glāzīti. Pudeli nolicis, viņš lēnām

rokas kustībām paņēma glāzīti, pacēla to gandriz līdz

mutei un tad atkal nočukstēja lūgšanu; nu viņš pa-
liecās pret glāzīti, itkā pret to paklanīdamies, pielika
to pie mutes un tad gāza galvu atpakaļ. Brūnais

šķidrums ielija šabu tēva mutē. Nu viņš izstiepa

lūpas, izpūta ar patiku dvašu, noklačoja pārs reižu

klusi ar muti, nolika šņaba glāzīti un tad paņēma un

uzkoda šabu maizi. Pēc tam viņš ielēja vēl pa

šņabim un pēc kārtas pasniedza pirms vecajai un tad

jaunajai žīdietei.

Pienāca ari mana reize. Šabu tēvs pielēja glāzīti,
uzlika uz tās gabaliņu šabu maizes un pasniedza man.

Es glāzīti pie mutes celdams uzsaucu:

„Git Šabesl"
Un visa ģimene reizē atbildēja: „Šabes!" '
Es iemetu un uzkodu.

Pēc šabu vakariņām nu bija jāpošas ceļā. Es

jau zināju, ka pār robežu būs jāiet kājām vismaz
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četras verstis pa druvām, pļavām, grāvjiem tmarn*

miem. Neviens, pēc manām domām, nevarēja ap-

galvot, ka nevienā vietā nebūs jāskrien, ko kājas nes.

Tādēļ sevišķi bija jārūpējās par kalošām, lai tās ne-

paliktu kādos lipīgos arumos.

Es priekšlaikā jau uzmaucu kalošas kājās un

apsēju kāju pēdas ar stipru auklu. Auklas galus ap-

tinu augšpus ceļa un sasēju stiprā mezglā. Nu pat
ar roku vairs nevarēja kalošas noraut.

Visu ceļam sakārtojis, es apsēdos uz sava mūrīša

un sāku gaidīt kādu pavadoni.

Pa galvu šaudījās šādas — tādas domas; taču

galvenais domu pavediens vijās ap robežu: tā jau

bija manas nakts programas visbailīgākais cēliens.

Cik veikli ari nerīkojās piedzīvojušie kontrabandisti,
tomēr visādas nejaušības varēja ari viņus pārsteigt, it

sevišķi vēl šinī atgadījumā, kad zaldāti nemaz vēl

nebij izmēģināti.

Pulkstens deviņos ar lielu steigu ienāca istabā

kāds slovaks un labvakara nepadevis man uzsauca:
«lesim! Žigli!"
Viņš paķēra manu aizsainīti, paspieda to padusē

un devās pa durvīm ārā. Es tikko paguvu uzvilkt

mēteli un skrēju viņam pakaļ. Jau priekšnamā
būdams, es vēl pateicu žīda ģimenei ardievas un

nākošā zekundē jau biju ārā, tumsā.

Biezi mākoņi bij aizklājuši mēnesi un desmit

soļu atstatumā nekā nevarēja redzēt. Kontrabandists

steidzās ārkārtīgi: acumirklī viņš izbrida caur šķidra-
jiem, dziļajiem ielas dubļiem, pārlēca, kā suns, pār
sklandu žogu un platu grāvi un pazuda tumsā. . .

Es liku viņam pakaļ, ka dubļi vien šķīda.

Kalošas jau tūliņ piesmēlās ielas dubļos. Es uz-

rāpos uz augsto žogu un lecu uz labu laimi uz grāvja
°tru malu; taču mans lēciens iznāca _par īsu un es

iekritu grāvja ūdeni līdz puslieliem. Ūdens neganti
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noplunčeja un kontrabandists no laba gabala dusmīgi
iešņācās:

«Klusu!"

«Pagaidāt! Neskrejat!" es čukstēju, cik dikti

varēju.
Pavadoņa soļi apklusa un es viņu atkal ieraudzīju

desmit soļu atstatumā.

Nu mēs pusrikšus pārskrējām tieši pār druvu un

ielaidāmies pieplūdušā ielejā.
Udeņa malā mūs gaidīja divjūgs ar garu ori

un gara auguma slovaku ores priekšgalā. Mans pa-

vadonis pasacija braucējam pārs vārdu un atkal pazuda
tumsā. Braucējs nu piecēlās stāvus, pacēla sēdekļa
salmus un iečukstējās:

«Lienat apakšā!"
Kad biju palīdis, viņš sakārtoja sēdekli un pats

uzsēdās man virsū.

Apakš manis vēl bija laba kārta salmu un braucējs
mani pārāk nespieda pie ores dibina.

Es elpoju caur salmiem, bet redzēt nekā nevarēju.

Zirgu kājas striga un klačoja pa izmirkušām

pļavām un plunčēja ūdeņos, un riteņi pastāvīgi šalca

un šļakstēja abās pusēs.
Tā mēs braucām labu laiku. Tad rati apstājās

un braucējs piecēlās. Viņš pacēla salmus un pačukstēja:

«Lienat nu ārā!" UKi
_
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Nu pa peldošu mākoņu starpām spīdēja gaišs
mēnesis un pūta ass, sauss vējiņš. Es nolaidos pus-

guļus uz salmiem ores pakaļgalā; ormanis palika
sēdot priekšgalā un uzmanīgi klausijās uz visām pusēm.
Labā tāļumā divās vietās rēja suņi. Kaut kur šalca

plaši pavasara ūdeņi. Mēs stāvējām slapjā ielejā, vis-

apkārt bija melnas, nokusušas druvas. .>i

Ormanis pa ežmaiu braukdams pārbrauca pār

mazu, apaļu kalniņu un ielaidās pieplūdušā ielejā.

Viņš atkal apstājās un ilgi klausijās.



161

lelejas ūdeņi šalca un lēni tecēja. Mēness gaismā
ūdens_virsus kustējās, drebēja un skaisti vizēja.

Ūdens malā bija ļoti salti. Man sāka salt slapjās

kājās, kuras es pavisam biju aizmirsis.

Aiz lielā ūdeņa, ielejas otrā pusē bija reti koki

un caur tiem pelekoja mazas ēciņas.
Ormanis piebrauca pie ūdens malas un atkal

apstājās. Viņš ilgi skatijās tekošā ūdenī, skatijās pār
ieleju uz pelēkajām ēciņām un kaut ko pārdomāja.

Acīmredzot, viņš kāvās ar domām:

„Braukt, vai nebraukt
. .

Pārs reižu viņš
domās noņurdēja: „Hmm, hmm

.
.

."

No ormaņa izturēšanās es tikdaudz nopratu, ka

cita ceļa nav un pār ieleju pāri jātiek.

„Bet ja nu viņš nebrauc, ko tad?" man iešāvās

prātā asa doma. Tādā atgadījumā visi mani ceļa
plāni sabruktu. Kas tad te varēja šaī kontrabandistu

ligzdā gaidīt, kamēr pavasara ūdeņi nokrīt.

„Bet lielajos ūdeņos var ari itin viegli iebraukt

kādās bedrēs vai dziļā straumē un noslīkt," manī

pamodās cita doma
. . .

Taču šī varbūtība mani neuztrauca. No tādas

nāves man nebija bail
. . .

Ormanis nerunāja ar mani ne vārda un es ari

viņam nekā nejautāju. Viņš tomēr piebrauca pie lielā

ūdeņa malas un grožus viegli kustinādams ļāva, lai

zirgi pāši brien ūdenī. Lēnie lopiņi nolaida galvas,
paoda ūdeni un tad pamazitiņām sāka brist. Viņi
iebrida līdz ceļiem, pāri par ceļiem līdz vēderam, līdz

pussāniem
. . .

Mēs ar ormani uzsēdamies uz ores malām. Ore

līdz puskrautim jau peldēja pa ūdeni
. . .

Lēna straume

šalca caur redelēm un salmiem
. . .

Mēness gaismā es paskatījos ormaņa sejā. Tā

bija ļoti nopietna un pārakmeņojusies. Viņš tikai

drusciņ, klusiņām, gandrīz čukstēdams skubināja zirgus:
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„
Joa-joa! Joa-joa! Joa-joa!" Bet citādi atļāva viņiem

pilnīgu vaļu.
Zirgi brida uz priekšu lēniņām, galvas par ūdeni

izstiepuši. Likās, viņi kājām aptausta katru vietiņu ...
Labu brītiņu mēs gandrīz peldējām pa ūdeni.

Vietām likās — nu tūliņ, tūliņ klusā, dziļā straume

mūs aiznesīs. Elpa neviļus aizrāvās un acis sastin-

gušas skatījās uz zirgu galvām, uz sāniem un katru

zirgu kustību
.. .

Bet otra mala ari vairs nebija tāļu
un visļaunākā atgadijumā es cerēju izpeldēt. Drīz ari

zirgu sāni iznira no ūdens un pēc pārs minūtēm mes

jau bijām uz sausuma.

Slovaks brauca tieši uz pelēkajām ēciņām un

tur zem nojūma piesēja zirgus. Man viņš lika gaidīt
nojūma stūrī, satumsā pie salmu panta, aiz viņa zirgu

galvām.
Pats viņš iegāja istabā.

Mēnesnicā paskatījos pulksteni: bija vienpadsmit.
Debesis nu bija noskaidrojušās un sāka salt.

Es piespiedos pie salmiem un gaidīju.
Mēness stari nogulās greizi pār ori un atdūrās

salmu pantā. Manā galā bija tumša ēna. Pa nojūma

pažobeles apakšu es mēnesnicā varēju redzēt labu ga-

baliņu no apvāršņa malas, pa kuru laiku pa laikam

lēniņām pārpeldēja kāds apmiegojies mākonis. Mākoņa

augšas mala vizēja spožajā mēness gaismā. Labu

brītiņu es skatījos mākoņu kustībā un kavēju laiku.

Zirgi plūca no panta salmus un tos skaļi kremta. Šis

zirgu zobu troksnis tā piemīlīgi atskanēja ausīs un

rādija klusajā nojūma paspārnē patīkamu dzīvību .. •
Mans vedējs mani bij aizmirsis, bet sals man

nedeva mieru. Grāvī saslapušās kājas paša siltumā

vien vēl nebija izžuvušas. Kāju pirksti sala un tirpa,
un no pēdām līda gar mitrajiem lieliem uz augšu
līdz pašai sirdij pretīgs aukstums.

Es sāku laiku pa laikam mīņāties uz vienas vietas

un taisīju ar rokām dažādas vingrošanās kustības. Tā
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es paātrināju asiņu riņķošanu un aizdzinu siltās asinis

līdz kāju un roku galiem.
Neviens cilvēks nenāca pie manis. Es biju gluži

aizmirsts saltajā pašķūnē, kā nosviests nederīgs rīks.

Man uznāca lielas dusmas par tādu mocīšanu un es

sāku tumsā soļot gar zirgu sāniem: trīs soļi uz priekšu,
trīs — atpakaļ.

Pulkstens jau bija divpadsmit. Tā es veselu

stundu biju savārdzis salā zem nojūma.
Reiz tomēr atnāca garais slovaks un no zirgu

otras puses pačukstēja:
„Tagad nevar iet pār robežu: mēnesis pārāk

gaišs. Nākat iekšā!"

Devos viņam pakaļ.
Pelēkā namiņa durvīs bija labi jānoliecās, lai

nesadauzītu pieri pret durvju sleņģi. Mazajā priekš-

namiņā nekā nevarēja redzēt. Es izstiepu abas rokas

uz priekšu un taustīdams gāju pakaļ slovaka soļu
troksnim. Tūlīņ pa kreisi es sataustīju otru durvju
stenderi un pa zemām durvtiņām ielīdu tumšā istabā,
no kuras man sitās pretīm sejā un degunā silta, mitra,

lipiga un riebīga smirda, kas bij izgarojusi no dau-

dziem
, gulošiem cilvēkiem. Kājas man atsitās pret

mīkstiem gulošiem ķermeņiem. Es ātri izrāvu no

mēteļa kabatas sērkociņus un uzvilku uguni. Mans

garais slovaks atsviedās atpakaļ, kā čūskas dzelts, un

nikni iešņācās:
„Uguni nedrīkst vilkt!"

Es gluži pārsteigts no viņa sauciena nosviedu

sērkociņu pie zemes, blakus melnam, gulošam
ķermenim.

Taču pa apgaismoto acumirkli es paspēju pār-

laist skatu pār visu, kas mazajā istabiņā atradās mana

priekšā: uz netīra zemju plāna nekārtībā gulēja un

šņāca cits pie cita neizģērbūšies tumši, nodriskāti

vīriešu ķermeņi; kadi divi sērkociņa gaismā tūliņ
pacēla galvas. Pie maza lodziņa sēdēja divi tumši
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tīpi un galvas kopā sabāzuši čukstēja. Divos stūros

bija kaut kādas paunas, kastes un aizsaiņi, laikam

kāda kontrabande.

Kad biju nosviedis sērkociņu, garais slovaks

satvēra mani pie kreisās rokas un apdomīgi veda

sānis. Man pa kājām gulēja vēl daži ķermeņi, pa
kuriem es kājām taustīdams lēni pārkāpu. Es uo-

jaudu, ka slovaks mani pakreisi ieved vēl kādā istabiņā.
Tur nu viņš pats, muguru pret durvīm atgriezis, uz

acumirkli uzvilka sērkociņu un parādīja man ceļu.
Šinī istabiņā pie zemes uz netīriem, nomelnējušiem

garsalmiem gulēja dažas sievietes, nodriskušiem, rie-

bīgi netīriem krekliem, pa kuru caurumiem dzeltenoja
ārā kailas miesas plankumi.

Sievietēm blakus gulēja puspliki bērni, melnām

netīrām mutēm.

Slovaks parādīja ar roku uz istabiņas galu, kur

aiz stāvus aizsistiem dēļiem, uz staklēm bija guļas

vieta, un isi pasacīja:
«Liekaties tur nogulēties; kamēr mēnesis noies."

Viņš nosvieda pie sieviešu kājām izdegušā sērkociņa

ogli un izgāja atpakaļ otrā istabā.

Es tumšājā stūrī aiz dēļiem nu pats ari ievilku

sērkociņu un apskatīju vēl reiz savu guļas vietu un

tās apkārtni. Uz staklēm un veciem, melniem, netī-

riem dēļiem bija plāna kārta izgulētu, netīru rudzu

garsalmu, kuru vidus jau bija sagulēts pelūs; gar

salmu malām un abos galos vēl bij atlikušas izdi-

lušas šķautnes un ķeskas no pakulu guļas maisa, kurā

reiz bija bijuši iebāsti rudzu garsalmi; maisa vidus,
kur bija grozijusies cilvēka rumpja smagākā daļa,
pavisam bija izgulēts. Atlikušās maisa šķautnes un

ķeskas bija tik netīras un melnas, kā vecos, cauros

zābakos dubļu laikā ilgi valkāts nātna auts. Pagalvī
bija tāds pat netīrs piebāsts maisa gabals par spilveni.
Guļas maiss un pagalvis droši vien visā savā ilgajā
nātna mūžā nekad nebija vēdināts un mazgāts. No
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šīs lāču migas smirdēja man pretim riebīga pelējumu
un cilvēku netīrumu smaka.

Es gluži vienaldzīgi ar visu mēteli un cepuri

galvā un dubļainām kalošām kājās atlaidos augšupēdus
uz riebīgās migas atdusināt savu pārsalušo un nogu-

rušo ķermeni. Nekādas citas izejas te vairs nebija.
Guļas vieta izrādījās ļoti apdzīvota: vēl nebija pagā-
jušās ne piecas minūtes, kad es jau sāku sajust ap

kaklu, rokām un kāju lieliem dzīvu kustību. Migas
dzīvnieki steigdamies līda pa manām kājām un rokām

pa pliku miesu arvien tāļāk uz augšu vai laidās no

kakla pa plikām krūtīm, muguru un kamiešiem arvien

dziļāk uz leju. Šī nemitīgā un steidzīgā kukaiņu rā-

pošana pa manu miesu bija tik riebīga, ka man gri-
bējās kliegt un vemt. Riebīgie migas dzīvnieki sāka

mani kost visās malu malās un es gluži izmisis sāku

kasīties, grozīties un bērzēt kājas un lielus vienu gar
otru. Šis bija visriebīgākais brīdis manā grūtajā bē-

guļošanas dzīvē, to es nekad neaizmirsīšu visā savā

mūžā...

Man trūka gaisa. Istabas biezā, lipīgā smirda,
kuru man vajadzēja ieelpot, bija tik pretīga un vese-

lībai kaitīga, ka man galva drīz tapa pavisam dulla

un sākā sāpēt. Nāca vemas
...

No riebīgām fiziskām un morāliskām ciešanām

es drīz nosvīdu un izrāvis lakatiņu no mēteļa kabatas

slaucīju sviedrus no pieres un kakla.

Caur kādu sienas šķirbu es vēl redzēju mēness-

gaismu. Mana vienīgā un viskarstākā vēlēšanās šinī

brīdī nu bija, lai mēnesis jo drīzāk noietu un mani

atpestītu no riebīgās kustoņu migas.
Lielājā istabā sāka kustēties un čukstēt gulošie

kontrabandisti. Kustība tapa arvien stiprāka un uz

Plāna bija dzirdāma zābaku pēdu mīņāšanās juku
jukām...

Uz acumirkļa es piegriezu visu uzmanību kontra-

bandistu kustībai, tā kā pat aizmirsu guļas vietas
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dzīvniekus. Varēja jau atgadīties, ka viņi nāk un

mani aplaupa. Organizāciju paroles un ceļa iekārta

gan sargāja politiskos bēgļus no tādām nejaušībām,
bet šī vieta, pa kuru man bija jāiet pāri, vēl bija maz

iestaigāta. Spriežot pēc vidutāja nostāsta pirmajā

vakarā, mani pa šo jauno vietu, laikam, veda pašu

pirmo pāri.
Es neviļus izvilku no kabatas savu mazo spalvu

nazīti un to atvāzu.

„Ja jau nu mani sāks žņaugt, vai kaut, tad es

ari skrāpēšu ar mazo nazīti pa slepkavu sejām un at-

stāšu kādas iezīmes," es nodomāju.
Sāka klusiņām čīkstēt āra durvis un vairums

soļu virzījās pa durvīm ārā.

„A-ā! Kontrabandisti laikam dodās pie darba,

tā tad arī mans laiks būs drīz klāt," es atvieglots no-

domāju un klausījos tāļāk.
Istabā vēl tomēr palika divi čukstētāji. lesākumā

viņi čukstēja pie loga, bet tad no turienes viņu klusie,

apdomīgie soļi tuvojās istabiņas durvīm, kur gulēja
sievietes. Pie pašām durvīm soļi apklusa. Nācēji
kādu brītiņu uzmanīgi klausījās un tad pašās durvīs

vēl drusciņ sačukstējās; tad viņu soļi klusiņām pa-

čabēja uz salmiem sieviešu guļas istabā un tuvojās
manam kaktam. Es jau izdzirdu divu cilvēku elpo-
šanu

. . .

Mana labā roka neviļus saspieda cieti, cieti mazā

nazīša spalu un es elpu aizturējis klausījos. . .
Sirds

sita krūtīs tik neganti, ka es varēju visus sitienus

ausīm dzirdēt. Kaklis tā kā sažņaudzās un tapa

gluži sauss:

„Na, nu varbūt būs cīņa uz dzīvibu un nāvi!"

es padomāju un pacēlu labo roku uz augšu ar mazo

nazīti un pagriezos — uz kreisajiem sāniem.

