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I

Vecais Kungseras mežsargs Nīls Bunde, 1700. gada
sveču mēnesī ar slēpēm pārstaigādams savas plašās

apgaitas dziļi piesnigušos silus un kupenām piegāztās

damakšas, bija uzgājis sešus jaunus lāču midzeņus un

tos apzīmējis krustiski saliktām skujām. Tad aizstei-

dzies pie galma medību meistara un tas tūliņ vēstījis

ķēniņam, jo valdnieks Kārlis, ar šo vārdu divpadsmitais

Zviedrijas tronī, savas valdīšanas trīs pirmajos gados

tikpat kaislīgi mīlēja lāču medību briesmas, kā vēlāk

zobenu un baginetu skanēšanu kauju laukos, uzbrukumā

ejošu pulku karogu plandās un granātu griezīgo kauk-

šanu.

Ar kādiem galmniekiem un trakgalvīgākajiem pāžiem

viņš bija sēdies zirgos un atauļojis Kungserā, sava sko-

lotāja Kronjelma, kanclera Pīpera un franču sūtņa pa-

vadīts. Un medību puišiem iesākot ar garām un asi

notēstām kārtīm badīt vispirmā zvēra ziemas guļas vie-

tu, lai pabeidz ķepu zīst, lien laukā un nāk cīņā, Kron-

jelms ar grāfu Guiskaru stāvēja šaušanai paceltām bi-

sēm, bet pāži nomīdīja midzeņa priekšā dziļākās sinieg-

vietas, lai ķēnišķīgajam medniekam neiestigtu kājas, ar

zvēru cīnoties: ķēniņš Kārlis bija paradis stāties satra-

cinātajam lācim pretī nevis ar šaujamo rīku vai kancle-

ra lietāto šķēpu, bet vienīgi ar laba zviedru naža asmeni,
to iegrūzdams rēcošam zvēram sirdī tieši tobrīd, kad

lācis taisījās saspiest pretinieku savās skavās, un ar

žiglu pieliekšanos un palēcienu sānis izvairīdamies no

briesmīgo ķetnu sitieniem.

Tā noveicis divus pirmos, starp kuriem viens bij gan-

drīz melnu spalvu un baltu kā mācītājam apkakli, ķē-
niņš atvēlēja trešo lāci nošaut Francijas valdinieka sūt-

nim. Ceturto sagaidīja kanclers Pīpers, ar celi piespie-
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dis ieslīpi sniegā iemieto medību šķēpa kātu, pats uz

priekšu noliecies līdz ar plato asmeni un iekodis zobos

lepno apakšlūpu. Un gandrīz apmulsa aiz brīnumiem,
kad no alas izšāvās gandrīz reizē nevis viens zvērs, bet

četri: milzīga lācene, resns pusaudzis un divi mazi, pa-

prāva sētas suņa lielumā.

leraudzījusi turpat pie alas mednieku, lācene piemie-
dza ausis, sabozās, sasita ķepas un līgodamās nāca virsū

Pīperam, tūliņ gan uzdurdamās šķēpa asmenim, un tā

rēkdama, ka no tuvāko egļu zariem nobira sniegs. Zvēra

nagi bija turpat pie grāfa galvas, bet briežu cīpslām pie-
sietais šķērskoks atturēja asinīm noplūdušās lācenes

krūtis, līdz ar pēdējiem rūcieniem un pasarkanām pu-

tām izgaisa zvēra sīkstā dzīvība. Pusaudzi nogāza ar

pistoles šāvienu ausī jautrais sārtvaidzis pāžs Klinkov-

štrēms, pārbiedētajam lācēnam tiecoties lauzties cauri

medībpuišu ķēdei, bet abi mazie, satrūkušies no cilvēku

tuvumā un saltā sniega, iekūleņoja atpakaļ alā, no ku-

rienes vecais mežsargs viņus izvilka kailām rokām, ka-

mēr kanclers, aizelsies un nosvīdis aiz lielā visu miesas

spēku piepūlē juma, saņēma galantā franču grāfa laimes

vēlējumus.

«Ekselence, es apbrīnoju jūsu roku spēku, bet jo vai-

rāk vēl brīnos par ko citu: tā jau nebija vairs zvēru

ala, bet vesels, ar lāču karteču pielādēts lielgabals.»
Pāži smējās, ķēniņš smaidīja, bet kanclers atelsa, ar

cimdu rauzdams sviedrus:

«Jūsu tēvzemes lāčiem šķiet sveši mūszemes zvēru

tikumi. Te katra vecāka lācene patura no aizpērnā gada
bērniem vienu pie sevis, aukla vietā.»

Kad piektais zvērs bij kritis no Kronjelma lodes un

pie vakara saule jau turpat virs egļu virsotnēm, sirmais

mežsargs aizveda medniekus pie sestā midzeņa.
Tas bija ietaisīts zem vēja gāztas milzu priedes sak-

nēm, kuru galos karājās lielas lāstekas, un zem tām kā

viegla migla kūpēja gaisā sniega slēptā zvēra dva-

šas stabs. Un no tā par desmit soļu apstājies, Bunde

dziļi noņēma savu vilkādas cepuri:
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«Augstie kungi, tik liela lāča kā* šis, nebūs pat Nur-

landes silos. Pēc vecas mežu ļaužu tiesas, tas būtu vai

kaujams diviem šķēpiem, vai ar vairākām bisēm reizē

nošaujams. Vienam vīram veikt tādu zvēru būs par

grūtu.»

Zēns-ķēniņš nolēca no zirga, pasviezdams pāžam pa-

vadu, un iegarenajā, no februāra sala pasārtajā sejā

spītīgi iemirdzējās Vazās cietās acis, zilas kā naža

asmenis.

«To mēs vēl redzēsim,» viņš sacīja, pamādams medību

puišiem un saviem pāžiem, lai iesāk mietiem urdīt mi-

dzeni un nolīdzina ap to sniegu.
Zvērs rūca tā, ka notrīcēja zeme, tak ilgi negribēja

laukā nākt. Un iekarsušie medību puiši gudroja jau

pusbalsī, ka tik lielam un tik slinkam lācim vajagot būt

divu vīru garumu.

Zem sniega un zemes nograuda jauns zvēra kauciens,

bargs kā pērkona dārds. Lācis savā pazemē laikam zvē-

la ar ķetnu, jo kādam alas bikstītājam tā bikstāmais

piepeši izskrēja no rokām, un to no jauna paceļot, kār-

tij vairs nebij asā gala.

Ķēniņš nepacietīgi savilka uzačus.

«Lai viņš dod mums savu kārti,» tas pastrupi pateica

tuvākajam medniekam, un tūliņ piebilda kā atvainoda-

mies: «kamēr pats atpūtinās rokās.»

Kārts, triekta ar visu spēku, iešāvās pazemē, un ķē-

niņš tā noliecās pār savu koku, ka it kā platāki tapa
šaurie pusjaunekļa, puszēna pleci.

Alā nodārdēja tik briesmīgs rēciens, ka sāka slaistī-

ties pie lāču balsīm jau puspieradušie galma mednieku

zirgi. Staļļa puiši tos savaldīja gan, bet pazemes grā-
vieni vairs nerimās, augdami augumā un saplūzdami

kopā. Tad mieti un to turētāji pajuka uz visām pusēm,

no zemes šāvās augšup zaru klēpji un tajos sakritušais

sniegs.

Ķēniņam bija paslīdējusi kāja, izkritusi no rokām

kārts. Aši lēkdams augšā, viņš pusneapzinīgi bija iz-

vilcis nazi, dzirdēja izbaiļu klaigas un, pavēries augšup,
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ieraudzīja turpat virs sevis melnu milzeni, no kura at-

plestās rīkles sitās lejup un mediniekam sejā svelmaina

dvaša, putu lāmas un visus prātus dullinoša rūkšana.

Zēns atvēzējās dūrienam, tak vajadzēja palēkties, lai

nazis ķertu lāča sirdi, — tik neredzēti milzīgs bija zvērs,
kura ķetnas ar tepat pēdu gariem nagiem jau nošņāca
pār mednieka galvu, un neķēra to tik tāpēc, ka sitējs bi-

ja daudz par lielu: zvēra nagi norāva ķēniņam tikai

cepuri.

Sakodis zobus, jaunais medinieks ar savu nazi triecās

zvēram krūtīs kā vaļā laista atspere, un reizē ar lāča

sirds asins iešļākšanos acīs, auss sadzirdēja turpat bla-

kus šautu šāvienu. Un tikpat zibeņātri atlēca nost un

sānis, instinktīvi jauzdams lāča krišanas virzienu, jo
acis pārs acumirkļu nekā neredzēja vairs.

Tās izslaucījis ar kreisās plaukstu, — labā joprojām
vēl turēja medību nazi, — jaunais medinieks ieraudzīja

pārs soļus nost un sniegā vārtāmies tumšu masu, kas

izskatījās kā dzīvs pakalns. Un sev ieblakus franču grā-

fu, kura rokas vēl turēja kūpošu ieroci.

«Man laikam būs jums jāpateicas,» ķēniņš pussapīcis,
pus laipni sacīja, «bet tiešām, tas zvērs nebija jūsu pūļu
vērts: es zināju, ka tikšu ar to galā viens pats.» Un,
dunci nometis, jau sniedza roku, bet pusceļā pats paska-
tījās plaukstā un apjucis atrāva atpakaļ: arī labā roka

ķēniņam bija asiņaina līdz pus piedurknei.

«Piedodiet, labo grāf, bet redziet paši, ka —» sarau-

stītā atvainošanās pamira uz lūpām, jo ķēniņš bija sa-

dzirdējis uz meža ceļa auļošanas dipoņu un aši nu pa-

griezās uz to pusi.
Kāds jāja pa silu šurp trakā steigā.
Kanclers Pīpers bij aizlicis virs acīm roku, lai varētu

labāki saredzēt, jo saule jau bija nolaidusies aiz sila,
gaiss sārts, bet zem kokiem padziļa krēsla.

«Ziņnesis no Stokholmas,» grāfs novilka. «Ar kādām

Mi vēstīm?»

Jātnieks pieauļoja pie vēja gāztās priedes, nolēca no
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putās saskrietā rumaka un salutēdams nostājās ķēniņa
priekšā, par galvas tiesu pārsniegdams tā augumu:

«Majestāt, karš! Sakši pie Rīgas!»
Un aizgūdamies, vēl un vēl atņemdams elpu, virsnieks-

vēstnesis ziņoja sīkāk valdniekam par ienaidnieku uz-

brukumu, jo tādu vēsti priekš pārs stundām bij atnesis

Stokholmā Vidzemes ģenerālgubernātora Dālberga sū-

tīts slidskrējējs, atskriedams pār jūru pa ledu, lai gan

dažubrīd pūta tepat pretī ziemeļvējš.
Kanclers sāka kodīt apakšlūpu, skolotājs Kronjelms

nopūtās, un visi saprata bez vārdu:

šis visupirmais ienaidnieks nebūs pēdējais. Tam bla-

kus cīņai pret zviedriem stāsies dāņi, arī vēl citi.

Zēns-ķēniņš bija klausījies kara vēstī cieši saknieb-

tām lūpām un tad it kā nolaida Lejup acis. Un darīda-

mi tāpat, Kārļa divpadsmitā galmnieki, mednieki un

pāži pamanīja, ka jaunais valdnieks vēro savas rokas.

Tām abām bija asiņainas delnas, un arī plaukstas klā-

tas asinīm, kas vakara blāzmā un meža puskrēslā izlikās

gandrīz melnas. Un vecākie no jauna atcerējās leģendu,
ka viņu ķēniņš, nākdams pasaulē priekš septiņpadsmit
vasarām, piedzimis ar asins un kara zīmēm rokās.

Tad viņš strauji pacēla galvu, saslējās. Un visiem,
veciem un jauniem apkārtstāvētājiem izlikās, ka viņu
tēvuzemes valdnieks nu būtu uzreiz audzis lielāks. Tā

gaišcirtaino, joprojām vēl neapsegto galvu, stāvo Vazās

pieri un šauros zēna vaigus nu apspīdēja sārtais vakar-

blāzmas mirdzums, it kā palikdams sarkanāks.

Klausīdams ķēniņa mājienam, pāžs pieveda valdnie-

ka rumaku, un jātniekam ielecot sedlos, asiņains blāz-

mojums nolija uz viņa vēl kuslajiem zēna pleciem un

pāri augumam, pat sedlu kāpšļiem.
Zirgs un jātnieks abi nu izskatījās sarkani, sārts bija

sameties pat sniegs zem ķēniņa rumaka kājām. Un ti-

kai tad visi, vīri un jaunekļi, pacēla augšup acis, pama-

nīdami ziemeļpusē iedegušās kāvu ugunis.
Tās pletās aizvien platākas, pārskriedamas rītus un

dienvidus, un rietus, līdz beidzot it visas izplatījuma ma-
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las šķita degam sarkanās liesmās. Bet jaunais ziemeļ-
zemju valdnieks, viss it kā mirkdams asinīs, lepni pa-

celtu galvu un plati ieplestām acīm raudzījās pāri med-

nieku galvām un melno egļu galiem, tiekdamies līdzi kā-

vu pulkiem to bai&īgajā skrējienā.
Tad viņš pacēla roku, savilka pavadu, uzreiz iesāk-

dams dzīt auļos savu straujo kumeļu. Kamēr medību

svīta tika savos zirgos, žiglais ķēniņa rumaks jau bija
aiznesis valdnieku no pavadoņu acīm. Un galma vīriem,

pāžiem un medību puišiem drāžoties pakaļ ķēniņam pa

kāvu liesmu apspīdētiem laukiem, viņu acīm un sirdīm

brīžam izlikās, ka tie auļo pa asiņainām pēdām, kuras

atstājuši debess karotāju eskadroni, aizjoņodami bez-

galībai pretī ar jauno, zem Lauvas Sirds zvaigznes dzi-

mušo ķēniņu.
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II

Kamēr savāca kara pulkus pa ziemas mitekļiem un

rekrūšus no malu malām, jau bija iesācis kust sniegs un

zeme kļuva pilna jautrās pavasara strautu čalošanas.

Reģimente pēc reģimentes maršēja uz dienvidiem.

Vējš plivināja karogus un standartus, glāstīdams Kārļa
divpadsmitā kareivju vaigus, un nobirdināja zaldātu

cepures dzeltenajiem vītolu ziedu putekšņiem.
Drīz ap ķēniņa vīru bataljoniem jau ziedēja ievas;

Skonenas laukos ar tiem reizē ienāca karstais ceriņziedu
laiks.

Tad karotāju pulki sāka stāties Zunda krastā, aiz ku-

ra, gandrīz pagaisdama zilpelēkajās jūras dūmakās, za-

ļoja sakšu kara draugu dāņu sala Zēlande.

Tieši tai, un tanī celtajai zviedru senseno ienaidnieku

valsts galvas pilsētai, ķēniņš bij notēmējis savas armijas

visupirmo triecienu, un licis admirālim Ankaršjernam te

laikus ierasties ar savu eskadru un simts mazāku, tikai

karavīru pārcelšanai nodomātu kuģu un kuģīšu.
Visu mastos bija zilās, ar zviedru dzelteno krustu zī-

mētās flagas. Tās jautri plīvoja, un dūkdams sitās bu-

rās ceļa vējš, šurp atskrējis no Smalandes kalnu un viņu
egļu mežu puses. — Un tikpat priecīgi purināja jaunā

ķēniņa matus, kad tasi, piejājis saviem kuģiem un svei-

cinādams to vimpeļus un vīrus, bija noņēmis cepuri.

Angļu un holandiešu kara kuģi palīdzēja dzīt dāņu
floti nost un prom no Zunda vārtiem. Tā glābās Kopen-
hāgenas vaļņu un redutu bateriju tuvumā, un zviedru

desantam ceļš kļuva brīvs uz pretinieku ķēniņsalu.
Tik ātras briesmas no šīs debesmalas nebija dāņu gai-

dītas, un to labākie pulki aizgājuši pastaigāt pa tuvējo
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un zviedriem draudzīgo Holšteinas valsti. Un tā nu nā-

cās sasaukt miliciju lielā steigā un lūkot vēl pašā pēdējā
brīdī apgādāt ar lielgabaliem un karavīriem salas malā

saraktās tranšejas.

Tieši tām pretim zviedru kuģi sāka mest enkurus un

viņu karavīri kāpt no kuģiem laivās. Un ķēniņš bija

kopā ar visupirmajiem trīssimts izlasītiem vīriem, ar

viņu vienā laivā ģenerālis Posse un arī franču sūtnis

taisījās kāpt līdz.

«Labo grāf,» ķēniņš teica sūtnim seno romnieku

mēlē, «man šķiet, ka jums gan šinī dāņu salā nekas nav

jāmeklē. Varbūt, jūs parādītu mums savu laipnību un

paliktu turpat uz kuģa klāja, apakš manas zemes fla-

gas?»

«Sir,» sūtnis klanīdamies atteica, «mans kungs un

ķēniņš manim pavēlējis allaž būt jūsu augstās un

svaidītās personas tiešā tuvumā. Es justos godināts,

ja tieši šeit, kur ap jums tik spožs galms, majestāte man

atļautu būt un palikt šo brašo vīru pulkā.»

Un franču grāfs pamāja ar savu zeltšūto cepuri uz

ķēniņa grenadieriem, kuri jau bija laivās un, musketēm

rokās, vērās uz krastmalu, kura nu sāka tīties dāņu
lielgabalu dūmos.

Ķēniņš klusēdams palocīja galvu, acīm vērodams, kā

ceļas un iegrimst no jauna ūdenī tā laivas airi, brīžiem

ar citu laivu airu galiem sizdamies, jo desantlaivas brau-

ca biezā rindā.

Dāņu bateriju uguns pieņēmās stiprumā, un bumbas

iesāka jūru kult, laivu atstarpās uzsizdamas gaisā ūdens-

fontānus, kas, atkal jūrā gāzdamies, apšļāca desanta

grenadierus un viņu ķēniņu ar savām šaltīm, šļakatām
un putām.

Tad jau caur laivu un bumbu artajiem ūdeņiem va-

rēja manīt ievizamies dibensmiltis. Ķēniņa laivas otrā

pāra airētājs Gustavsons, jauns milzis kviešdzelteniem

matiem, ielaida savu airi stāvus ūdenī un norēcās no

prieka, kad tik līdz pusei vairs sagāja jūrā airs.
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Grenadieri saskatījās, Posse tiem pamāja un vīri,

musketes pacēluši virs galvām, sāka lēkt ūdenī, iegrim-
dami līdz krūtīm. Ķēniņš bija tūdaļ pāri laivas malai

un blakus kareivjiem. Velga sniedzās viņam līdz padu-

sēm, bet lūpas smaidīja un acis jautri smēja, labajai
rokai savicinot virs galvas zobenu:

«Uz priekšu, draugi, mudīgi uz priekšu!»
Un franču sūtnim, kurš bij lecis ūdenī, sarunādamies

ar Possi un tagad sprausloja kā ronis, jo grāfam
Guiskaram bija iesitusies tieši mutē sāļās velgas šalts:

«Es dzirdu gaisā nevien, lielgabalu ložu kaukšanu,
bet arīdzan tādas kā bišu dūkas. Kas gan varētu būt

tā jaukā mūzika?»

Sūtnis vēl arvien spļāva jūras ūdeni, un tā vietā pa-

steidzās atbildēt štāba priekšnieks ģenerālis Stuarts,
reiz ķēniņa bērnības gados tā taktikas skolotājs:

«Majestāt, tās iraid muskešu lodes.»

«Paldies! Viņas tik jauki san, ka visu mūžu mums tik-

tos dzirdēt tādu mūziku,» ķēniņš teica, bet jau bez smai-

da, jo Stuarts sagrīļojās, ļāva krist no rokas zobenam

un abām saķēra savu tieši tobrīd cauršauto kaklu. Leit-

nants Nurdšjerna saļima tūdaļ pēc tā, un ķēniņam pa

kreisi.

«Grenadieri, žiglāki krastā!» nograuda pāri bridēju
rindām ģenerāļa Rēnšelda lauvas balss un zaldāti iesā-

ka malā skriet, jo ūdens garākajiem sniedzās vairs tikai

līdz ceļiem.

Dāņu baterijas mitējās šaut, kanonieri bēga un mili-

cija tiem līdzi. Tak slapjie zviedru grenadieri tiko bija

liedagā sastājušies rindās, kad aiz viņu ieņemtajām
tranšejām parādījās pretī lēkšojoši švadroni.

Tie bija gaidījuši zviedrus citā salas malā izkāpjam,
un tagad steidzās šurp, cik jaudāja skriet zirgi. Kā no

zemes izaudzis, gāzās desanta kareivjiem virsū zirgu,
kirasēs tērptu vīru un zibsnījošu zobenu sils.

Tak par daudz nodzīti bij dāņu kirasieru smagie ru-

maki, jātniekiem pa pusei jau izgaisusi ticība uzvarai, un
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švadronu triecienam trūka kājnieku rindu apgāšanai

vajadzīgā spara.
Zviedru grenadieru siena izgāja jātniekiem pretī, pa-

vērsdama pret rumaku krūtīm un viņu vīru bruņām sa-

vu baginetu smailus. Pirmajā rindā dāņiem paveicās

gan izcirst kādus robus, bet citas turējās kā mūris, sāka

dzīt kirasierus atpakaļ ar durkļiem, un jātnieki viens pēc
otra apgrieza apkārt savus kara kumeļus un jāja projām.

Zviedriem bija pavēries vaļā ceļš uz dāņu ķēniņa pil-
sētu. —
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m

Klausīdams jaunā ķēniņa pavēlei steigties palīgā sakšu

apdraudētai Rīgai, ģenerālis Velings ar saviem somu

dragūniem un musketieriem jau ziemā bija sācis virzī-

ties no Narvas puses uz Daugavas pusi, bet aizputināto

ceļu dēļ līdz pavasarim nekur tālu neticis. Kad beidza

nosusēt pēdējās palu paltis, Velinga vīru karogi ašā gai-
tā tuvojās apsēstajai pilsētai, dzīdami sev pa priekšu
sakšu un leišu sirotāju pulciņus. Aplencēju armijas

avangardu, kurš pie Vangažiem lūkoja stāties pretī,

viegli atsvieda Maidela vadītie priekšpulki, pa savam so-

mu paradumam daudz nenoņemdamies ar gūstekņiem,
bet griezdami pušu rīkles visiem, kas veseli vai ievai-

noti krita tiem rokās.