Tumsā es nekā nevarēju redzēt. Cilvēku elpa
tuvojās. . .

„Ctom ! Kto H.n.eT'b ?\* es iesaucos ķērcošā
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nedabiskā balsī un kontrabandistu soļi uzreiz tapa
dzīvāki un, kā man likās, atkāpās atpakaļ. Viņu
elpošana tapa stiprāka un uzbudinātaka.

. .

Es gribēju piecelties no guļas vietas, lai būtu

vieglāka cīņa; bet apdomājos: „Mani jau tā kā tā

pārvārētu, tā tad nav vērts paasināt attiecības".
. .

Kontrabandisti nu elpoja stiprāki un viņu soļi
atkal tuvojās. . .

Viens šņākdams apsēdās uz manas guļas vietas

itin tuvu pie mana kakla, otris — blakus maniem

ceļiem. Nu viņi varēja noslepkavot mani itin viegli...
Sirds man arvien vēl spārdijās pa krūtim, kā putniņš.

«Ko jums vajag?" es klusu un pēc iespējas
laipni iejautājos.

«Mēs atnācām parunāt", kontrabandisti atbildēja.
«Vēl ir jāgaida līdz pulkstens diviem: tad noies mē-

nesis".

Tie nu bija mani pavadoņi visbailīgākajā ceļā,
tā tad man nu vajadzēja ar viņiem saprasties. Mans

pirmais lielais uzbudinājums ari jau bija pārgājis un

es varēju runāt mierīgāki; taču savu mazo nazīti es

arvien vēl turēju atvērtu labajā rokā. . .

Abi kontrabandisti nu ņēmās mani izjautāt, no

kurienes un kas es esot un uz kurieni ejot.
Uz tādu nelietīgu ziņkārību es nemaz nebiju

sagatavojies. Teikt šiem nejaušājiem cilvēkiem patie-

sību, bija gluži nevajadzīgi un muļķīgi. Kas tad

varēja galvot, ka viņi nav krievu policijas spiegi.
lelaisties ar viņiem garās sarunās es vispār negribēju
un tādēļ acumirklī apdomājos, kā man visizdevīgāki
izlikties, ka es krieviski nemaz neprotu.

Uz visiem kontrabandistu jautājumiem es nu

grūdu pretim kaut kādas skaņas — ta-la-la, rata-ta,
bara-la un tamlīdzīgi un plātīju pa tumsu rokas.

Brīžiem es liku vaļā pa latviski, bet ari pa posmim
iepinu pa krieviski... Es saucu vairāk reižu: „rpeia>,

rpeicb, rpeKT>" un „nonajrb nojirn; H3Ji3a ruiaTHTb,
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6'fe>KHT'b jiomom" un kādas citas frazas. No visa

mana skaņu savārstijuma kontrabandistiem vajadzēja
saprast, ka es esmu Krievijā kritis parādos, nevaru

tos samaksāt, esmu izpostīts un nu bēgu uz mājām
uz Grieķiju. . .

Tādu domu un iemeslu jucekli es atzinu par

visnoderīgāko, lai kontrabandisti nedomātu, ka es esmu

kāds bagāts ceļavīrs un nenolaupītu man pēdējo grasi.

Abi tīpi pavisam apjuka. . . Viņi svaidījās ar

saviem jautājumiem uz priekšu un atpakaļ, atkārtojās
reižu reizām un, cik es nomanīju, ari mētāja rokas

pa tumsu.

Viens sapīcis iesaucās:
„A tw no-pyccKH He roßopnuib?!"
Es nu liku viņam par atbildi:

„rpeicb, rpeKT>, rpeia. — ta-la-la, ra-ta-ta — bara

un vēl dažādas skaņas. . .
Viņš sapīcis iesaucās:

„Moprb ero noHHMaerb. KaKOM-To h'bmom!

Hy HOpTT> CT> HHJVVb !"

Un lēcās augšā no netīrās guļas lāvas ; otris sekoja

viņa priekšzīmei. Es biju atsvabināts. Man aiz

prieka un jautra prāta gribējās smieties pilnā kaklā;

man pat likās, ka viņi abi divi paņēma līdz labu daļu

no utīm, blaktīm un citiem dzīvniekiem, kas mani tik

neganti mocīja pirms viņu apciemošanas. . .

Mēness gaisma no šķirbas bija pazudusi, tā tad

mēnesis jau bija nogājis.
Tūliņ ari viens no kontrabandistiem pabāza

galvu pa sieviešu istabiņas durvīm un stipri
iečukstējās:

„riOMjieMT>!"

„Nu tad, lai nu ari iet, kas ir, ir!" es domās

iesaucos un lecu no lāvas zemē. Aizsainīti padusē
paspiedis, es apdomīgi izgāju caur gulošām sievietēm

un bērniem, caur lielāko istabu un prieksnamiņu un
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ārā iztapis ar pilnu krūti dziļi ieelpoju tīru, saltu

rita gaisu.
Zeme bija pārsalusi un virskārta savilkusēs

plānā garozā; gluži mazās ūdens peļķītes bij izsa-

lušas sausas un to agrākā plānā ledus kārtiņa soļus
sperot sadrupa un skaļi čarkstēja.

Bija stipra tumsa un desmit soļu atstatumā es

tikko varēju saredzēt abus savus pavadoņus. Viņi
abi bija neliela auguma slovaki, viegli ģērbušies,
tumšos kamzolīšos, vīzēm kājās. Vīzes, kā man likās,
viņi bij apāvuši, lai vieglāki un klusāki varētu paiet.

Viens no viņiem pastiepa rokas un ņēma manu

aizsainīti. Es kavējos dot.

„Kas zin, vai negrib laisties ar to lapās?" es

padomāju.
Kontrabandists, sadusmojies iesaucās:

„Hy, naßatf! A to vcraHenib h 6yjieujb ot-

CTaßaTb." („Nu, dod šurp! Citādi nogursi un paliksi
nopakaļis").

Es piekāpos un atdevu viņam aizsainīti.

Abi mani pavadoņi lika prom tieši pa arumiem,
viens pakaļ otram, un es pats beidzamais. Viņi stei-

dzās ļoti ātri, un gāja tik viegli un klusi, kā

stirniņas. Man turpretī piesietās kalošas ar visu virvi

dikti grabēja un burkšķēja pa apsalušajiem arumiem

un no smagajiem soļiem lūza iekšā sasalusē

virskārta. Mans vatētais mētelis drīz tapa tik smags,
ka man pleci nogura, un sviedri sāka līt pa pieri
uz leju aumuļām, pūzdams un elsodams, es pusrikšus
skrēju pakaļ steidzīgājiem kontrabandistiem un skaidri

redzēju, ka viņi ar katru acumirkli attāļinas no manis

arvien tāļāk un tāļāk. Viņi jau sāka saplūst ar tumsu

kopā un es brīžiem viņus pazaudēju no redzes lauka.

Nu man uznāca nopietnas bailes, kad viņi man pa-
visam nepazūd, bet saukt, lai viņi pagaida, es ne-

drīkstēju. Es saņēmu pašus pēdējos spēkus un galvu
tāļu uz priekšu pastiepis un ar abām rokām airēdams
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sāku rikšiem skriet viņiem pakaļ, līdz viņus atkal

ieraudzīju . . .

Man sāka gurt spēki. Kājas tapa tik ļoti smagas

un arvien vairāk lūza iekšā caur sasalušo garozu un

iestiga jēlajos arumos; mute un rīkle bija gluži izkal-

tušas, krūtis no ātras elpošanas svilpoja un viscauri

sviedriem piemirkušais kreklis lipa pie muguras un

krūtīm; kājas pa arumiem arvien vairāk sāka mei-

murot un es pārs reižu nogāzos gar zemi un izstiepos
visā garumā; bet tad atkal saņēmu visus spēkus,
lecos augšā un rikšoju tāļāk. Mani soļi neganti
dunēja un čarkstēja, un es caur savu soļu troksni ne-

gaidot izdzirdu savu pavadoņu nikno šņākoņu :

«Klusu, klusu, velns !"

Viņi abi divi uz reizi nokrita pie zemes uz

ceļiem un viens galvu atliecis iesaucās uz mani:

«Liecies gar zemi!"

Acumirklī es biju gar zemi un pat mēģināju
klusāki elpot. Nu es dabūju drusciņ atpūsties un tiku

pie elpas un jauniem spēkiem. Es pat paspēju iz-

slaucīt sviedrus no acu bedrēm un noslaucīt pieri . .
Tad kontrabandisti atkal piecēlās un es viņiem

sekoju.
XXIII.

Pāri robežai.

No šīs vietas kontrabandisti sāka iet lēnām un

tik klusu, kā pelites. Es sapratu, ko tas nozīmē:

robeža jau bija tuvu. Es ari gāju uz pirkstu galiem,
bet manas kalošas tomēr bruzdēja pa sasalušo zemes

garozu.

«Klusāk, klusāk ej!" kontrabandists sauca, gluži
sašutis. Es no visas sirds, pats sevis dēļ, mēģināju
paklausīt, bet tas nebij iespējams ar smagajiem, pie-
mirkušajiem apaviem. Mani soļi dunēja.

Pēc kādiem piecdesmit soļiem, kontrabandists
atkal iesaucās:
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«Liecies pie zemes !"

Un mēs visi trīs notupamies, cik zemu tik

varējām.

„Vai mūsējais iet?" viens kontrabandists čukstē-

dams jautāja otram.

«Liekas gan," otrs atbildēja. Viņi abi skatījās
tumsā uz priekšu zemu noliekušies un abas rokas kā

jumtiņu pie pieres pielikuši.
Es arī mēģināju kaut ko sevišķu ieraudzīt, bet

tāļāk par pašiem kontrabandistiem nekā neredzēju.
Atkal visi trīs piecēlāmies un pagājām gabaliņu

un kontrabandists atkal nervozi čukstēja uz manīm :

«Klusu, klusu! Netrokšņo!"
Pēc jaunas komandas vēl reiz visi trīs pieplakām

pie zemes.

«Uz kuru pusi mūsējais pagāja! Pakreisi? Jā?"

pirmais pavadonis iečukstējās.

«Jā, jā: pakreisi", otrais piekrita. «Bet vai

svešo neredz ?" viņš tikko sadzirdami jautāja pir-
majam, un abi divi viņi ilgi un dziļi skatījās tāļu uz

priekšu tumsā.

Es vairāk nekā neredzēju, kā tumšu, līdzenu

lauku, kas aiz kontrabandistiem tāļu izplatījās uz vi-

sām pusēm.
«Liekās svešais ari iet uz to pusi," otrais kontra-

bandists minēja. . .

«Jā, jā, jā," pirmais elpoja. . .

Mēs klusiņām piecēlāmies un pagājām soļus
piecdesmit uz priekšu. Es gāju visas plaušas sarāvis

un gandrīz elpu aizturējis. Man likās, ka kājas man

nemaz vairs nedūrās pie zemes; bet.
. .

kalošas

čarkstēja un bruzdēja. Es viņas būtu norāvis un

aizsviedis prom, un vismīļāk gājis basām kājām, ja
tik būtu atlicis laika.

Kontrabandisti pagāja, pagāja divdesmit —

trīsdesmit soļu un atkal notupās un atkal skatījās

tāļajā tumsā.
*

Viņi pat mani bij aizmirsuši un nemaz
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vairs nesauca «THiue, Tume," tik ļoti viņi nu bija

piegriezuši visu ievērību tumšajām tālēm.

„Nāk, nāk!" viens kontrabandists atkal reiz iz-

elpoja tikko sadzirdami, un viņi abi gluži pieplaka
pie zemes; es ari izstiepos garšļaukus un pieliecu
galvu pie sasalušās zemes garozas.

«Velns viņu sazin, kas nu nāk! Kad tik nu

nesāk rībēt šāvieni pār mūsu galvām ?" es neviļus
domās sāku bažīties.

«Abi divi, abi divi"... otrs kontrabandists elpoja...
un tad abi pavadoņi līdz ar elpas vilcieniem izteica

savus novērojumus:

«Jā, jā. . . jā. . .
nāk — nāk.

.
.".

«Lūk, kur ir.
. .

Vai redzi ? let blakus. . .".

«Redzu, redzu: iet blakus. . . mūsējais —

pēdējais. . .

«Jā — taisnība. Mūsējais pēdējais". . .
. . .aiziet.

. .
Nu".

. . stiprāk izelpoja pirmais
kontrabandists un viņi abi piecēlās un salīkuši, ne-

dzirdami un neredzami gāja uz priekšu. . .
Es darīju

viņiem pakaļ. . .

Vēl pēc kādiem simts soļiem es savā priekšā
kādu divdesmit soļu attāļumā ieraudzīju caur tumsu

paaugstu valni, kas drusciņ baltoja.
„A —ā! Tas ir — robežas valnis,. .

.

noslē-

pumaiņā valsts robeža".
. .

man iešāvās prātā asa

doma un sirds sāka krūtīs spārdīties, kā nevaldāma...

Kontrabandisti gandrīz pieplaka pie zemes un,

kā kaķi, tumsā viegli un nedzirdami pārlaidās pār šo

burvja stigu, bet es vērtēju šo stigu no juridiskā un

starptautiski-tiesiskā stāvokļa.
«Otrā pusēir — mans glābiņš un

mana brīvība!" man iedzēla sirdī degoša doma

un sajūta, un es nevaidamā spēkā, kājas un savu ķer-
meni vairs nemanīdams, likos pāri bālajam dambim

trijos lielos lēcienos un — nācu pie īstas apziņas
tikai tad, kad otrā pusē ar troksni nogāzos gar

zemi
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un apvēlos apkārt. Taču acumirklī es atkal biju kājās
un ātriem, lieliem soļiem, pusrikšus devos uz priekšu
kontrabandistiem pakaļ, mīdams kājas bez kautrēšanās

ar lielu dunoņu. Nu es vairs negāju uz pirkstu
galiem.

„Nu es esmu no jūsu velna nagiem ārā," es

droši domāju par visām Baltijas soda ekspedicijām
un Krievijas žandarmiem un dragūniem. Es zināju
gan, ka Austrija visai delikāti neapietas ar politiskiem

bēgļiem un tos labprāt izdod Krievijai, bet taču zināmas

formalitātes tika ievērotas, un tās prasīja daudz laika;
līdz tam laikam viss varēja grozīties.

Kontrabandisti, izdzirduši manu neganto troksni

sev aiz muguras, sprieda pēc sava praktiskā viedokļa
un abi reizā apstājās un dažus soļus atpakaļ paspē-
ruši un dūres pacēluši nikni iešņācās, kā čūskas:

„THiue, THiue, Hoprb! mto mvMMiib!" (Klusāk,
klusāk, velns ! Ko tu trokšņo !)

Tas bij auksta ūdens gāziens uz manas karstās

galvas. Es pat sāku šaubīties, vaj tik jau esam pāri
robežai un vai es neesmu izdarījis kādu negantu
kļūdu. . .

Taču abi pavadoņi ari sāka iet gluži stāvus un

drošiem, klusiem soļiem. Viņi ne vienreiz vairs ne-

liecās pie zemes un neskatījās uz priekšu. . .

„Jā-ā-ā, pāri ir," es nodomāju un nu sajutu visā

organismā neizsakāmu atvieglojumu. . .
Visas morā-

liskās ciešanas nu bija palikušas aiz bālā vaļņa. Es

nu tik vēl sajutu ka fiziski es esmu bezgalīgi noguris
un ka man dreb rokas un kājas. Galva stipri sāpēja
nu lūpas bija nejauki sausas, karstas un sasprā-
gojušas.

Paroles saņēmējs man pateica, ka otrā pusē pēc
kādas verstes ir krogus un ka mani aizvedīs tieši uz

šo krogu un nodos n.n.H.ii.jJ.'m; tur man būs jāizdod
Pavadoņiem zīmīte, ka viņi mani pārveduši un ka

viņiem var izmaksāt nolīgtos divus rubļus.
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Ar lielu, saldu sajūtu es nu domāju par šo krogu
un par pirmo saldo atdusu drošā vietā, kur man vairs

neprasīs pasi. . .

Kontrabandisti arvien vēl gāja uz priekšu abi

blakus un pusbalsī sarunādamies. Viņi tā vairs ne-

steidzās. Pārs reižu viņi ari atskatījās uz mani, bet

nekā nesacīja.
Pēc diezgan ilga gājiena, kurš man izlikās daudz

garāks par vienu versti, mani pavadoņi ieveda mani

kādā ciematā, kurā caur tumsu varēja redzēt daudz

ēku. Krogs tas nebij.
. .

Manī nu sacēlās stipras šaubas un nemiers.

Pavadoņi apstājās pie kāda lielāka namiņa un

klusu piedauzīja pie loga.
Pēc dažām minūtēm atvērās durvis un kontra-

bandisti pazuda priekšnama tumsā. Drīz caur otru

durvju šķirbu atspīdēja uguns blāzma un mani pava-

doņi pavēra durvis un sauca mani iekšā.

Kad es iegāju, viņi lika man nosēsties un brītiņu
mani apskatīja; tad viņi iegāja sānis istabā un aiz-

vēra durvis.
. .

„Nu es esmu aizvests neīstā vietā" es noguris

nodomāju un nervozi nožāvājos. Man no lielā no-

guruma stipri drebēja rokas un ceļu gali. Slapjās

piemirkušās kājas, kuras es nebiju izavis, kā no pē-

dējās dienas Ķijevā, man tagad dega un pluka un

kvēloja. Es sajutu jēlajos, pietūkušajos kāju pirkstos
riebīgas sāpes.

Es izstiepu kājas un gaidīju, kas nu notiks.. •
Sānis durvis atkal atvērās un maniem pava-

doņiem iznāca līdz milzīga auguma slovaks, sapro-
tams — kontrabandists. Viņš palika lepni stāvot

savās durvīs un taisīja varen bārgu un nopietnu seju.
Mani pavadoņi pagāja sānis un nostājās pie sienas.

„Nu, iztiesājat mūs," viens no viņiem pasacīja
pret lielo slovaku pagriezies.
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Tas laida pār mani garu un pētījošu skatu no

galvas līdz kājām un tad noņurdēja.:
„Tā, tā — iztiesāt.

. .

labi".
. .

Manī sāka vārīties nevaidamas dusmas uz šo

blēžu bandu.

Nekādas citas izejas vairs neredzēdams, es stingri
uzsaucu lielajam slovakam un maniem pavadoņiem:

„Ko jūs te gribat tiesāt?! Kas es jums par no-

ziedznieku? Kā jūs uzdrīkstējāties mani vest te šurp

pavisam citā vietā. Jums bij uzdots aizvest mani

uz tuvo krogu pie «usma", bet jūs mani atvedāt

te šurp."
Mana balss neviļus tapa arvien dusmīgāka; es

manīju, ka man silst vaigi un bāros tāļāk:
„Es nāku ar organizācijas paroli, jums vajag

mani dzīvu un neaiztiktu nogādāt noteiktā vietā; bet

jūs mani vedat slepenās vietās. Nedomājat, ka man

nemeklēs pakaļ, ja jūs ar mani ko darīsiet..."