Tāda vēsts sacēla sakšos paniku, un tie atkāpās pār

Daugavu tik lielā steigā, ka pameta upes labajā krastā

visus pa ziemu Vidzemes kroņa muižās salaupītos mai-

zes labības krājumus, un ap tūkstots mucu laba alus,
izdarīta no tādā pašā ceļā iemantotiem miežiem. Kad

ģenerālgubernātora Dālberga izsūtīti vīri aizsteidzās

pārlūkot Smilšu kalnos un nodedzināto priekšpilsētu

krāšņatās saceltās sakšu barakas, tie atrada tur goda pa-

rūkas un pēļus, daudz ieroču un vīna pudeļu, ēst nepa-

beigtus cepešus un pavardugunis, uz kurām, iesmos sa-

durti, vēl čurkstēdami cepa veseli auni un cūku gurni.
Helmera pusmuižiņā, kurp bija aizsteidzies Dālberga

pulka musketieris Kanna ar pieciem kareivjiem, tiem

pagadījās notvert septiņas, degvīna reibuma un franču

slimības augoņu pilnas kara meitas, kuras sakšu virs-

nieki, caur Leišiem nākdami, bija paņēmuši līdz un tagad

atstājuši Dieva un zviedru ziņā.
Labību un gaļu, tāpat alu saveda izmērdētajā cietok-

snī, kura sargātāji jau trešo dienu bija baudījuši tik pa
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dāldera lielam maizes kumosam. Kara meitas vecais

Dālbergs pavēlēja nopērt un ar negodu pārdzīt pār Dau-

gavu, reizē skubinādams ari Velingu doties pāri un pa-

dzīt sakšus pavisam projām no pilsētas.

Tak gausais ģenerālis nesteidzās un vilcinājās tik

ilgi, kamēr sakšiem pienāca viņu feldmaršala Steinava

vestie palīgi.

Zāļu vakarā no Rīgas baznīcu torņiem varēja labi sa-

redzēt, kā Spilves pļavās sajāj trīs tūkstoši Sapegas at-

vesto leišu jātnieku, — viss zaļais pļavu klajums kļuva
pazilgans. Ar leišu žiglajiem zirdziņiem drīzi sazviedzās

smagie poļu huzāru rumaki, nesdami jātniekus, kuriem

bija tērauda bruņas, aiz pleciem piestiprināti ērgļu spal-
vu spārni un galvās sudrabotas bruņu cepures.

Ar Steinavu bij atmaršējuši astoņi jauni sakšu mus-

ketieru pulki, divas poļu kājnieku reģimentes un veselas

divpadsmit sotņas kazāku. Drīz ieradās arīdzan poļu
ķēniņa garde, un tai līdzi pats ķēniņš, aiz kura zeltītās

karietes brauca galma mantu vezumi un grezni pajūgi,
vezdami kambarkungus un dāmas, jokdarus, pundurus
un morus, un balti ģērbti skrējēji, amata zižļiem rokās,

skrēja ķēniņa ratiem pa priekšu un sānos līdz.

Turpat pārsteigto rīdzinieku acu priekšā ķēniņš Au-

gusts pieņēma savas armijas pulku parādi, jādams gar

viņu rindām dūkanā, baltkrēpainā kara kumeļā, viss zeltā

mirdzēdams un strausu spalvās. Un padižojies pilsētas

aizstāvju acu priekšā kādu laiku ar saviem divdesmit

četriem tūkstošiem, sāka vest visu raibo armiju mazliet

uz rītu pusi, lai pie Tomes muižas tā sāktu nākt pāri
Daugavai.

Velingam bija par maz vīru pret tādu pārspēku, un

pēc īsas kaujas pie Ikšķiles, tas steidzīgi atkāpās atpa-
kaļ, pie Rīgas vārtiem sadalīdams savu karaspēku: kāj-
nieku bataljoni iemaršēja cietoksnī, pastiprināt tā gar-

nizonu, un viņiem pakaļ dārdēdama iebrauca arīdzan Ve-

linga artilērija. Pats ģenerālis ar saviem dragūniem aiz-

jāja Rīgai garām, vispirms uz Ādažiem, bet tad pār
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Gauju, un Vidzemē no jauna sāka sirot sakšu un leišu,

pulciņi.
Rīgu atkal ielenca jauni, par ziemā redzētajiem četr-

reiz stiprāki naidnieku spēki. No Jelgavas pa Lielupi,
un tad pa Daugavu un Ķīšezeru, laivās atveda smago

artilēriju, Smilšu kalnos un pie Helmera muižiņas uz-

stādīja varenas baterijas. Arī uz Kobrona skanstes vaļ-
ņiem drīz parādījās jauni, gari stobri, jo ķēniņš Au-

gusts, noskaities uz Paikulu un Flemingu par trīs mē-

nešu ilgu un veltīgu mīņāšanos pie viņu kunga iecerētās

pilsētas, bija nozvērējies pats aši dabūt Rīgu savā varā,

un ķēniņam uzticīgi zvērēja līdzi resnais un patrakais
Kurzemes hercogs Ferdinands.

Abi augstie vīri bij apmetušies Kojas salā, rātskunga
Reiterna muižiņā, un augusta rīta rasotajā agrumā iznā-

ca upmalā, vērodami saules lēktu aiz Doles salas, un

miglas pakalnus virs svina pelēkajiem varenās straumes

ūdeņiem. Un ķēniņa tauriniekam sākot pūst signālragu,
abos Daugavas krastos iesāka sist lielās bungas un tau-

rēt trumetes. Tām atsaukdamies tūliņ ierūcās abu ķē-
niņa bateriju lielgabali, nodunēja Kobrona skanste, un

bumbas iesāka krist pilsētā.

Tak sakšu bateriju šaudīšana todien vilkās visai īsu

laiku, un atkārtojās tikai pēc trim dienām, jo lielgaba-
liem bija par maz pulvera:

Tā pirkšanai sameklēto nauduķēniņš Augusts bija pa-
steidzies izdot par favoritei Ļubomirskai apsolītiem
briljantiem.

Feldmaršals Steinavs, Dreiliņos piemisdams, tur bija

sarīkojis savā teltī lielas dzīrās, bet viņa viesiem, kuru

vidū bija arī Jķēniņš, uz laiciņu pajauca omulību uzpūtī-

gais franču sūtnis, podagras lēkmē sākdams piesieties
citiem pie galda sēdētājiem, visvairāk Patkulim, un bei-

gās teikdams namatēvam Steinavam tik skaļi, lai arī

poļu ķēniņš varētu sadzirdēt:
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«Tiem, ar kuriem ir debesu svētība un kauju laime,
tiem neklājas ar dezertieriem un nodevējiem sapīties.»

Patkuls bija tūdaļ uzlēcis augšā, un allaž sarkanais

tā vaigs no dusmām sameties zilsarkans. Pirmajā nik-

numā viņš pat izstiepa duelēties paradušo roku pēc zo-

bena, bet apķērās, ka kaušanās turpat uz vietas būtu

par daudz smags apvainojums ķēniņam, un steidzīgi iz-

gāja no feldmaršala telts, pie sevis nozvērēdamies di

Heronu izaicināt tūliņ pēc dzīru beigām. Tak ceļā uz

savu mitekli viņš saprata, ka sūtnis neies ar to div-

kaujā, un Patkulu sagrāba jauna dusmu trakuma lēkme:

ieskrējis savā teltī, tas nošāva medību kuci Diānu, kas

pagadījās apakš kājām, izpļaukāja veco sulaini Ingu,

pašrocīgi sapēra zirgu puisi Mārci, un tik pēc tam maz-

liet atlaba īgnais poļu ķēniņa jaunā padomnieka prāts.

Arī ķēniņš bija pikti saraucis pieri par sūtņa izturē-

šanos, un palicis pie dzīru galda vakariņot īsāku laiku,
kā sākumā bija nodomāts. Tak izejot no Steinava telts,

Augustam atkal sametās jautra seja, redzot aiz pilsē-
tas virs jūras sagulušos lietus padebešos varavīksnes

loku.

«Sir, lūk, jums gaidāmā drīzā triumfa vārti,» ierunā-

jās ķēniņam aiz muguras Kurzemes hercoga dobjā balss.

Augusts iesmējās, sēdās haiduka pievestajā kara ku-

meļā, un abi ar Ferdinandu aizaulēkšoja lūkot Rīgas ap-

cietinājumus. Redzot aiz grāvja drasējam tik staltus

jātniekus, — ķēniņš pa savam paradumam bija brokātā

un zīdā, un arīdzan hercogam ar zeltu izšūts tērps, —

zviedru musketieri uz mūriem nometās pie šaujamlū-
kām ceļos, lai spētu labāk notēmēt, un viņu šautās lodes

sāka putināt smiltis ap jātniekiem un turpat pie ruma-

ku kājām.

Bet Augusts nelikās gar viņām zinis, un

trakajam hercogam bija droša sirds. Abi smējās par

strēlnieku niknumu, to lodēm un gaisā kratītām dūrēm,
un pagrieza zirgus apkārt tikai pēc tam, kad satracinā-

tie Rīgas kājnieki bija steigušies klāt saviem kano-
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nieriem un, mūriem nodārdot, pār ķēniņa un viņa pava-

doņa galvām aizkaukušas pirmās falkonetu lodes.

Atjājis dažus desmit soļus nost no cietokšņa grāvja,

Augusts apstādināja savu kara kumeļu uz paaugstāka

smilšu pakalna un, pagriezies pret ziemeļiem, roku aiz-

licis virs acīm, sāka vērot smiltis un silus, un aiz tiem

pazilganās dūmakās paslēpušos Vidzemi, — kaut kur uz

Ropažu pusi dega meži.

«Redziet, labo princi,» viņš jautri teica, ar plašu žestu

rādīdams Jelgavas hercogam ziemeļus: «visa šī brangā
zeme vēl šoruden gulēs pie mūsu kājām, un, ja Dievs

lems, tā nebūs viena: pēc Rīgas kritīs arī Rēvele.»

«Sir, jums lemts staigāt ķēniņa Stefana pēdās, —

resnais hercogs jūsmīgi izdvesa, jo arī viņa dūšīgo, lai

gan aptaukojušos sirdi bija aizgrābis ķēnišķīgā drauga

jūsmojums.

Augusts nedzirdēja nekā, viss savu straujo sapņojumu
varā:

Atguvis Vidzemi, ieguvis Igauniju, atsviedis mazo

brālēnu Kārli aiz jūras, viņš saņems izlaidīgos poļu mag-

nātus kā spīlēs starp divām, no Lauzicas un Vidzemes

«jošām armijām, atjaunos seno varu, kas augstmaņu

ņemta vecajiem poļu ķēniņiem. Un tad, atspiedis drau-

gu Pēteri tā Volgas silos un kalmiku stepēs, atkaros sev,

ne poļu paniem, šo panu pazaudēto Ukrainu.

Un tad

Ass gaisa iekauciens, un turpat rumaka priekšā, no-

šķiezdama tam krēpes smiltīm, ir nokritusi jauna, no

Rīgas mūriem šauta bumba. Ķēniņš atgriežas no savas

fantāzijas auļojumiem atpakaļ Rīgas cietokšņa pievār-
tē, iesmejas, ar dzelžainu roku rauj stāvus savu kara

kumeļu un, princim Ferdinandam lēkšos sekojot, laiž

tuvāk grāvim, kumeļam stiepjoties turpat vai gar pašu
ūdens malu un ambrazūrām tinoties jaunos šāvienu

dūmu mutuļos.
lepretim Raunas vārtiem ķēniņš uz mirkli pietur ru-

maku, rauj nost no pirksta gredzenu, ko rotā milzīgs
rubins, un sviež to duļķainajā cietokšņa kanālī:



18

«Lepnā jaunava Rīga! še, saņem manu līgavaiņa gre-

dzenu ! Tev jābūt manai, ne mana brālēna un kaimiņa
līgavai!»

Un pavicinājis kā sveicinādams ar strausu spalvām

nopušķoto platmali, ķēniņš Augusts laiž auļos projām,

apkārt vaļņiem, un aptur kumeļu tikai pie pašas Dauga-

vas, griezdamies sedlos atpakaļ, lai vēl reiz vērotu pilsē-
tas panorāmu un varavīksnes tiltus viņpus tās.

Varavīksnes vairs nava, Kurzemes malā pabeidz mir-

dzēt saule, brizdama dūmakās, un krietni augstāk jūras

pusē jau sakāpuši zilganmelnie negaisa debeši.

Resnais princis tik tagad ticis līdzās ķēniņam. Viņš
paskatās uz pilsētu, tad upes pusi un saka, notvīcis un

aizelsies:

«Šurp dodas dāņu sūtnis. Diezin kas viņam gadījies ?»

Ķēniņš strauji apsviežas apkārt sedlos, redz ģenerāli

Trampi piejājam vaskdzeltenā kumeļā, un vēro, ka sūt-

nim norūpējies un nelaimīgs vaigs.

«Sir,» tas saka, noņemdams cepuri un dziļi atvilcis

elpu, «mans kungs un ķēniņš liek pavēstīt jūsu maje-

stātei, ka —» ģenerālim uz mirkli apraujas balss, sāk

drebēt lūpas.
«Ko tad? Ko pavēstīt?!»
Sūtnis saņemas, bet vairās skatīties ķēniņam acīs.

«Ka Dānija vairs nava jūsu majestātes sabiedrotā, —

Travendālē ar zviedriem noslēgts miers.»

Augusts salīgojas sedlos, kā dabūjis pārsmagu sitienu,
un pieri viņam iesāk rasot auksti sviedri.

«Miers ?Ar zviedriem miers! Un mūsu brālēns Frede-

riks tak zvērēja —»

Sūtnis nokar galvu un iepleš rokas, un tās viņam dreb

tā, ka greznā cepure guļ nokritusi drēgnajos Daugmalas

oļos:
«Sir, — lai glābtu no kara fūrijas mūsu valsts galvas

pilsētu, jo kara laime šoreiz nenostājās mana kunga un

ķēniņa pusē.»
«Kara laime?! Kad jel tā ir bijusi ar jūsu karogiem?»

Ķēniņa balss skan pilna izsmiekla un nievu, bet vareno
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plecu un mugura* muskuļi noraustās tam kā lielā, pie-

peši uznākušā aukstumā.

Viņš strauji paskatās atkal atpakaļ uz rietumiem un

redz, ka negaisa mākonis, ātri augdams, jau aizsniedzies

gandrīz līdz debesvidum, ir tepat virs galvas, un upes

atvarā pie ķēniņa rumaka kājām aug tikpat melns tuvā

negaisa atspīdums, — zeltaini jau izšaujas cauri pade-
bešu tumsai tā pirmais zibenis, aiz Rīgas pilsētas nodun

pirmais pērkona dūciens.

Ķēniņš griež apkārt rumaku, jāj uz Kojas salas un

viņas tilta pusi, dzird jaunus dūcienus aiz muguras, un

nesen vēl tik līksmā sirds kā pamirusi, — nav saules,
salta liekas pēkšņi palikusi pasaule, un negaisa debeši

rietumos ir saplūduši kopā ar mazā un gadiem smietā

brālēna piepeši augušo un Augusta dvēselē iekritušo

ēnu. —

Francijas valdnieka sūtnis Diherons, Augusta lūgts,

mēģināja ievadīt izlīguma sarunas starp abiem ķēni-

ņiem un asins radiem, bet Kārlis atteica:

«Mēs nevaram ticēt mūsu brālēna vārdiem, jo viņam

goda vārda nav. Un tāpēc nedomājam bāzt zobenu

agrāk makstī, pirms nebūsim mūsu augsto radu apmek-

lējuši tā galvas pilsētā.»
Sakšu otrā armija ar savu ķēniņu aizgāja no Rīgas

tikpat lielā steigā kā pirmā bez ķēniņa, un pa ceļam
ieņēma Koknesi, kurpu cars Pēteris bij apsolījis sūtīt

savu maskaviešu palīgspēkus, pats ar visiem pā-

rējiem dodamies uz Narvas pusi un skubinādams draugu

nepagurt. Bet Augustam bija pārgājis cīņas spars un

viņš aizbrauca no kara lauka projām, ar kambarkun-

giem, galma dāmām, moriem, jokdariem un punduriem.
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IV

iPēc saules lēkta pa Alūksnes pils vārtiem izjāja četri

jātnieki un pēc tam, kad zem zirgu pakaviem bija smagi

nodimdējuši ezera garā tilta dēļi, pagrieza savus kara

kumeļus uz austrumiem.

Trim, karodzniekam Sparem, dragūnam Kārkliņam
un jaunajam izlūkam Jānim Krauklim vajadzēja pie ro-

bežas nokāpt no zirgiem un ieģērbties krievu kumēdiņu
rādītāju drānās, kas seglu somās bija līdz. Tad slepeni

pāriet Krievzemē, tur labu ceļa gabalu iet vienīgi tikai

pa meža tekām, pēc klīņāt pa ciemiem un pilsētām, visu

vērot un lūkot, un palikt aiz robežas sešas dienas.

«Ja septītajā dienā jūs nebūsiet atpakaļ,» teica virs-

nieks Tīls, izlūkus ceļā vadīdams, «tad Gliks aizlūgs

viens pats par jums Dievu, lai izpestī no briesmām. Ja arī

astotā dienā nebūs nekādas vēsts, tad prāvests atnāks

Alūksnes pilī, noturēt karavīru aizlūgumu par draugiem,
kas izlūku gaitās krituši.»

Ceturtais bija dragūns Megi, Tīla sūtīts tikai līdz ro-

bežai, lai atjātu atpakaļ ar pārējo rumakiem. —

Kad izlūki aizsniedza Vidzemes malu, metās jau va-

kars. Un kad viņi bija novilkuši savas drēbes un ieģēr-
bušies lāču dīdītāju drānās, uzlēca augošs mēness un no-

laidās vēsa un zvaigžņota rudens nakts.

Zem krievu jokdaru svārkiem katram bija paslēptas
divas pistoles, tāpat ložu maisiņš un pulvera rags, un

piedevām pie sāniem vēl tāss makstīs somu nazis, garš

un it labi asināts.

Savu zobenu izlūku leitnants atdeva dragūnam Megi,
aizvest atpakaļ uz Alūksni un tie trīs citi gan redzēja,
cik grūti nācās jaunajam virsniekam šķirties no sava

ieroča, kaut ar* uz īsu laiku. Arī vecais Kārkliņš, citādi
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mūžam jautrs vīrs, sataisīja skumīgu vaigu, nomauk-

dams portupeju un nopūzdamies:
«Nu man ir tāpat kā poļu Vidzemes zemniekam, kam

tā kungs ņem nost skaistu un uzticīgu sievu.» —

Apkāries ar trim zobeniem un vezdams aiz pavadas

trīs zirgus, pats ceturtajā sēdēdams, Megi aizjāja pro-

jām, neatskatījies atpakaļ. Trīs izlūki palika uz paegļu
ceriem noauguša pakalna, pie kura lejā jau iesākās

Krievzemes sili. Un noskaitījuši vakara lūgšanu, vīri

sāka ēst ceļa maizi, lai būtu spēki garajam nakts gā-

jumam.
Katram bij līdz pa maizes gabalam un pavalga tiesai

kaņepju grūslis, ielikts bērza tāss cibiņā. leturējuši va-

kariņas, izlūki nogrieza katrs pa lielai lāču dīdītāju bo-

zei un sāka ielāgot ceļu uz rītu pusi pēc Sietiņa un Grei-

zajiem Ratiem, un vēl citiem nakts spīdekļiem, kas bija
redzami virs mežu galiem.

Leitnants Spare pavicināja gaisā savu rungu un sa-

cīja :

«Ar Dieva palīgu un par mūsu ķēniņa taisno lietu!»

Un pirmais sāka kāpt lejā no paegļu kalniņa, iedams iek-

šā krievu silos; un tie divi gāja tam uzticīgi līdz un visu

nakti, klajākās vietās paceldami acis pret debesīm, lai

vērotu tālāko gājumu. Rīta agrumā viņi iznāca meža

pļavā, kas bija no salnas pavisam balta. Pļavas vidū

bija samesta siena kaudzīte, bet otrā malā tāds pats
melns maldu sils.

Izlūki salīda kaudzē atpūsties un nogulēja līdz pus-
dienas laikam. Tad atkal sāka iet un iznāca uz meža

ceļa, ko siena laikā bija ievilkušas pļavinieku ratu slie-

des. Pa to ejot varēja jau šur un tur matīt paklājākas

vietas; caur koku starpām dažkārt bija saredzami dūmi,

dzirdēja arī viena, otra ciema suņu riešanu. Bet iekšā

nekur neiegriezās, tiekdamies tikt tālāk projām no

Vidzemes malas, lai iznāktu no aizrobežas siliem ap to

vietu, kas starp Izborsku un Pečoriem.

Uz turieni pēc zvaigznēm un pēc leitnantam līdz dotā

plāna ejot, trim izlūkiem pagāja mežā arī otra nakts. —
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Trešajā dienā viņi tika uz lielā Izborskas ceļa un te

sākās Jānim Krauklim labi zināmi ciemi, gar kuriem

dažu labu reizi viņš bija braucis kā tirgotāja Rēbindera

komijs ar sava maizes tēva linu vezumiem. Un jau pašā

pirmajā ciemā ieejot nodzerties, trīs Vidzemes vīri ie-

kļuva briesmās. —

Sētas saimnieks bij Krauklim zināms krievs, daudzus

gadus nokalpojis Rēbinderam par vezumnieku. Viņš
sāka vērot Kraukli platām acīm un jaunais izlūks juta,
ka top bāls.

«Ciemiņ, kaut kur gan būšu tevi redzējis,» krievs sa-

cīja, vērodams viņu lāču dīdītāja drānas.

Krauklis neiedrošinājās runāt, nojauzdams, ka viņa
balss liks krievam tūliņ atcerēties arī tā vārdu, un tāpēc
papurināja galvu, rādīdams ar rokām, ka ir mēms.

«Kūm, tev būs misējies,» tā Kārkliņš steidzās Krauk-

lim talkā: »mēs visi trīs esam no Vologdas puses; agrāk
te nekad neesam bijuši un tas nabaga puisis, kā pats

redzi, ir bez mēles un, tā tad, arī bez valodas. Turku

pagāni, pie kuriem kritām gūstā un uz ilgu laiku, nāk-

dami no Jeruzālemes atpakaļ uz Krievzemi, tam izgrieza

mēli, par uzticīgu turēšanos pie svētās pareizticības;

izbēgām gluži, kaili, un līdzcietīgi ļaudis Leišos vēlāk sa-

deva šos kankarus.»

To dzirdot, krievs beidza Kraukli aizdomīgi uzlūkot,
no žēlabām pat apraudājās, nolamāja turkus mātes

vārdiem:

«Piedod man, svētais vīrs,» viņš teica, Krauklim zemu

klanīdamies, «ka gandrīz noturēju tevi par kāda nolā-

dēta vācu tirgotāja mācekli. Mīļi lūdzu, ienāc ar saviem

draugiem manā namā ciemos, jo svētceļnieku uzņem-
šana savā pajumtē nāk cilvēkam par labu šai dzīvē un

viņā saulē.»