Tas līdzēja. Mani pavadoņi pavisam sašļuka un

lielais slovaks tapa daudz mazāks; viņa bārgā, uz-

pūstā seja pārvērtās apjukušos, komiskos vaibstos un

viņš nolaidīgi piebilda:
„3to — nami»; 3to — KpemeubiM. Ero He

«ajj.o CVAHTb .
.
.

Lielais slovaks ievirzījās atpakaļ otrā istaba un

aizvēra durvis.

_

Abi mani kontrabandisti, gluži nolaidušies pa-

nriņājās brītiņu uz vienas vietas un tad vecākais klusi

un laipni mani uzaicināja:

„Nu iesim tāļāk pie „jj,jiasl
w

.

Mēs negājām vis vairs kaut kur tāļāk, bet gan-
drīz iesānis atpakaļ. Nelieši bija aizveduši mani lielu

gabalu prom no noteiktā ceļa mērķa.
Pēc kādām divdesmit minūtēm mēs jau bijām

vecā, garā Austrijas krogā pie „jiwn
tt

.

— bija — liela auguma žīds, gadus
Piecdesmit, tuklu seju, melnu apcirptu bārzdu un tuklu
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vēderu. Viņš aiz savas bufetes grozījās lēni un cie-

nīgi, un vācu valodā mani apsveica ar laimīgu pār-
iešanu pār robežu. Viņš tūliņ painteresējās par

Krievijas politiku pēdējās dienās un pēc tam cienāja
mani ar olām, labu košerdesu un vienu „bromu".

Kontrabandisti savas īstās autoritātes tuvumā nu

bija ļoti sašļukuši un klusiņām lūdza lai es atvēlot

vīņiem ieliet litru „broma" zaldātu pacienāšanai.
Es nu izstāstīju krodzniekam, pa kādiem sānis

ceļiem viņi vadājuši mani tiesāt, un „JX9ijin
v ari no

savas puses viņus stingri izrāja un piekodināja, lai

turpmāk tas vairs nenotiktu ne ar vienu pavadāmo.

Nu tik es izdevu viņiem zīmīti, ka viņi aizve-

duši mani līdz
B
WJi'm* un liku ieliet divus litrus

broma.

Kontrabandisti tūliņ aizgāja.

„J\9ijW v iedeva man garu, platu pēli; es to pa-

klāju uz platā guļas sola un tad ar salda miera sa-

jūtu izāvu savas izmirkušās un izmocītās kājas, iz-

ģērbos un likos gulēt.
Ak, kas ta bija par saldu, debešķīgu miera sa-

jūtu pēc ilgām ciešanām!.. .

Pulkstens astoņos no rīta krodzinieks mani pa-

modināja.
Pēc pusstundas bija gara ore ar divjūgu pie

durvīm un jauns zēns par kučieri.

Pulkstens pustrijos es iebraucu Brodos un pulk-
stens deviņos vakarā — Lembergā.

Nākošā naktī es jau gulēju Vines viesnicā par
80 kreiceriem. Ta bija pasakaini lēta cena par vidēju
viesnicas numuru, salīdzinot ar Maskavas cenām un

kur tad nu vēl Vines tīrība un greznība, kas visa

nāca piedevām par tām pašām 40 kapeikām.

Vinē paliku divas dienas un apskatīju parla-
mentu, lielos muzejus, gleznu galerijas, galma teātri

un pavirši ari pašu pilsētu.



177

Vēl pēc trīs dienām es jau klausījos Ciriķes uni-

verzitatā Šveices profesoru brīvo vārdu.

Netraucētas politiskas brīvības sajūta brīvas tau-

tas zemē un plaša garīga darbība augstskolā un ārpus
tās lika drīz aizmirst pārdzīvotās likstas un grūtības.

Atkal pamodās jaunas cerības uz nākotni un pie-

auga jauni spēki latvju nacionālam darbam.





Lažu skolotāja

Juŗa Zingberga

piemiņai.
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Pa latviešu Golgatas vietām.

I

Sirmā liepa*).

15 gadi pagājuši no viņām asins dienām, kad

katra latvju māja, katra būdiņa gaidija savu ļauno lik-

teni .. . Latvju zemi mīņaja svešnieki, meklēdami

savus upurus. Dzelzsceļu vilcienos, mežos, kokos, gaisos

karājās vaidi un nopūtas . . .

Tās bija siržu balsis bez

vārdiem; tā bija mēma valoda, kuru saprata visi tie,

kā dēli, brāļi, tēvi un gādnieki jau bij upurēti uz

latvju tautas Golgatas kalniem.

Bet rakstu zīmes tad bij itkā aizmirstas; tikai

sirdīs un atmiņās visi dziļi noglabāja lielos notikumus—

līdz jaunām lielām, gaišām dienām
...

Nu viņas

pienākušas, šīs lielās, gaišās, dienas
.. .

Lai arī mūsu

zeme vēl ir karā izpostīta, lai arī daudzu latviešu

domas vēl ir tumšas un drūmas — tautas brīvība jau
ir izkarota un valsts nodibināta.

Saulaiņa jūlija trešā diena. Svētdiena. Pulkstens

11 rītā. Pa klusajām Aizputes ielām lēni soļo uz baz-

nīcas kalna
N

pusi veci vīri, vecas sieviņas, svētdienas

uzvalkos. Četras jaunavas, baltās drēbēs, sārtiem pie-
tvīkušiem vaigiem, dzīvibas spēkā mirdzošām acīm,

čalodamas, pusteciņus dodas uz biedrības namu. Tur,

pie durvīm viņas sagaida ziedoši, stalti jaunekļi. Te —

norunāta vieta. No šejienes meijām pušķotos Vatos uz

Sieksātu, uz zaļumu priekiem
. . .

*) Uzrakstīts 1921. gada un nodrukāts .Jaunatnes Vadonī,
1923. g. No.No. 30-37.



181

Arī man jādodas ceļā, bet uz latviešu Golgatas
vietu

.. .

Kas lai uzmeklē visas šīs svētās vietas! Viņu —

tik daudz, tik šausmīgi daudz! Bet.jāmeklē viņas ir,

kuras vēl var atrast, un jāapraksta nākošām paaudzēm.
Lai neviena upura vārds netop aizmirsts, lai neviena

ciešanu vieta netop apslēpta tautas acīm
. . .

Es izeju no pilsētiņas uz Kazdangas lielceļu un

lēni eju pa gludi nomīto kājnieku taciņu. Pa — labi

treknu kviešu lauks, zaļgani-brūnām smagām vārpām;
pa kreisi — rudzu lauks, garām, nolīkušām vārpām.
Rudzi jau sāk bālēt. Šur, tur, ceļa grāvja malā rudzos

skaisti zilo rudzupuķites. Gaisos spēcīgi dzied cīruļi.
Pār laukiem brīžiem pīīš vējiņš un rudzi lēni viļņo
līdz pat Lažu muižas dārzam. Man tāds prieks redzēt

tik brašus kviešus un rudzus. Es eju lēni, lēni un

un laižu skatus pār gludo, zaļgani-brūno kviešu vārpu
līdzenumu un pār rudzu viļņiem.

„Tie tagad nu ir Latvijas kvieši un rudzi", es

dziļi un spēcīgi iedomājos, „lai viņi arī pieder, kam

piederēdami, vienalga: arī man viņi pieder . . .
Visa

mūsu valsts tagad pieder katram latvietim; viņš pats

nu dod likumus un lemj par tautas un valsts nākotni..."

ledams arvien tāļak pa plato, balto ceļu, es uz-

manīgi skatos uz svešiem tuviem un tāliem rudzu

laukiem, uz kaut cik sazēlušiem auzu un miežu lau-

kiem, uz trekniem, zaļiem kartupeļu lakstiem un domās

vērtēju, cik lielu atvieglojumu nu dos mūsu izmocītai

zemei jaunā raža. Gluži savada un neparasta ir jaunās
valsts pilsoņa jūtas, kad viņam izliekas, ka viss tas,
ko viņš redz savā valstī, arī pieder viņam pašam . . .

Ceļšs ar līkumu ielaižas dziļā, zaļā lejā un atkal

uzstiepjas augstā, stāvā kalnā. Pret kalnu iedams, es

nolecu no ceļa un pa šauru kāju taciņu nogriežu labu

ceļa līkūmu. No kalna pa taciņu man aizsteidzas

garām divi lauku jaunekļi. Viņi iet uz leju lieliem

ātriem soļiem, rokas mētādami, cepures uz pakausi
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atgrūduši. Viens uz mani paskatās tā greizi, itkā

sadusmojies. Labā gabaliņā aiz manis vēl dun viņu
straujie soļi. Jaunekļi steidzas uz pilsētu.

Kalna galā platais lielceļš aizstiepjas tālu prom

caur zaļiem laukiem, mežiem un krūmājiem.
Saule cepina. Lauki izkaltuši. Ceļmalās zāle

smiltīm apputējusi.
Tālumā pa — labi zaļo mežs, pa — kreisi —

Rokaižu muižas liepu gatuve. Es jau zinu, no ļaužu
nostāstiem, ka tās ir liepas, kas zaļo gar abām gatuves

malām, un ka tur ir viena liepa, kas šodien man

neiziet no prāta. Es mēģinu iedomāties šīs liepas
zarus, kas stiepjas «krustis pār ceļu . .

.*

Atkal man nāk pretim divas lauku sievietes,

basām, noputējušām kājām, saulē pietvīkušām, sārtām

sejām, plikām galvām, baltos lakatiņus atmaukušas

atpakaļ aiz pakauša uz kakla.

Es viņām padodu labdienu. Viņas abas reizē

saņem, uz mani nepaskatījušās, un aizsteidzas man

garām.
Un nu jau Rokaižu gatuve no manis tikai kādu

pusversti tāļu.

Pretīm nāk gara auguma kalsnējs vecs vīrs, sa-

lāpītās pusvadmalas drēbēs, vecu ļipeni cepuri galvā,
iekritušiem vaigiem, sirmiem, gari ataugušiem paretiem
bārzdas rugājiem pa abiem vaigu sāniem un smailo

smakri.

Garāmejot padodam viens otram labdienu. Es

apstājos un nopakaļis viņam jautāju:

„Vai neesat no Rokaižu muižas?" Viņš nu arī

apstājas, pagriežas atpakaļ un laipni atbild: „Esmu gan".

„Vai kalējs Treimanis mājās? Vai neredzējāt šorīt?"

«Mājās, mājās: nu pat vēl redzēju; dzīvo krogus

galā, šinī galā. Redziet zaļo krūmu, un tad aiz krūma

šinī galā", vīrs pastiepis savu kaulaiņo roku rāda man

šo krūmu un krogus galu.
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«Vai 1905. un 6. gadā jūs arī te bijāt?" jautāju
tāļāk un skatos vīra kalsnējā sejā.

M
Kā tad: visi te bijām, kalējs arī..."

„Bet kura tad ta liepa?" pašam nemanot balss

man uzsvērās uz vārdiņu „tā!"
Nu uz vīra vaigiem un smakra dzīvi sakustas

sirmie bārzdas rugāji; acis viņam plati ieplēstas uz-

trauktas un paskatās manās acīs, un tad uz liepām.
„Jā liepa, jā..." viņš smagi uzsver vārdu

«liepa" un man sānu pagriezis pastiepj labo roku

taisnu, taisnu, izstiepj rādāmo pirkstu un rāda: «tā

tur, redziet, šinī pusē, pa-kreisi otrā," rādāmais pirksts

viņam pārs reižu sakustas uz augšu un leju, itkā tas

raustītos krampjos, «ta, redziet, otrā pa-kreisi no liel-

ceļa ... tanī... leejot no lielceļa gatuvē pa-kreisi...
otrā" viņš vēl reiz smagi uzsver vārdu «otrā" un sa-

kustas, un nolaiž roku, un itkā nopūšas... «Tur

ganiņš otrā pavasarī iegrieza krustiņu un vēlāk kāds

cits zēniņš to dienu, un gadu ar... var labi vēl re-

dzēt ..." viņš vēl turpina paklusā balsī, itkā baidītos

nodot zēniņu «noziegumu", «kalējs visu zin, viņš
visu redzēja, ejat tik pie viņa ... mājās ir..." vecais

darba cilvēks runā tik mīļi, tik pakalpīgi, itkā es

viņam pašam būtu kāds labdaris
... Dīvaini, viņš

sapratis manas domas, manus nolūkus un jau priekš-
laikā mani iedrošina, ka kalējs visu zinot un visu

redzējis.
Mēs atvadāmies un aizejam katrs uz savu pusi.

Pēc brītiņa es atskatos atpakaļ uz veco vīru un taisni

tanī brīdī viņš arī atskatās uz mani un, kā man liekas,

arī uz liepu ...

Es savus soļus vairs nemanu
...

labu laiciņu ap-

kārtne man pazudusi... Es redzu tikai vecu, vecu,

augstu, kuplu liepu... otro no ceļa... un tad vēl

tās divas liepas, kas viņai katrā pusē. Tās es salī-

dzinu ar vidējo un notālēm mēģinu atrast kādu star-

pību starp šīm liepām ...
Nekādas starpības nebūtu:
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visas trīs vienādā augstumā, vienādā kuplumā; ari

visas citas liepas, kas kā zaļš augsts mūris stiepjas
no lielceļa prom uz muižu gar abām gatuves malām,
ir tādas pašas vecas, augstas, zaļas, kuplas mūža

liepas, kā tā liepa ...
Kas tur būtu par starpību

...

Un tomēr... ta liepa ir citādāka: viņa pievelk un at-

baida cilvēku, un iedveš šalkas. Es eju un nemaz

vairs nemanu savus soļus, un skatos un skatos uz

augsto, zaļo, kuplo liepu... Ta tik nesaprotāma, no-

slēpumaiņa... Soļi man top arvien lēnāki, es skatos

uz sirmo liepas stāvu, uz apakšējiem zariem...

„Kāds gan varētu būt tas zars?" man šaujas domas

galvā. Bet gatuves puses zarus es vēl neredzu. Lapu
zaļumi aizsedz zaru rezgaļus un arī pats resnais, sir-

mais liepas stāvs notālēm neļauj ieskatīties gatuves

puses noslēpumos.
Un nu jau gatuves gals... Es apstājos.
„Vai iet pie kalēja, jeb pirms pie liepas?...

domas jautā.

Liepa pievelk ...

Es tomēr vēl kavējos. Pirms

apskatu pirmo liepu. „Ta visu redzējusi..." es do-

māju tālāk un skatos pirmās liepas apakšējos zaros.

Viens liels, resns zars nozāģēts. Vieta sen, sen jau
aizkaltusi. Bet nu es vēršu visu uzmanību uz otro

liepu ... Vēl solis uz priekšu ...
Labā roka paceļas

un lēni noņem cepuri.

„Ta ir latviešu Golgāta, kur es tagad stāvu...

«Pieres vieta" ...

Pasperu vēl soli uz priekšu. Līdz liepai paliek
pārs soļu. Skats uzmanīgi meklē iegriezumu ganiņa
augstumā.

„Cik liels varēja būt ganiņš... Nu, tas bija

viņa skolnieks
...

Kā tad
...

Lielāks skolnieks
...

Tas visu sapratis..." domas jaucas pa galvu un skats

jau atradis iegriezumus: pašā augšā, cik augstu var

sniegt zēniņa roka, plati izauguši un izspiedušies uz

ārieni skaitļi „1906.", zem tiem „5./II." un vēl zemāk —
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krustiņš f. Piecpadsmit gados griezumi mizā aizau-

gusi, izplētušies; malas jau zobainas, vietām izdru-

pušas, krustiņš mazliet sašķiebies ...
Bet nekas ...

ļoti skaisti; skaists piemineklis... Ja te būtu ielieti

zelta burti; tie nebūtu tik nozīmīgi.. .
Kas ta par

varonību no zēniņa, ganiņa, skolnieciņa — iegriest
tādos laikos savam mīļājam audzinātājam piemiņas
zīmi... audzinātāja grūto nāves dienu ... Vecā liepa
brīžiem šalc tik skumji un drūmi un «vainīgie zari"

ari šalc līdz, arī tie noskumuši. Tie ir latvju zemes

liepas zari: vecā liepa ir latvju vergu roku stādīta

sirmos, sirmos laikos, ta ir latvju paaudžu lieciniece.

Simtām jaunu paaudžu dzimušas, augušas, dzīvojušas
un gājušas šai liepai garām savā vēsturiskā gaitā,
un liepa visas viņas redzējusi... 1905. gada cīņu
paaudze arī gāja liepai garām, bet šī, paaudze vēl

nespēja uzvarēt gadu simteņu netaisnību. Vēl uzva-

rēja vergu kungu pēcnācēji, un savā īsā brīža uzvaras

ārprātā pakāra liepas zaros sirdsšķīstu latvju jaunekli,
visideālāko skolotāju Juri Zingbergi... Vietas viņiem
bija diezgan garājā ceļā, braucot no pat Kuldīgas.
Nevainīgājam upurim nāve jau bija nolemta, pirms

viņš vēl nebija sagūstīts; viņu varēja it visur noga-

lināt, katrā citā brīdī, citā vietā, bet ļaundari veda

viņu tāļus ceļa gabalus līdz vecajām, sirmajām mūža

liepām, liela pasaules ceļa malā. Te viņi nonāvēja
šo dārgo upuri, šo ideālo latvju jaunekli, kas sirdstīri

rādīja jaunus ideālus, jaunām latvju tautas paaudzēm.
Nekā cita jau viņš nebija darījis, ka tikai rādījis jau-

nus ceļus uz latvju tautas brīvību Par to viņu
nonāvēja ...

Aiz liepām no lielceļa var redzēt Lažu skolu,
kur Zingberģis strādājis ilgus gadus savu kultūras

darbu. Varbūt viņa mocītāji gribēja vēl sagatavot
jauneklim pēdējās morāliskās ciešanas un no nāves

vietas ļaut redzēt darba vietu... Varbūt šī nāves

akta galvenājam iedvesējam grafam Keizerlingam ne-
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jausi iešāvās galvā asa varas doma un viņš gribēja
zimbolizēt kungu varu, pakāpt barona muižas gatuves

galā latvju kultūras sējēju ...
Kas lai uzmin, kādas domas viļņoja varas ap-

reibušu cilvēku galvās aklā varas ārprāta brīdi...
Bet nonāvēšanas vieta pārvērtusies par taisnības

un kultūras gara uzvaras vietu. Jauna latvju zēniņa
gars pirmais uzvarējis: tās pašas varas trakošanas

laikos viņš tomēr iegriezis sirmajā liepā nelaiķim
pirmo pieminekli.. .

Tūkstošiem latviešu, kas plū-
duši garām pa lielceļu, apstājušies un dziļās sērās

lasījuši šīs pirmās piemiņas zīmes un ziedojuši dārgā

nelaiķa nāves vietai skaistas domas, cēlus, ideālus

apņēmumos. Tūkstoši un atkal tūkstoši latviešu no

jaunām paaudzēm plūdīs pa lielceļu un apstāsies pie
šīs Golgatas ...

Sirmā latvju liepa vēl ilgi šalks liela upura
vietā un slēps jaunu pieminekli savā ēnā

. . .

Simtām domu mostas, stāvot zem kuplās liepas
varenās segas un klausoties viņas šalkoņā. Skati, kā

burvīgas varas pievilkti, neatlaižās no aizaugušiem
nāves zīmes izgriezumiem . .

.