Trīs ceļinieki tomēr atteicās, sacīdami, ka gribot vēl

ar tumsu aizkļūt līdz Izborskai un turienes lielajā baz-

nīcā nolikt svētajam Nikolajam Brīnumdarim pa sve-

cītei.
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«Nu, ja tā, tad nekā nevar darīt,» krievs bēdīgs at-

teica, un izlūki aši manījās projām, jo Krauklis baidījās,
ka viņu var sazīmēt citi ciema ļaudis, nākdami svētceļ-
niekus aplūkot. —

Tālāk ejot uz rītu pusi, viņi jau redzēja dažus ciemus,
kas bija pilni krievu karavīru, un jo tuvāk tie nāca Iz-

borskai, jo lielāks kļuva apbruņoto skaits.

Visur redzēja krievu kungu sūtītos kara klaušniekus,

gan slikti apgādātus ieročiem, jo citam bija pīķis, citam

tatāru stops, bet vairumam tikai sarūsējuši zobeni. At-

kal iegriežoties kādā ciemā un Kārkliņam sākot ar ciema

ļaudīm valodas, vidzemnieki padzirdēja, ka Pečoros stā-

vot streļicu pulks, bet Izborskā veseli divi. Kāds jauns
krievs mācēja pasacīt, ka Izborskā viņudien savests

daudz jaunu lielgabalu; un vēl cits teica, ka pats cars

un visi lielie vaivadas esot pie Narvas, kur sapulcināts

visstiprākais pareizticīgo karaspēks.

Citā ciemā viņi sastapa kādus šķūtniekus, atbrauku-

šus ar kara mantām no Peipusa ezera puses. Tie gaudās

par Ukrainas kazāku varas darbiem viņu novadā un

teica, ka cara tētiņam šai karā ar zviedru pagāniem maz

būšot labuma no tiem par čerkasiem sauktajiem pusta-
tāriem, puspoļiem, kuru dēļ kristīgiem krievu ļaudīm jau

tagad lielas bēdas un gaužas asaras:

«Līdz Vidzemes robežai vēl savs gabals ko jāt,» šķūt-
nieki nopūzdamies runāja, «bet čerkasi sāk tepat zagt
un postīt, un sievas, meitas apgāna. Kuņas bērni un pa-

gāni, nevar nociesties, kamēr tiks iekšā ķeceru zemē!

Lai papriecājas tad pa vācu muižām un ar čuknu mei-

tenēm.»

Izlūki arī nolamāja čerkasus, bet Krauklim un tāpat

Kārkliņam sāka vārīties sirdī nikns naids, un leitnants

Spare sacīja:
«Gan mūsu dragūni un musketieri tiem nelgām pa-

rādīs!»

Un cēli saslējies, viņš gāja saviem līdzbiedriem pa

priekšu un tālāk, tievs, garš un lepns, vienmēr prātā
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turēdams, ka viņa senči jau priekš piecsimts gadiem ar

zobenu ticīgi kalpojuši zviedru ķēniņiem.
«Krievu te gan sadzīts bez gala, bet gandrīz visiem

ir īstai karošanai maz derīgi ieroči,» tā dragūns ejot ie-

runājās, un leitnants pār plecu atteica:

«Par mākti vajadzētu mums dabūt redzēt tos jaunos

lielgabalus, kas Izborskā, un tāpat izzināt, cik maskavie-

šiem priekš tiem lielgabaliem savests pulvera.»
Krauklis klusēja, skatīdamies provianta ratu rindā,

kas lēni kustējās uz austrumiem, un šķūtnieki, Kārkliņa
taujāti, pateica: šie vedot labību, medu un gaļu uz Ples-

kavu, kur citi ļaudis tās mantas sakraušot lielās laivās

un laivošot tad ar tām pa Peipusa ezeru uz Narvas pils

pusi, kur lielais karaspēks. Un vēl kāds vīriņš kasīda-

mies sacīja:
«Vai tad jūs, ciemiņi, nezināt cara pavēli, laistu vi-

siem pierobežas ļaudīm? Ar naudu, svētbildēm, sievām

un bērniem visiem jāiet pār lielo upi prom, jo caram

pienākušas tādas vēstis, ka šo Krievzemes malu drīz de-

dzinās zviedru karaspēks.»
Izskata pēc izlūki nikni nospļāvās, bet tiekot vezum-

nieku rindai garām, leitnants prātoja, ka ķēniņš, šurpu

steigdamies ar dažiem krietniem pulkiem, tagad varētu

viegli ieņemt visu Pleskavas vaivadas valsti. — Un

Kārkliņš piekrizdams palocīja iesirmo galvu, sacīdams:

«Tas tiesa, jo nu jau aklam skaidrs, ka krieviem nava

nekas padomā pret Vidzemi no šās debesu puses.» —

Jau bija vakars un ceļš griezās iekšā silā, kad izlūki

sadzirdēja tiem jājam pretī kādus jātniekus, kas savā

starpā nikni rājās.
Jātnieku bija divi, viens liels un plecīgs, krietni ierei-

bušu galvu, otrs mazs un žirgts, un veda pavadā trešo,
arīdzan apsegloto zirgu, kam nebija jātnieka. Ma-

zais lamāja visādiem lamu vārdiem, kuram bij nokau-

nējies un pagalam nelaimīgs vaigs.
Trīs ceļiniekus ieraugot, mazais aprima un lielais, no-

slaucījis asaras un degunu, vaicāja stīvu mēli:

«Labie ļaudis, no kurienes nākdami, kurp iedami?»
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Izlūki atkal sāka melst, ka ejot pie svētā Izborskas

Nikolaja, bet nākot no pašas Jeruzālemes.

«Brāl Miška,» tā lielais mazajam sacīja, noņemdams
cepuri: «tie ir svēti vīri, tos vajaga lūgt mūsu tēva

namā.»

Mazais tūliņ nolēca no zirga un dziļi klanīdamies ie-

runājās :

«Svētie ceļinieki, mīļi lūdzam ņemt pie mums nakts-

mājas un neapsmādēt vakariņas mūsu tēva sētā. Kāp
arīdzan tu nost no zirga, brāl Miška, kuņas dēls, lai aug-

stajiem viesiem nav jāskrien kājām līdz mūsu tēva pa-

galmam.»
Nelikdamies daudz lūgties, izlūki kāpa seglos, ja

nakts bija klāt un viņi visu dienu gājuši. Abi krievu

puiši tecēja blakus, pa priekš nobučojuši dragūnam ro-

kas, jo vecais viltnieks Kārkliņš bij tos svētījis pa krie-

vu mācītāju modei, un tāpēc tecētājiem likās esam īsts

Dieva vīrs.

Jau drīz pēc tam abi brāļi atkal iesāka plēsties, un

mazais lielo gānīja, ka brāļa vainas dēļ šim arī šo-

ruden nākšoties palikt vēl bez sievas. —

«Jau viņu ziemu jājām abi dažas reizes uz kādu Iz-

borskas pilsētai tuvu ciemu, kur Miškam iepatikusies

pārlieku smuka meita, vārdā Matrena,» tā lielais stā-

stīja. «Un gribējām to zagt pa vecai krievu ļaužu
modei.»

«Meita pate sen jau ar mieru,» Miška iekrita brālim

valodā, «un tēvs, māte un brāļi tāpat.»
Dzirdot par meitu zagšanu, izlūki noprata, ka puiši ir

vecticībnieki, un lielmutis dragūns, kuram abi krievi pa-

rādīja vislielo cieņu, nu sacīja:
«Tas brangi, mīļie dēli, tā vajaga! Arī svētos rak-

stos lasāms, ka vīrieša cilvēkam nav labi būt vienam.»

«Miška, es dodu tev un tavējai Matrenai jau tagad

savu svētību, bet saki, kāda īsti velna dēļ vēl neesiet

tikuši līdz kāzām?»

«Aiz šī paša velna Griškas un nolādētā šņabja vai-

nas,» Miška bēdīgi atteica, ar dūri draudēdams lielajam



26

brālim: «Lieta tāda, svētie Dieva viri, ka no mūsu cie-

ma līdz Matrenas ciemam ir pa ceļam veseli seši krogi,
un Griška uz šņabi tik kārs, ka bez stāšanās nejaudā ne-

vienam krogam aizjāt garām; tāpēc arī allaž izjājam

pēc pusdienas, lai naktī tiktu galā. Pirmajā sākam, ci-

tos dzeram, tā nekur netiekam, jo Griška piesūcas tik

pilns, ka nejaudā pats zirgā nosēdēt, kur nu vēl uzcelt

seglos manu līgavu. Suns tāds, ne brālis!»

«Dēls Miška,» Kārkliņš pamācīja mazo, kuram bija

turpat klāt raudas: «tādas lietas tak jādara tev pašam:
kurš meitu ceļ seglos, tas cels to arī gultā. Vai arī tur

tev vajadzēs vecākā brāļa par palīgu?»
«To nu gan nē, Dieva vīrs; ar to cēlienu es tikšu galā

viens pats,» tā mazais aši atsacīja un kaunīgs piebMda:
«Tikai tas cēliens seglos man gaužām par grūtu: esmu

padevies tāds pamazāks, rokas īsas un spēka arī nepie-

tiek, jo Matrenai Dievs devis brangas ālavas augumu.»

«Nu, lai tā tava Matrena kāpj seglos pati,» Krauklis

iesmējās, bet Miška no brīnumiem apstājās iet:

«No kuras pasaules malas tad tu, brāl, esi, ka nepa-

zīsti pareizticīgo ļaužu tikumus? Kura godīga meita

tad pati kāps meitu rāvēju seglos? Tad jau būtu ko

smiet veseliem pieciem novadiem.»

«Ja tā, tad Dievs vien zina, vai tu savu Matrenu da-

būsi,» Kārkliņš nožāvādamies sacīja, un silā jau sāka

riet suņi.
«Var gadīties,» tā Miška nopūtās. «Pati Matrena arī

raud un solās ļaut, lai viņu nozogot cits, stiprāks puisis:
šī tak nevarot diezin kuru reizi palikt brāļiem un māsām

par apsmieklu.»
«Būs jāmēģina rītvakar jāt vēl reiz turpu,» tā Miška

sacīja, kad priekšā jau bija nomanāmaaugsta asu stabu

sēta. «Varbūt svētais Nikolajs palīdzēs.»

Zirgiem nosprauslojot pie sētas vārtiem, iekšā atzvie-

dzās vesels rumaku bars.

«Mūsu tēvs zirgu tirgotājs,» Miška teica, piegrūzdams

lielajam brālim pie sāniem. «Nav mājās, aizbrauca uz

Pleskavu ar saviem divdesmit gabaliem. Bet pa to lai-
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ku esam sapirkuši citus, jo cara tētiņa karavīri par zir-

giem tagad labi maksā.»

Miškas izturēšanās un viņa lielā stāstīt steiga pamo-

dināja izlūkos aizdomas, ka abu puišu tēvs un arī tie

paši zirgus nepērk vis, bet gan zog, tak neviens neteica

ne vārda.

legājuši istabā, viņi zemu paklanījās, vispirms svēt-

bildēm, tad saimniecei, sausai sievai ar ļaunu skatu, un

visbeidzot abām tās meitām, kuras turējās mātei aiz

muguras. Sievietes arī paklanījās un Miška teica:

«Māt, atvedām tev ciemiņus! Tie svētceļnieki, izbē-

guši no zviedru gūsta, saģērbdamies jokdaru drānās.»

Sparem gan nepatika, ka Miška viņa zemi sajaucis ar

turku zemi, bet rāties nevarēja, un saimniece, sataisī-

jusi jau laipnāku seju, paklanījās atkal un sacīja:
«Svētie Dieva vīri, ņemiet par labu mūsu nabadzīgo

pajumti un slikto sālmaizi.»

Un turpat nikni sabrēca uz meitām:

«Padauzas, žiglāk nesiet vakariņas!»
Izlūki redzēja gar sienām kārtas bises, lāču šķēpus un

citus ieročus, un Kārkliņš klusi teica Krauklim:

«Kā liekas, te ir nevien zirgu zagļu midzenis, bet arī

slepkavnieku bedre.»

Miška bija aizsteidzies pēc šņabja un skubināja dzert.

Griška vairs nedzēra, teikdams, ka šis dzerot tikai ārpus

mājas. Puisis smagi pūta un Kārkliņa taujāts, kas

vainas, grūši atbildēja, ka viņu spiežot sirdsēsti un ap-

grēkošanās jau septīto reizi pret brāļa mīlestību.

«Dievs piedos,» Kārkliņš mierināja lielo puisi, jau die-

zin kuru šņabja glāzi tukšodams. Bet kāpēc tad jums

jāšus jāt pēc Miškas līgavas? Sagaidiet ziemas ceļu,
ceļat meitu kamanās un vediet dziedādami mājās.»

«Tāds padoms jau nu būtu labs pārlieku,» tā Griška

atteica, «bet Miškam traki gribas apprecēties vēl šoru-

den, un man pret mazo brāli varen mīksta sirds. Ne-

varu atteikt tam puisim, ja uzplijas, un līdz kamanu

ceļam Matrena diezin vai gribēs pagaidīt. Nupat vēl
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nikni lamāja un teica: šai esot vēl citi, par mums labāki

precnieki.»
«Ja gaidām ziemu, tad tam meitietim sirds var palikt

pret Mišku pagalam auksta, un ko tad? Tad Matrenu

mums nozags citi puiši, Miška nomirs no žēlabām un es

tam līdzi. Dieva vīrs, dodi citu padomu.»
Tak dragūnam cits padoms negadījās vairs, jo pats

bij aizmidzis turpat uz galda stūra, nolicis galvu blakus

kāpostu bļodai un sācis smagi krākt.

Krauklis uz leitnanta mājienu pamodināja veco dra-

gūnu un, tencinājuši ar krietnu noraugāšanos pēc krie-

vu parašas par zīmi, ka ciemiņi ēduši un dzēruši līdz

pat kaklam, izlūki vēl reiz zemu paklanījās svētbildēm

un devās pie miera. Un miegs tos apņēma krievu meitu

taisītās cisās.

Ar rīta ausmu vidzemnieki posās ceļā uz Izborsku, līdz

kurai bija laba jūdze, un vecticībnieku saime tos klanī-

damās izvadīja pa savas meža sētas vārtiem.

Tikuši pilsētā, tie redzēja kalmikus, kazākus un stre-

licus, un tāpat divus jaunus pulkus, pa eiropiešu modei

ieģērbtus un apbruņotus labām Lježas bisēm. Viss tir-

gus laukums bija piesiets pilns čerkasu zirgu, bet paši

Dņepras stepju vīri dzīroja pa krogiem, dzerdami uz pa-

rāda un solīdamies krodziniekiem samaksāt ar Vidzemē

vēl iegūstamu laupījumu. Kurš krodznieks nebija ar

mieru tik ilgi pagaidīt, tas drīz varēja dabūt cirtienu,
un troksnis un bļaustīšanās bij visās miesta malās.

Kārkliņš atkal ieminējās par griešanos atpakaļ uz Vid-

zemi, bet leitnants bija ieņēmis prātā krievu lielgabalus,

gribēdams izzināt, cik liels to skaits, vai to starpā ir arī

miezeri un haubices, un cik smagas lodes tie šauj.

Klausīdami virsniekam, izlūki izgāja pa vienam paklī-

ņāt pa krievu miesta malām, iegriezās arī kaimiņu cie-

mos, bet lielgabalu nebij nekur.

Neatraduši meklētos, vīri satikās kādā krogā, netāl no

cietokšņa, kā iepriekš bija norunāts. Tur ieturot azai-

du, Kārkliņš teica leitnantam:
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«Man tā vien liekas, ka lielgabali būs jau savesti pils

pagalmā, un tāpat arī tās lodes un biszāļu mucas.»

Tā runājot, viņi bija sākuši lietāt latvju mēli, pa sa-

vam vecam radumam, jo latviski mācēja gandrīz visi

Alūksnes kareivji un leitnants Spare arī.

Kāds pajauns strelics, netālu no vidzemnieku galda
stāvēdams pie krogus letes un dzerdams savu mēriņu,
bij klausījies un tagad pagriezās uz viņu pusi:

«Hei, ciema ļaudis, kur tad jūsu lācis? Kur tas re-

dzēts, ka lāča dīdītāji staigā apkārt bez sava maizes

devēja?»

Krauklis jau taisījās ko labu atbildēt, lai istrelics ne-

piesietos, bet Kārkliņš, piekusis no staigāšanas, īgns un

iedzēris jau pirms azaida dažus mēriņus, atcirta ņir-
dzīgi un pikti:

«Ak tu, tautiet, par mūsu lāci? Viņš atprasījās uz

trim dienām mežā, savu lāča māti un lāča bērnus aprau-

dzīt. Kad būšot Izborskā, tā piesacīja, lai pasveicinot

viņa brāļa dēlu, ko tagad labprāt darām.» Un piecēlies
no sola, dragūns dziļi paklanījās strelicam.

Citi krievi, kas bija dzirdējuši sarunu, iesāka rēkt,
bet strelics pietvīka un roka tam sniedzās pēc zobena.

«Nesienies kumēdiņu rādītājiem klāt, draugs Jelisej,»
cits un pavecāks strelics smiedamies viņu apsauca.
«Tam tēviņam ir tāda mute, ka to neaizrunāt septi-
ņiem.»

Tad pirmais strelics pateica otram kaut ko pie auss.

Tas uzreiz kļuva nopietns, nāca tuvāk un vaicāja:

«Bet sakait, kādā īsti mēlē jūs nupat runājāt? Pēc

drēbēm vērojot, patiesi tā kā būtu lāču dīdītāji, un tā

tad pareizticīgi ļaudis, lai arī jokdari. Bet jūsu valoda

nupat bij krievu ausīm sveša. No kādas zemes nāk-

dami?»

Leitnants klusēja, nicīgi sakniebis lūpas; komijam no-

drebēja rokas, bet dragūns pataustīja zem svārkiem pa-

slēptās pistoles un smaidīdams atteica:
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«Ak tu, tēvoc, par mūsu valodu? Esam tepat no Pe-

čoru puses un čukni, runājam mūsu pašu, čuknu valodu,
kā visi turienieši.»

Strelicam nostājās ieblakus divi citi, bet jauns zal-

dāts, nākdams no otra stūra, tiem sacīja:
«Čuknu valodu arī es esmu dzirdējis, bet šie vīri ru-

nāja citu mēli.»

'Pirmajam strelicam iegailējās acis; viņš piegāja pie

vidzemnieku galda, cirta uz tā dūri un nikni sauca:

«Pareizticīgie, es jums saku: šie tēviņi ir zviedru iz-

lūki!»

Un uz leitnantu ar pirkstu rādīdams:

«Šis te stīvmuguris, kurš sēž it kā būtu olekti no-

rijis, ir viņu vecākais, varbūt, pat zviedru virsnieks.

Vīri un brāļi, grābsim tos ciet!»

«Jā, jā! Jāved pie vaivadas, lai zinām, kas tie par

putniem,» dažas balsis atsaucās un citi krievi spiedās
tuvāk. Vairs nepasmaidīja neviens, dažiem bij drūmas,
citiem ļaunas sejas.

Vidzemnieki bija un palika rāmi, un Kārkliņš, gribē-
dams lietu vēl par labu griezt, paķēra brandvīna krūku,

pacēla to gaisā un sauca:

«Pareizticīgie karavīri! Lai paliek naids un ķilda! Kas

ir uzticīgs caram Pēterim, lai sadzer ar mani uz viņa
veselībām!»

Krieviem palika laipnāki vaigi un tuvāk stāvošie jau
sniedza dragūnam pretī savus mēriņus. Bet tad viņi
atkal atkāpās soli atpakaļ un tiem nolaidās rokas.

Kārkliņam uzlēcot, arī Krauklis bija piecēlies kājās,
bet Spare palika sēžot, mērodams abus it nicīgu skatu.

Krauklim neviļus saļodzījās ceļgali, atceroties bērnībā

Glikam doto solījumu, ka godam kalpos ķēniņam. Un

paskatījies vēl reiz savā leitnantā, arī Kārkliņš nolaida

roku ar brandavīna krūku, un krievu sejas atkal same-

tās cietasu

«Ak, tādas tās lietas,» teica jauns kazāku sotņiks, no

dibengala pienācis tiem klāt. «Kumēdiņu rādītāji atsa-

kās dzert pašu sauktās veselības pareizticīgo valdnie-
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kam! Cilvēk,» viņš griezās tieši pie Spares, «kas jūs
tāds esat un kur jūsu pase?»

Leitnants, to kazakam uzrunājot, bija piecēlies, bet

klusēja joprojām, nicīgi vērdamies krievam sejā.

Krogus istabā iestājās tik liels klusums, ka bija dzir-

dama tikai satraukto vīru ašā un smagā dvašošana.

«Jūs ciešat klusu? Lāču dīdītājs bez lāča, lūdzu mums

uzdejot kaut ko, pa lāču modei. Jeb varbūt, jūs zviedru

dejas protiet labāk? Nu labi, uzdejojiet tepat mūsu

priekšā zviedru deju! Bet tūliņ, citādi man sprāgs!»
Tā runādams, kazāku virsnieks bija izvilcis aiz jostas

bāztās pistoles un Kraukļu Jānim nolija auksti sviedri,

jo prātā tam bija līgava Marta un negribējās mirt.

Leitnants atkal neatbildēja, asiem skatiem urbdams

sotņiku un neuzmetis acu tā pistolēm.

«Dejo, dejo! Velns lai rauj!» kazāks ierēcās, izšau-

dams klonā turpat pie leitnantakājām, bet ciets un lepns

joprojām bija un palika leitnanta Spares vaigs.

«Dejo, zviedru suns!» kazāks rēca viss sarkans, un

šāva otrreiz leitnantam zem kājām. Un redzēdams, ka

Kārkliņš jau pabāzis zem svārkiem abas rokas, un pa-
sirmās ūsas saspurojušās kā runcim, kad tas saticies

ar suni, arī komijs paslepen satvēra savas pistoles.
Spare bij atbildējis uz kazāka aicinājumu dejot ar

mēmu nievu. Tak ļaut sevi nolamāt tam neatļāva virs-

nieka lepnums un vecas cilts asiņu spīts. Un nebija vēl

izkūpējuši otrā šāviena dūmi, kad kazāks aizstreipuļoja
atmuguriski, ieklupa citu krievu barā, dabūjis sejā dū-

res sitienu.

Spares rokās parādījās pistoles. Kārkliņš izrāva sa-

vas un abi gāja virsū krieviem, kuri kāpās atpakaļ; cits

lādējās, cits klupa bēgdams, un nevien durvīs, arī kroga

logā pazuda dažas muguras.

«Uz priekšu, zēni! Par ķēniņu!» sauca Spare, šaudams

bēgošajā barā, un Krauklis ar Kārkliņu šāva tam līdz.

Un krita seši krievi, krogs palika tukšs, bet izlūki no-

rāva trim kritušajiem viņu zobenus, domādami ar tiem

rokās mesties uz durvju pusi un izcirst sev projām ceļu.



32

Tad durvis plaši atskrēja vaļā un viņās parādījās stre-

licu alebardu platie asmeņi, pret kuriem zobeni nekā ne-

spēja, tikai labas musketes vai pistoles lode. Tā no-

griezts bija bēgšanas ceļš, šaujamiem rīkiem tukši

stobri.

Strelici lādēdamies grasījās gāzties iekšā, bet Kārk-

liņš ar Kraukli paķēra divas, kroga sienai pieslietas un

turpat pamestas musketes un šāva abi reizē. Un atkal

divi krita, citi aizplaka aiz durvju stenderēm, sakrusto-

dami ejai priekšā savas āvas, bet troksnis uz ielas nu

tapa gaužām skaļš.
Tur lamājās, kliedza un skrēja šurpu; norībēja daži

šāvieni, pa logiem tēmēti uz izlūkiem. No griestiem,
kuros lodes atsitās, nobira melni kvēpu putekļi.

Leitnants kodīja lūpas, rokās turēdams krievu zo-

benu:

«Draugi, mēs netiekam ar godu projām; ar negodu

negribam mirt. Parādīsim tiem krievu nelgām, kā cīnās

ķēniņa Kārļa kareivji!»

Viņš pagrāba galdu, aizlika ar to durvis ciet, un Kārk-

liņš pievēla galdam par atbalstu brandvīna mucu; tāpat
ar galdiem un soliem leitnants un komijs aizsprostoja

logu, bet vecais dragūns pa to starpu pielādēja visas

sešas pistoles un abas krievu bises.

Kad tas bija padarīts un krievi patlaban vēl neuzmā-

cās, vīri noņēma cepures un noskaitīja tēvreizi, neizlaiz-

dami no rokām ieročus. Un kad Kārkliņš bija teicis

«amen» un leitnants «par ķēniņu», Spare ar Kraukli no-

tupās ceļos pie durvīm aiz brandvīna mucas, bet Kārk-

liņš logam klāt, un visiem trim bija pa rokai nolikts zo-

bens, rokās pistoles.

Krievu bars ārā sakustējās, nāca durvīm un#logam

klāt, un priekšā liktie galdi un soli sakustējās no ale-

bardu un pīķu grūdieniem. Bet tūdaļ sprāga vaļā izlū-

ku šaujamie un pagalmā dzirdēja vaidot un minot lamu

vārdus, kas izlūkiem bija par zīmi, ka tie vis nava ga-

rām šāvuši.
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Tikko viņi bija beiguši pielādēt, krievi uzmācās no

jauna un atkal tika atsists uzbrukums, bet kādas ale-

bardas smaila grūdiens bij lauzis mucai sānus, un brand-

vīns smirdēdams sāka līt ārā, saslapinādams leitnantam

un komijam ceļgalus.— Ar labi šautām lodēm bija atsi-

sta arī vēl trešā strelicu uzmākšanās. Bet tad izlūki

padzirda, ka ārā brēcin brēc, lai nes klāt salmus:

«Izkvēpināsim zviedru caunas ar uguni!»
Nu dzirdēja daudzus soļus un salmu klēpju šalkšanu,

un bija nomanāms, ka kādi vīri iesāk rīkoties ap kroga

mājas pakšiem, rāpjas pa tiem augšā un uz jumta.
Durvīm tagad neviens neuzmācās; toties jumtā un gar

sienām iesāka sprēgāt, un pēc brītiņa pa šķirbām un

logu nāca iekšā pirmie dūmi.

Tad tieši tobrīd sāka līt lietus un salmi beidza degt.
«Pats velns vai tā kalps Luters palīdz saviem kareiv-

jiem,» strelici ārā lādējās un atkal kūra liesmas. Bet

rudens lietus, sākdams stiprāk līt, lika atkal dzist viņu
kurtai gunij.

Atmetuši kroga dedzināšanu, krievi lūkoja pa cetur-

tam lāgam šturmēt māju, skriedami virsū ar lielu klieg-
šanu. Mājā ielenktie atkal šāva, vēl kādi uzbrucēji

krita, bija dzirdamas lamas un sāpju brēcieni.
Tad spēcīga balss sauca, lai atvelk lielgabalu šurp.

Un to dzirdēdami, trīs vīri salika kopā savas rokas pār
saviem ieročiem, nu nojauzdami, ka tiem nāk to mirša-

nas laiks.

Gaidot lielgabalus, strelici sāka apšaudīt ielenktos, ne-

gribēdami novēlēt kanonieriem izlūku uzveicēju slavu.

Kāda musketes lode sadragāja dragūnam plecu, un ko-

mijam Krauklim nācās viņa vietā stāt pie loga. Kārk-

liņš, pistoli veselajā rokā turēdams, aizvilkās pie leit-

nanta uņ nometās tam blakus brandavīna peļķē:
«Priekš tūlītējas miršanas tas bija par maz, priekš

kārtējas tālāk cīnīšanās par daudz. Bet vēl reiz izšaut

gan jau jaudāšu.»
Ārā krievi tobrīd sacēla gaviļklaigu un ielenktajiem

tā bija zīme, ka atvilkts lielgabals.
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Tā lodes šāviens atsvieda durvīm priekšā aizlikto gal-

du, mucu un abus durvju sargātājus kroga istabas iek-

šienē. Strelici brēkdami un lādēdamies gāzās iekšā.

Krauklis vēl paspēja tiem izšaut pretī savu musketi; tad

dabūja pa galvu belzienu ar alebardas kātu un ap acīm

tam tapa tumšs.

Kraukļu Jānis atžirba uz slapjiem salmiem, ar sasie-

tām rokām un kājām, un visapkārt bija melna tumsa.

Galva sāpēja, likās vēl arvienu noreibuši no āvas kāta

sitiena.

Komijs sakustējās, zem tā nočaukstēja salmi un nakts

melnumā viņš dzirdēja klusu vaidu, tad vēl klusāku

valodu:

«Kārkliņ, Kraukli, vai esiet šeit?»

Runātājam bija leitnanta Spares balss.

«Esmu gan,» Krauklis gausi atsaucās, «bet kur Kārk-

liņš, tā nezinu.»

Leitnants nopūtās un pēc brītiņa teica:

«Tad jau laikam būs beigts. Bij krietns dragūns,

ķēniņam labs karavīrs. Kraukli, nāc tuvāk...»

«Kara kungs, esmu sasiets, bet mēģināšu pie tevis

aizvelties,» tā komijs pateica un aizkūleņoja uz Spares
pusi.

«Draugs,» leitnants teica, «vai tu vēl atceries, kādus

krievu pulkus mēs te redzējām, kādi tiem ieroči, kādi

kompāniju skaits un —,» — Spare piepeši apklusa, kā

krizdams nesamaņā.

«Jā, kungs,» Krauklis sacīja: «viss mūsu redzētais

man zināms; tak par tiem krievu lielgabaliem gan nekā

nemācēšu teikt.»

«Es arī nē,» Spare smagi nopūtās, «bet arī bez tiem

redzētais ir gaužām svarīgs, var ķēniņa lietai nest lielu

labumu. Kraukli, tev jālūko tikt projām uz Vidzemi.»

«Kara kungs, man tak kājas, rokas sasietas un šis te

laikam ir krievu cietums, pie kura durvīm būs likti arī

sargi; kā man gan projām tikt?» komijs runāja, bet

pati valoda par bēgšanu tam izlikās pārlieku jauka.
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«Esmu jau visu nakti par to domājis,» leitnants at-

teica. «Draugs, pamēģini, cik stipri sasietas tavas sai-

tes.»

Krauklis paraustīja roku un kāju valgus, bet virves

bija vītas no labiem krievu kaņepājiem un to saites

sāka vēl nejaukāk griezt locekļus.
«Cietas kā drātis,» — viņš aizelsies sacīja.
«Velies vēl tuvāk un tā, lai roku saites tiek blakus

manējai galvai,» tā Spare mācīja un komijs pēc brītiņa
sajuta, ka virsnieks lūko zobiem pārgrauzt viņa saites.

«Negrib un negrib padoties,» leitnants teica pēc brī-

tiņa un komijs dzirdēja, ka Spare vairākas reizes spļauj
tumsā, lūkodams izspļaut kaņepāju spaļus.

«Pag, mēģināsim vēl,» viņš sacīja, no jauna sākdams

grauzt valgus un Krauklis beidzot juta, ka tā roku sa-

sējums metās slābanāks.

Abiem pūloties, leitnantam ar zobiem un komijam

sprindzinot visas roku cīpslas, Krauklis beidzot kļuva
brīvs un, atraisījis savējo kāju saites, steidzās atbrīvot

leitnanta rokas, gribēja jau ķerties pie kājām, kad

Spare ieminējās:
«Lai paliek, draugs. Bēdzējs es tāpat nebūšu, jo ma-

nim lauzti abu kāju lieli. Gan jau tu arī viens aiznesīsi

mūsu vēstis majoram Tīlam, majors pavēstīs ķēniņam.
Tagad tik gudrosim, kā tev tikt laukā.»

«Kara kungs, es nezinu nekāda padoma,» Krauklis

atteica, valdīdams raudas, jo viņam bija lepnā vīra žēl.

Spare, brītiņu padomājis, sacīja:
«Priekš kāda laiciņa pie durvīm nomainījās sargi. Cik

matīju, tur tagad viens pats krievs. Palūko piedauzīt

pie durvīm, bet gan no apakšas un ar galvu, lai domā,

ka mums joprojām rokas sasietas. Vajaga iemānīt to

vīru iekšā.»

Krauklis saprata un sāka klauvēt. Sargs rūkdams

beidzot pienāca un lamādamies ievaicājās:
«Velni nolādētie, kā vajaga?»

«Dzert,» komijs vaidēja.
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«Gan vaivada bendes jūs, zviedru suņi, rīt dzirdinās

ar kausētu svinu,» sargs atbrēca un gāja projām.

«Draugs, pagaidi,» Krauklis sacīja stiprā balsī:

«mums ir nauda; to visu atdosim par ūdens malku.»

Sargs atgriezās un abi gūstekņi dzirdēja, ka tas sāka

rīkoties aiz durvīm ap aizšautni. Tad tās līdz pusei pa-

vērās un kļuva pagaišs. Sargam bij rokā lukturis.

«Dod nu to naudu šurp, bet žigli,» krievs strupi no-

rūca, iebāzdams pinkaino galvu. Tas bija strelics, ar

āvu bruņojies, un pie sāniem tam nožvakstēja zobens.

«Ar sasietām rokām es tak nevaru tev dot naudu,» tā

komijs vaidēja, gulēdams salmos un brīvās rokas slēp-
dams kā sasietas aiz muguras. — «Nāc un ņem pats;

man maciņš noglabāts kreisajā padusē.»
«Lai tevi velns!» Sargs īgni nospļāvās: «bij man to

zināt agrāk, kad jūs nesa šurpu.»
Vīrs šaubīgi vēl paskatījās Krauklī, tad leitnantā, bei-

dzot noticēja un nāca iekšā, nolicis lukturi uz grīdas,
āvu pie sienas piesliedams. Tad šņākdams, smirdēdams

pēc ķiplokiem un šņabja, viņš noliecās pār komiju:
«Tu teici kreisajā —?»

Vīrs nepaguva izrunāt, jo Krauklis sagrāba to abām

rokām, nosvieda salmos, parāva sev apakšā un tad no

muguras puses sažņaudza kaklu. Sargs nokrācās un

beidza kārpīt salmus, un Kraukļu Jānis cēlās kājās,

smagi dvašodams.

«Labi padarīts,» Spare teica, vērojis īso cīniņu. «Tavs

tēvs laikam ir kalējs?»

«Nē, kungs, arāju ļaužu,» puisis atteica, sviedrus no

pieres slaucīdams.

«Jā, arī arāju ļaudīm mēdz būt dzelzs pirksti,» Spare

domīgi novilka; «bet tagad ieģērbies tā krieva svārkos,
apjozies ar tā zobenu un ej. Gan Dievs tev palīdzēs.»

«Un tu, kara kungs?» komijam paspruka.

«Es palikšu tepat, gaidīšu rītu un krievu vaivadas

bendes. Ko gan citu bez kājām varu darīt?» Spare mie-

rīgi noteica. «Kad tiksi Alūksnē, pasaki majoram, lai
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aizlaiž vēsti manai mātei uz Dalekarliju, ka dēls miris

par ķēniņu. Un nu ar Dievu, draugs.»
Krauklis paspieda sasietās rokas, darīja kā bija

mācīts un vesels izkļuva no cietuma, tāpat no krievu

pils, pie kuras vārtiem snauda sargi.
Tie noticēja Kraukļa teicienam, ka esot no dienesta

brīvs un gribot aiziet uz pilsētu meitās. —

Nakts bija patumša ar zvaigžņu margošanu, bet bez

mēness, no kam komijs sprieda, ka ir jau visai vēls.

Maldīdamies pa dubļainām un melnām miesta ielām,

viņš pēdīgi tika uz lielceļa, kas gāja no Izborskas uz

vakariem. Un sāka naigi iet, jo līdz Vidzemes malai

bija vēl labs gājums.

Ceļš liecās gar kādu krogu, kurā dzirdēja vēl rēcam

vēlus dzērājus. Stadulas galā pie slitas bija piesieti
trīs apsedloti zirgi un pie tiem tumsā manāms neliels

vīrs. Otrs, par viņu daudz lielāks augumā gulēja pa-

klupis un grēma.
«Griška tu, kuņas dēls, ne brālis,» tā mazais raudāja,

«šī tak ir pēdējā reize, — Matrenas tētiņš mūs solījās

ar suņiem aizrīdīt, ja arī šonakt nekas neiznāks.»

«Miška, vai?» Krauklim paspruka pār lūpām un ma-

zais krievu puisis nāca klāt.
«Tas tu, jaunākais Dieva vīrs?» puisis priecīgi teica,

ar piedurkni rausdams no acīm asaras, un tūlīt sāka at-

kal gausties:

«Griška, pagāns, ir atkal šņabja pilns. Piedzērās, te-

pat pakrita, kaut Matrenas tēva mājas deguna galā. Ko

gan tas līdz? Zini pats, ka es viens netieku ar to sievas

zagšanas lietu galā. Ak, posts un bēdas! Bet saki, kur

tad tie divi, un kā tu šeitan viens gadījies?»
«Vecais ar garo aizgāja uz Pleskavu,» tā komijs mel-

sa, «bet man ir darīšanas šinī pusē.»

Miška piepeši palēcās uz augšu, balsī tam ieskanējās

gaviļprieks:
«Zinu, zinu! Nemaz pats nestāsti! Nu, saki jel, vai

Nikolajs nav varens brīnumdaris? Tikko pēc jūsu aiz-

iešanas, vakarrīt aizdedzu tam svētam vīram svecīti,
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lai apžēlo un palīdz tikt pie sievas. Nu redzi, ka viņš
tūdaļ klausa, tevi tūliņ sūtījis!»

«Kurp tad?» Krauklis iesāka stomīties.

«Nu neizliecies, brālīt, nemoci manu dvēseli! Kur tad

citur, kā manim palīgā, lai varu reiz uzdabūt savu Mat-

renu zirga mugurā! Nupat būs labi, Dieva vārds!»

Krauklis lūkoja aizbildināties, ka šim esot steidzīgi
ejams pašam savs ceļš, bet Miška neatlaidās, sāka rau-

dāt, jau pilnā balsī kaukt. Komijs sabaidījās, ka nu

var iznākt laukā arī citi krogus dzērāji un starp tiem

kāds gadīties, kas vakar bijis Izborskā; un nolēma iet

krievu puisim līdz, bet ceļā lūkot no tā aizbēgt.

Vispirms viņi ievilka pagalam jau pilno Grišku sta-

dulā, lai puisi nesaplēstu vilki; tad kāpa brāļu zirgos un

līgavas Matrenas vešanai domātais rikšoja pavadā tiem

pakaļ. —

Patiesi, turpat netālu bij vientuļš ciemats, ar asu

stabu sētu visapkārt un pie tā mazā lejā pirts. Tai jā-

jot klātu, Miška pateica, kas viņiem ar Matrenu aizva-

kar norunāts:

Šī ar mazo māsu atnākšot pērties pēc visiem citiem

mājiniekiem. Ja nu es tiešām esot vīrs, ne kucēns, lai

tad mēģinot savu laimi pēdējo reiz. —

Patiesi, aiz lūkas vēl bija nomanāma uguns, kad abi

piejāja un apturēja zirgus. Un tūdaļ no pirtiņas at-

skanēja pikta sievietes balss:

«Miška, vai tu?»

«Jā gan,» puisis, priecīgi atsaucās.

«Nāc iekšā, suņa bērns, un dari, kas tev darāms!

Malka beidzās un mums ar Teklu drīz sāks salt.»

«Tūliņ!» Miška nolēca no zirga un paņēma no līgavas

kumeļa muguras kaut ko lielu un melnu.

«Kas tev tur?» Krauklis vaicāja.
«Tas kažoks, kas tad cits? Meita no pirts tak jāzog

vienā kreklā,» — un gāja braši iekšā, pirtī tūdaļ iespie-

dzās divu meitu balsis kā lielās bailēs.

Pēc brītiņa Miška jau nāca atpakaļ, aiz rokas vilk-

dams līdzi kažokā ģērbtas lielas meitas augumu. Tā



39

stīvējās kā pretim turēdamās, vaimanāja un smējās

reizē, turpat lādēja:

«Miška, tu turks, ne cilvēks! Vai nevarēji paņemt
līdz vaļenkas? Naktī tik tālu jājot man vēl nosals ba-

sās kājas!»

«Ir, ir!» Miška aizelsies atteica.

«Vai, Dieviņ, nu mani ved prom, pie gluži svešiem

ļaudīm! Nu es būšu bez tētiņa, bez māmiņas,» Matrena

atkal vaidēja, kad Miška bija ar to aizticis līdz zirgiem.
Krauklis tam palīdzēja uzcelt brango meitu līgavas

rumakā, kur tā žigli apāva kājas, nosēdās pa vīriešu

modei sedlos un uzsauca pirts durvīs stāvošajai maza-

jai māsai:

«Tekla, nu tu vari sākt kliegt.»
Meitene laida vaļā traku brēcienu un gaudodama aiz-

stiepās uz sētas pusi,— baltais krekls tumsā nozibēja vien.

«Ļautiņi, palīgā! Nupat aizved Matrenu, mīļo mā-

siņu! Glābiet, palīgā!»
«Lai pabrēc vien. Tas labi un tā klājas,» Miška ko-

mijam teica, saņemdams sava zirga pavadu. «Vecais

velns» — tā viņš godāja savu nākamo sievas tēvu —

«ar dēliem pajās smukuma pēc kādu gabalu mums pakaļ,
tad griezīs atpakaļ.»

Visi trīs sākumā palaida zirgus auļos, tad sāka rik-

šos jāt. —

Zvaigznes jau bija iesākušas dzist, kad Miška ar Mat-

renu grieza savus zirgus nost no lielceļa.
«Dieva vīrs, tūliņ būsim mājās !»

«Pagaidi, draugs,» te Krauklis apturēja savējo:
«mans ceļš iet pavisam uz citu pusi, un labprāt gribētu

turp tikt jāšus, ne kājām.» —

«Ak, tu gribi to zirgu tālāk jāt — ? Draudziņ, jāj
vesels! Gan mēs ar Grišku nozagsim citu argamaku,»
Miška smējās. Un tencinājuši abi ar Matrenu Krauk-

lim pulka reižu, tie uzlūdza viņu par sava pirmā dēla

krusttēvu un aizjāja uz savu meža sētu.

Izlūks jāja tālāk pret vakariem un debesis aiz viņa
gausi metās gaišas.
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V.

Krauklis pārkļuva pāri robežai pa meža ceļiem. Pie-

vakarē jau bija Alūksnē un Tīls, to vienu redzēdams,

nopūtās, teica īsi:

«Lai Dievs mielo to divu krietnu vīru dvēseles.

Draugs, stāsti!»

«Un Krauklis stāstīja, kā viņiem izlūkos bij gājis, un

kāds pie robežas stāv sapulcināts krievu karaspēks.

Tīls klausījās, atspiedis rokās galvu, pie komandanta

galda sēdēdams. Tad piecēlās, pienāca klāt:

«Tagad ej mazliet atpūsties no garā ceļa. Ar vakara

krēslu tev jājāj tālāk.»

«Kurp tad, kara kungs?» komijs žēli vaicāja. «Paši

tak viņdien sacījāt: kad es pārnākšot atpakaļ sveiks un

vesels, tad varēšot dzert man un Martai kāzas.»

Tīls cieši paskatījās jauneklī.

«Vai tad es tagad saku, ka nedzersim? Tev tikai jā-

aizjāj pie ķēniņa ar ziņojumu, jāizstāsta viņam viss, ko

redzēji Krievzemē. Pēc varēsi jāt atpakaļ. Un tad —»

«Tad, kara kungs?»

«Tad dzersim kāzas,» majors paskaidroja, un atkal

kļuva drūms :

«Ej, puis, satiecies ar savu Martu, vai vislabākais

guli maķenīt: no Alūksnes līdz Rūjienai garš jājiens.»

«Majora kungs viņdien tak teica, ka ķēniņš esot Pēr-

navā.» —

«Nē, tagad viņš būs tuvāk. Uz Rūjienu no Rīgas pu-

ses nāk Velinga jātnieki, lai savienotos ar ķēniņa atves-

tajiem pulkiem. Rūjienā tām visām reģimentēm no-

likta lielā parāde.»
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Krauklim no Martas šķiroties prāvesta Glika muižas

kalpoņu kambarī, abiem smaidīja lūpas, acis smēja, jo
abi ticēja, ka šķiras tikai uz īsu laiku.

«Gaidi mani, sirdsmīļā! Ilgākais pēc nedēļas būšu

atpakaļ. Varbūt, jau pēc dienām piecām, jo manam

krievu dūkanajam varen žiglas kājas.»
Tad Kraukļu Jānis samija ar Martu gredzeniem, ko

pirmo reizi šķiroties nebij paspējuši darīt. Martai tika

Rēbindera dāvātais zelta gredzens, Jānim sudraba gre-

dzentiņš ar mazu zaļu akmeni, ko Martai bija iesvētā-

mā dienā devusi Glika cienmāte, un puisis, to sev pirkstā

uzmaucis, spieda pie lūpām.

«Gaidi, Mārtiņ.» —

Līgavai acis blāzmoja un dega:
«Jāj labi žigli pie kēnina, pie manis vēl žiglāki atpa-

kaļ!»
Vēlreiz to lūpas satikās, smaidot un skūpstus mijot,

un abiem šķita: īss bezgala būs šis šķiršanās laiks.

Ar Tīla dotu rakstu, aizbāztu aiz svārku piedurknes

atloka, Kraukļu Jānis vēlu vakara tumsā izjāja no

Alūksnes, un ceļā brītiņu iegriezās tēva mājās.