Kad vējiņš pašķir lapu segu un pa šalcošu liepu

starpām uzliesmo sarkana, spoža, liela, dedzīga vasaras

saules ripa, asais saules mirdzums uz brītiņu pārrauj

smago domu pavedienu.
Pamazām es paceļu acis uz zariem

. . .
Sirds

pēkšņi nodrebas
. . .

Resns līks zars stiepjas man

greizi pār galvu uz gatuves iekšpusi. Līkumā tāda

zemāka līdzenāka vieta
. . .

„Šinī vietā būs
..

.

bijis striķis piesiets ..." man smadzenēs iedzeļ
asa doma.

Zarus apskatot man iešaujas prātā kalējs. Viņš
var aiziet man nemanot un tad mans nākums nav

pilnīgs. Eju uz krogu.
Kalējs savā istabā. Viņa piedzīvojuša vīra skati

pētī manu seju, manas domas. Viņš laipni lūdz mani
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piesēsties, bet pats vēl kavējās. Viņš skatās uz manu

burtnicu rokā, bet nekā nejautā.

„Es gribētu kaut ko uzrakstīt skolotāja Zingberģa
piemiņai", es iesāku, „jūs taču esātvisa lielā notikuma

liecinieks. Palīdzat man."

Kalējs pēkšņi sakustas uz priekšu; viņa seja pa-

raustas nervu uzbudinājumā un viņš itkā paguris tūliņ,
nosēžas galdiņa galā.

Es atveru burtnicu, paņemu zīmuli rokā un

klusi gaidu.
Kalējs uzguļas ar krūtīm uz galdiņa malu, pa-

liecas uz priekšu pret mani, atspiežas ar labo elkoni

uz galdiņa un pieri iespiež labās rokas plaukstā.
Kādu zekundi viņš skatās galdiņā, acis plati ieplētis,
pieri augstu savilcis lielās grumbās. Viņš izsauc at-

miņā šausmu ainas
...

„Mēs Zingberģi arī atminam ; mēs ceļam viņam
pieminekli," viņš iesāk no vieglākā, no skaistā tagadnes
darba. „Viņš mums visiem dikti dārgs, dikti mīļā
atmiņā. Ak, kas tas bija par tautas strādnieku ! Visas

dienas skolai, skolniekiem, visus vakarus, visas svēt-

dienas tautas darbiem ..."

Kalējs apstājas un neviļus smagi nopūšas. Viņam
grūti iesākt smago stāstu .

. .

„Viss tā vēl tik dzīvi nāk acu priekšā . .
."

viņš skumji iesāk. «Valodas skrēja papriekšu soda

ekspedicijai. Mēs zinājām, kas citur jau noticis.

Cilvēki slepeni satikušies runāja, čukstēja, stāstīja
viens otram visādus briesmu darbus. Visi bija tādi

pārvērtušies .
. . Briesmīgā netaisnība visus mocīja.

Daudzi pazina gluži nevainīgus cilvēkus, bet sodītāji
tos jau bija nonāvējuši."

Divas dienas iepriekš, 3. februārī 1906. g. pie

Valtaiķiem soda ekspedicija strādāja visu dienu. Tur

šāva cauru dienu un nošāva 32 cilvēkus. Pilsberģieši
vēlāk savus veda garam te gar mums uz Aizputi, uz

savu pagastu. Te viņi apstājās . . . Bija daudz ratu.
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Mēs gājām skatīties
..

. Bija glīti salikuši: pa trīs

līķiem ratos
.. .

Visi tā koši apģērbti. Daži ietīti

palagos, kā nu kurš varēja savējos apkopt; dažiem

galvas bija sasietas, tās bija izārdītas sprāgstošām
lodēm .

.
.

„Mēs visi gaidījām soda ekspediciju šurp brau-

cām. Visi bija kā sastinguši. Nāve tā nemocīja, kā

nezināšana. Nevainīgi cilvēki, kas tikai bija sabiedrībā

darījuši kādu labu darbu, bija tāpat apdraudēti, kā

darbīgie revolucionāri.

No Valtaiķiem soda ekspedicijas nodaļa brauca

uz Kazdangu; tur pavadīja svētdienu un pirmdienas
rītā nošāva divus: vienu leiti, otru latvieti

. . .

Mēs gaidījām . . .

Ap pulkstens 11 dienā uz lielceļa no Kazdangas

puses, no pelēkām, drūmām, miglaiņām tālēm izkū-

ņājās tumša, kustoša masa
... jātnieki, vezumi, rati...

viss — tik fantastiski liels un nedabisks. Caur

miglaino, pelēko dienas rītu šī tumšā, dzīvā, lienošā

masa izskatījās tik spokaiņa, tik draudoša, tik riebīga .. •
viņa līda lēni, kā milzīgs neredzēts rāpulis, bet līda

neapturami uz priekšu tuvāk . . . tuvāk
. . . Jātnieki

jau tuvu — dragūni, tad rati ar gūstekņiem
. . . vienos

kopā ar otru — Lažu skolotājs Zingbergs . : .
atkal

jātnieki, tad vezumi ar salmiem un sienu, visādi kara-

laika piederumi, pa starpām policisti, stražņiki . . .
daži zaldāti uz vezumiem, daži kājām. Beigās brauca

pakaļ Zingberga tēvs. Tas, ļaunu paredzējis, braukāja
soda ekspedicijai līdz. Pēc 1. decembra, kad soda

ekspedicija jau sāka meklēt jauno Zingberģi, viņš
vairs nedzīvoja skolā. Viņu arestēja viņa dzimtenē,

laikam Tigas pagastā, Kuldīgas apriņķī, kur viņš bija
dzimis kroņa mežsarga mājās Špūdās

. . .

. . . Briesmīgais jātnieku un vezumu juceklis
vilkās garām gar krogu, gar logu, lēni, riebīgi, drūmi,
kā bēru gājiens . . .

Sirds stipri sita krūtīs
. .

.
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Priekšējais gals jau bija pie liepu gatuves, tad

tumšais, garais rāpulis apstājās . . .

„Kas nu būs?" domas asi iejautājās . . . Liepu
gatuves galā kaut kas jau notika

.
.

. Bija dzirdāmas

skaļas sarunas.

Te nejauši tuvu ārpusē arī sacēlās troksnis, liela

kņada .. .
Kāds sirdīgi un ātri bļaustījās. Dzirdēju

sava mācekļa izmisušo balsi.

„Nu arī mana reize pienākusi," man iešāvās

prātā asa doma, „nu laužas man pakaļ." Sirds ātri

salēcās krūtīs; galvā sacēlās karstums, kas izplūda pa

visu miesu, bet es tūliņ savaldījos un gāju ārā uz

troksni.

Bij atskrējis stražņiks ar diviem zaldātiem un

sauca uz mācekli, lai dod trepes. Tas neprata krie-

vieski un stomījās. Zaldāti bija piedzēruši un spārdīja
mācekli kājām, lamājās un bļāva, lai dod trepes. Es

sapratu viņu steidzīgo vajadzību un pārtulkoju
latviski

.
.

.

Māceklis uzkāpa uz istabas augšu un nolaida

trepes. Stražņiks ar zaldātiem sagrāba trepes un mei-

murodami stedzās uz gatuves galu. Smēdes durvīs

netālu no gatuves gala stāvēja kaldītājs, tas visu

redzēja un dzirdēja; vēl tuvāks liecinieks pašā nāves

vietas juceklī, pastos sēdēja Kazdangas saimnieks K.

un citi.

Tiklīdz trepes bija aiznestas, pie manis atskrēja

urādņiks S un aizelsies sauca:

„Striķi, striķi! Dodat striķi !"

„Es kāršanai striķi nedošu
. . ." iebildu.

„Ne kāršanai! Sasiet Zingbergam rokas".
. .

urādņiks atcirta un mācās man virsū. Viņš ta savādi,

velnišķi smaidīja. . .
Tas bija briesmīgs cilvēks.

„Man nav striķa". . .
es aizbildinājos.

Urādņiks ieraudzīja izvilktu veļas striķi un pie-
skrēja un to nogrieza.
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„Labs būs!" viņš iesaucās un aizskrēja ar striķi
prom. . .

Nu pienāca briesmīgais brīdis".
. .

Kalējs nopūtās, pārvilka roku pār seju, piecēlās
un staigāja lēnām pa istabu. Istaba bija tik savādi

karsta, itkā negaisam tūvojoties. Man pagura roka,
rakstot kalēja šausmu stāstu.

. . Elpa tā kā aizžņau-
dzās kaklā.

Kur tad palika Zingberga tēvs?" es elpu atvilcis

iejautājos.
„Tas pa to laiku aizvilkās aiz krogus gala, lai

pašu briesmīgo neredzētu.
. .

Arī daži zaldāti aizgāja
pie viņa, kam sirds nepanesa". . .

Kalējs smagi soļoja un klusēja. Man roka gu-

lēja uz galda un nerakstīja.

Durvis atvērās un ienāca liela auguma vīrs.

Viņš sveicināja un pārtauca drūmo klusumu. lepazi-
nāmies. Viņš apsēdās galdiņa otrā galā. Nu arī ka-

lējs nosēdās viņam pretīm. Es paliku galdiņa vidū,

agrākā vietā.

„Es Aizputē jau dabūju zināt, ka jūs esot šurp
atnākuši visu izjautāt par skolotāja Zingberga nāvi"

ienācējs iesāka uz mani paskatījies," un steidzos šurp.
Es jau arī esmu tā laika liecinieks".

. .

„Kas tad vadīja šo ekspedīciju, kas kāra Zing-

berģi ?" es sāku jautāt.

„Grafs Ķeizerlings no Vecpils, vēl gluži jauns

zeņķis, gadus 21, un krievu palkavnieks".
Ko tad liecina tie, kas bija pavisam tuvu pie

nāves vietas ?

„Kad drūmais gājiens apstājās liepu gatuves

galā, uz vadoņa rīkojumu urādņiks, stražņiki un daži

zaldāti piegāja pie ratiem, kur sēdēja Zingbergs un

sauca, lai viņš kāpj ārā.

Zingbergs izkāpa. . . Viņš tūliņ pagriezās pret
arestētiem biedriem un teica skaļā, mierīgā balsī:
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„Nu, redziet, biedri, pie šīm liepām mani pakārs,
bet mūsu lieta uzvārēs. Nebaidāties!"

Zingberģi aizveda pie otrās liepas pa kreisi.
. .

Tur viņam bija jāgaida, kamēr atnesa trepes un striķi,
roku siešanai. Karamais striķis zaldātam jau bija
rokā.

. . Tas bija līdz atvests.

Ķeizerliņš skubināja zaldātus, kuri kāra, lai

steidzas: neesot vaļas. . .

Aizelsūšies un kājas meimurodami atsteidzās pie

liepas stražņiks ar zaldātiem un trepēm; atskrēja

urādņiks ar striķi. Trepes pielika pie malējā zara... Gar

trepēm rīkojās piedzērušies zaldāti. . .

Trepju galā Zingbergs novilka un nosvieda zemē

kažoku. Urādņiks ar stražņikiem sasēja viņam rokas

uz muguras.
Zaldāts uz trepēm pakāpies pārsvieda striķi pār

vidējo zaru.
. . gatavoja cilpu. . .

Gar trepēm meimu-

roja citi piedzēruši zaldāti.

Zingbergs pagriezās pret grafu Ķeizerlingu un

uzsauca skaļā balsī:

„Vai, jums, nolādētie! Tā pēc 15.
..

20 gadiem
jūs pašus kārs!"

Zaldātiem viņš teica pa krieviski:

„Es jums piedodu. Jūs nezināt, ko jūs darāt"...

Zaldāts uzmeta viņam uz kakla cilpu un sa-

vilka.
. .

Daži zaldāti, kas sēdēja uz vezumiem, meta

krustus un noņēma cepures. . .

Nāves vietā zaldāti tūliņ divas reizes izšāva uz

pakārto.
. .

Viena lode bija ķērusi cepuri, otra —

ieurbušies galvā un to sadragājusi. . .

Nu Zingberga tēvs arī atnāca.

Viņš piegāja palkavniekam klāt un lūdza atļauju
noņemt dēla līķi un aizvest uz dzimteni. Palkavnieks

atvēlēja.
Drūmā jātnieku un vezumnieku rinda sakustējās

un aizvilkās prom". . .
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Stāstītāji apklusa. Istabā bija riepanesāmi karsti.

Kalējs piecēlās un skatījās ārā pa logu; otrs

viņa viesis atspieda elkoni uz galdiņu un kreiso vaigu
uz plaukstas, un mēmi skatījās prom klusajā istabā.

Es pabeidzu rakstīt drūmās piezīmes.

„Lūdzu, aiziesim pie liepām," es klusi uzaici-

nāju, lai pārtrauktu smagās domas.

«Aiziesim !" kalējs un viesis piekrita. Mēs iz-

gājām uz lielceļu. Bija jau pusdienas laiks. Saule

cepināja augstu pie debesīm. Lēns vējiņš no dien-

vidiem iešalcās pirmās liepās.

Pie otrās liepas, pa kreisi mēs piegājām klu-

sēdami. Labu brītiņu mēs nerunājām. Liepas vien

brīžiem šalca.

«Kurš bija tas zars?" es pārtraucu klusumu.

„Šis, vidējais," kalējs parādīja ar roku uz

trīsžuburi.

Viņš runāja klusi, kā mēdz runāt uz kapiem,
baznīcā vai pie miroņa. .

.

«Trepes no iekšpuses bija pieslietas pie ārējā,

pie trešā zara," viņš turpināja, „turpat mēs tās arī

atradām.
. . Trepes bija ar asinīm. . .

arī kažoks

bija no augšas apšļākts asinīm".
. .

Kalējs runāja klusi, smagi, domās nogrimis,
teikumus pārtraukdams.

«Atsteidzās muižas ļaudis palīdzēt. Mēs no-

ņēmām dārgo nelaiķi. . .
Cilvēkiem rokas drebēja...

Visi bija nobāluši, šņukstēja. . . Nelaiķa skolnieki,

kas bija klāt, lauzīja rokas un lielā izmisumā skaļi
vaimanāja. . . likās, daži zaudēs prātu. . .

Mēs ne-

laiķi nolaidām augšpēdus pie zemes.
. .

Pakausis

atvērās un atkrita un smadzenes izvēlās".
. .

Stāstītājs apklusa un atņēma elpu. . . Stīviem

skatiem viņš lūkojās zemē.

Sirmās liepas šalca smagas nopūtas.

«Mēs ar tēvu rūpīgi ielikām smadzenes nelaiķa
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platmalē," stāstītājs klusi turpināja, „un aiznesām, un

aprakām pie trešās liepas...
Nelaiķa galvu mēs salikām kopā un pārsējām...

tad mēs nelaiķi rūpīgi ietinām palagā un palīdzējām
tēvam iecelt ratos.

Tēvs aizbrauca.
. . Viņš brauca lēni, lēni uz

priekšu salīcis un skatijās tāļumā .. .
Tas bija viņa

mīļais dēls, viņa dzīves prieks, ko viņš tagad aizveda
...

Mēs visi ilgi skatījāmies viņam pakaļ . . .

Kalējs nopūtās un sakustējās.
„Tās bija lielas bēdu dienas mūsu apgabalam",

viņš atkal iesāka, «nebija visā pagastā un apkārtnē
neviena latvieša, kas nemīlētu skolotāju Zingberģi,
izņemot tikai pārs kungu vērgu, kuri viņu nodeva

. . .

«Kad apkārtnē izplatijās bēdu vēsts par viņa
Šausmīgo nāvi, visi viņu apraudāja. Skolnieki nemaz

nebij apmierināmi: tie raudāja un vaimanāja; daži

iekrita smagā grūtsirdībā un gandrīz vai prātu zaudēja.
Pat tagad vēl, lieli cilvēki būdami, daudzi noslauka

asaras, runājot par savu miļo skolotāju ..."

Kalējs atkal apklusa un kavējās domās. Mēs stā-

vējām galvas noliekuši un domājam smagas domas
.. .

Likās — gadusimteņi aiziet nedaudzās zekundēs, do-

mājot par latviešu dzīvi
.

'. .

Smaga šalkoņa liepās mani atmodināja no garā-
jām domām; arī mani divi biedri pacēla galvas aug-

stāk un itkā sāka klausīties liepu šalkoņā.
«Tādu cilvēku, kāds bija mūsu jaunais skolotājs

Zingbergs, mēs vairs nekad netiksim," kalējs vēl risi-

nāja savas dārgās atmiņas. «Kas viņš bija par strād-

nieku, par sabiedrisku darbinieku! Viņš nekad neno-

gura. Cēlam mērķim, labam darbam viņš allaž atrada

laiku. Skolniekiem viņš bij atdevis savu sirdi, visu

savu mīlestību, visas zināšanas. Viņš viņus mīlēja,

mācija un audzināja uz katra soļa, rītos, dienas, va-

karos
. . .

Bet ari sabiedriskiem darbiem viņš ietaupīja
laiku. Visus piecus gadus viņš te pulcināja un bie-
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droja jaunatni un visus, kam mīļš sabiedrisks darbs;

viņš vadija dziedātāju kori skolā, vadija Aizputē
. . .

Kas tanī laikmetā bija par skaistiem ļaudīm, kas par

skaistu varenu dziedāšanu! Kad atklāja biedrību, mēs

dziedājām: „Dievs svētī Latviju" uz astoņām balsīm.

Kas tās bija par varenām, jaukām skaņām, kas par

sajūsmu! .. .

Likās — zemīte līgojās zem kājām un

mēs ar visu ēku lēni paceļamies nezināmosaugstumos ...
Tā dziedām „Dievs svētī Latviju" es vairs nekad ne-

esmu dzirdējis . . .
Nekad mēs vairs neesam dzirdējuši

tik vareni un ar tādu sajūsmu dziedam «Gaismas pils",

„Dzintarzeme", kā Zingberga laikos. Viņam bija tāda

enerģija, ka viņš mūs visus pacēla un aizrāva nepa-

zīstamā, skaistā gara dzīves pasaulē un mūsu dziesmu

kari visu musu apgabalu izcēla redzamā augstumā . .
Abi laikmeta liecinieki sajūsminās par savu jau-

nības pagātni, par sava mīļotā jaunības biedra un va-

doņa lielājiem darbiem. Drūmā nāves vieta šinī brīdī

pārvērtusies par skaistu darba atmiņu vietu . . .

Nu arī liepas šalc jautrāki un viņu ēna tik patī-
kama un vējiņam lapas pašķirstot, pamirdz caur lapu
biezokni maigi saules stari.

. .
Tie itkā mūs sveicina.

«Te mēs celsim Zingbergam pieminekli . .
." abi

runātāji rāda vietu zem nelaimīgā zaru trijstūra . .
.

Lažas Izglītības Biedrība «Progress" čakli vāc ziedo-

jumus. Visi nelaiķa skolnieki, visa apkārtne kavējas
domās par pieminekli un palīdz biedrībai. Visu kar-

stākā vēlēšanās ir — uzcelt Zingbergam skaistu pie-
minekli

.. .
Laba zumiņa jau salasīta un vēl arvien

pienāk pa artavai
.. . Pieminekļa celšanas diena būs

mums liela svētku diena .
.

."

Abi runātāji mīļi smaida. Viņi paredz skaistu

tautas dienu. Viņi jau tagad sajūsmināti par savu at-

maksas darbu nelaiķim — par pieminekli liela ceļa
malā

.
.

.