Dabūjis zināt, kurp tā dēlu majors sūtījis, vecais

Krauklis, jau sirms un līks, bet plecos plats un milzīgs,

pacēla augšup asarainās acis:

«Dievs lai svētī mūszemes jauno kungu! Priekš dau-

dzām vasarām, vēl būdams tekainītis un tikko runāt mā-

cēdams, viņš aizlūdza pār mani pie vecā ķēniņa.»
Dēls noskūpstīja tēvam roku un atvadījies no mātes

un brāļa Matīsa, sēdās atkal savējā kumeļā, to griez-
dams uz rietu pusi.

Ašs un mundrs bija krievu Miškas gādātais zirgs:
otrā vakarā Kraukļu Jānis jau bija aiz Gaujienas; rīta

agrumā jāja tālāk, pēc Valkas miestā pārgulētas nakts.

Pēc brokasta laika aiz tā palika milzīgie Ērģemes sili.
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Vairs nebij tālu Rūjas pils, pār mežu galiem sare-

dzams tās baznīctorņa gailis.

Ceļš bij pilns jātnieku, tie arī jāja uz to debess pusi,

steigdamies pakaļ savu eskadronu standartiem, kas plan-

dīja dragūnu priekšgalā zeltaini zili. Kraukļa rumaks

tiecās skriet blakus karavīru kumeļiem un zviegdams

saslējās, kad pavadu rāva jātnieka roka. Un pasirmais

kapteinis smiedamies ieteica Krauklim mest pulkam ap-
kārt līkumu, ja negribot, lai to šepat uz vietas ieskaita

ķēniņa maizē un dienestā.

Krauklis tencināja, paceldams cepuri, un virsnieks

tam prasīja:

«Draugs, kurp jādams tik brašā rumakā?»

«No Alūksnes, ar kara vēstīm ķēniņam,» jātnieks
teica un grieza zirgu uz sānceļa. —

No lielā ceļa Kraukli drīz šķīra gaiša bērzu birzs, ku-

ras kokiem vēl gluži nebij nobirušas lapas.
Aiz birztalas bija pļava, tās vidū upīte un divi jāt-

nieki pārmīšus lecināja viņai pāri savus zirgus.
Viens kumeļš slaidi lēca, otrs šad un tad dižojās un

tikai ar piešiem bija trencams pāri. Tak jātnieks neat-

laidās, dzina vēl un vēl, un pēkšņi lēcot, vīram nokrita

cepure, ko straume tūliņ sāka nest uz leju.

Kraukļu Jānim tobrīd bij līksma sirds; pats tas lun-

kans kā noras bērzs un dūkanajam kājās brieža žiglums.
Bez piešu piesitiena zirgs šāvās pakaļ svešā cepurei un,

rumakam lēcot pār upi, Jānis izcēla samirkušo cepuri

no ūdens, tikai tāpat sedlos pieliecies. Tad grieza apkārt

kumeļu un jāja svešajiem klāt.

Abi tam likās esam karavīru kārtas, abi nesa pie sā-

niem garus zobenus; viens bija patukls vīrs, uzrautu

degunu, lepnām acīm un biezu apakšlūpu. Ap svārku

piedurkņu galiem un tāpat ap apkakli viņam bij baltas

mežģines un paši svārki koši raibi. Par spīti visam

miesas brangumam, greznais kungs bij paturējis parū-

kotā galvā savu cepuri ar zelta malām.

Otrs svešais bija pavisam vēl jauniņš un tik tievs, kā

mācībā vēl nebijusi meitene. Tam bija pagarš deguns,
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stāva piere un lielas zilas acis, kas likās redzam visam

cauri, pie kā vien pakavējās skats. Vaigi bij vēju no-

pūsti, bet pašreiz notvīkuši, laikam par to pašu ūdenī

iekritušo cepuri, — tās neapsegtos gaišcirtainos matus

jaunajam viegli purināja dzestrais rudens vējš.

Šauros zēna plecus sedza prasts un zils zviedru zaldātu

svārks, un Jānim iesākumā likās, ka svešie būs virsnieks

ar ziņnesi. Tak abi turējās viens pret otru ar lielu cieņu,
un arī jaunā svārkiem bija apzeltītas pogas, zobenam

tāpat zeltīts spals.

Pietvīkumam gaistot no jaunā vaigiem, kuru galos

varēja matīt dažas baku rētas, tēraudzilās acis tam

jautri iegailējās, jo koši ģērbies tuklais zēnam kaut ko

teica, Krauklim pagalam svešā mēlē, bet uz to rādīdams.

«Varens zirgs un brašs jātnieks,» jaunais to uzslavēja

vāciski, bet pasmiedamies purināja galvu, kad Krauk-

lis gribēja tam pasniegt viņa zaudēto.

«Paldies tev, draugs, bet kurš gan cilvēks liks galvā

slapju cepuri?»

Jānis to dzirdot samulsa, bet resnais noņēma no gal-

vas savu grezno un paklanīdamies to sniedza zilacainam

zēnam.

Jauneklis pasmaidīja, otrreiz purināja galvu un kaut

ko atteica tai pašā, Krauklim nezināmu ļaužu mēlē.

Un Jānim izlikās, ka jaunais atsakās ņemt resnā vīra

cepuri, to turēdams par daudz košu priekš savām pras-

tām drānām.

Aiz birzs skanīgi sasaucās zviedru dragūnu taures.

Dziedādams, bet aiz kokiem nesaredzams, tur jāja ga-

rām Velinga karaspēks, un zilacainais skatījās uz ceļa

pusi. Laikam arī viņam drīz vajaga sākt drasēt citu

ķēniņa jātnieku pulkā, Kraukls nodomāja: bet kā gan

karavīrs rādīsies ķēniņam bez cepures?

«Varbūt kungam nebūtu gluži smādējama mana ce-

pure,» viņš ierunājās, noņemdams savējo, un zēns tūdaļ
izstiepa roku.
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«Paldies,» viņš jautri atteica, «mēs laikam tiksim

draugi, ka mijām cepurēm. Saki man, kā tu tiki tik

staltā rumakā un kurp tu jādams?»
«šo zirgu iemantoju Krievzemē,» Krauklis atteica:

«jāju no Alūksnes ar kara lietu vēstīm pie ķēniņa.»
Zēna seja palika nopietna un mazliet satumsa tam

acis.

«Tu biji Krievzemē?» viņš prasīja. «Kā izlūks?»

«Jā gan. Gājām turpu trīs vīri, majora Tīla sūtīti.

Tie divi krita, es vien izglābos, tiku pie zirga, pārjāju
Vidzemē —», bet zēns jau grieza savu rumaku uz ceļa
pusi un tuklais tam sekoja.

«Rūjienā tiksimies!» Zilacainais vēl uzsauca Jānim

pār plecu un pazuda aiz birzs. —

lejājis Rūjienā, Kraukļu Jānis iesāka miesta ļaudis
iztaujāt, kur ķēniņš, bet neviens nekā nezināja stāstīt;
tik gaudās vien, ka Visi nami esot pilni karavīru un rīt

vai parīt atnākšot vēl jaunas reģimentes no Pērnavas.

Tad Jānis lūkoja parunāties ar jātniekiem, bet tie vai

visi bija somi un spļāva vien, kad komijs tiem ko vai-

cāja latviešu, igauņu, tāpat vācu, pat zviedru mēlē. Tad

beidzot gadījās pasirms kaprālis, kas teica:

«Ķēniņš tik vakar vēlu atjāja no jūras, kopā ar lielo

ģenerāli Rēnšeldu; pa nakti pārgulēja mācītāja muižā.

Šodien ap launaga laiku visiem šeit sanākušiem pulkiem,
baznīcas lakuumā aiz miesta, būs parāde. Jāj turp un

gaidi, ja tev kāda darīšana pie ķēniņa. Bet vai tiksi pie

tā, Dievs zina; jaunais mēdz vismīļāk sēdēt zirga mu-

gurā, nevis krēslā, kā vecais: tas visu mūžu rakās savos

valdīšanas lietu papīros.» —

Kraukļu Jānim palika bēdīgs prāts un kaprālis to

mierinādams teica:

«Parādē tu ķēniņu redzēsi gan droši: es kalpoju zem

standarta jau trīsdesmit divus gadus, bet vēl neesmu

pieredzējis, ka ķēniņa parāde būtu notikusi bez ķēniņa.»
Vēl bija pusdienas stunda, līdz launagam labs laiciņš,

dūkanajam tā tārba tukša jau no Valkas, un pats Jānis

ēdis tik vakar. Pie kāda kroga apstājies, viņš nopirka
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zirgam auzas, sev pasūtīja speķa maizi ar alu un iebau-
dīdams sāka triekt ar krodzinieku, kurš bija varen ru-

nīgs vīrs.

Tas stāstīja, ka zaldāti šorīt dzēruši viņa alu lielā

barā, bet nesen visi aizgājuši stāties savu švadronu un

kompāniju rindās. — Kroga istabā bija tikai divi saim-

niektēvi, pa rūjieniešu modei ģērbušies, un runāja par

jauno un veco ķēniņu. —

«Jā, bija gan varens vīrs,» jaunākais saimnieks no-

pūtās: «nevien kungiem, arī spokiem negriezis ceļu!»
«Vai Dieviņ,» vecais iesaucās: «tavu drošu vīru! Man

sviedri tek jau dienas laikā, kad jābrauc garām kap-
sētai.»

«Tev, ne jau ķēniņam! Man brāļa dēls viņugad bija

Stukolmā; tur dzirdējis, ka vecais ķēniņš reiz pašā
pusnaktī un viens pats izvajājis spoku baru, kad mošķi
sākuši par daudz jau ņemties lielajā pils zālē.» —

«Pastāsti nu,» Krauklis ierunājās.

«Ķēniņš tad bijis jau smagi slims,» jaunākais saim-

nieks sāka stāstīt, «bet no valsts darbiem neatstājies,

strādājis ikdienas līdz pusnaktij. Tovakar sēdējis ar

kādiem kambarkungiem pie krāsns, apspriezdamies, kā

padarīt brīvus no muižu varas arī vēl tos Vidzemes

zemniekus, kuri pēc lielas kungu papīru pārbaudīšanas

palikuši zem junkuriem. Sprieduši un gudrojuši; te

kungi paliek klusi un sāk skatīties logā. Paskatās arī

ķēniņš, redz: lielā pils zāle, aiz pagalma un pavisam
otrā pils galā, nu izskatās gaiša kā lielos svētkos. Sā-

kumā ķēniņš satrūcies, jo domājis, ka tur būs notikusi

kāda nelaime ar uguni; tad ieskatījies labāk un redzē-

jis, ka tas pavisam savāds spožums. Nu sapratis, ka

vairs nav labi: tā zāle kopš ķēniņienes bērēm bijusi aiz-

slēgta un, tā tad skaidrs, ka tur sanākuši pavisam citi

ciemiņi.»
«Vaidie, vaidie,» vecākais saimnieks vaidēja. «Šķobās

tēv, nestāsti tik briesmīgas lietas.»

Krodzinieks pamāja vecajam klusēt.
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«Ķēniņš sūta vienu kambarkungu pēc zāles atslēgas,
otru sūta palūkot pa atslēgas caurumu, kas īsti zālē no-

tiek. Lūkotājs atskrien bāls: zāles sienas apsistas ar

melnu drēbi, it visos lukturos sadegtas melnas bēru sve-

ces, un pati zāle pilna miroņu! Pa to laiku atnesta arī

atslēga. Ķēniņš piecēlies un gājis pats lūkot; kungi dre-

bēdami šim pakaļ, un sulainis ar sveci līdz. Kambar-

kungam trīc bikses un rokas, viņš nevar trāpīt atslēgu
tās caurumā. Ķēniņš izrauj šim atslēgu un atslēdz pats,

sper kāju durvīs, ka nodārd visa pils, iet iekšā un kungi
drebinādamies tam pakaļ. Skatās : viss tā, kā tas kam-

barkungs stāstījis: gar sienām sastājuši miroņi, zal-

dātu drēbēs ģērbušies; daži it kā turētu rokās ieročus,
citi karogus, bet viss tādākā melnā miglā, kurā skaidri

redz tikai sveču gunis un sarkanas ugunis miroņu acu

dobumos.

Tad viņā galā atdarījušās citas durvis un astoņi mi-

roņi, virsnieku drānās ģērbušies, ienesuši iekšā vaļēju
zārku, to nolikdami zāles vidū. Zārkā gulējis mironis,
zilos zaldāta svārkos, garos jātnieku zābakos un garu

zobenu starp kājām. Uz krūtīm tam bijis nolikts ķēniņa
kronis, galva kaila un deniņos redzams liels, lodes iešauts

caurums, apsalis asinīm.

Miroņi noliekuši zārka priekšā līdz zemei savus karo-

gus un ieročus, bet asinis ap nošautā rētu sākušas atkal

čūlāt, tecējušas uz grīdas un tālāk, uz durvīm. Ķēniņš

pagājies uz spoku un zārka pusi, un skaļā balsī sacījis:
Kas jūs arī būtu, pavēlu jums Dieva tā Kunga vārdā

teikt, ko te darait, manā namā ?

Un viens no spokiem kapa balsī atteicis:

Zemnieku ķēniņ Kārli no Vazās cilts! Mēs šeitan

stāvam ap tava nama pēdējo atvasi, sauktu par kara-

vīru ķēniņu un kritušu no nodevēja lodes. Bet kad šīs

lietas īsti notiks, tas mums nav ļauts tev teikt. —

Pēc tam lēni nodzisuši spoku aizdegtie lukturi, melnā

drēbe izgaisusi no zāles sienām, pati zāle palikusi atkal

tumša un tukša. Ķēniņš ar kambarkungiem atgriezies
savā istabā pie krāsns un tikai tur pamanījis, ka uz
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viņa kurpēm bijuši asins traipi: tās samirkušas zālē re-

dzētā miroņa asinīs.»

Šķobās tēvs bija pabeidzis savu stāstu un vecais saim-

nieks meta krustu:

«Lai Dievs mūs visus pasargā no velna varas un no

kungu dusmām, bet visvairāk lai sargā jauno ķēniņu!
Ir bieži piedzīvots, ka ienaids, kas vērsies pret tēvu, vē-

lāk vēršas pret dēlu. Un kungiem jau sen bija uz veco

ķēniņu tas visniknākais naids.»

«Ko kungu naids spēj tādam padarīt, kas pašu lāci

veic ar nazi?» iesaucās krodzinieks, sākdams stāstīt, ka

kara vēsts aizsniegusi jauno ķēniņu lāču medībās.

Tieši tobrīd kaut kur tuvu iesāka taurēt kara taures,

rībēja musketieru bungu dārds.

«Ķēniņa parāde,» noteica krodzinieks, un Kraukļu Jā-

nis izsteidzās pa durvīm, uzlēca dūkanajam mugurā; un

rumaks pats no sevis stiepās uz to pusi, no kuras bija
sadzirdama kara mūzika.

Ceļu uz baznīcu un tās laukumu bij aizsprostojis zem-

nieku un miesta ļaužu bars, kam kumeļš zviegdams

spiedās cauri un tik ar mokām bija savaldāms, kad jāt-
nieka un zirga priekšā pavērās karavīru ceļš. —-

Patlaban gāja garām kājnieki, musketes turēdami

stāvslietas pie pleca, un platu marša soli spēra vīru kā-

jas, tikko nomērojušas ceļu no Pērnavas un tajā sabrau-

kušiem kuģiem līdz Rūjienai. Cietā rakstā ietu

tūkstošu vīru soļu dunējums bija kā veseru dimdoņa

siena laika rītā, kad visās sētās sāk placināt izkaptis.
Nāves pļaujai jau gatavi, tur aizlīgoja vīru galvām pāri
celtie šauteņu stobri, bet karodznieku roku veikli plan-
dītie kompāniju karogi tinās ciet un pletās vaļā. Un

jaunekļiem un vīriem, kas stāvēja abās pusēs Kraukļa

dūkanam, acīs un sejās bij atmirdzējis veco karogu un

to slavas atspīdums.
Aiz musketieru bataljoniem jāja vieglos rikšos Velin-

ga dragūni, ar sakšiem un leišiem pavasarī un vasarā

jau kautiņos tikušies stipri somu vīri, vilkādas cepurēs

un garos, pāri ceļiem zābakos, stūrainām sejām, platiem
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pleciem un gariem zobeniem, kuru asmeņi, rudens saulē

gaiši zalgodami, izskatījās kā balti, nikno cirtēju ple-
ciem pieglausti zibeņi.

Švadrons aiz švadrona, tie jāja garām, zemei nodre-

bot. Un zobeni zibēja, laisti salūtam, standarti plīvoja

un liecās, sveicot pie baznīcas kāpnēm sajājušos kara

vadoņus, kuru vidū, pēc kaprāļa teikas, vajadzēja būt

arī jaunajam ķēniņam. Tak aiz standarta plīvošanas un

zobenu sila tur nekas nebij skaidri saskatāms; tik zirgu

galvas un zeltšūtas cepures, kas sveicinādamas pacēlās
ik reiz gaisā, kad nesa garām kādu karogu.

Atkal tuvojās kājinieku pulks, un dragūnu un tā gā-

jiena atstarpā Krauklis uz mirkli varēja ciešāk verot

ģenerāļu pulciņu.
Tur bija pavisam septiņi jātnieki, vairāk bargi pus-

mūža vīri, divi starp tiem spožās krūšu bruņās; un vi-

siem priekšā tas pats zilacainais zēns, vienkāršos zal-

dāta svārkos, ar kuru Krauklis šorīt bija saticies aiz

miesta un mijis cepurēm. —

Patiesi, Kraukļu Jāņa melnā trejstūrene vēl bija zē-

nam galvā, bet zem tās it kā cita seja, citādi zibošs acu

skats.

Tik tēraudains mirdzums tagad bija šais skatos, ka

Kraukļu Jānim rokas pašas no sevis salikās kā lūgša-
nai ap nost noņemto cepuri, kuras devējā nu viņš bija

pazinis jauno ķēniņu. —

Starp kara lielkungiem, kuri turējās savos zirgos ķē-
niņam mazliet iepakaļ, bija arī patuklais vīrs, raibajiem
svārkiem pāri aplicies krūšu bruņas. Un resnajam un

citiem stāvot baznīcas mestajā ēnā, vienīgi ķēniņu aiz-

sniedza pēcpusdienas saules stari, un zeltīja tam galvu,

tāpat plecus ar savu spožumu.

Jau bija aizgājušas garām visas musketieru kompāni-

jas, dārdēdami brauca lielgabali; parāde bija turpat galā,
bet Kraukļu Jānis vēl arvienu sēdēja zirgā, salicis rokas

ap ķēniņa atstāto cepuri un nespēdams vērst skatus nost

no viņa sejas.
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Ķēniņš piecēlās sedlos, laida ašu skatu pāri skatītāju

pulkam, un valdnieka un Kraukļa acis uz mirkli satikās.

Ķēniņš kaut ko sacīja tuklajam, pagriezies atpakaļ; tad

pamāja Krauklim ar galvu, un Jānis, atcerējies, ka at-

jājis ar kara vēstīm, jāja klāt valdiniekam, nokāpdams
tā priekšā no zirga.

«Draugs, dod šurp to savu Alūksnes grāmatu!» Bet

neatplēsis Tīla vēstuli vaļā, ķēniņš to deva tuklajam un

Jānim atkal izlikās, ka tēraudzilo acu skats tam spiežas
cauri.

«Nepazīdams sava ķēniņa, tu tam atdevi cepuri,» vald-

nieks teica, un lūpas viegli smaidīja, bet skatos dega
tas pats draudzīgais un cietais zilums. «Ko atdotu tu

viņam tagad, to pazinis?»
«Savu galvu, kungs un ķēniņ,» Krauklis atteica, no-

liekdamies jo zemu valdnieka sedlu kāpšļa priekšā.
Kā nākdama no lielas augšas, atskanēja ķēniņa balss:

«Un sirdi?»

«žēlīgais valdniek, tā atdota man saderētai meitenei,»

Krauklis nosarkdams sacīja.
«īstam karavīram tā līgava ir krietns zobens,» ķēniņš

teica, un Krauklis matīja tā balsī it kā nepatiku. «Kas

kaujā cirzdams skatās atpakaļ, tas dažreiz aizcērt ga-

rām.»

«Rēnšeld,» ķēniņš pagriezās sedlos uz paresnā ģene-

rāļa pusi: «ko raksta mums tas majors no Alūksnes?»

Rēnšelds padzina savu rumaku uz priekšu, īsi pa-

stāstīja par izlūku gājienu un tajā gūtām vēstīm.

«Izpildiet leitnanta Spares pēdējo vēlēšanos,» ķēniņš
teica, sakniebdams lūpas. «Ko vēl mums ziņo majors
Tīls?»

Rēnšelds savilka ciešāk sava kumeļa pavadu.
«Krievu galvenie spēki sapulcināti pie Narvas, un ma-

jors domā, ka maskaviešiem visvairāk sāpētu mūsējo
trieciens Pleskavai.»

«Ko māca stratēģija, ja jācīnās reizē pret divām ie-

naidnieku armijām?»
«Pa priekšu jāuzbrūk visstiprākai,» Rēnšelds teica.
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«Pareizi, un tāpēc nevis uz Pleskavu, bet gan uz Nar-

vu, kur sapulcināts galvenais cara karaspēks.»

Un vairāk pats pie sevis:

«Ar brālēna Augusta kara pulkiem mēs vēl paspēsim

satikties pēc tam.»

Ķēniņš strauji sagrieza savu zirgu, taisīdamies jāt

projām; tad ieraudzīja Kraukli, it kā atcerējās un pie-
vilka pavadu:

«Un tu, jātniek, ar meitenei ieķīlāto sirdi un ķēniņam
atdotu galvu un cepuri! — mēs tev dosim mūsējā leib-

dragūna svārkus, un tev jājāj mums līdz!»