Latvju jauneklis — skolotājs Juris Zingbergs
dzīvo tautā tāļāk, dzīvo lielu, skaistu, gara dzīvi.
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Viņa nedrūpošais piemineklis jau ir celts viņa
īsā dzīvības laikā. Šis lielais skaistais piemineklis
ir — viņa cēlie, diženie darbi latvju tautas kultūras un

brīvibas cīņu laukā.

II.

Valtaiķu asins ieleja.*)
Pēc Latvijas valsts nodibināšanasun atbrīvošanas

man izdevās vēl atrast dzīvus divus latviešus, kuri

2. un 3. februārī 1906. g. Valtaiķos līdz ar 32 nošau-
tiem latviešiem paši pārdzīvojuši nāves briesmas un

1922. gadā uz manu lūgumu uzrakstīja un piesūtīja
man savas atmiņas un atbildes uz maniem jautājumiem.

Šie divi asinsliecinieki ir: skolotājs E. Steg-
mans un strādnieks AnssStrāls. Ar pēdējo es vēl

tikos personīgi un sīki viņu izjautāju un uzrakstīju
viņa atmiņas.

1921. un 1922. gadā man arī piesūtīja savas at-

miņas Lažas pagasta darbvedis J. Strazdiņš, kurš

1905. un 1906. gados izpildīja Valtaiķos pagasta darb-
veža amatu.

Valtaiķu asinsdzīru ievadītāja, Kurmales muižas

īpašnieka Silvio Brodricha bardzību un vārmācību pie
liecinieku un apcietināto nopratināšanas man sarunās

1922. gadā arī apliecināja Rudbāržu pagasta agrākais

skolotājs — irlavnieks, vēlāk darbvedis Anss Braun-

felds, kurš 1905. un vēlākos gados bija šī paša pa-

gasta darbvedis.

Braunfelds man izteica sekošo. Viņu pārklauši-

nājuši, kā liecinieku, Silvio Brodrichs un soda ekspe-

dicijas dalībnieks Veidemans. Jautājumus kādu brīdi

uzstādījis Veidemans.

*) Šis apraksts uzrakstīts 1922. gadā, nodrukāts pa daļai
B

Jaunatnes Vadonī" 1924. gada N°N°. I—3, pārdrukāts BZocial-
demokratā" 1925. g. 249.—251. numuros, un papildināts ar jauniem
faktiem 1926. gadā. Autors.
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Silvio Brč>drichs sēdējis uz krēsla un itkā snaudis.

Bet tiklīdz Braunfelds izteicis kaut ko, kas liecina ap-
cietinātam par labu un Veidemanim nepatīk, Brodrichs

pēkšņi kliedzis uz Braunfeldu: «Sie, feiger Hund, wie

dūrfen Sie einem Regierungsbeamten so zu beantworten".

(Jūs, gļēvais suns, kā jūs uzdrošinājāties valdības

ierēdnim tā atbildēt.) Pēc tam Veidemans draudējis
Braunfeldam: «Ziniet, ka priekš jums striķis jau gatavs."
Braunfelds bija kluss darbinieks, kas politikā neiejaucās;

viņu cienīja visi apkārtējie iedzīvotāji un tomēr Brod-

richs sev atļāvies viņu nolamāt par suni un draudēt

ar striķi, ja viņš nenodod liecību apcietinātam par

sliktu. No šī fakta vien var taisīt slēdzienus, ka Brod-

richs vēl ļaunāk izturējās pie pašu apcietināto pārklau-
šināšanas.

Tāļāk Braunfelds man stāstīja, ka Brodrichs, tiklīdz

ieradies ar soda ekspediciju Rudbāržu muižā, paziņojis
pagasta iedzīvotājiem, lai visi nāk uz muižu liecināt,
kas ir piedalījies revolucionārā kustībā. Nav atnācis

kāds strādnieks Villerts no Biržu kalpu mājām. Viņam
Brodrichs tūlīņ aizsūtījis pakaļ urādņiku. Ko Brodrichs

uzdevis urādņikam, tūliņ visiem bijis gaiši redzams

no urādņika asinsdarba. Urādņiks Villertu pats nošāvis.

Vecākais Villerta dēls aizbēdzis, jaunākais, vēl zēniņs,
atnācis uz muižu un lūdzis, lai atdod viņam tēva līķi.

Vēl gaišāku liecību par Silvio Brodricha asinskāri

sniedz savā vēstulē (2. martā 1922. g.) skolotājs E. Steg-
mans. Viņš starp citu raksta:

«Biju kā aculiecinieks pie Brodricha rīcības Al-

švangā, kur to laiku atrados kā skolotājs.
No Kuldīgas kopā ar citiem tiku aizvests arī uz

Valtaiķiem, bet tur, cik atceros, visa padarīšana bija
nodota grafam Keizerlingam, kurš arī vadīja pēršanu
un šaušanu.

Saprotams, Keizerlings rīkojās, bez šaubām, uz

Brodricha aizrādījumiem. Pats redzēju, ka uz sarak-

stiem jau iepriekš bija atzīmēts pret katru -j- vai —.
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Atzīmētie ar — tika nošauti. Es pats tiku cauri vienīgi
pateicoties Alšvangas prāvestam Simonovičam un Kul-

dīgas prāvestam Lukšam.

Nopratināšanas, patiesību sakot, nekādas nebij:
katru pa reizi sauca priekšā un jautajā, vai esot gājis
uz Aizputes karu. Tas bija viss. Vienkārši formas

pēc. Varēja redzēt, ka jau iepriekš bija nolemts, kāds

sods katram pienākas. Zināms, tas bija Brodricha

darbs. Keizerlingam visas tās personas bija gluži
svešas.

Kas attiecas uz Brodricha rīcību Alšvangā, tad varu

tikai sacīt, ka grūti kaut ko zvērišķaku iedomāties.

Ekspedicija ienāca Alšvangā janvāra beigās 1906. g.

Brodrichs rīkojās pa pagasta māju, urādņiki ap-

braukāja apkārtējās mājas un pieveda arestētos.

Pie nopratināšanas Brodrichs izturējās ļoti bārgi:
draudēja ar revolveri, sita. Piemēram, vietējo kurpnieku
Jēkabu (uzvārdu neatceros) tā bija sadauzijis, ka tas

ilgāku laiku pēc tam slimoja. Naktī tika nošauti 3 vai

4 cilvēki, starp tiem Alšvangas krodznieks Krūms.

Brodrichs pavēlēja izvest un nošaut arī vietējo
muižas galdnieku; bet tas stipri pretojās un nelaidās

no aresta telpām ārā. Vēlāk bij ieradies vietējais

katoļu prāvests un lūdza Brodrichu atstāt galdnieku
dzīvu. Brodrichs apsolīja. Tā arī tika pasacīts gald-
nieka sievai. Tomēr otrā rītā, kad mūs veda uz Kul-

dīgu, dažas verstes aiz Alšvangas, Reģu mežā galdnieku
nošāva un izmeta no ratiem ceļa grāvī. Mēs braucām tāļāk.

Cik zinu, tad citos apvidos Brodrichs rīkojies vēl

ļaunāki. Lieta tā, ka Alšvangas apvidū pa soda ek-

spedicijas laiku tika nošauts, salīdzinot, maz. Lielākā

daļa tika aizsūtīti uz Kuldigu un no turienes uz Val-

taiķiem."
Par soda ekspedicijas darbibas iesākumu Valtaiķos

tā laika pagasta darbvedis Strazdiņš 1921. gadā savās

atmiņās starp citu man raksta sekošo:

«leradās pie Valtaiķu baznīcas soda ekspedicija,
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kuras priekšgalā bija Vecpils muižas grafs Keizerlings,
noturēja sēdi baznīcas krogā, nošāva vienu cilvēku

(Valtaiķu galdnieka Ozoliņa sievas brāli), kurš bija

apsūdzēts Pūņu muižas lietā, un aizbrauca.

Domājām, ka nu visas nelaimes garām.
Taī pašā vakarā ap pusnakti pienāca pagasta

namā ziņa, ka sodu ekspedicija ir atgriezusies, ka rītu

jāierodas pagastvecākajam un skrīverim un jānodod
zināms daudzums gaļas, maizes un siens

Viss tika uz mata izpildīts, jo bailes bija lielas.

Pagasta vecākais ar skrīveri, izzināja, ka pēc tam,

kad soda ekspedicija (Lauka kara tiesa) aizbraukuse

uz Kazdangu, no Kuldigas cietuma atvesti Pilsberģes
un Skrundas pagastu apcietinātie iedzīvotāji dēļ sodī-

šanas un tādēļ soda ekspedicija aicināta no Kazdangas

atpakaļ.
Visplašākās un sīkākās ziņas par notikumiem

Skrundā, Rudbāržos, Kuldīgā, ceļā un Valtaiķos man

sniedza strādnieks Anss Strāls, gan rakstiski, gan

personīgās sarunās. Es uzrakstīju Strāla atmiņas, pie-
turēdamies pēc iespējas pie viņa nemākslotās valodas.

„Kad ieradās soda ekspedicija Rudbāržu muižā" —

stāsta Strāls — „es pašlaik nebiju mājās. Interesē-

damies, kas tur notiek, es gāju no Lēnām uz mājām.

Gāju uzmanīgi pa mežu un domāju: „Ja redzēšu kur

jājam pretīm, tad mežā iekšā".

Bet iedams satieku Bloka Pluiņa saimnieku un

prasu, kas notiek muižā. Tas uztraukts man saka:

„Nu, biedri, mums ir slikti. Villerts — pagalam.
Viņu urādņiks piesprādzēja pie zirga segliem un bija

jāskrien līdz. Kad vairs nevarēja paskriet, urādņiks
sita ar zobenu pa pleciem un kur varēdams, un trāpī-
dams. Bija jāskrien no Biržu kalpu mājām līdz ķieģeļu
ceplim. Tur viņš atsprādzēts un ar 2 revolvera šā-

vieniem nogalināts. Kristaps Dīriņš bij izmucis. Es

ierados mājās vakarā pa tumsu. Gribēju gan bēgt,

jo citi biedri sauca līdz uz bēgšanu, bet daži atkal
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atrunāja. Sāku aprunāties ar savu sievu. Viņa man

sāka stāstīt, ka viņu jau gribējuši nošaut. Prasījuši
lai atdod plinti. Teikuse, ka nav. Tad arestēta un

nolikta uz ceļa un saukts, lai viņa atsistas, kur ir

plinte. Viņa sacijuse, ka ieroču nav. Brodricha skrī-

veris no Raņķiem ar plinti draudējis viņu nošaut.

Viņa teikusi, lai šauj.
Pēc sarunas ar sievu es tūliņ gribēju bēgt. Es

zināju, ka man tas pats var būt, kas Villertam, jo es

biju no pagasta sapulces ievēlēts par muižas rīcības

komitejas priekšnieku. Mēs trīs ar Dīriņu un Villertu

bijām tie vainigākie par visiem. Līdz tā prātoju, te

zaldāti man apkārt un saka: «Apģērbies! Jānāk līdz!"

Eju. Noved mani pie citiem. Es redzu: Akmens

Juris, Čīčis Anss arestēti. Stāv galvas nolaiduši. Saka

man: «Nu ir slikti; vedīs ārā un šaus nost." Es re-

dzēdams to, no dusmām nezinu ko darīt un kā viņus

apmierināt. Kad zaldāti pagriežas sānis, es klusi

mierinu, lai nenolaiž dūšu. Bet te ari tūliņ sauc uz mani.

Ved visus uz ceļu. Pulkstens 2 naktī. Domāju:

«Vedīs kur parkā, kādā stūrī, liks nošaut".

Te uzreizi Brodricha rakstvedis, kas toreiz saucās

goda policists, komandē uz iešanu. Ejam ari. Ved

pa ceļu uz muižkunga namu. To laiku bija Rafelds

par pārvaldnieku. leved. Še vēl citi. Tāpat bēdīgi.
Es mierinu visus un saku, ka nebūs nemaz tik slikti.

Bet tos nevar apmierināt. Runā tik, ka beigas vien

ir. Te ieved atkal citus. Es prasu: „Kā_ tik gaišs
ārā?" Atbild: «Ķeiru mājas dedzina". Sēdam visi

mierīgi. lenāk muižas skrīveris Aleksandrs Rafelds.

Es paceļos no sēdekļa, pieeju pie viņa un saku:

«Jaunskungs, izlīdzat šoreiz!" Viņš man vienaldzīgi
atbild: «Ko jūs nācāt mājās un paši pirmie uz listes

vēl". — «Es gāju kuldams āboliņu", atbildu «un nacu

mājā". Vēl atkārtoju, lai viņš dara, ko var. Apsola:
darīs. Te piepeži Brodrichs Kurmalnieks, nak caur

istabu, kur mēs sēdam arestēti, pagriež mazliet galvu
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un nošņācās, kā čūska, vienreiz, otrreiz
...

tad sauc:

«Strāl, nāk iekšā!" Līdz pārkāpju pār sliegsni, zaldāts

aizcērt durvis. Brodrichs klocriņkim plauktu uz iekšu

sagriezis, man virsū un don man pliķus no vienas

puses un otras, ko var, tā kā tikko uz kājām turos.

Bet es jau esmu uz to sagatavojies panest visu, lai

nāk, kas nākdams. Turpat stāv Rafelds un saka:

«Kungs, es lūgtu, kad jūs viņu tik dikti nestrāpētu>
viņš mums ir labs bijis".

Brodrichs iesaucas: „Tu man esi uzdots, ka man

tevi jāpiesien pie staba un jānošauj". Prasa, kas es

bijis. Saku — «nezinu". — «Kā nezini! Pats liki

ievēlēties!" Prasa Rafeldam. Tas atbild: «Kas cits, kā

delegāts". — Te uzreizi Brodrichs saka: «Es tevi uz

nedēļu palaižu vaļā, bet tev visi jāuzdod" — Saku:

«Jaunus nevaru uzdot. Ilgus gadus Skrundā nedzīvoju.
Bet es jau esmu gatavojies neuzdot ne vienu, lai kas,

vienalga. Ar to nobeidzas un atsvabina mani. Es dodos

prom pie savas mašinas uz Pikuļiem.
Te pirmdien izejot vēlā vakarā redzu — deg

mājas visapkārt: turpat Bumerti, Kaupiņi. Govis, zirgi,
visi citi mājlopi skrej pa laukiem. Dedzinātāji šauj ar

lielgabaliem ēkas, lai tās ātrāki sakrīt.

Es noskatos un apjautājos, kā Soloņins rīkojas

pa Skrundu, vai šauj ar. Saka, ka tas neļauj šaut;
bet ko Brodrichs ceļā nošauj, — pagalam.

Silvis Brodrichs un visi citi goda policisti sakot

Soloņinam, ka arestētais bēdzis, un tādēļ tas bijis jāšauj.
Es braucu pie Skrundas pāri pār Ventu ar mašinu.

Stāv 6 zaldāti jāšus uz zirgiem un viens virsnieka

drēbēs. Dzirdu, prasa, kur Strāls iedzīvo. Bet ļaudis
saka, ka nezinot, kādu meklē. Daži saka — baznīc-

kunga muižā, citi Pīsenieka mājās.

Tas, kas mani veda ar mašinu no Skrundas

Jaunās muižas, man iečukst: «Laikam tevi, brāl, meklē".

Es stāvu aiz mašinas, lai mani neieraudzītu, un
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lasu brāļa vēstuli no Poļiem, lasu galvu nolaidis, lai

tik nevarētu redzēt manu seju un mani uzzīmēt.

Lasīdams domāju, kad nu tik tiktu prom. Man

jābrauc līdz Sieksātes muižai. Neviens mani neuzzīmē

un es laimīgi aizbraucu. Sieksātes muižā uzrīkoju ma-

šinu, prasu uzkost un tad steidzos caur mežu uz

Rudbāržiem, aprunāties ar savu ģimeni un uzzināt, ka

nu iet tās lietas. Te pa nakti, pulkstens 4. sit pie
manām durvīm. Es neuzdedzinu uguni. Klusi pie loga
skatos, kas tur ir. Sieva laiž iekšā. lenāk 6 zaldāti,
tāda Hoffmaņa pavadībā, ka dzirdēju no Savenieku

muižas. Hoffmans prasa man: «Strāls?" — Atbildu:

„Jā". Saka: «Ģērbties!" Drusku pasmīnu. Hoffmans

nikni iesaucas: „0, viņš vēl smejas!" Hoffmans pa-

nāk blakus un prasa: «Kas tu te eši?" — Saku:

«Nekas". — Pārdevi spirtu?" — «Nav taisnība". —

«Melo!" — Ejam. Ved mani gar pili garām uz muiž-

kunga māju. Līdz ieved mani pa durvīm, redzu: zal-

dāti dzer šņabi ziņģē, lec «kazačoku". Bet 2 vidzem-

nieki — viens ar 2 strīpām Vītols, otrs ar 1 strīpu

Bērziņš — tie nedzer un tie, redzu, mani grib glābt.
Saka man: «Nākat līdz!" Ved mani atpakaļ, lai es at-

vados no savējiem: no sievas un bērna. Ejam visi

trīs uz leju kājām. Viņi saka par citiem zaldātiem:

«Lai viņi dzer un lai viņi priecājas. lesim mes prom.

Atvadāties no savējiem. Kas zin, kāds liktens_ jums

priekšā
...

Vidzemēmums pašiem ari brāļi un vecāki...

Kas to lai pasaka, kā viņiem tur tagad klājas".
Nogājām lejā un iegājām manā istaba. Es atva-

dījos no sievas un bērna. Tad abi latviešu zaldāti

teica: «lesim nu un brauksim".

Sasēžamies visi trīs vienos ratos un braucam uz

Skrundas muižu.

Mani pavadītāji saka: «Brauksim vieni. Kas var

zināt, ja piedzērušie zaldāti brauc līdzi, kas ceļa var

notikt".

lebraucām Skrundas muiža pirms saules lekta.
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leved mani atkal pie Kurmalnieka. Līdz pa*

durvīm, šis ņem mani klapēt, cik uziet. Virsnieks

gultā gulēdams pakampj revolveri, sauc lai atzīstos,
ka esmu ziņu devis, lai iet atņemt ieročus un brand-

vīnu. Es saku, ka nevaru atzīties: nav taisnība. Kur-

malnieks sauc es tev varu pierādīt ar visu apkārtni". —

Es atbildu — lai viņš piesauc kādu cilvēku.

Viņš redz, kad es neapjūku un tādēļ sauc lai

mani ved «študieret" pie tiem citiem. Tur vecajā brūža

ērbergī savesti arestētie: 45, es 46-tais.

Nedēļu te pavadām. Citus ved ārā un per,

citus nodod mācītājs un viņus ņem no mums prom.
Tā tas iet.

Svētdien sabrauca šķūtnieki un sēdināja mūs

ratos. Kad bijām sasēduši, mūs veda gar Skrundas

pils priekšdurvēm. Tur stāvēja Soloņins un citi. Mēs,
kuru rati brauca garām, saucām: «Lai dzīvo rema-

tismus!" Tā visi rati. Bijām jauni zēni un maz ko

bēdājām. Nobraucām līdz Snēpeles tiesas namam.

Tur pulka komandieris Soloņins apturēja un lika iz-

nest vecā Nikolaja bildi un rādīja, mums un zaldā-

tiem, ka bildei acis izdurtas.