51

VI

Cars Pēteris jau 1699. gada rudenī bija noslēdzis ar

sakšu Augustu pret zviedriem vērstu kara līgumu, ap-

ņemdamies draugam palīdzēt tikt pie Vidzemes un Igau-

nijas un iet iekarot sev pašam Ingriju, līdz ko būs ar

turkiem miers. Sarunas ar abiem Maskavā atbrauku-

šiem Augusta uzticības vīriem, Karlovicu un Patkulu,

bija ritējušas tik paslepen, ka par to iznākumu nekā

nezināja ne kārtējais zviedru rezidents Knipers, nedz

viņu jaunā ķēniņa ārkārtējie sūtņi, ierazdamies runāt

par vecā mierlīguma pagarināšanu.
Cars bija ar zviedru kungiem ļoti laipns un nodievo-

jās turēt mieru, tikai atsacīdamies no krusta skūpstīša-

nas, jo šī paša līguma lietā to jau esot skūpstījis viņa
nelaiķa tēvs. Un aizvadījis sūtņus mājās, ar komplimen-
tiem un mūžīgas draudzības apliecinājumiem to vald-

niekam, pirka tālāk ieročus un vāca kara pulkus, nepa-

cietīgi gaidīdams miera ziņu no dienvidu puses un kara

vēstis no rietumiem. —

Sakši jau bija pie Rīgas, pie Daugavgrīvas sen jau

bija kritis resnais un straujais Karlovics, un Augusta

jātnieki izjādelējuši Vidzemi līdz Cēsīm un Valmierai;

dāņi jau siroja pa zviedru ķēniņa māsas vīra valsti Hol-

šteinu, bet caram vēl arvienu nebija tikušas brīvas ro-

kas: turku efendiji joprojām tielējās pa savu Istanbu-

lu ar cara pilnvaroto Ukraincevu. Kā nojauzdami sūtņa
nepacietību un viņa kunga gaidas, tie mīļu prātu pieņē-
ma kukuļam vestās un dotās sabuļu ādas, bet kaulējās

dēļ katra stepju ezera un vakar solīto rīt jau atsauca,

sākdami tirgoties no gala.
Vasara jau gāja uz galu, kad pārskaities Ukraincevs

pa trešam lāgam piedraudēja ar Donas flotes atbrauk-

šanu Konstantinopolē, un desmito reizi sāka dalīt efendi-
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jiem sabuļus. Sultāna uzticības vīri beidzot parakstīja

mieru, atstādami caram tā iekaroto cietoksni pie Donas

grīvas un jaunās, Azovas jūras krastā krievu saceltās

pilsētas.
Labības mēneša dienā saņēmis Ukrainceva laisto mie-

ra vēsti, cars naktī sarīkoja lielu uguņošanu un dzīrās,
bet rītā pieteica Zviedrijai karu, par iemeslu teikdams

Rīgas ģenerālgubernātora un tā karavīru necienīgo iz-

turēšanos priekš diviem gadiem pret Krievijas valdnie-

ka augsto personu.

Kā ilgi saturēta upe, nu krievu karaspēks sāka plūst

uz ziemeļvakariem. Aiz Ingru zemes robežas jau dega

pirmie, Brisa dragūnu un kazāku dedzinātie ciemi. —

Paņēmis savu veco bombardiera partizāni pār plecu,

cars aizmaršēja pa Tveras ceļu savam Preobraženskas

pulkam līdzi.

Tverā caram pienāca ļauna ziņa: pilsētā diez pa kā-

diem ceļiem bija atklīduši bauma, ka jaunais zviedru

ķēniņš esot jau dāņus sakāvis, drīz būšot Vidzemē un

izkāpšot Pērnavā malā ar astoņpadsmit tūkstošiem.

Cars satrūkās un aizlaida Brisam vēsti, lai gaida,
vēl nejāj pāri robežai. Tad atjēdzās, ka ziņnesis panāks

jātnieku avangarda vadoni jau dziļi Ingrijā, sāka svār-

stīties, nezinādams ticēt ziņai vai neticēt, un beidzot no-

lēma iet tālāk, jo saprata, ka atpakaļceļa vairs nav. —

Novgorodā pie cara ieradās tā jaunā kara jaunais,

par dārgu algu Austrijā salīgtais speciālists, hercogs

Krojī, garš un kaulains, pret turkiem daudzās kaujās

izkarojies ģenerālis, un sāka tik plaši un gari stāstīt

par savām agrākajām uzvarām, ka cars nomierinājās;

un kļuva pavisam drošs, kad pilsētā, no kuras līdz zvied-

ru robežai bija tik divu dienu jājiens, neviens nekā ne-

bij dzirdējis par dāņu neveiksmēm un zviedru ķēniņa
drīzu nākšanu pār jūru. — Toties izlūku ziņas vēstīja,
ka Narvai esot pagalam vāji apcietinājumi, tikai daži

simti vīru, un tie paši tikpat vecīgi, kā viņu komandants

Hurns.
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Jātnieki bija aši izbrāzušies cauri Ingrijai, un diezgan
laba marša gaita bij arī abām gardes reģimentēm, kaut

gan drīz jau aiz Novgorodas bij apklusušas cara veco

rotaļbiedru nebēdīgās dziesmas: pārtikas un brandvīna

vezumi stiga dubļos, netika pulkiem līdzi, ceļā it nekas

nebija sagatavots.
Citiem pulkiem bija pavisam jau gliemēža gaita; pie

Narvas tie nonāca ar lielu nokavēšanos, dezertēšanas

dēļ paretām rindām un vairums jau bez zābakiem. Ilgi

bija jāgaida arī artilērija, ložu vezumi un pulvera rati.

Kad arī tie beidzot ieradās un krievi sāka rakt ap Narvu

tranšejas un rīkot baterijas, Augusta atsūtītais kara

inženieris Halarts tikai ieplēta rokas, caram pateik-

dams:

«Majestāt, turkiem jau priekš simts gadu bija par

šiem labāki lielgabali.»
Cars nosarka un ķērās pats pie lāpstas, sākdams rakt

blakus kareivjiem, un arī te Menšikovs bij viņam līdz:

«Parādīsim, mana sirds, tam sakšu velnam, ka mēs

tomēr esam par tā slavētiem turkiem labāki ij kara

grāvju racēji, ij bombardieri!»

Lēni pacēlās pirmās baterijas; kanonieri šņākdami sa-

vilka augšā savus stobrus, sāka tos pielādēt. Krojī un

Halarta acu priekšā, Pēteris, lepodamies ar savu tēmē-

šanas māku un Azovas bombardiera slavu, ar degli rokā

noliecās pie pirmā lielgabala, bet lode nokrita zemē, ne-

sasniegusi Narvas apcietinājumus.
Cars noskaitās, ar to pašu degli klupa pie blakus stob-

ra, ilgāk tēmēja. Kad dūmi paklīda, lielgabala stobram

vairs nebij gala, bet ieblakus vārtījās asinīs divi tā

skambu sašķaidīti pašu kareivji.
Cars skrēja pie trešā stobra, — tas nemaz nesprāga,

— kanonieris bija aizmirsis iebērt lielgabala acī nosa-

cīto pussauju pulvera. Ar sejā cara cirstu lunti, vīrs

nogāzās kā maiss.

Par atbildi no cietokšņa mūriem atskanēja ņirdzīgi
smiekli, somu mēlē saukti zaimi, griezīgi svilpieni. Un

Hurna veči beidza zirgoties par neveiklajiem aplencē-
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jiem tikai pēc tam, kad divdesmitā krievu šāviena pir-
mā bumba tomēr bij atsitusies Narvas mūri.

Nākamās dividesmit tiktāl vairs nesniedza, un Ha-

larts, nicīgi saviebtu seju, lika pievirzīt baterijas tuvāk

cietoksnim.

Tak bombardēšana neveicās: pulverim bija pielikts par

maz salpetra, viena kalibra bumbām visai dažāds svars,

un pašu artileristu vairums vēl īsti nezināja, kur jābāž

slauķis un kur jāgrūž lunte. —

Cars sirdījās un brēca, sadrūmis kā lietainā Igaunijas
debess. Zaldāti badojās un kurnēja, klusībā lamādami

savus cara līgtos virsniekus-vācus, kuri jaudāja tik caur

tulkiem komandēt.

Lietus nu lija diendienā, apslīcinādams tranšejas un

barakas, un badam pakaļ un kā viešņas bija atnākušas

nometnē arī sērgas, — pa aplencēju rindām staigāja

skorbuts, purvu drudzis, bada tīfs. Arī pēc tam, kad

pēc bezgala lielas kavēšanās bija ieradušies vaivadu sū-

tītie pārtikas rati.

Tad pienāca vēsts, ka zviedri ar savu ķēniņu nākot

Narvai palīgā un drīz būšot klāt. — Cars steigā sasau-

ca kara padomi, bet visiem viņas dalībniekiem, vienīgi

veco Ādamu Veidi atskaitot, bij īdzīgas un drūmas sejas.

Šeremetjevs pirmais ieminējās par mājupiešanu:

«Pakarojām un gana,» viņš nevarīgi atmeta ar roku.

«Kur nu mums, lāča bērniem, ar zvie —»

Aprāvās pusvārdā, pamanījis cara acīs iegailāmies
dusmu trakuma uguni.

«Dumjš vai esi palicis, Boris Petrovič,» Menšikovs at-

ņirdza zobus, arī te drošs un jautrs. Bet arī apklusa,

redzēdams, ka valdnieks tikko valdās.

Krojī sāka runāt tik gudri un gari, ka krievu ģene-

rāļi nekā nesaprata. Hercogs runādams grozīja savu

vājo seju te uz vienu, teotru pusi, gaidīdams iebildumus

vai piekrītošus skatus. Nekā nesagaidījis, nopūtās un

apklusa. Halarts ieklepojās, gribēja sākt runāt, bet

tad mēmi nokāra galvu.
Tad piecēlās ģenerālis Veide, iesirmās ūsas kodīdams.
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«Jānocietina nometne, jāizsūta izlūki un jāgaida, kas

būs,» viņš strupi noteica. —

Kara padome piekrita Veides padomam un Narvas ap-

lencēji sāka rakt ap savām baterijām un barakām da-

žas verstis garu grāvi, zemi saberot iekšpusē. Uz tā

vaļņa steidzīgi cēla stabu un planku sētu, ar vairākiem,
vareniem baļķiem aizšaujamiem vārtiem, un ar tādu

skubu, it kā tieši tālab visi pie Narvas nākuši.

Tad atjēdzās, it kā atcerējās, ka ielenktais cietoksnis

vēl turas, un šķir ielencējus no viņu zemes puses. Un

laiku klusējušās baterijas atkal sāka šaut, līdz beidzot

pietrūka bumbu un tā paša, vairāk tik pašu lielgabalu

saspridzināšanai derīgā pulvera.
Gauso Šeremetjevu kādā vakarā izsūtīja uz Vezenber-

gas pusi ar dažiem tūkstošiem viņa jātnieku un pa-

vēli — ieņemt un noturēt par katru cenu Pihajegi un

Silamegi augstumus. Bajārs nopūzdamies uzkāpa zirgā

un viņa jātnieki aizjāja pa igauņu dubļu jūru tam līdz.

Drīz tanī debesmalā sāka plīvot ugunsgrēku atspī-
dums.—

Ka šeremetjevs tur viens pats jaudās atvairīt zvied-

ru ķēniņa armiju, tam lāga neticēja neviens, bet cerēja,
ka tomēr būs savs labums: briesmīgais ķēniņš neuz-

bruks nometnei gluži nemanīts.

Cars aiz bēdām dzēra un lasīja pie Narvas zviedriem

aizbēgušā virsnieka un nesenejā drauga Humperta at-

sūtīto vēstuli:

«Kamēr nebūs kārtības zaldātu apmācībā, nav ko do-

māt par sekmīgu karošanu, jo tad kara sākšana sagādā
vairāk briesmu pašam, nekā naidniekam. Jūsu maje-
stātes ziņā ir gaužām liels spēks, arī ļaudis nav slikti,
bet ko tas viss līdz, ja ir tikai juceklis un nejēdzība.» —

Pēteris nosēcās un lasīja, sažņaudzis kreiso dūrē:

«Padomā par šo pašu Narvu, valdiniek! Mums bija
labi izlūki un spiegi, mēs visu zinājām, tikai tā īsti ne-

gribējām vai nemācējām ķerties klāt pie lietas. Mēs

staigājām kā kaķi ap karstu biezputru, un neviens ne-

vēlējās pats pirmais apdedzināt sev pirkstus. — Mūsu
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ļaudis sākumā ļoti mudīgi uzbrūk, bet ko līdz tie labā-

kie medību suņi, ja vāji paši mednieki?»

Cars saburzīja dezertiera vēstuli, nosvieda zemē, pie-
mina ar kāju. Tad iemeta vienu pēc otra trīs prāvus

degvīna kausus, ceturto iesvieda kaktā, nokrita uz lāvas

un abām rokām ieķērās matos, skatīdamies telts griestos
stīvām un iekaisušam acīm.
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VII

Narvu glābt ejot, bieži stiga lielgabalu rati un kāj-
niekiem vietām nācās pāri ceļiem brist, jo lija diennak-

tīm, bij izmirkuši visi ceļi. Reģimentēm bija gausa

gaita, švadroni jāja tikai soļos, lai daudz maz pietaupī-
tu kaujai savus kumeļus. Tak ar tumsu piestājot atpū-

sties, kūpēja nevien nobridušos musketieru rindas, bet

arīdzan dragūnu zirgu muguras.

Nakts dusa bija īsa, lai gan gara veļu laika nakts:

jau pēc pirmajiem gaiļiem ieskanējās eskadronu taures,

kājnieku bungas atkal sāka sist gājienu, un dubļu lāņi
atkal murdēja zem cilvēku un zirgu kājām, jo ķēniņš,
vakaros nolikdamies atpūsties uz zemnieka sētas vai

muižas rijas klonā klātiem salmiem, runāja tik par Nar-

vu; ar ģenerālkorteļmeistaru Ērenšancu rītos tiekoties,
tā pirmais vaicājiens bija: vai naktī nava pienākušas
kādas vēstis no vecā Hurna aizstāvētās pilsētas, Igauņu
zemes rītu malā. —

Sākumā vēl nāca viena un otra ziņa, ka cietoksnis tu-

ras; tad krievu jātnieku pulki bija sākuši dedzināt no-

vadus šaipus pilsētas, un vēstnešu vairs nebij, laikam

vairs nejaudāja tie tikt cauri kazāku aizņemtajiem pa-

gastiem.

Rēvelē gaidīja kuģos pienākam jaunus pulkus: gardus
un dalarniešus, ķēniņa trābantus, kādas reģimentes vēl

arīdzan no Somu līča viņas malas. Ķēniņš iegriezās pil-
sētā tos sagaidīt, noskūpstīja tur satikto varoni šlipen-
bachu par krieviem uz Peipusa atņemto pirmo karogu,
un jāja tūliņ tālāk uz Rakvēres pusi, kur visām, no Rū-

jienas, Pērnavas un lielās jūras nākušām reģimentēm

vajadzēja pirms kaujas sastapties.

Vēl nejaukāks bij kļuvis ceļš: pa dienu tas pats lietus,
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naktīs viegls sals; paltīm uzsalušais ledus graizīja zir-

giem kājas, dubļi zem tā bija dažviet līdz sedlu kāpšļiem.

Dubļu mocībai drīz piebiedrojās cita, proti, bads:

armijai trūka maizes. — Tik ašu palīdzību neviens nebij

gaidījis, uz vietas nekas nesavākts, bet muižas, no ku-

rām armija tagad ceļā prasīja pārtiku, spēja dot visai

maz, aizbildinādamās ar neražu, kuras dēļ esot tukšas

viņu klētis. Vēl citas nekā nejaudāja pievest neizbrau-

camo ceļu dēļ; un vēl citas jau bij palikušas bez kun-

giem, kas bēga uz Rēveles pusi, jo naktīs rītu pusē ar-

vien tuvāk bija redzams ugunsgrēku blāzmas atspīdums.

Velinga jātnieki un Rēvelē malā kāpušie palīgspēki

bija turpat kara padomes tuvumā, kad tā sapulcējās Ve-

zenbergā uz apspriedi. Citi pulki vēl ceļā, aizkavējušies

dubļu dēļ, un to karogu pienākšana gaidāma tikai pēc
kādām dienām, bet ķēniņa nodoms bij — tūliņ steigties

kaujā un Narvu glābt.
«Es gan būtu pret tūlītēju uzbrukumu, majestāt,»

pašapzinīgi teica lepnais un resnais Rēnšelds, ķēniņa
pavaicāts, kāds būtu viņa padoms: «Mūsu zaldātiem na-

va siltu drānu, un maizes gaužām maz.»

«Taisni tādēļ tie jāved tūliņ kaujā,» ķēniņš iesmējās:

«cīņā mums visiem paliks silti, bet stāvot šeit uz vietas,
mēs badā nomirsim, nudien!»

Vecais ģenerālkorteļmeistars Ērenšancs pasmaidīja

pie sevis par jaunā valdinieka straujumu un iebilda no

savas puses, ka krievu caram pie Narvas esot sapulci-
nāti vairāki desmiti tūkstošu, bet reizē ar ķēniņu atnā-

kuši līdz šejienei tik astoņi:
«Lielgabalu tiem maskaviešiem arī piecreiz vairāk par

mums. Krievi bez tam stāv nometnē, mums jābrūk
tiem virsū no klaja lauka, tieši no gājiena.»

«Kas par to?» ķēniņam atkal iesmējās lūpas, bet acīs

jau dega spītīguma guns. «No jūsu teiktās mūsu gai-
dīšanas šeitan ne krievu, ne to lielgabalu tur, pie Nar-

vas, mazāk gan nepaliks; toties, viņi var dabūt zināt,
cik mazs mums karaspēks. Kungi, mums uzvaru tagad
var dot tikai tūlītējs uzbrukums! Kas aizstāv siltu māj-
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vietu, tas nekad tik sirdīgi nekausies kā izsalis, kurš

grib tikt tanī mājas vietā iekšā.»

Pārējie ģenerāļi klusēja, bet ķēniņš jauda, ka arī viņi
vienis prātis ar Rēnšeldu un Ērenšancu. Un lielāka vēl

kļuva viņa apņemšanās, asāka spīts; ierunājoties at-

kal, balsī jau skanēja komanda, lai gan vēl kā zēnam

pietvīka vaigi:
«Laiks negaida,» viņš pieceldamies teica, «un tas ir

galvenais: Narvai iet grūti, steigsim palīgā. Es esmu

apņēmies glābt šo mūsu pilsētu un zinu: Dievs mums

tik taisnā lietā palīdzēs. Un tāpēc rītu pat dosimies ce-

ļā, bet patlaban — ar labu nakti!»

Pametis ģenerāļiem ar galvu, viņš izgāja, — garā zo-

bena maksts nožvakstēja uz sliekšņa, un Rēnšeldam ie-

šāvās galvā Stokholmas diplomātu palaistā anekdote par

mazo ķēniņu ar tik lielu zobenu, ka ieroča spals tam

sniedzoties līdz degunam.

Ģenerālim izgaisa vēl nesenais īgnums par viņa pado-

ma noraidījumu, un, paskatījies citos, viņš gandrīz

jautri noteica:

«Kungi, sēde ir galā, lieta izlemta, un atliek tikai ga-

tavoties kaujai.»

Aiz Rakvēres jau iesākās posta zeme, jo te bij gājis

pāri šeremetjeva karaspēks. —

Citā igauņu ciemā vairs nebij ne dzīvu, nedz beigtu,
tikai gruveši. Un vēl citur starp apdegušiem baļķiem

redzēja tik sakapātus līķus, jau vilku apgrauztus. —

Tad nāca vietas, kur visas ceļmalas bija nokaisītas

sacirstiem miroņiem: dubļos juku jukām gulēja vīri,

sievas, bērni, sirmgalvji, un pat pie pusaudzēm varēja
matīt kazāku trakošanas zīmes.

Citur bēgļi, pamanījuši nākam ķēniņa armiju, raudā-

dami nāca laukā ne savām silu slēptuvēm un ceļa malās

krita ceļos, ar gaudām rādīdami tiem cirstās rētas un

citas brūces, ko sirotāji bija viņiem situši, tos cepinā-
dami uz uguns.
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Kāds sirms igauņu vecītis klusēdams apkampa pie
bēdu ļaudīm piejājušā ķēniņa zābaku, un asaras uz ve-

cā vaigiem sajaucās ar valdnieka apavam pielipušiem

ceļa dubļiem.
«Kas šim vecajam vīram vainas?» ķēniņš vaicāja,

gribēdams zemnieku izprašņāt, bet svītā tobrīd nebij ne-

viena, kas mācētu igauņu mēli.

Tieši aiz valdnieka tobrīd jāja leibdragūnu pulka
trešais eskadrons, kura rindās paveroties, ķēniņa vanag-
acis pamanīja Rūjienā reģimentē ierindoto Kraukļu
Jāni, to tūdaļ pazina:

«Hei tu, jaunais dragūn, ar Alūksnes meitenei dotu

sirdi,» ķēniņš tam jautri uzsauca: «jāj šurp un pateic

mums, ko šis zemnieks īsti vēlas?»

Jānis grieza savu dūkano laukā no ierindas un jautāja

vecajam igaunim viņa valodā, ko lūdz. Tak asaras vēl

gaužāk sāka ritēt tam pār vaigiem, lūpas drebēdamas

pletās, bet nekā neteica.

Tad Krauklis sāka vaicāt citiem ceļa malā nokritušiem

bēgļiem. Tie runāja, par ķēniņa tulku tai reizei ņemtais
dragūns klausījās, nobāla, tad salutēja valdniekam un

teica:

«Kungs un ķēniņ! Maskavieši tam vecītim ir izgrie-
zuši mēli, lai viņš pats nejaudātu tos sūdzēt sava zemes

tēva zobenam.»

«Lai Dievs tad atstāj mani ārpus savu debesmāju

vārtiem, ja negantniekiem netaps ar zobenu viss at-

maksāts,» ķēniņš teica caur pussakostiem zobiem, pa-

māja dragūnam, to atlaizdams, un jāja tālāk, cauri krie-

vu izpostītai zemei.
—

Nekur te nebija vairs pajumtes ne kara pulkiem, nedz

to ķēniņam. Tik postaža, ogles un pelni, un apgānīti

miroņi.
Nakšņot vajadzēja zem klajas debess, zem sila vai ceļ-

malas kokiem, un ļoti daudziempar vienīgo pajumti bija
tikai zvaigžņotais debesjumts. Tak lietus beidzot rima,
iesāka salt. Un izlūki atnesa tādu vēsti, ka kādi tūksto-

ši krievu jātnieku divi šaurās vietās esot aizņēmuši ceļu.
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Pie Pihajegi stāvot to jātnieku avangards, tāda bij

vēsts; un ķēniņš, tā padzīšanai norīkojis drošsirdi Mai-

delu ar četrsimts somu dragūniem un dažiem lielgaba-
liem, saposās pats jāt trieciendaļai līdzi.

Taisoties jāt, pienāca vecs vīriņš, pīpi zobos un bozi

rokā, un pieteicās par ceļvedi, bet Maidels pamanīja, ka

vīrs runā lauzītā igauņu valodā.

«Kādu ļaužu ? Vai tik neesi krievu izlūks» ? Maidels

tam sabrēca, bet vecais taisnodamies atzinās, ka esot no

Smiltenes puses, jaunībā tur pret vaislas teķi iemainīts

un atvests šurpu.

«Esmu-tepat muižā par mednieku,» vecītis stāstīja;
«labi pazīstu visus mežu ceļus, zinu paslepenas vietas,
kā apiet krievu sirotājus, un kā tiem skaustā tikt.» —

Maidels pamāja tuvākajam dragūnam, un tas uzcēla

vecīti ar vienu rāvienu sev aiz muguras sedlos:

«Jāj līdz un rādi mums to meža ceļu!»
Četri simti, laiciņus rikšos jājuši, pagrieza zirgus silā,

bet drīz jau, meža pļavās tikuši, pamanīja atjājam
taisni pretī simtus sešus krievu furažieru, ar zirgu mu-

gurās uzsietām lielām siena ķīpām.
Maidels izvilka zobenu, sataisīdamies komandēt, bet

ķēniņš, aizsvilies viss, aizsteidzās ģenerālim ar savējo

priekšā:
«Uz priekšu! Zobeniem!»