Palkavnieks Saloņins raustīja plecus, grozīja
galvu un dziļi aizkustinātā, drūmā balsī teica:

«Redziet, ko viņi te ir izdarījuši: paša ķeizara
bildei izdurtas acis. Tādas negantas lietas!"

Mūs te noturēja kādu stundu. Deva mums

drusku ēst pusdienu.
Tad braucām tāļāk. Bet noskumuši nebijām ne-

viens. Visi dūšīgi līdz Kuldīgai.
lebraucām Kuldīgā, apstājamies pretīm zaldātu

kazarmei.

let pa ceļu viens cilvēks, tam zaldāti klāt, dod

ar plinšu rezgaļiem.
lelas otrā pusē maza bodele. Durvīs stāv pus-

mūža žīdiete. Kāds mūsu biedrs no Kursīšu brūža

saka žīdenei: «Dodiet mums ko uzkost " Bet žī-
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dene galvu līgodama sāka: „Ne-e-e! Jums gan ne!"

un rāda uz zaldātiem un saka: «Tie ir mūsu dēli.

Tiem gan varētu dot uzkost..."

Braucām līdz Kalnu ielai, līdz vācu „Turnhallei".
Tur saveda mūs visus iekšā. Te jau bija ari citi

savesti.

Nu mēs bijām te daudz cilvēku, kādi 96, visādi

ļaudis: skrundenieki, kuldidznieki, pilsberģieši, lutriņ-
nieki, pampaļnieki, kursišnieki, ezernieki, vairāki no

Saldus. No Skrundas: mans skolas biedrs, Skrundas

Rūšu māju saimnieka dēls Anss Freibergs, no

Višķeru mazmājas Anss Zemeskalns, Skrundas

muižas kalps Juris Ezis, kāds māju puisis Čornis,
kuru saimnieks bij atvedis un atdevis soda ekspe-

dīcijai; strādnieks Liekmanis, Dūtenu saimnieks,
strādnieks Grasmanis, Līnu saimnieks, strādnieks

Druva, drēbnieks Grosmans, Embūtes skolotāja
dēls Redlichs, kurš Skrundā bija skolotāja palīgs, no

Ezeres kāds saimnieka dēls, no Saldus pastmeistars
ar viņa palīgu Zuti. Pārējo vārdus nedabūju zināt.

Ar tik daudz ļaudīm īsā laikā nevarēja iepazīties.

Bija strādnieki, amatnieki, saimnieki un viņu dēli,

skolotāji, ierēdņi. Bet visi bija latvieši vien. Citu

tautību nebija.
Mums tūliņ pielika klāt zaldātus par sargiem.
Turnhallē bij auksti.

Mēs sākām sarunāties, iepazīties, gājām cits pie
cita. Zaldāti nevarēja par mums nobrīnēties. Mēs

savā starpā pajokojām, pasmējāmies. Te uzreizi virs-

nieks iekšā pie mums pa nakti, pulkstens 11, un

sāk bļaut, uz mums: «Jūs, Krievijas buntavnieki!

Man jāmocās, jūsu dēļ; zaldātiem jāmocās. Mēs va-

rētu dzīvot kur uz vietas, mierā būt, bet tagad te ar

jums jānodauzās."
Tad pagriezies pret zaldātiem rāda ar roku uz

istabas tukšo plāna starpu starp zaldātiem un mums,

itkā norādīdams robežu starp mums un sargiem, un
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tad dusmīgs paceļ un pastiepj roku pret mums un

saka zaldātiem: „Kurš paiet jums tuvāk, vai smē-

jās — nodurt uz vietas.

Ko darīt: liekamies uz grīdas cits pie cita kopā,
lai būtu siltāki. Visi esam salijuši. Guļam. Te pa

nakti atkal atveras durvis, un zaldāti ienes mums

salmus. Tie ir zaldāti, kuri ar mums bija Skrundā

kopā un no turienes mūs atveda līdz Kuldīgai. Ar

vienu no viņiem Skrundā iedraudzējāmies.
Turnhallē pavadījām vienu nedēļu.
Pie dažiem nāca viņu īstnieki, atnesa ēdienu,

parunāja. Varēja runāt labi ilgi. Zaldāti nesaprata.
Savējiem varēja iedot kādu zīmīti. Dažreiz pat zal-

dāti iznesa īstniekiem kādu zīmīti.

Kāds mazs zaldātiņš no Ņižņi-Novgorodas bija

sevišķi iedraudzējies Skrundā ar Zemeskalnu. Tas

mums labprāt pakalpoja. Pat par savu naudu ienesa

mums baltmaizi. Viņš ari bija tas, kurš pirmā naktī

pirmais vilka mums salmus iekšā. Šis zaldātiņš sa-

prata/ ka mēs esam revolucionāri. Viņš bija ļoti
sirsnīgs un dažreiz teica: „Man tāpat mājās ir brāļi.
Nevar zināt, kas ar viņiem notiek."

Apmeklētāji nāca pie savējiem dažādi; bet visi

bija klusi un mierīgi. Tikai Ezeres saimnieks, kad

pirmo reizi satikās ar savu dēlu, bija dusmīgs: no-

stājās dēlam priekšā un sašutis jautāja: „Kā tu te

ietiki? Kā te atradies?* Bet dēls stāvēja klusu un

neteica tēvam nevienu vārdu. Vēlāk tēvs apmierinā-
jās un bija laipnāks pret dēlu.

Dienas un naktis mums ritēja diezgan ātri. Daž-

jeiz bijām drūmāki, nezinādami, kas ar mums notiks,
bet dažreiz bijām jautri. Skolotājs Redlichs mums

bija īsts kora vadonis. Viņš dažbrīd dienā, dažreiz

vakarā sasauza mūs kopā un mēs paklusām uzdzie-

dājām kādu revolucionāru dziesmiņu. Daudzi stāstīja
visādus jokus. Pasmējamies. Reiz naktī notika liels
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tracis. Arā ap Turnhalli sāka dikti bļaut: „Karaul!

Karaul!_ Karaul!_"
Mēs visi cēlāmies kājās un skrējām kampt savus

apģērbus, apavus, mantas, ko nu kurš. Nevarējām

saprast, kas nu notiek. Daži domāja, ka no ārienes

mūs grib atsvabināt.

Pie loga sāka dauzīt.

Es noskrēju pie krāsns pēc zeķēm, pakampu tās

un tad atsteidzos pie biedriem un sāku aut kājas. Bet

biedri klusi smejas par mani un klusi jautā:
„Kur tad tu nu skriesi!"

Un smejas atkal. Arī citi sāk apmierināties.
Nu man nokrīt no acīm kā zvīņi un es sāku

saprast, ka te ir kāds joks. Ari es sāku smieties.

Pēc brītiņa dabonam zināt, ka mūsu paklibais biedrs

no Saldus ir vēderrunātājs un ar saviem niķiem mūs

uztraucis.

Mums iekšā izlikās, ka bļauj ārā ap visu namu,

bet zaldāti ārā stāvēdami atkal dzirdēja, ka „karaul"

sauc iekšā un tādēļ no ārienes dauzīja pie loga.
Par savu likteni mēģinājām ievākt kādas ziņas

caur īstniekiem un paziņām. Pienāca dažādas bau-

mas : brīžiem, ka mūs vedīs uz Priekuļi, brīžiem uz

Paplaku.
Par Priekuļi mums bija ziņas, ka tur strādā pa-

stāvīga lauku kara tiesa un ka tie, kurus aizved uz

Priekuļi, vairs dzīvi nepaliek.
Kādā dienā mūs nejauši uztrauca ziņa, ka pie

mums būs kratīšana. Meklēs aizliegtas lietas, lapiņas.
Nu mēs steidzāmies noglabāt naudu un visu

r

kas vērtīgs. Skrējām uz zāles skatuvi, līdām apakš

skatuves un bāzām naudu šķirbās un spraugas.

Uzbudinājums tomēr bija velts, vēlāk dabūjām
visu vilkt ārā. Tas notika dienu iepriekš musu_

aiz-

vešanas, par ko mēs tanī brīdī vel neka nezinājām.

2. februārī ienāk pie mums Kurmales īpašnieks
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Silvio Brodrichs, palkavnieks Soloņins un vēl kādi

citi, sauc mūs pēc vārdiem, liek saņemt mantas.

Stāvam divās rindās.

Soloņins saka :

„JQs vedīs uz citu iecirkni, bet ceļā jūs nebēgat.
Ja bēgsiet, tik tiešām jūs nošaus. Kas tur būs, to es

nezinu
. .

Pēc tam sauc visus pie vārdiem, ved ārā un

sēdina pa diviem ratos. Katram arestētam zaldāts klāt.

Ari no cietuma pieveda citus arestētos.

Kurmalnieks Zilvio Brodrichs jādelēja apkārt un

deva pavēles. Mūs stipri apsargāja: abās pusēs bija
zaldāti cietās rindās. Aiz viņiem zemāki policisti un

pašās beigās jāšus uz zirgiem dažādi baroni, goda

policisti.
Sākām braukt pa Aizputes ceļu.
Pa priekšu brauca palkavnieks Soloņins. Tad

jāja Kurmales īpašnieks Zilvio Brodrichs, Labradznieks

Roberts Brodrichs, Klopmans no Todaižiem, kādi divi

jauni baroni ar sarkaniem matiem un kokardēm pie

cepurēm un vēl daži citi kungi (pēc citiem avotiem

ari divi brāļi Manteifeļi — tumšais un gaišais).
Ar apcietinātiem un viņu apsargātajiem brauca

22 rati. Cilvēki uz mums skatījās daudzi: ielas bija
pilnas, bet tikai ar sievām un bērniem. Vīrieši ne-

drīkstēja rādīties.

Dažas sievas skrēja pakaļ. Stražniki tās sita,
lai iet atpakaļ.

Braucām pār Jāņu kalnu. Tur viena sieva vēci-

nāja ar baltu lakatiņu un sauca :

«Beigti, brālīši, visi!
..

."

Tā atkārtodama trīs reizes
. . .

Mēs braukdami tikai saskatījāmies un nodomā-

jam, ko tā sieva tur runā.

Noskumuši mēs nebijām.
Pie manīs sēdēja jauns zēns Čornis. To atveda

no Skrundas. Viņu apvainoja, ka viņš gājis Skrundas
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pili dedzināt. Bet tur jau pils nedega. Viņš bija
lēnas dabas cilvēks. Tas gan raudāja visu ceļu.

Nobraucām līdz Snēpeles muižai. Tur gatuvē

apturēja 2 stundas un kungi sagāja pilī, kā vēlāk da-

būjām zināt, prasīt atļauju mūs šaut. Vēlāk runāja,
ka Sņēpeles kungs teicis, ka tādu „šmuci" uz savu

placi nevēlas.

Tad veda tāļāk. Līdz brauca Soloņins, Labradz-

nieks Roberts Brodrichs, Kloponans un vēl citi;
daudz zaldātu, urādņiki, stražņiki.

Tā veda līdz Valtaiķiem. No bēgšanas neviens

nedomāja.
Kad iebraucām Valtaiķos, bija nakts — pulkstens 10.

Mūs ieveda tā saucamā Bendrupa krogā, istabā,
kura bija ceļa pusē otrā no Skrundas gala skaitot,
blakus ta laika šeņķa istabai. Mēs no savas istabas

pa logu varējam redzēt ceļu un baznicu.

Soloņins izrakstīja pavēli zaldātiem, ļai brauc pie

Puņu muižas kalpiem pēc gaļas un maizes.

Atveda visādu gaļu: aitas, cūkas, ari maizi, kā priekš
simts cilvēkiem ; lika ienest salmus un deva, ja pa-

šam bija nauda, pudeli alus. Pēc vakariņām likāmies

gulēt cieti cits pie cita. Aizmigt nevārējām. Ziņas
pa nakti pienāca mums visādas: brīžiem, ka rīt vedīs

uz Garigām, tad atkal uz Paplaku
.. .

Tad gan

visi noskuma. Daži tomēr neticēja : cerēja, —ka vedīs

uz Aizputes cietumu.

Mans skolas biedrs Rūšu māju saimnieka dēls

Anss Freibergs bija dienējis un Japānas karā bijis.

Viņš sacija: „Būtu mūs noveduši kādā purvā, bet

ne te. . . rīt mums lode visiem. Ja vēl nebūtu

urādņiks Reimans, tad vēl varētu cerēt".
. .

Tā pagāja nakts vienās domās. . .

Zaldāti stāvēja pie katrām durvīm pa diviem

iekšpusē un ārpusē.
No rīta mūs uzcēla un veda nomazgāties, pa

diviem reizē.
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Kad visi bija nomazgājušies, kur bijis, kur ne,
daži dabūjuši puspudelīti šņaba.

Te urādņiks Auza iekšā; zobus sakodis sauc,
lai atdod; ja nē, tad dabūs visi. Mēs neklausāmies.

Kožam brokasti. Mans skolas biedrs Freibergs no-

sēdies uz savām kājām man priekšā noliecis galvu
un skatās zemē. Viņam sāk kūpēt uz galvas tādas

garaiņas, kā dūmi no skursteņa. Es viņam saku:

«Kāpēc tu uztraucies?"

Skatās
. . .

Nerunā
.
.

.

Kungi visi savākušies dibina istabā Skrundas

galā, stūri uz dārza pusi, viņiem blakus ceļa pusē
tukša istaba.

Soloņins ar saviem zaldātiem ap pulkstens 8

rītā aizbrauca uz Kuldīgu atpakaļ. Viņa vietā nāca

dragūni no Lomžas, no 17. Volinijas pulka ar saviem

virsniekiem. Sāka mūs saukt iekšā pie kungiem
vienu pēc otra; bet ātri iet: cits ir ilgāk, cits, kā ie-iet,
tā tūliņ atpakaļ. Prasām, ko saka. Neviens nekā laba

nevar pateikt, atbild: «Lamājas, saka: «Lode par

skādi, pakārt vajag".
Citam prasīts, vaj bijis Aizputes karā, un tas ir

viss. Pie kungiem viņu istabā veda urādņiks Rei-

mans caur šeņķa istabu.

Kad ieved, visi tiesātāji skatās, sarunājas vāciski;
sēd pie gara galda: galda galā virsnieks pēc pa-

gonām — palkavnieks (Volkonskis), tad labradznieks

Roberts Brodrichs, Vecpils grafelis Keizerlings, Klop-
manis no Todaišiena (pēc citiem avotiem arī virsnieks,.
Samsons-Himmelstjerne un pārkrievojies barons Man-

teifels).
Visa rīkotājs — grafelis Keizerlings. Tā ņem

mūs visus pēc kārtas cauri. Nekādas aktis, nekādus

papīrus neraksta; uz galda guļ tāds saburzīts papīris
ar mūsu vārdiem: citam vārdam klāt krustiņš, citam

strīpiņa. . .
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Palkavniekam pie kreisās rokas uz galda gala
gulēja tādas aktes sarkanos vākos.

Kad es iegāju, viņš paņēma vienu tādu akti,
klusu izlasīja virsrakstu un tad teica:

„Mto Tai<oe? Py,n.6apeHCKifi .nejierarb!" Tad

akti nolika, paskatījās uz mani labi cieti un sāka sa-

runāties ar Keizerlingu. Keizerlings ātri bēra krievu

valodā tādu, kā runu. Palkavnieks kaut ko iebilda

un Keizerlings uz to ātri atteica: „BcepaßHO". Man

pašam nekā nejautāja. Rakstīt arī nekā nerakstīja.
Kad ar visiem bija cauri, tad ienāk pie mums

urādņiks Reimans un ievāc vēl kādas ziņas. Daži

prasa viņam, kas nu būs, atbild: «Citam pa trīs ne-

dēļām, citam pa mēnesim un vairāk nekā".
. .

Te piepeži pavēl saņemt mantas četriem cilvē-

kiem: Skrundas Līnu saimniekam un trīs pilsberģiešiem,
un ved viņus ārā; vēl dažus. Tad kādu laiciņu
stāvam visi mierā un gaidām, kad sauks mūs arī.

Ārā piebraukuši šķūtnieki. Domājam —

brauksim.

Bet pirmie izvestie pazūd, neredzam, kur paliek.
Dabonam zināt, ka tos per.

Pēc minūtēm 20, Keizerlings caur durvīm pavēl

dragūniem salikt plintēm štikus. Aiz mūsu durvīm

šenķa istabā tāda liela mīņāšanās. Kad nācēji paver

durvis, redzam: Stāv vesela gatuve zaldātu divās cietās

rindās no mūsu istabas durvīm cauri šeņķa istabai

līdz izejas durvim. Visiem plintes ar štikiem galā.

Te uzreiz izsauc divus brāļus Pelites no pils-

berģiešiem.

Viņi steidzīgi paķer savas mantas: maizes kulīti,

drēbes; domā sēdīsies ratos; iet pie durvīm. Bet te

mums visiem redzot zaldāti izrauj viņiem maizes

kulītes un citas mantas no rokām un uzsauc :

„Kam tevvairs maizes kule?

Tevi tūliņ nošaus!"
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Nu zaldāti viņiem kabatās iekšā: ņem naudu

ārā, pulksteņus.
jMēs nu redzam, ka lieta pavisam bēdīga. .

.

Cits prasa ūdeni nodzerties; bet viņam zaldāti

atbild:

„Nava vajadzīgs! Tūliņ būsi

beigts, nevajadzēs ne ēst, ne dzert"
. .

.

Skolotājs Zingbergs tādā, kā uztraukumā uz-

dzied revolucionāru dziesmiņu un tad

pieiet pie dur v ī m tuvā k v n sa ka stiprā
balsī zaldātiem:

„Lai arī mūs visus te nošaus, bet

uzvara būs reiz mūsu!". . .

Es sēdu pretīm skolotājam Stegmanim un prasu

viņam, vaj patiesi šauj. Tas drūmi atbild: „Jā". .
.

Bet mūsu biedrus ved citu pēc cita ārā. . .

Vedēji arvien tie paši divi zaldāti un viņiem
līdz grafelis Keizerlings.

Izved vienu biedru. Paiet kāds laiciņš, atkal

atvērās durvis un steidzīgi nāk atpakaļ tie paši divi

zaldāti un Keizerlings.
Keizerlings pie durvīm stāvēdams paskatās listē,

pasauc vārdu un tad apgriežas un caur zaldātu gatuvi
iet atkal ārā.

Zaldāti — vedēji tūliņ sakampj pie vārda iz-

saukto katrā pusē aiz elkoņu lociklām, parauj uz

priekšu, brītiņu aptur un ar brīvo roku rauj ārā no

viņa kabatām naudu, pulksteni, dažas citas lietiņas,
kam kāda vērtība. Zaldātu sejas zvērišķas, alkstošas,
acīs deg mantkārība; katrs no viņiem cenšas pirmais

iegrūst roku kabatās un iegūt laupījumu sev; viņu
pašu starpā notiek klusa, apslēpta cīņa.

Bet otri divi zaldāti, kuri stāv iekšpusē pie durvīm,
arī grib iegūt sev kādu tiesu ; ari viņi krīt pie upura

kabatām; un nu starp viņiem un vedējiem notiek

nikna roku grūstīšanana un klusa, kaislīga, mantkārīga
roku cīņa; viņi kaislīgi elso un viens rauj izņemto
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mantu sev, otrs sev, trešais sev. Savām kustībām līdz

viņi rausta un grūsta notverto upuri. . .

Viss tas notiek lielā steigā, dažās zekundēs,
mūsu acu priekšā. Zaldāti mūs, dzīvajos, vairs ne-

ievēro. Mūs viņi jau uzskata, kā kaujamos lopus.
Anss Freibergs no Rūšu mājām, kad gāja ārā,

nedeva zaldātiem pulksteni, un sauca — lai paliekot

viņa mantiniekiem par piemiņu; bet zaldāti rāva ar

varu pulksteni ārā no kabatas.

Freibergs turējās pretim. Durvīs notika cīņa.
Viņu izrāva otrā pusē un durvis aizvērās.

. . Mēs

citi arī gatavojamies neatdot, kas mums ir klāt. Gla-

bājam naudu, pulksteņus aiz drēbju oderes. Kad

nošaus, lai piederīgie dabon. Rīkojamies pa istabu

steidzīgi pret sienu atgriezušies.
Piepeži ieraugam — liels spogulis pie sienas;

sākam palikt vienaldzīgi, nostājamies spoguļa priekšā
un runājam:

«Jāapskatās, kāds pats izskatās priekš
nāves..."

Bet daudz vairs neesam palikuši istabā. Vēl

dažus aizved .
. .

Gaidām arī mūsu reižu. Cerību vairs nav ne-

kādu
...

Te piepeži zaldāts paziņo, ka mēs atliekam.

Seši vēl esam
. .

.

Zaldāts ienes krūzi ar ūdeni, nodzerties.

Te Keizerlings atkal iekšā, un sauc visus pēc
vārda. Piecus izsauc, bet sestā vārds nav zināms.

Keizerlings bļauj uz to, lai saka kā viņu sauc.

Tas atbild: „Zemeskalns".
Nu Keizerlings iziet ārā; bet drīz atkal atpakaļ

ar zaldātiem: liek Zemeskalnam saņemt mantas un

ved viņu ārā. Tas pats atdod zaldātiem naudu un

pulksteni, un saka: „Šaujat, kā labi trāpāt, lai nav

jāmocās ..."

Tas krīt, kā beidzamais upuris no 32-viem.

Drīz sēdina mūs ratos. Es sēdu blakus skolota-
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jam Štegmanim. Mums piesēžas klāt paši tie divi

bendes. Šineļi, plintes ar asinim. Paši piedzēruši.
Šie nav tie, kuri veda mūsu biedrus ārā.

Baznicā zvana visu laiku. Sestdiena. To nu

tik atminamies.

Mums šausmas skatīties uz bendēm. Viens

tāds drukns, tuklu vaigu, bet acis tādas zvērīgas, kā

sunim, rokās cimdi, noplīsušiem galiem. Viņi nosē-

žas uz pakaļējā maisa abi blakus. Mums ar Stegmani
jāsēd viņiem tieši pretīm ar muguru pret zirgu. Mums

aiz muguras sēd pāsts. Bendes nekā nerunā. Tik

brīžiem acu plakstiņus tā lēni nolaiž uz leju, itkā

piemieg, vai atkal acis bolīdami paskatās sānis. Mēs

sapratām, ka taisni šie divi asiuaiņie zaldāti ir paši

šāvēji. Viņi ari bija strādājuši gar nošautiem vai

pusšautiem un tā ar asinim notašķījušies.
Sākām braukt. Mums atkal bija apkārt dragūni,

stražņiki.
Priekšgalā jāja un brauca sodu ekspedicijas

vadītāji.
Kā atbraucām no kroga priekšas, man gribas

redzēt, kur tad ir pati briesmu vieta, kur guļ nošautie

mūsu biedri.

Es lēni laižu acis apkārt, bet tā, lai asinaiņie
sargi to nemanītu, ka skatos. Viens bende nomana

manas domas un uzsauc:

„Vot, tam, smotri!": Lūk tur, skaties.

Pa labi ceļam uz Aizputi, aiz kroga sakņu dārza

ir ielejiņa ar atkalniti. Nošaujamie visi bija vesti

caur šeņķa istabu, lielo istabu un stedeli, pār sakņu
dārzu līdz ielejiņas krantei un tad tur šauti, lai paši
gāžas no dārza krantes ielejiņā platā blāķī. Līķi gu-

lēja, kā kurš bija nokritis.

Sakņu dārzs bija izmīņāts; pēdas gāja līkumu

līkumiem, un dārza galā, uz krantes un nokalniņā
bija lielas un mazas asiņu peļķes; sniegs nostaigāts
un izbradāts. Redzamas asinaiņas zābaku pēdas.
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Sniegā gulēja cepures un izšautas patronas.
Baznicā arvien vēl zvanīja.
Arī agrāk jau baznicā zvanija. Zvana skaņas

skanēja pa ceļa logiem iekšā mūsu istabā. Tālab arī

no dārza puses caur istabām un biezajiem mūriem

nevarēja šaušanu dzirdēt.

lelejiņai mēs drīz pabraucām garām. Atpakaļ
nedrīkstējām skatīties.

Mūs, atlikušos, vēlā vakarā ieveda Kazdangā.
No turienes trīs aizveda uz Aizputi; bet mūs divus

ar Zingbergu atstāja Kazdangā.
Te mēs jau atradām priekšā trīspadzmit likteņa

biedrus. Viņi bija vesti no Aizputes uz Tāšu -Paduri

nošaušanai. To gribējis panākt tas pats Vecpils grā-
felis Keizerlings. Visi šie arestētie jau bijuši Aizputē
nodoti izmeklēšanas tiesneša rīcībā. Paredzēdams, ka

izmeklēšana nāks pie patiesiem lietas apstākļiem, kuri

runās arestētiem par labu un viņus varbūt atlaidīs ar

mazāku sodu, Keizerlings ar Aizputes pristava barona

Šredera palīdzību bija dabūjis arestētos ārā no Aizpu-
tes cietuma savā varā un jau aizvedis uz Tāšu -Paduri

nošaut. Par šo notikumu vēl laikā dabūjis zināt iz-

meklēšanas tiesnesis. Tas uztraucies par to, ka viņa
izmeklēšanā sātvošās personas aizvestas no cietuma

bez viņa ziņas un nolēmis doties arestētiem pakaļ.

Viņam piekrituši Aizputes apriņķa ārsts Dr. Zediņš
un krvievu mācītājs.

Tiesnesis tūliņ paņēmis ormani un licis, lai brauc

uz Tāšu -Paduri, cik zirgi spēj skriet, kaut arī zirgus
noskrietu;

Viņam un Dr. Zediņam izdevies vēl laikā sa-

sniegt Tāšu -Paduri un nošaušanu apturēt.

Keizerlings pēc tam vedis arestētos uz Pelcēm

un neraugoties uz izmeklēšanas tiesneša aizliegumu
Pelcēs tomēr nošāvis Rudbāržu Pluiņu saimnieka dēlu

Priedīti un Pelču kelēju Dalģi. Priedīts bijis ievēlēts

par Rudbāržu pagasta rīcības komitejas priekšnieku.
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Pēc Priedīša un Daļģa nošaušanas Keizerlings
ar saviem asins biedriem un 13 arestētiem aizbraucis

uz Valtaiķiem. Te noturēta baznīcas krogā sēde un

nošauts viens cilvēks (Valtaiķu galdnieka Ozoliņa sievas

brālis).
Tās pašas dienas vakarā šī soda ekspedicija aiz-

braukusi uz Kazdangu un aizvedusi līdz 13 arestētos.

Viņi bija ieslodzīti tanī pašā kroga tornītī, kur

ieslodzīja mūs ar Zingbergu.
Kazdangā Keizerlings uzlika skolotājam Zingber-

gam uz rokām dzelžus un pa to laiku lamājās un

kliedza:

„Nu tu dabūsi uzvāru! ..."

Kad Zingbergam bija dzelži uzlikti un Keizer-

lings izgāja ārā, Zingbergs pienāca pie manis un

klusi teica:

„Jums varbūt vēl kā
. . .

bet man jau beigas
ir

. .
." Vairāk viņš nekā neteica.

Šī nakts mums visiem atkal bija bēdīga. Gu-

lējām savā tornītī; domājām katrs savu domu un

klausījāmies, kā pa nakti sita cilvēkus. Arvienu veda

jaunus klāt. Keizerlings pats tos ieveda stedelē un

tur viņus sita nagaikām. Mēs visu varējām dzirdēt.

Pēra rakstā un kad skaits bij uzsists un šaustie cēlās

augšā, tad visi urādņiki un Keizerlings jautri čaloja,
svilpa un sita plaukstās, kamēr nelaimīgie neizgāja
no stedeles un parkā nepazuda. Tad veda stedelē

atkal citus upurus.
Tā viņi strādāja savu bendes darbu cauru nakti.

Nākošā diena bija svētdiena. Keizerlings ar dra-

gūniem visu šo dienu nodzīvoja pa Kazdangu.
Vēl vienu nakti mēs pavadījām tornītī. Atkal

runājām maz. Skolotājs Zingbergs tik reizi ieteicās:

„Nu rīt mēs brauksim pie Pētera
. . ."

5. februāra rītā pienāca pie tomīša durvīm divi

urādņiki, izsauca ārā Kazdangas zivkopja puisi, sagrā-
ba to katrā pusē pie elkoņa locītavām un veda uz



215

parku. Trešais urādņiks gāja nopakaļis. Parkā aiz-

vesto tūliņ nošāva.

Urādņiki nāca atkal atpakaļ uz tornīti un izsauca

ārā zivkopja otru puisi, pēc tautības leiti, gara au-

guma vīrieti, gadus 25 vecu. Arā pie tornīša stāvēja
viņa sieva. Viņa palūdza urādņikiem, lai atļauj ar

vīru parunāt. Atļāva minūtes piecas. Es stāvēju pie
loga un klausījos.

Vīrs mierīgi stāstīja sievai cik vēl ir naudaspalicies,
kā lai iegādā zārku un lai bēres netur nekādas. Sieva

pa to laiku raudāja. Viņa bija mātes cerībās pēdējā
stāvoklī. Kad viņas vīrs bija visu paziņojis par viņa
apbedīšanu, urādņiki uzsauca, ka nu ir diezgan runāts,
saķēra viņu, kā parasts, pie elkoņa locīklām un veda

prom pa ceļu uz parku. Sieva vaimanādama nogāzās

gar zemi un gulēja labu laiku un brēca
. . .

Zingbergs arī pienāca pie loga, paskatījās, kā

ved prom nāves upurus un tad pastaigāja dažus soļus
pa tornīti.

Mēs citi nu domājām, ka arī mūs visus ņems

pēc kārtas un šaus nost.

Daži nemaz nebij uztraukti; bet daži sēdēja pie
zemes ar muguru pie tornīša mūra atslējušies un gal-
vas nolaiduši domāja par savu nāvi. Viņi nemaz

nenāca pie loga skatīties.

Arā pretim tornītim visu rītu stāvēja šķūtnieki.
Tiklīdz pēdējais aizvestais bija nošauts, arī mūs

visus sauca ārā .
.

.

Bet mums lika sēsties ratos. Mēs ar savu

biedri taisījāmies sēsties priekšējos ratos. Tad urād-

ņiks pasauca mani uzlika arī man uz rokām dzelžus

un aizveda uz pakaļējiem ratiem. Zingbergam visu

laiku bija dzelži uz rokām. Viņu iesēdināja kādos

ceturtos ratos no pakaļas. Katros ratos sasēdās pa

2 arestētiem un pa 2 zaldātiem. Sākām braukt
.. .

Ratu bija liela rinda.

Mums brauca līdz visi tie bendes, kuri sodīja
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Valtaiķos: Keizerlings, dragūnu palkavnieks (Volkon-
skis), Klopmans, divi sarkanmatainie baroni, kādi 4

urādņiki, stražņiki, dragūnu jātnieki, vīru 30, braucēju
rindai priekšgalā un pakaļgalā, zirgēdamā vezumi, zal-

dātu ķēķi un viss, kas vajadzīgs tādam soda gājienam.
Rinda vilkās lēni uz priekšu rībēdama un klaudzēdama.

Pakaļ mūsu rindai brauca Zingberga tēvs.

Keizerlings un vēl kādi trīs viņa biedri aizjāja
uz priekšu un steidzās, gan rikšiem, gan auļiem uz

Rokaižiem. Mēs padzirdējām, ka viņi jau iepriekš

grib uztaisīt karātavas
. . .

Man sēdēja blakus galdnieks Zombergs no Lai-

diem. Tas bija uztraucies. Viņš revolūcijas kustības

laikā pa grāvi lēkdams bija pats sev sašāvis kāju un

stipri kliboja. levainojums vēl nebija sadzijis un stipri
sāpēja. Ekspedicijas dalībnieki viņu turēja aizdomās,
ka viņš nošāvis Kazdangas sulaini, kuru uzskatīja par
revolucionāru nodevēju. Arī visiem zaldātiem bija tā-

das domas, ka Zombergs nošāvis sulaini. Tādēļ viņš
bija ļoti uztraucies un domāja, ka nu viņu kādā vietā

pakārs.
Kad mēs tuvojamies Rokaižu muižas gatuvei,

tad labā gabalā jau varējām redzēt, ka Keizerlings un

viņa biedri nepacietīgi jādelē pa gatuvi iekšā un ārā,
vai izjāj uz ceļu, pajāj gabaliņu mums pretim un griež
atkal atpakaļ gatuvē. Viņi bija ļoti nepacietīgi.

Drīz arī mēs piebraucām pie Rokaižu muižas

liepu gatuves.

Rindas priekšgals pabrauca gatuvei garām un

apstājās . . .

Mēs ar savu biedri Zombergu tagad sēdējām no

rindas priekšgala ceturtos ratos. Viņš sēdēja uz priekšu,
es ar muguru pret zirgiem un skatu pret gatuves galu.

Es varēju itin tuvu visu redzēt, kas notiek gatu-
ves galā. Tur piedzēruši zaldāti sāka skraidelēt

un rīkoties gar liepām. Mans biedrs Zombergs to
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nevarēja redzēt. Viņš uzbudināts man jautāja: „Ko
nu dara?"

Es viņam atbildēju:
„Nes redeli." To piedzēruši zaldāti bļaustīdamies

iznesa no vecā kroga, kas ir netāļu no gatuves gala.
Biedrs pēc brītiņa prasīja atkal: „Ko nu ta-

gad dara?"

„Sviež striķi pār zaru", atteicu.

Pēc pusminūtes biedrs uzbudināts atkal jautāja
klusā balsī, bet smagi elpodams: „Ko nu tagad dara?"

„Nu nāk pie mums..." es tikpat klusi atbildēju.

„Tad nāk man pakaļ . . ." biedrs aizsmakušā

balsī nočukstēja.

Viņa seja palika tumši-pelēka. Tādu seju es

nekad vēl nebiju redzējis. Bet arī es gaidīju savu

reizi. Arī man krūtīs sirds sāka sist tik stipri, ka

krūtis sāka cilāties. Es saņēmu visus spēkus un sāku

sevi valdīt. Domās es saucu pats uz sevi: „Tā nevar.

Tā nevajag! Kā nu tā!" Mana sirds tapa mierīgāka.
Zekundes vilkās nāves nojaudā . . .

Ratu rindai tuvojās vesels bars: Keizerlings,

urādņiki, zaldāti
.

. .

Bars apstājās pie Zingberga ratiem un lika viņam
izkāpt.

Zingbergs izkāpa. Viņa seju es nevarēju redzēt.

Bet viņa kustības bija drošas un stāvs lokans un

spēcīgs.
Spēcīgā balsī viņš iesaucās:

„Sveiki, biedri!
. .

Ko viņš vēl teica, es nevarēju sadzirdēt. Skati,
domas un dzirde jaucās juku jukām. Pašam sevi arī

bija jāvalda.
Viss bars ātri sāka virzīties uz liepu pusi.

Zingbergs gāja barā ātriem spēcīgiem soļiem
visā staltā augumā. Neviens viņu neveda, ne arī turēja.

Pie liepām viņam noņēma no rokām dzelžus.
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Viņa kažoks nokrita pie kājām pie zemes. Gar viņu
rīkojās kādi seši zaldāti.

Es uzmanīgi skatījos, kas nu notiek, kaut gan

es biju ļoti uzbudināts.

Zaldāti pieveda Zinbergu pie redeles un sasēja
viņam rokas uz muguras. Tad viņi norāva no viņa

kājām kalošas.

Viens zaldāts mēģināja tās uzmaukt sev kājās,
bet kalošas negāja virsū uz zaldāta zābakiem. Tad

otrs zaldāts mauca kalošas savās kājās un uz tā kājām
kalošas arī palikās. Keizerlings kustējās un rīkojās

kārēju barā. Palkavnieks ar citiem saviem biedriem

stāvēja uz ceļa, vai brīžiem pastaigājās uz priekšu un

atpakaļ un paskatijās, kas notiek pie liepām.
Ko Zingbergs šinī šausmu brīdī runāja, es nesa-

dzirdēju.
Tiklīdz zaldāti bija uzmaukuši sev kājās nāves

upura kalošas viņi sasēja Zingbergam kājas apakš

ceļiem un uzmeta cilpu kaklā. Četri zaldāti sagrāba
striķa galu un rāva Zingbergu uz augšu gar redeli.

Divi zaldāti turēja viņa kājas, un bīdījā tās taisni gar

redeli uz augšu. Zingberga galva saliecās uz leju un

iedūrās redeļu starpā. Zaldāti atlaida striķi vaļīgāki un

tie kas turēja kājas, pavilka Zingbergu atpakaļ. Tad

pirmie četri zaldāti sāka raut virvi no jauna. Bet

Zingberga galva atkal saliecās uz priekšu un vēl reiz

iedūrās redeļu puļķu starpā. Atkal zaldāti palaida upuri
atpakaļ un kad galva iznāca no redeļu starpas, rāva

un grūda atkal. Viens no kāju turētājiem dusmīgi
grūda kājas uz augšu un niknā balsī iesaucās: „Hy,

npflMO!" (Nu, taisni!).
Ar šo trešo rāvienu nu uzrāva nelaimīgo upuri

augstāk, kādu metru no zemes, un tad atsēja striķi un

atņēma no zara redeli.

Zingberga stāvs divas reizes lēni pagrozijās uz

vienu un otru pusi un tad palika tieši karājoties. Kei-

zerlings stāvēja klāt un sekoja zaldātu rīcībai.
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Tad palkavnieks sauca: „riepßaro 380,n,a 380,n-

HbiM! J\dA\ eMy napy nyjib bt> jio6t>". (Pirmā vada

vadnieks! Dod viņam pāris ložu pierē!).
Izšāva divas reizes.

Pēc pirmā šāviena nokrita Zingberga cepure.
Pēc otrā šāviena no viņa galvas kaut kas izšķīda

uz katru pusi.
Tad visi bendes ar Keizerlingu bara priekšā at-

kal nāca atpakaļ pie mums
.

. .

No jauna jaucās dedzigas domas galvā: „Kas nu

vēl notiks? Kuru no mums nu atkal paņems? . . .

Bet bendes gāja garām gar ratiem, kuros sēdēja
arestētie.

Keizerlings garām iedams tikai pameta ar roku

uz mums un īgni izgrūda latviešu valodā:

Žēl
man, kad šitie vēl atliek pāri! . . ."

Palkavnieks garām iedams pagrieza seju uz mūsu

pusi un savus pusizbirušos, iedzeltenos zobus atņirdzis
tā riebīgi smīnēja. Ta bija viņa klusā prieka izteiksme

par mūsu pārdzīvotām lielām morāliskām ciešanām
. . .