Pirmais iecirta zirgam piešus sānos, kumeļš salēcās,
sāka auļos skriet, un sasalusē pļava drebēja aiz tā, zem

četrsimts citu auļojošu zirgu kājām.
Trieciens bija tik spējš, ka dažus krievus dragūni no-

cirta zemē, pirms tie bij paspējuši izvilkt savus zobenus.

Citi brītiņu turējās, bet tad no mežmalas sāka šaut Mai-

dela lielgabali, un krievi drāzās projām, pamezdami sie-

na ķīpas, jo daudzus zirgus un daža beigta kara biedra

augumu. —

Furažierus vajājot, ķēniņš ar Maidela dragūniem aiz-

lēkšoja labu pusjūdzi pa meža ceļu uz austrumiem. Tak

bēgļu kumeļiem bij varen žiglas kājas, un Maidels bei-

dzot sāka pieturēt savu dzelteno:
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«Majestāt, nu būs gana! Tepat priekšā, pie Silamegi,
stāvot vairāki krievu tūkstoši!»

Ķēniņš apturēja zirgu, sāka klausīties, tad sacīja:

«Ģenerāl, jūs maldāties: tie tūkstoši vairs nestāv, bet

bēg.»
Maidels iepleta acis, tad pielika roku pie auss:

Patiesi, visi pazemie meži un luksti, visa rītu pamala

dimdēja no trakas dipoņas, kas vēlās projām, līdz ar

savu atbalsi sūtīdama dragūniem pretī tūkstots balsu

kliegtu baiļu klaigu.
«Tā ir, majestāt,» Maidels atteica. «Nu tiem apstā-

jas vairs nebūs līdz pašai Narvas nometnei.» Un pa-

kodījis garās un sarkanās ūsas, piebilda vēl:

«Nu šim krievu jātnieku korpusam iet akurāt kā ka-

ķim, kad tam, medījot uz baznīcas jumta putniņus, nagi

piepeši atsprūk vaļā un runča kungs iesāk no pašas šķo-
res velties lejā, pie jumta dakstiņiem vairs nekur nejau-
dādams pieķerties.»

Ķēniņš smējās, smaidīja visi četri simti Maidela dra-

gūnu. Un pasmīnēja arī vecais Krauklīts, no Smiltenes

atvestais Igauņu zemes muižas medinieks, pļavas kau-

jas laukā paspējis iedzīvoties ugunīgā Dņepras stepju
kumeļā. —
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VIII

Līdz nāvei noskrējuši zirgus, šeremetjeva jātnieki

pievakarē atjāja savas armijas nometnē, kur tos apstāja

kājnieki, klausīdamies briesmu nostāstos sadrūmušām

sejām, bet bajārs, notrausies no zirga, pārkrustījās un

grīļodamies iegāja valdnieka teltī.

Cenzdamies apklusināt savas sirds nemieru, cars atkal

bija dzēris, atkal atcerējies pērn mirušo draugu Lefor-

tu un dzērumā noraudājis tam pakaļ dažu asaru. Tad

iesnaudies, turpat uz galda liktu galvu, un tagad pace-

ļoties telts aizkaram, paskatījās nācējā asins pieplūdu-
šām acīm, piepeši saslējās.

«Boris Petrovič! Tu šeit ?! Pie velna —»

«Car-tētiņ,» bajārs apraudājās: «nelaime! Zviedri

nāk šurp kā auka!»

Pēteris nodrebēja, pieķērās pie galda, un pēkšņi bija

gaisis viss brandavīna noreibums, sejai pārskrēja pāri

nervu lēkmes trīsas, acis iesāka plesties arvien platā-

kas, bet bajārs abām rokām rauša asaras no vaigiem un

stāstīja:
«Uzbruka manējam priekšpulkam, apkāva līdz pēdē-

jam! Mēs citi tikko tikām sedlos. Kurš nepadūga, pali-
ka turpat uz vietas. Ar citiem glābos, bet auļo pa pē-

dām, — neizskaitāmi liels tiem spēks —»

Cars vairs neklausījās, gāzās uz izejas pusi, it kā jau

juzdams aiz sevis zviedru jātnieku skrējienu. —

leklupa hercoga teltī, to atrazdams ar Halartu kopā

pie šacha spēles, un abi ārzemnieki uzlēca kājās, brīn-

pilnām acīm skatīdamies valdniekā, kuram bij miroņ-
bāla seja. —

Piegāja pie galda, sagrāba tur likto pudeli un lēja Ha-

larta mēriņā, bet aizlēja garām, — tik ļoti drebēja roka.

Tad saņēmās, sakoda klabošos zobus, pielēja glāzi, cēla
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pie mutes un izdzēra, noliedams ar degvīnu sev zodu un

krūtis.

«Hercog,» cars teica, cenzdamies smaidīt, bet smaida

vietā iznāca sašķobīta grimase, jo trīcēja nevien rokas,
bet arī lūpas, un joprojām raustījās vaigs. —

Nepabeidza sākto teikumu, jo atkal sāka klabēt zobi,

un lai gan valdītas ar visu gribas spēku, pār dreboša-

jiem vaigiem sāka plūst histēriskas asaras.

Ģenerāļi vērās Pēterī platām acīm. Krojī garā seja
likās stiepjamies vēl garāka.

«Man tūliņ jābrauc projām,» cars beidzot aizgūda-
mies izdvesa. «Katrā ziņā tūliņ — uz Pleskavu, Novgo-
rodu — pēc palīgspēkiem —»

Atkal aizrāvās balss. Tad pamanīja aiz pudeles un

šacha galdiņa papīru un tintnīcu, ar zoss spalvu tai bla-

kus. Paķēra, aši noliecies uzrakstīja pāris rindiņas lie-

lā steigā un sniedza hercogam. Tas lasīja un seja tam

nu palika pavisam gara:

«Majestāt, bet feldmaršals tak skaitās viņa gaišība
admirālis Golovins! Kā es, neprazdams jūsu tautas mē-

li, lai pēkšņi, vēl šonakt, palieku šeit, viņa un pat jūsu

majestātes vietā —»

«Es tā gribu! Es jums pavēlu!» cars iebrēcās asarai-

nās dusmās. Tad iešņukstējās, krita hercogam ap

kaklu:

«Mīļais, labais! Ko jēdz Golovins, ko es?! Jūs, jūsu
zināšanas tagad vienīgā cerība!»

Aizskrēja kā nācis, un Krojī, noslaucījis cara asaru

saslapinātos vaigus un sniegdams Halartam zīmīti, pa-

raustīja šauros plecus:
«Es tiešām nesaprotu —»

Sakšu ģenerālis lasīja, nicīgi savilkdams lūpas.
«Šinī barbaru zemē es redzu nejēdzību nejēdzības

galā. Pulveris te neder ne velnam, lielgabali tāpat, bet

ceļu nemaz nava; admirāļiem dod komandēt armijas;
karot nemācēdami, sāk karu ar savu stiprāko kaimiņu,
bet to vislielāko nejēdzību mēs redzam šonakt,» Halarts
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nobeidza un, mazliet paklausījies, pagāja uz izejas pusi,

atsizdams vaļā telts aizkaru.

Krojī, par galvas tiesu pārsniegdams sakša augumu,

pieliecies skatījās novembra naktī, kurā tālu visapkārt

mirdzēja cara zaldātu gunskuri.
Tieši tobrīd aizdrāzās Krojī teltij garām melna ka-

riete. To rāva četrjūgs, lāpneši auļoja līdzi, un lāpu

gaismā hercogam uz mirkli likās, it kā karietes pakaļ-
pusē sarkani iemirdzētos divgalvaina ērgļa emblēma.

«Vēl vakar,» Halarta balsī iedrebējās niknums, «uz

viņa majestātes pavēli vaļņa rītu pusē pakāra vienpad-
smit rekrūšu par mēģinājumu bēgt prom no karoga.»

«Dezertierus jau kar visur,» Krojī norūca, sadrebinā-

damies no nakts saltuma, un griezās atpakaļ uz galda
un degvīna pusi.

«Visur, bet ne visus,» Halarts pēc brītiņa atteica, lik-

dams glāzi pie lūpām.

Krojī, mēriņu rokā, saviebās, un nevarēja saprast, vai

par sakšu ģenerāļa vārdiem, vai tāpēc, ka vēl nebija pie-
radis pie krieVu degvīna smakas:

«Netiesāsim tā kunga svaidītos, bet labāk dzersim,»

viņš sacīja, «jo šī, cik manu, būs gaužām auksta nakts.»
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EK

Drēgna un salta rīta agrumā, vēl ar nakts tumsu ķē-
niņa armija iznāca no savas pēdējās mājvietas pirms

kaujas. Kad uzausa jau diena, pulkus vairs šķīra no

krieviem un Narvas tik parets priežu sils, un izmaršējot
no tā laukā, zviedru avangards ieraudzīja kā jūru plašu

nometni, apjostu ar grāvi un stabu sētu. Aiz stabiem

kūpēja neskaitāmu gunskuru dūmu strūkliņas un tām

cauri bija redzami Narvas baznīcu torņi, pa pusei izgai-
suši novembra rīta miglainajās dūmakās.

Starp nometni un silu bija pareti krievu kājnieku po-

steņi un jādelēja kādi to švadroni. Pamanījuši zviedru

nākšanu, sargi iesāka šaut un brēkdami skrēja uz vārtu

pusi, kurp auļos jau bija pazuduši jātnieki.
Nometnē sākās trauksme: tur kliedza, lādējās un skaļi

sauca komandu. Tad visās malās ierībējās bungas, sa-

saucās signālragi, un stabu sētas virsa uzreiz kļuva mel-

na no krievu cepurēm. Izbāzuši savas bises cauri stabu

galu atstarpām, tie sāka nikni un juceklīgi šaut, kaut

gan līdz mežmalai bija priekš musketes lodes par tālu.

Zviedru artileristi jautri sasaukdamies izlēkšoja no

sila, ar saviem lielgabaliem tūliņ ieņemdami mežmalas

augstumus, — no tiem šautām bumbām un granātām va-

jadzēja krist tālu iekšā ienaidnieku nometnē. — Kavale-

rija sāka kārtoties pa kreisi, ķirasēm bāli vizot rīta pai-

sumā, bet kājnieki vēl tikai nāca ārā no sila.

Ķēniņš bija jājis kopā ar gardes jātniekiem. Tad at-

šķīrās no pirmā švadrona, atjāja iesāņus un ap viņu sa-

stāja pulciņš štāba ļaužu, to vidū resnais Rēnšelds, sir-

mais Ērenšancs:

«Kungi, jāsim izlūkot krievu apcietinājumus, un ku-

rās īsti vietās vieglāk tikt viņiem klātu!»

No sala viegli iesārtu seju un cīņas prieka pilnām
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acīm, ķēniņš savilka rumaka pavadu un rumaks, stāvus

saslējies, laidās kā laba stopa šauta bulta, — štāba vīru

kara kumeļi auļoja tam līdzi. — Zirgi stiepās gandrīz

gar pašu grāvmalu, un it kā salutējot, stabu sētas augš-
mala viņus saņēma ar baltu uguni; tak ārpus nometnes

un viņas lūkotājiem pretī neizjāja neviens.

Krievu nometne liecās ap cietoksni milzīgā puslokā,
kam abi gali pieslēdzās pie upes. Tā gāzās savas četru-

padsmit olektis lejā ar lielu krākšanu, un pāri straumei

bij uzcelts tik viens tilts.

Ticis līdz upmalai, ķēniņš apsvieda apkārt zirgu, lēk-

šos jāja atpakaļ un baterijām klātu:

«šaut zviedru salūtu, lai sadzirdām, vai mūsējie vēl

turas!»

Bombardieri, kūpošiem degļiem rokās, klupa klāt stob-

riem, — tie nograuda reiz un vēl reiz. Un visi, rekrūtis

un ķēniņš, vērīgi klausījās: būs atbilde vai nebūs?

Labu laiciņu bija klusums. Drūms sametās jau Ēren-

šancam vaigs, ķēniņš iesāka kodīt lūpas. Tad beidzot,
nākdamas pāri maskaviešu nometnei un viņas gunsku-

riem, atsaucās Narvas lielgabalu balsis ar tādu pašu

sveicinājuma atbildi.

Ķēniņam noskaidrojās seja, kanonieriem novēlās no

sirds gaidu smagums.

«Paldies Dievam,» Ērenšancs teica, noņemdams cepu-

ri, un Rēnšelds nosēcās: «mēs neesam vis par velti stei-

gušies.» — Bet tūliņ aprāvās, acīm tiekoties ar zēna-

valdinieka jautro skatienu, un atcerot, ka pats vēl vakar

runājis pret trako marša steigu un tūlītēju iešanu virsū

naidniekam, jo no armijas bij ticis ķēniņam līdzi tikai

tās avangards.
Ērenšancs pa tam bija atkal uzlicis galvā cepuri un,

roku virs acīm, vēroja pelēkās un zemās debesis:

«Šķiet, vēl šodien sāks snigt,» viņš domīgi runāja, un

likās ostam gaisu. Tad gausi pagriezās sedlos, uz tuvo

kājnieku pusi, un vecā ģenerāļa asās acis pārslīdēja pāri
Dalarnas reģimentes zilajām rindām, kurās stāvētājiem

bija cietas un reizē rāmas sejas.
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«Nu, bērni,» Ērenšancs tiem uzsauca: «kā jums ir ap

dūšu?»

«Maķenīt salst, un ēduši ar' neesam kopš vakarrīta,»
atrūca vecīgs kaprālis, stāvēdams blakus otrās rotas ka-

rogam, un gandrīz tikpat sirmām kā Ērenšancam ūsām.

«Bet citādi nekas.»

Ērenšancs piejāja tuvāk un pamāja ar roku uz no-

metnes pusi:
«Lūk: tur jau krievi vāra mūsu brokastis!»

«Tēvs Ērenšanc,» kaprālis atsaucās, kareivju sejām

savelkoties smaidos: «teic tiem citiem, lai tik daudz ne-

gudro, bet liek mums tūdaļ ņemt krievam aiz rīkles! Ci-

tādi var vēl gadīties, ka maskavieši apēd paši tās bro-

kastis.»

Ērenšancs iesmējās, gribēja vēl ko teikt; tad atskatī-

jās atpakaļ, pamanīja, ka štāba vīri patlaban sajāj cie-

šāk kopā ap ķēniņu, un jāja klāt.

Valdnieks, pacēlies sedlos, ilgi bija vērojis ienaidnieku

nometni, kurai, no šejienes skatoties, nebij ne sākuma,
nedz gala.

«Mūsu nav daudz,» viņš beidzot sacīja, «bet kam tā

glābiņš šķietas esam tranšeja, ne cīnīšanās klajā laukā,
tam cīņa allažiņ bijusi jāzaudē. Dievs dos, ka mēs vēl

šodien būsim iekšā krievu nometnē.»

Neviens neatbildēja, un atkal bija klusums ap štāba

vīriem un ap ķēniņu; tikai retumis nozviedzās kāds zirgs

un nožvakstēja zobena maksts, piesizdamās pie kāpšļa.
«Rēnšeld,» valdnieks beidzot ierunājās no jauna : «no

katra pulka pa bataljonam silā, siet fašinas!»

Ģenerāļa triektie ziņneši aizjoņoja gar' kājinieku rin-

dām. Tās sakustējās, saslēja kopā musketes un gāja
mežā. Pēc laika nāca atpakaļ, pagaisdamas zem cieti

sietiem priežu zaru kūļiem. Ar kreiso pieturot fašinu,
vīri ar labo ņēma bises un atkal sāka kārtoties, jo ķē-

niņš bija pavēlējis saviem karavīriem sastāties divās

trieciena kolonnās.

Labo vadīja gausais ģenerālis Velings, kam pakaļ šo-

reiz gāja garde, niknie vestmanlandieši, lepnais Helsin-
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geras pulks, Nilandes jātnieki un vēl trīs somu zirdzi-

nieku pulki.

Par kreisās kolonnas komandieri bija celts Rēnšelds,

un tam pakļauta Vermlandes reģimente, Nerikes pulks

un somu kājnieki, slavenie dalarnieši, kas teicās esam

rada Vazās cilts ķēniņiem, daļa somu un leibdragū-

nu, Vidzemes un Igauņu zemes jātnieki un paša ķēniņa
trābanti, jo valdnieks bija nolēmis jāt šai kolonnai līdzi,

cerēdams, ka tai stāsies ceļā visugalvenais krievu spēks.

Parole bija: «ar Dieva palīgu», un kaujas uzsākšanas

zīme divas raķetes.
Pēc pusdienas laika, kad viss jau bija gatavs un re-

ģimentēs skani skaitīts «Mūsu tēvs debesīs», izšāvās

gaisā abas signālraķetes un visos pulkos reizē sāka dār-

dēt bungas. Kājnieki, papriekš iespļāvuši delnās, sa-

grāba ciešāk savas musketes un pirmie sāka iet uz

priekšu, un tos saņēma visu krievu lielgabalu guns.

Tak tieši tobrīd sagriezās gaisā Ērenšanca gaidītais

putenis: debesis it kā patumša, un iesākās sniega vētra,

pūzdama zviedriem no muguras un dzīdama krieviem

acīs visu savu sniegu, tā kā tie drīz vien nemanīja vairs,
kur debesis, kur zeme.

Sniegputenī jau uz desmit soļiem drīz vien arī zvied-

riem vairs nebij redzams, kur draugs, kur ienaidnieks.

Tak šturmētāji uzticīgi gāja pakaļ saviem bundzinie-

kiem, kas bungoja, putenī neredzami. Un jātnieki, zo-

benu labā un pavadu kreisā rokā, gaidīdami savu kārtu,
drīz padzirdēja cauri puteņa auriem un krievu lielga-
balu grāvieniem varenu cīņas rēkšanu, ar kādu nu gā-

zās uz priekšu zviedru un somu kājnieki, tikuši klātu

krievu grāvim.

Pa labi un pa kreisi plūda tālāk šī trakā rēkšana, un

tad jau likās topam lēnāka krievu stobru šaušana. Un

Jānis Krauklis, ķēniņa leibdragūnu trešajā eskadro-

na otrajā rindā un pukstošu sirdi valdīdams savu ku-

meļu, dzirdēja sevim ieblakus ierūcamies lielo cirtēju
Andersu:
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«Velns lai mani parauj šepat uz vietas, ja dalarnieši

jau nav klāt pie krievu baterijām!»
Tieši tobrīd sniegputenis norima tikpat aši kā iesā-

cies. Palsas atkal palika novakara debesis, no kaujas
lauka paceļoties kā baltai segai; un līdz ar citiem sacel-

damies sedlu kāpšļos uz pirkstgaliem, Kraukļu Jānis iz-

tālēm nu redzēja ka šturmētāju abas kolonnas jau ielau-

zušās nometnē, un ka pirmajiem bataljoniem traucas

pakaļ citi, skriedami pāri krievu grāvjos samestajām
fašinām. šur tur aiz pussagāztās sētas jau pacēlās jau-
ni biezi dūmi.

«Uz priekšu! Uz priekšu!» Pa labi un pa kreisi no-

šalca komandas un noskanēja reizē no makstīm rauti

tūkstots zobenu, švadroniem sākot rikšos laist, pēc

lēkšot, Kraukļa dūkanais nesa viņu līdzi citiem ķēniņa
jātniekiem.

Kājnieku izlauzts krievu vaļņa žogā, brīvs bija iebru-

kuma ceļš. Pa labi un pa kreisi juka krievu zaldāti,
zviedru musketieri, brēkdami un durdami, dzinās tiem

pakaļ. Milzīgs naidnieku bars gāzās projām uz tilta

pusi un ritmeistars Klingspore pamāja ar zobenu, lai

viņa vīri griež turpu savus rumakus.

Pirmajiem bēgļiem bij tik žiglas kājas, aiz muguras

tiem trauca tik liels bēdu brāļu pulks, ka dragūni netika

ne cauri, nedz garām, un nikni sāka ceļu cirst. To pašu

darīja ar gardes dragūniem reizē atauļojošie somu,

igauņu un latviešu švadroni.

Celdami savus kara kumeļus uz pakaļkājām, pēc sviez-

dami tos iekšā biezā krievu barā, jātnieki cirta ko jau-

dāja, un zobeni un rokas griezās tiem gaisā, kā labā

malšanas laikā mēdz griezties vējdzirnavu spārni.
Krievi mira klusēdami; paši saspiedušies barā un uz-

brucēju zirgu saspiesti vēl ciešāk, tie ļima simtiem; un

bija dzirdami tikai cirtēju sēcieni, niknas lamas visu

četru ķēniņa tautu mēlēs, un smagi švīkstošas skaņas,

ar kādām reizē svilpa lejā simti palāšu asmeņu, skaldī-

dami krievu galvas, pakaušus, plecus.

Pēdīgi vienam somu eskadronam bija izdevies sev pir-
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mam izcirst tālāk ceļu, un pakaļ tam nu gāzās ari citi,

zirgiem kāpjot pa tikko nocirstu viru klājienu. Un tikai

ārā tikuši, jātnieki pamanīja, ka nevien zobeni, bet arī

rokas, sejas, krūtis tiem asinīs.

Visus ķēniņa eskadronus rāva sev klātu krievu bēgļu

pārpilnais Narvas tilts, uz kura pusi drāzās nu visi jāt-
nieki. Bet gardes dragūni vēl nebij tikuši līdz tilta ga-

lam, kad tā vidus jau ielūza, un straumē sagāzās tūk-

stoši vīru, ar tiem arī žiglā un niknā somu pulka pus-

eskadrons jau uzauļojis uz tilta un arī tur sācis cirst.

Tūkstoši bija sakrituši viļņos, tak ātri mazinājās

slīcēju skaits, jo straume rāva citus projām un citus

dziļumā. Dažus jātniekus viņu zirgi, gan vēl lūkoja iz-

nest malā; tak tos novilka dibenā citi slīcēji, ķerdamies
rumakiem krēpēs un astēs, un pie savu jājēju zābakiem.

Tilta lūšana un somu švadrona nelaime lika to kaujas

draugiem pievilkt pavadas, un pa to laiku daļa krievu

bēgļu bija situšies atpakaļ. Citi lūkoja no jauna sabēgt

nometnē, citi skrēja lejup gar upmalu, un vēl citi drāzās

uz augšu.
Somi un vidzemnieki pagriezās pa kreisi, gardes dra-

gūni un igauņi pa labi, sākdami atkal cirst cik jaudas,
un aši tapa nokaisīts krievu līķiem arī upes krasts.