Cik dienu un cik reižu mēs jau nebijām sajutuši nāvi

tuvumā un paši uz viņu gaidījuši . . .
Palkavnieks, Keizerlings un visi citi viņu biedri

sakāpa zirgos.
Palkavnieks komandēja: «Braukt! Dziedāt!..."

Visa drūmā rinda pēkšņi sakustējās.
Zaldāti sāka dziedāt

...

Par pašiem pēdējiem notikumiem Valtaiķos
nāves dienas vakarā vēl ir uzglabājušās tautas mutē

un laikmeta liecinieka vēstulē ziņas, .kuras arī nekad

neaizmirsīs tagadējās un nākošās paaudzes.

„Pēc nošaušanas pasauca pagasta valdi un no-

teica : „Be3T> bcakhkij uepeMOHiii noxopOHHTb na

avbctb." («Bez kādām ceremonijām apglabāt uz

vietas.")
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Soda ekspedicija aizbrauca. Valtaiķu draudzē to-

reiz bija par mācītāju Hermans von Gavēl, kurš katru

sestdienas vakaru lika iezvanīt svētvakaru. Šoreiz ne

uz īsu brītiņu, kā parasts. Tagad zvanīja ilgi. Mā-

cītājs bija licis apzvanīt nošautos
. . .

Līķi gulēja ielejiņā platā blāķī: cits uz vienu,
cits uz otru pusi; citam galva atliekusēs atpakaļ, citam

uz sāniem.

Norunāja izlikt nošautos pa vienam rindā un iz-

stiept taisni, lai varētu vēlāk iezārkot. Tā arī darīja.
Pa to laiku sēri, sēri skan no baznīcas torņa

zvana skaņas.
Apkārtējie iedzīvotāji sanākuši — lauza rokas.

Vairāki raud.

Šausmīgs skats !. . .
Rindā guļ 32 līķi; citam

galvaskauss nošauts, citam sadragāts. Smadzenes vā-

ļājās apkārt . . .

Vienam novilkti zābaki. Tas esot teicis zaldā-

tam : «Nošauj mani uz reizi un paņem par to manus

zābakus ..."

Pie šaušanas nevienu no iedzīvotājiem nelaida

klāt. Visus cilvēkus iedzina krogā un zaldāti aizspro-
stoja ceļus. Bet daži paslepus tomēr bija redzējuši.

Pagasta valdei nu bija jāizpilda bārgā pavēle :

„Bez kādām ceremonijām apglabāt uz vietas
. .

."

Kur ņemt 32 zārkus ? Uz kuriem kapiem rakt ?

Nošautie ir — ap 10 skrundenieku un pārējie
pilsberģnieki.

Nolemj sūtīt tūliņ uz katru pagastu vienu jāt-
nieku ar ziņu, lai rītā savāķ nošautos, citādi pirmdien
tos apraks tepat.

Svētdien aizveda 29 un pirmdienas rītu viens

pilsberģnieks aizveda atlikušos trīs. Viņš teica: „Es

viņus pazīstu: kaimiņu dēli. Jums cita ticība. Pār-

vedīšu viņus visus trīs un nodošu vecākiem ..."

lelika vienzirga ratos, kā trīs malkas klučus. Līķi
bija sasaluši.
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Pēc 32 nošauto aizvešanas, pagasta valde lika

aprakt nāves vietā tur palikušās nošauto smadzenes.

No izplūdušām upuru asinim un apraktām sma-

dzenēm zeme bija tapusi ļoti auglīga.
Vairākus gadus te auga trekna, zila zāle

. . .

Juŗa Zingberga nāves vietā.

1921. gada 16. oktobrī Lažas izglītības
biedrība «Progress" par tautas ziedoju-
miem uzcēla zem Rokaižu vēsturiskās

liepas pieminekli ar uzrakstu:

Skolotājam

Jurim Zingbergam.

Par tautu, brīvi, cilvēci

Tu atdevi savu dzīvibu.

1906. 5. 11.
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Kristapa Bachmaņa grāmatas.

1. ~Latvieši Ukrainā 1917.—1919. gados." Ar

6 ģīmetnēm un 4 grafiskām ilustrācijām tekstā. 384 lapp.
Autora izdevums (1926. g).

«Kristaps Bachmanis
— «Latvieši Ukrainā 1917.—1919. gados."

Tas ir vērtīgs materiālu krājums no latviešu dzīves Ukrainā. Gal-

venā vērība piegriesta Latvijas politiskām cīnām un kā tās atbal-

sojās Ukrainā, kā turienes latvieši pabalstīja šīs cīņas un paši līdzi

cīņās gāja. Autors vērīgi sekojis visam, pamanījis ik sīkumu presē,

sadzīvē, politikā, visu, kam sakars ar Latviju un viņas cīņām.
Par grāmatu rakstīsim plašāk. Ta ir vērtīga grāmata katram, kas-

grib izzināt, kā Latvija brīva tika. Paldies autoram!"

«Pirmdiena."

«Kristaps Bachmanis savā grāmatā «Latvieši Ukrainā 1917.—

1919. g." dzīvos aprakstos, kurus var lasīt kā romānu, tēlo mums

Latviju svešatnē. Raksta par notikumiem tālā Ukrainas malā, par
latviešu bēgļu centrālkomitejas darbību Ķījevā, Krestšatikā K°. 50,

par citām vietām un lietām, bet viss tas mums tik tuvs. Tur vien-

kārša latvju sieviete seģenē attek uz biroju apvaicāties, kad brauks

uz dzimteni, tur latviešu jaunieši pulcējās biedrībā, dzied mūsu

mīļās dziesmas, iet rotaļās, dejo. Tur latviešu karavīri, gan na-

cionālie, gan lielinieki, jo Ukraina šai laikā pārdzīvojusi sešpadsmit
apvērsumus. Kr. Bachmanis bij arī Latvijas valdības pārstāvis,

pūlējās atsvabināt latvju karavīrus no Deņikina armijas, pieved
savas sarunas ar dažādiem varasvīriem, arī angļu komisāru. Ķijevā
Latvijas konzulats, plivinās sarkan-balt-sarkanais karogs, bet te

ienāk lielinieki. Arī citi uz Latviju skatās greizi, kāds varasvīrs

Bachmani sauc par «imenujušcij sebja latvijskim predstaviteļem",
par personu, kufa dēvējoties par Latvijas priekšstāvi. Bachmaņa
ievadrakstos apskatīta toreizējā cīņa presē pret vācu orientāciju,

uzstājotie_s pret veinberģistu un landesratu tieksmēm atdoties Vā-

cijas varā. Grāmatā daudz spilgtu ainu. Bijis jācīnās, lai atspēkotu
uzbrukumus latviešiem, kufi daudzināti kā slepkavotāji kopā ar

ķīniešiem. Satricinošs ir skats par aizbraukšanu no Novorosijskas

ar itāliešu kuģi «Prāga": kā lielinieku apdraudētie iedzīvotāji ap-
lenkuši kuģa kantori, lai dabūtu biļetes. Tikai niecīgai daļai tas

laimējies. Grāmata visumā ir pārskats par Bachmaņa darbību

Ukrainā, pievienota arī latviešu pateicības adrese Bachmanim. Bet
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grāmata līdz ar to ir vēsturisks dokuments par bēgļu dzīvi Ukrainā.

So interesanto grāmatu katram ieteicams izlasīt."

«Jaunākās Ziņas."

«Latvieši Ukrainā 1917.—1919. gados." Saeimas deputāts
Kristaps Bachmanis nācis klajā ar jaunu grāmatu zem pievestā
nosaukuma.

Viņa pagājušā rudenī izdotā grāmata «Latvju tauta bēgļu
gaitās" tēloja mūsu tautas krusta ceļa pirmo posmu — bēgšanas
laiku; šī grāmata tēlo — ciešanu pēdējo posmu. Tur darbība no-

risinājās ceļā no katra dzīves vietas, te •— Ķijevā, Hafkovā, Ro-

stovā, Jekaterinodarā, Novorosijskā, ar vienu vārdu — Dienvid-

krievijā. Tur Bachmanis nonācis Latviešu Nacionālās Padomes

uzdevumā un, Latvijai nodibinoties, tapa par pagaidu valdibas

pilnvaroto priekšsiāvi. Grāmata ir_ domāta kā pievestās darbības

pārskats, bet pēc savām īpašībām viņa top arī par vērtīgu vēstu-

risku dokumentu un literarisku ražojumu.
Lai gūtu sajēgumu par darbības laikmetu un apstākļiem,

tad jāievēro, ka aprakstītos divos gados latvieši Ukraināpārdzīvoja
deviņpadsmit apvērsumus, no kupem gandrīz katrs slacināts ar

mierīgu iedzīvotāju asinīm. Dažas varas rāva ari latviešus cīņās
un dzina asiņainās kaujās brāli pret brāli. Latviešus vajāpresē un

dzīvē. Baltijas baronu un cita latviešiem uaidīga politika visās

malās rok latviešiem kapu. Ukrainā katru latvieti pielīdzina
latviešiem-lieliniekiem, uzkraujot pēdējiem savukārt visu atbildību

par "lielinieku pastrādātiem varas un briesmu darbiem. Latviešus

nostāda par tumšu un mežonīgu tautu, lai caur to kaitētu viņiem
lielvalstu acīs. Ar asu spalvu un svarīgu vārdu Bachmanim lielā

mērā izdodas melu plūdus nodambēt. Viņš arī aizstāv Dienvid-

krievijas un pa daļai Vācijas presē Latvijas patstāvības ideju un

latviešu labo slavu.

Grāmatas saturs lasot pārvēršās spilgtās dzīves gleznās,
pa reizai komiskās, bet pa lielākai daļai drūmās un traģiskās, kā

ta laika dzīve. Ar Bachmaņa rakstiem piemītošo tēlojumaspilgtumu

un asprātīgiem novērojumiem, grāmatā viena pēc otras rit latviešu

dzīves ainas Ukrainā. Tādu grāmatu nav vajadzīgs ieteikt: viņa

pieder pie tām grāmatām, kūjas katram ir jābūt lasījušam."
«Līdums."

Kristaps Bachmanis. Latvieši Ukrainā 1917.—1919. gados.
Rīgā, 1926. g.

Šī ir jau otra Kr. Bachmaņa grāmata par bēgļu laikmetu.

Šis laikmets, kaut gan bijis vēl tikai nesen, sāk jau piemirsties un

tā zūd latvju tautas un valsts vēsturei izšķirošā vēsturiskā mo-

menta materiāli. Tagad nu Kr. Bachmanis sācis darīt to darbu,
kas jau sen bija nepieciešams. Kr. Bachmanis savā grāmatā cenšās

dot objektivu vēstures ainu, nostādot to zināmā laikmetiskā per-



3

spektivē. Viga grāmata nav vien sauss dokumentu sakopojums,
bet tai ir arī sava literariskā puse.

Ko tad nu apskata Kr. Bachmaņa grāmata ? Vispirms bēgli

viņa priekos un bēdās. Savā pirmā grāmatā Bachmanis runā par

pašu bēgšanu no Kurzemes. Toreiz vēl Krievijā nebija sācies lielais

sabrukums un tādēļ stāvoklis bija samērā stabils un arī latvju bēgļi
pamazām iedzīvojās svešos apstākļos.

Pēcrevolūcijas pilsoņu kara gadi nesa lielas grūtības latvju

bēgļiem. Tālā svešumā tie bija kā grauds, kūju savās dzirnās

samaļ svešas varas.

Atmodās tautas pašaizsardzības instinkts un uzsāka cīņu pret

vajātājiem. Krievu avīžniecība, uz mājienu no augšas visu vainu

par anarķiju uzvēla latvju karavīriem. Tos minēja kopā ar ķīnie-
šiem un ar tiem baidīja tumšo sādžu. Tā tas toreiz bija nevien

Ukrainā, bet arī Sibirijā, Tālos Austrumos un c. Uzbrukumi latv-

jiem parasti beidzās ar ķengājumiem un varēja izsaukt vispārēju
naidu. Pret tiem bija jāstrādā un te nu autors pastāsta savas sa-

runas ar toreizējiem Dienvidkrievijas valdniekiem šinī un citās lietās.

Jaunu ierosmi dod pirmās ziņas par Latvijas valsts prokla-
mēšanu. Nu jau var vairāk uzstāties par latvju prasībām un tiem

gādāt ārvalstu pilsoņu tiesības. Arī šis darbs ir grūts, jo latvju
valsti vēl nepazīst. Latvijai pašai jāpārcieš lielinieku uzbrukums,
tai rokas saistītas cīņās un nevar sniegt palīdzību saviem pilsoņiem
svešumā. Tagad visu latvju kafavīru domas pie dzimtenes. Vajaga
izkļūt no svešām armijām, lai nestu savu pienākumupret dzimteni.

Beidzot arī šī tiesība ir izkāpta, bet izkļūt no Deņikina armijas
jau ir pārāk grūti, tā atrodas pēdējā agonijā. Tomēr daļa latvju
kajavīru paspēj atstāt Krieviju un dodas uz dzimteni.

Kā bēgļu centrālās komitejas un Latvijas valdībaspilnvarotais
Kr. Bachmanis visai saistoši pastāsta šīs cīņas par latvju tiesībām.

Grāmatā ir bagāts materiāls vēsturniekam un jāvēlās, lai rastos arī

tādas par Ziemeļkrieviju, Sibiriju un Tāļiem Austrumiem.

«Latvijas Kareivis."

,Kr. Bachmaņa. Latvieši Ukrainā 1917.—1919. gados. Plašu

un ziņām bagāta darbu par latvju dzīvi pilsoņu kāja apstākļos
Ukrainā, par latvju vajāšanu un cīņu svešā zemē, laidis klajā
Kr. iespēju visiem ieskatīties laikmetā un

dzīvē, kas mūsu grāmatniecībā un presē maz, gandrīz nemaz, nav

apgaismots. Grāmata saistoši rakstīta un to ikviens ar interesi izlasīs.

Grāmatai 384 lapp. Ta ilustrēta un izdota glīti."
«Zocialdemokrats."

2. „Latvju tauta bēgļu gaitās." Ar 21 ilustrāciju
uz atsevišķām krīta papīra lapām. Maksā Ls 6,—.

Apgādniecība „Saule".
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«Šogad paiet 10 gadi, kopš iesākās tā kļūmīgā liktenīgā epi-

zode latvju tautas vēsturē, kuru sauc par bēgļu laikmetu. Tādēļ
ar siltu prieku apsveicams Kr. Bachmaņa darbs, kura nolūks uz-

glabāt bēgļu laikmeta notikumus, latvju tautas centienus,_ cīņas,
ciešanas, varoņdarbus un uzvaras nākošām paaudzēm. — Grāmatas

rakstītājam nevien vērīga acs, bet ari visai knaša, droša spaiva.

Viņa apraksti top divkārši vērtīgi tādēļ, ka tie uzrakstīti paša no-

tikuma laikā un vietā. Tie savā paļāvīgā zīmējumā un dzīvā pla-
stikā izpilda fotogrāfiska uzņēmuma lomu. Grāmatu varam lasīt

ar neatslābstošu interesi. Vērtību lielā mērā paceļ ilustrācijas

(gleznas un fotogrāfijas), kas papildina tekstu. Ir vāks, ir papīrs,
ir ilustrācijas jaukas." «Jaunākās Ziņas."

«Grāmatai ir nevien liela vēsturiska, bet arī literariska vērtība.

Bachmanis ir labs novērotājs un novērotā tēlotājs. — Kas gan no

bēgļiem neatradīs grāmatā savu attēlu?! — Grāmata ir arī vērtīga
caur to, ka Bachmanis viņā rāda krievu politikas apslēptos pave-
diens,, ar kuriem tā latvju tautu ved uz iznīcību. — Bachmaņa
«Latvju tautas bēgļu gaitas" ir grāmata, kurai nevajaga ieteikšanas,
bet par kufu lasītāju labā jāsaka, ka tā nedrīkst trūkt nevienā

bibliotēkā." «Līdums".

«Saeimas deputāts Kr. Bachmanis sarakstījis 314 lappuses
biezu grāmatu par mūsu tautas svešumā klīšanu, par tik svarīgo
laikmetu latviešu vēsturē. Grāmata dibināta uz plašiem materiāliem

izdota ļoti glīta, ar vairākiem fotogrāfiskiem uzņēmumiem un nelaiķa
Jāzepa Grosvalda gleznas reprodukciju frontes lapā. Šo atmiņu,
pārdomu un bēgļu gaitu tēlojumu krājumu lai pārnes mājā katrs,
kam nav vienaldzīgs viens no grūtākiem latviešu dzīves laikmetiem.

Jo patīkamāki grāmatu iegādāties ir tamdēļ, ka tā «Saules" ap-

gādniecībā izdota tiešām labi." «Pirmdiena."

«Patlaban paiet 10 gadi no tā laika, kad bēgļu plūdi uz

Krieviju bija vislielākie, bet vēl līdz šim mums nebija neviens

plašāks apraksts, neviena grāmata par šo laikmetu, kurš tautas

vēsturē ieņems redzamu vietu. Tagad šo robu piepildīt uzņēmies
pazīstamais, enerģiskais bēgļu laikmeta darbinieks Kr. Bachmanis.

Patlaban apgādniecības «Saule" izdevumā iznākusi viņa prāvā
grāmata «Latvju tauta bēgļu gaitās". Saistošāvalodā, ar daudziem

datiem un piedzīvojumu aprakstiem autors soli pa solim apraksta

grūtās bēgļu gaitas un svaigā, spilgtā veidā atgādina pagājušās,
drūmās dienas. Crāmata izgreznota daudziem, labi izstrādātiem

uzņēmumiem. — Grāmata var noderēt par bagātu ziņu avotu sko-

lotajiem, kad tie skolas bērniem attēlos laikmetu pirms Latvijas
tapšanas." «Sociāldemokrāts."

«Grāmata uzrakstīta saistoši. Tajā ir daudz uzņēmumu no

kaujas lauka un bēgļu dzīves, kup sniegs tagadējai paaudzei ainu
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par aprakstāmo laikmetu. Izdevums glīts un ikvienam svešus ceļus
staigājušam 'atgādinās viņa un visas tautas nelaimi un dos ticību,
ka tikdaudz likstas pārcietusē tauta, būs stipra sargājot savu zemi."

.Latvijas Kareivis."

3. „Latvju jaunatne un viņas pirmie lielie svētki."

Latv. Kult. Veicin. biedr. izdevums. (Rīgā, 1922. g.)

4. „Pa Kalnu Osetiju un Imeretiju." Rīgas Latv.

Biedrības Derīgu grāmatu nod. izdevums (1915. g.).

5. „Uzvara saimnieciskā cīņā." Nacional-ekono-

misks un poiitisks apcerējums. Sabiedrības «Vairogs"
izdevums. (Rīgā, 1922. g.)

6. I. Tautas izglītība Somijā. 11. Ceļojuma pie-
zīmes no Somijas. Autora izdevums (1908. g.).

7. „Grāmatu nozīme cilvēka dzīvē." Autora

izdevums (1908. g.).

8. „Latviešu vienošanās uz kopīgiem darbiem"

un „Mazo cilvēku taupības augļi". X- A. Freivalda un

b-dra apgādībā.
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