Kopā ar savu švadronu Krauklis bij aizauļo jis līdz tai

Narvas krasta vietai, no kuras bija redzams ūdenskri-

tums. Metās jau krēsla, un tās pelēkumā un straumē

skatoties, Kraukļu Jānim nodrebēja sirds, tāpat rokas:

Kritums krāca joprojām, bet ar tā ūdenskalniem nu

gāzās lejā veseli krievu jātnieku eskadroni. Bēgdami
tie bija cerējuši tikt upei pāri peldus un vērpetes ierauti

straumē, — tā nemitīgi nu nesa un gāza lejup gan jāt-
niekus bez zirgiem, gan zirgus bez jātniekiem; brīžam

aiz miesām nebij redzams ūdens un likās, it kā zirgi un

cilvēki gāztos lejā no pelēkajām novembra vakara de-

besīm. —

Pa labi cīņas troksnis it kā bija mitējies, bet krievu

nometnes tai galā vēl dzirdama šaušana un niknas klai-
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gas. — Kreisajā spārnā vēl kādu laiku bija manāms

kaujas troksnis, tak pamazām sametās klusums arī tur.

Nezinādami, kas īsti ir noticis, un tik ar sirdīm no-

jauzdami lielu uzvaru, dragūni sataisījās upmalā atpū-
sties. Citi dzirdīja zirgus, citi sāka mazgāt asins trai-

pus no rokām, drēbēm un no zābakiem. Un tad priekš

pirmiem gaiļiem padzirda, ka padevušies krievu kreisā

spārna spēki, un ka ķēniņš ļāvis tam milzu baram brīvu

ceļu uz Krievzemi, paturot tikai pulkvežus, ģenerāļus
un lielgabalus. —

Drīz pēc tām vēstīm ieradās zviedru kājnieku pava-

dīti, krievu pontonieši, bet bez bisēm, ar zāģiem un cirv-

jiem, un sāka tiltu salāpīt. Un gaisma nebija vēl svī-

duši, kad tilts jau bija gatavs, un maskavieši sāka pa to

projām iet, pulks pēc pulka. —

Tas notika upmalā, saltā rīta stundā, kad Krievuze-

mes pusē sarkans dega saules lēkts.

Ar rīta blāzmas sarkanumu viss apspīdēts, un nostā-

jies zem sava ķēniņstandarta, sēdēdams staltā kara ku-

meļā, zēns-valdnieks bija sagriezis lepno un šauro seju

pret ceļu, pa kuru gāja projām bikli noliekušās atbru-

ņoto ienaidnieku rindas, lāga neiedrošinādamās savu uz-

varētāju uzskatīt.

Turpat ceļa malā un pret ceļu sagriezti, stāvēja kādi

kartečas šaušanai gatavi lielgabali, un zviedru bombar-

dieri, luntēm rokās, ieblakus tiem. Un karogi un stan-

darti krāvās sārtā pie ķēniņa rumaka kājām.
No musketēm un zobeniem abās ceļmalās jau bija sa-

krauti milzu vaļņi, bet ieroču atdevēju rindām vēl nebij

gala.
Tūkstots pēc tūkstoša, nokārtām galvām, zemu dur-

tām acīm, sakautie krievi plūda četru Baltijas tautu

valdiniekam garām uz austrumiem. Retais tik uzdrīk-

stējās zagšus celt galvu, mest sev krustu un reizē uz-

mest bailīgi niknu skatu briesmīgajam zviedru ķēniņam,
kurš sēdēja savā rumakā nekustīgs, bāls un liesmu pil-

nām acīm, kā nāves eņģelis.
Tak ķēniņa skati skatījās pāri aizejošo un atbruņoto
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ienaidnieku rindām, pāri tiem atņemtajiem karogiem

un lielgabaliem, kurus gavilēdami vilka no nometnes

vaļņiem nu lejā viņa kareivji.
Zēna-valdnieka skats bija vērsts pāri ingru mežu ga-

liem uz austrumiem un likās tveram vai nu rītu zemes

malu, vai saredzam vēl nebijušas lietas, nākamu dienu

likteņus. —

Kad vispēdējais krievu bars jau bija aizvadīts pār

upi, saule jau bija pusdienā. Un tikai tad pabeidza ķē-

niņa skatos zvērot baisīgais neredzamās uguns mirdzē-

jums. Sārtums no jauna atgriezās tā vaigos, uz lūpām

parādījās jautrs zēna smaids, ar galvas pamājienu sau-

cot pie sevis netāl sajājušos ģenerāļus un pulkvežus.
Tiem sastājot ciešāk ap valdinieka standartu, no pul-

ciņa drīz atskanēja jautri triektas runas, un skaļāka par

visām bija lepnā Rēnšelda balss. Un arī lielgabalnieki,
visu priekšpusdienu stāvējuši pie saviem stobriem, pret
krievu ceļu sagrieztiem, nu sāka izdzēst degļus, bet pie
tilta gala nostājās gardes bataljons.

No nometnes puses bija dzirdama tāla kņada, jautras

klaigas. Un vecais Klingspore, pievilkdams zirgam cie-

šāk pavadu, pamāja saviem dragūniem uz to debesu

malu:

«Eita, bērni, un ņemiet katrs savu tiesu, jo tāds ir

allaž bijis krietnu zaldātu paradums! Jūs, mani mīļie
puiši, šodien tikāt ar maskaviešiem brangi cirtušies.

Tikai paturiet ausis vaļā, lai sadzirdētu mūsu tauri, kad

sauks atkal pie karoga.»
Ritmeistars sagrieza savu rumaku pie virsnieku pul-

ciņa, bet viņa dragūni aizjāja lūkot barakas, jo Anderss

bija padzirdējis tādu vēsti, ka krievu būdās esot šis un

tas it labs atrodams. —

Soļos atjājuši no krievu karogiem un musketēm ap-

krautām ceļa malām, dragūni sāka rikšos laist, bet jau

pēc maza brītiņa tik ar mokām varēja tikt uz priekšu,

jo tiem bija gadījies zem rumaku kājām tas pats krie-

vu bēgšanas ceļš, viss gāztin piegāzts sacirstiem mi-

roņiem.
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Dažā vietā zeme tepat līdz sedlu kāpšļiem bija noklāta

ienaidnieku augumiem. Ap sakapātām viņu miesām

bija sasalušas tumšas asins paltis, kuru ledus mīksti lie-

cās zem zirgu pakaviem un līķu drānas pārlūkot nolē-

kušo jātnieku kājām.
Citi bij bisēm nošauti, vai ar to laidēm nosisti; vēl

daudzi durkļiem durti, un visvairāk arī te bija trako-

juši somi. —

Tā teica Anderss, kuram Krauklis nu turējās visur

blakus, un kustīgajam smalandietim bija tiesa, jo uz

div- un trīsdesmit beigtiem krieviem bij kritis arīdzan

pa kādam somam: vīrs gulēja, nazi rokā, ieblakus savai

bisei un ausainajai vilkādas cepurei.
Vēl tālāk nācās gaužām grūti tikt aiz pašu kara drau-

gu dzīvajiem augumiem, jo galvas tiem jau bija pilnas
krievu brandava. Somi un vestmanlandieši, tāpat kareļi
un kādi vīri no Dalarnas pulka te dziedādami ņēmās ap

krievu mantu vezumiem, zem kuru apakšas vēl šur un

tur bija manāmas nokauto cara grenadieru miesas. Dzī-

rotāji cēla no ratiem ārā žāvētas jēru ciskas, vēršu gur-

nus, sīpolu saišķus, dzēriena krūkas un lielas rudzu ka-

rašas, un daži jau bij saģērbušies krievu bajāru kažokos,
tos novilkdami kritušiem vai dzīviem. — Garš dalarnie-

tis, it kā meitās ejot, bija uzmetis par mēteli sev plecos
kātam noplēstu krievu karogu, bet vēl kādam somu jāt-
niekam bija mugurā krievu mācītāja raibie svārki. To

garos stūrus sev līdz jostai sacēlis, melnmatainais soms

turpat līķu vidū lēca jautru deju; un skatītāji auroja

un smējās, bet lēcējam joprojām bij drūms vaigs.
Vēl kāds somu dragūns turpat palaida ar brandvīnu

aplietos pussalušos un asiņainos dubļos miltu maisu,

mīlīgā, bet jau stīvā mēlē runādams savam kara ku-

meļam :

«Ēd, bērīt, ēd un dzer! Tu man tikpat kā brālis!»

Daži dalarnieši iesāka turpat krievu ratos diet, bet

viens liels puisis apraudājās, pieminēdams savu nakts

kautiņā nokauto brāli, un Klingspores dragūni dabūja
dzirdēt lielu nelaimi:
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Gardes kājinieku pulks, skriedams citām reģimentēm

palīgā, krievu nometnē pa nakts melnumu bija saskrē-

jies krūtīs ar Dalarnas pulku. Abas reģimentes gāzu-

šas viena otrai virsū divas pilnas salves, un vīri pēc tam

vēl saklupuši tuvcīņā. Kad jau ar durkļiem nikni dūru-

šies, tikai tad iesākuši manīt, ka abās pusēs dzird brē-

cam tās pašas lamas, un skan tā pati zviedru mēlē klieg-
tā komanda. Un tā tanī tumsas kaujā pašu nokauti

tepat trīs simti vīru. —

Ar bēdu vīriem dalarniešiem vajadzēja sadzert, lai

beigtiem viņu draugiem būtu viegla smilts. Un tāpat

kopā sērojot, kareļu jātnieki jau iesāka vilkt bezkau-

nīgu somu dziesmu, bet vidzemnieku kaprālis Kaupiņš
ar garu zviedri bučojās, raudādams pieminēja veco un

labo zemnieku ķēniņu, un turpat stāstīja garajam gluži

svešajā latvju mēlē:

«Redzēji, brālīt, kā tie suselnieki šorīt aizlāčoja

prom? Bez bisēm, pulvera ragiem un zobeniem! Es

tev saku: uz mata ta, kā tikko izrūnīti suņi!»
Zviedris iesilis atkliedza, ka ķēniņš tagad vedīšot sa-

vus pulkus uz Maskavu, un karošanai rītu puses zemēs

nu nebūšot gala, kamēr sasniegta Ķīnas ķeizara valsts.

Un plecīgs Klingspores švadrona dragūns uzsita Krauk-

lim draudzīgi uz pleca:
«Par krievu caru, zaķapastalas un savu vīru pametēja

Pētera vietā, ķēniņš solījies iecelt Stokholmas zvēru dār-

za visvecāko un bērnu iemīļoto lāci. Būs tavai zemei

mīlīgs un rāms kaimiņš, neskries Vidzemi dedzināt.»

Un vēl citi zināja pastāstīt, ka ķēniņš, drāzdamies

pirmajiem šturmētājiem līdzi pret krievu nocietināju-

miem, iestidzis dūkstī, pazaudējis tur zirgu un zābaku,
izvilkts un uzcelts citā kumeļā, ko turpat nogāzusi krie-

vu lode; un tik ar trešo rumaku nojājis savu kaujas

jājienu līdz galam. —

Līdzi citiem, arī leibdragūni bija sākuši krievu

būdas pārlūkot, un Kraukļu Jānim palaimējās iegūt zel-

ta ķēdi, vērtu savus piecdesmit dukātu.

To noglabājis azotē un cerēdams aplikt ap kaklu sa-
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vai Martai pēc kāzu nakts, Krauklis padzirda no ceļa un

tilta puses sava pulka sudrabainās taures, un jāja turpu:
Ķēniņš vēl tovakar gribēja iejāt no krievu rokām at-

pestītā pilsētā, un viņa vīri atkal stājās rindās, šoreiz

triumfa gājienam. —

Ķēniņam piejājot pie vārtiem, iesāka zvanīt visu

Narvas dievnamu zvani, iznāca ar asarām acīs liels pil-

soņu pulks, karavīru goda sardze un vecais cietokšņa
komandants Hurns, aiz krievu lodes vainas uz vēzdas

atspiedies. Sirmgalvis klibodams nāca pretī, gribēdams

piepaturēt sedlu kāpsli, ķēniņam no kumeļa nolēcot. Bet

valdnieks, vectēva un tēva kalpa Hurna baltos matus

un daudzās rētas godādams, aizsteidzās priekšā, žigli

bija zemē no rumaka, apkampa veco, noskūpstīja viņam
abus vaigus. Un abi roku rokā, zēns-ķēniņš un tā cie-

tokšņa sirmais komandants, iegāja pilsētā.
Zvani dimdēja, lielgabali rūca no visiem mūriem un

bastioniem. Un atsaukdamies Narvas stobriem, ārpus
pilsētas iesāka šaut zviedru pulku lielgabali un tāpat
visi citi, kas todien krieviem atņemti.

Zeme drebēja, gaisi dūca. Un ķēniņš, vezdams Nar-

vas varoni kā vectēvu zem rokas, ērģelēm spēlējot:

«Dievs, Kungs ir mūsu stipra pils» un ļaudīm dziedot

līdzi, iegāja baznīcā, lai pateiktos par mūžos nedzirdēto

uzvaru, ko debespulku kungs bij vēlējis gūt pār piec-

kārtīgu pārspēku savam kalpam Kārlim, zviedru, somu,

igauņu un latviešu ķēniņam. —
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X

Uzvaras dienas vakarā Narvā bij dzīrās. Dimdēja
svētku salūtam šauti lielgabali un gaišās ugunīs blāz-

moja vecās pils logi, aiz kuriem pie ķēniņa galda kopā

sēdēja armijas vadoņi, cietokšņa aizstāvji, pilsētas rāts-

kungi un gūstā padevušies krievu ģenerāļi: garais un

sausais Krojī, sirmais Veide, nelaimes satriektais Bu-

turlins, kņazs Dolgorukijs, sarkanu seju un tievām ta-

tāra ūsām, pašapzinīgais Halarts un Imeretijas princis

Aleksandrs, bāls zēns ar melnām un samtainām acīm,

kam arī dzīru telpā bija auksti, lai gan zāles krāsnī sa-

kurta liela guns.

Ķēniņš bija agri aizgājis no galda, par nama tēvu

savā vietā vēlēdams būt grāfam Pīperam; un skaļākas
uzreiz palika valodas, aši pietvīka sejas, visiem žiglāk
sākot cilāt glāzes un smagos sudraba biķerus. Tos tagad
dzēra sausus arī rātes vīri, kas, valdiniekam klātesot,

bija viņus pielikuši tikai pie lūpām.
Zeltmatainais un allaž jautrais Stenboks jau pa cetur-

tam lāgam klausījās Krojī nostāstā, ka cara kareivji,
redzot katastrofu un meklējot tās vaininiekus, pagrie-
zuši baginetus pret saviem ārzemju virsniekiem un arī

pašu feldmaršalu:

«Lai pats velns lūko vadīt tādus barbarus! Man pie-

tiek,» hercogs sirdījās, un sarkanais viņa plānā deguna

gals no īgnuma, aizvainojuma un dzertā karstvīna bija

palicis sarkanzils.

Veide klausījās, sērīgi sakniebis lūpas; Dolgorukijs

smagi nopūtās, ar pūlēm sekodams sarunai, kas risinā-

jās vācu mēlē, bet Halarts pamāja ar galvu, nicīgi sa-

viebās un teica:

«Man arī! ledomājaties tikai,» sakšu inženieris grie-
zās pie sava galda biedra Vredes: «viņi nīst visus eiro-
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piešus! Ir jūs, zviedru kungi, ir mūs, rietumzemju
virsniekus cara dienestā. Nīst tik ļoti, ka vienā pašā
Golovina divīzijā pagājušā naktī nodurti veseli seši ofi-

cieri, kas spieķiem rokās lūkojuši kārtot savus sajuku-
šos bataljonus un vest tos pret jums jaunā cīniņā.»
Sakšu ģenerālis galanti palocījās pretimsēdētājam Rēn-

šeldam, kurš smīnēdams bija klausījies Halarta stāstī-

jumā, un tagad savilka nievu krunciņās lūpas, vēl aug-

stāk paceldams savu strupo degunu:
«Man gan liekas, ka tie jūsu minētie virsnieki ir da-

būjuši pēc nopelna,» viņš ierunājās, piemiegtām acīm

skatīdamies pie pretējās sienas kārtajā maskaviešu dra-

gātāja Pontusa Delagardija portretā: «Lāču dīdītājam
allaž jārēķinās ar to, ka viņa dīdītais zvērs kādā dienā

var iesākt dumpoties un saplēst savu saimnieku un

skolmeistaru.»

Stenboks skaļi iesmējās, Hurnam ietrīcējās sirmo

ūsu gali; rātskungi vīpsnoja un viegls smaids atplaiks-

nījās arī cietajā Vredes sejā, bet Halarts aizvainots no-

lika galdā savu biķeri:
«Ekselence, vai tas bija izsmiekls vai zviedru kompli-

ments ?»

«Kā jums tīk,» Rēnšelds atcirta. Tad pamanīja, ka

arī hercogs palicis bāls, vecais Veide sataisās celties

kājās, Pīperam ir pēkšņi apmācies vaigs, un resnais

ģenerālis pasteidzās mīkstināt savu vārdu asumu:

«Kungi, es negribēju neviena apvainot, jo visi esiet

viņa majestātes viesi, un bez tam, nokļuvuši cara ar-

mijā nevis no laba prāta, bet ķeizara vai poļu ķēniņa
sūtīti. Es pirmīt runāju tikai par tiem apkārtstaigu-

ļiem, kas gatavi pārdot savas kara lietu zināšanas un

savu zobenu ikkatram, — turkam, maskavietim vai kal-

miku sultānam, — kad tik tiek labi samaksāts.»

Krojī vēl kādu laiciņu smagi pūta, bet Halarts tūliņ
nomierinājās un mēģināja virzīt valodas uz citu pusi.

«Es apbrīnoju nevien jūsu ķēniņa karošanas mākslu,
kas pelna ievērošanu jo vairāk tāpēc, ka tiek rādīta lie-

lā jaunībā, bet arī viņa majestātes atturību izpriecās.
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Kā man bija gods novērot, viņa majestātei šovakar lab-

patikās dzert tikai ūdeni, un ne pilītes vīna.»

«Viņa majestāte tā dara vienmēr,» Vrēde atteica.

«Viņš tā zvērēja, saņēmis ziņu, ka sakšu un dāņu sākts

netaisns karš, un turēs savu zvērestu tik ilgi, kamēr ne-

būs satriekti visi Zviedrijas ienaidnieki.»

«Esmu dzirdējis vēl kādu citu lietu, kas gan liekas

maz ticama, lai ari augsti slavējama,» Krojī vilcināda-

mies iesāka, «bet nezinu, vai runāšana par to šeit būtu

īsti vietā.»

«Runājiet vien, feldmaršal,» Pīpers pamāja ar galvu.

«Mēs, zviedri, lepojamies ar savu ķēniņu, jo viņā patiesi

nav nekā tāda, par ko viņa majestātei un mums vaja-
dzētu kaunēties.»

Un hercogs apvaicājās, vai tas patiešām esot tiesa, ka

ķēniņš Kārlis vēl ne reizes neesot iekāpis ne jaunavas,
nedz daiļas sievas gultā. —

Zviedru ģenerāļi saskatījās un brītiņu palika klusi.

Tad kanclers rāmi atteica:

«Tas ir tiesa, mīļo hercog, jo mūsu ķēniņam priekš
tādām lietām patiesi nav bijis laika, nedz vaļas. Kā

zēns vēl karā iziedams, viņš arī te ir devis svētu solījumu
— līdz kara galam mīlēt tikai zobenu.»

Atkal iestājās klusums; un tad ierunājās Halarts:

«Eiropā runā, ka jūsu valdinieks nolēmis censties pēc
jauna Aleksandra slavas, un kopš bērna dienām stādot

maķedonieti sev par paraugu. Tak Aleksandrs Lielais,
kā tas mums visiem un arī viņa majestātei labi zināms,
bija nevien kauju, bet arīdzan vīna un skaistu sieviešu

draugs.»

Stenboks pavērās Rēnšeldā, Rēnšelds pagrieza galvu
uz kanclera pusi, un grāfs Pīpers padomājis sacīja:

«Patiesi, viņa majestāte būtu gatavs daudzās lietās

uzskatīt maķedonieti par savu paraugu, jo ar šo vecu

laiku valdnieku to garā tuvina jau tas, ka abi agrās die-

nās ieguvuši neveicamu karotāju slavu. Mūsu ķēniņš tik-

pat dedzīgi meklē briesmas kaujlaukā, kā senais triju
pasaules daļu iekarotājs. Tak pats no majestātes mutes
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esmu dzirdējis un zinu, ka mūsu ķēniņam nepatīk pie

Aleksandra kādas trīs lietas. Pirmā ir tā, ka vīna reibu-

mā tas nonāvējis savu labāko draugu; otra, ka maķedo-
nietis mīlējis greznoties ar zeltu un purpuru, jo viņa

majestātei vismīļāki šķiet vienkārša karavīra svārki.»

«Un tā trešā?» jautāja Halarts, kad kanclers brītiņu
bija klusējis.

«Tā trešā un ķēniņam nepatīkamā lieta ir tā, ka Alek-

sandrs Lielais miris sievas gultā,» Pīpers nobeidza, un

sakšu ģenerālim pavīdēja sejā viegls smaids.

«Mirt skaistas jaunavas vai sievas skāvienos nemaz

nav necienīga nāve,» viņš teica, skatīdamies savā kau-

sā, kura sudrabā bija ieveidots Marss, raisīdams Vene-

rai tās jostu ar nepacietīga mīlnieka straujumu. «Cik

es zinu, tad šās dzīves gals kaislas mīlētājas rokās ir

arīdzan mana žēlīgā kunga un poļu ķēniņa sapņojums.»

Vrēde nikni iesmējās, — smiekli tam bij-- kā odzes

šņāciens, — bet citi viņa kara draugi bija un palika
klusi un, runājot par savu ķēniņu, piemirsuši cilāt bi-

ķerus.
Pipers pavērās kara inženierā un atbildēja tikpat mie-

rīgi un lēni, kā runājis:
«Jūsu ķēniņa dzīvi un darbus mēs zinām. Mūsu ķē-

niņa dzīve un darbi vēl tikai sākumā, bet atceros, ka Zē-

landē, pēc dāņu kaušanas un savas pirmās kaujas, viņa

majestāte tad teica: sava mūža galu es gribētu vismīļāk
sagaidīt kaujlaukā.»

Valodas vairs neveicās. Zviedri un cara ārzemnieki

bija nu palikuši tikpat klusi, kā katastrofas smagi
satriektie krievu ģenerāļi; ūsu un lūpu neskārts, sārtoja
kausos vīns, un Imeretijas princim bij šauras palikušas
melnsamtainās acis, jo jauno kaukāzieti māca miegs.

Aiz loga jau sasaucās otrie gaiļi, un kanclers cēlās

kājās.
«Ar labu nakti, mani kungi,» viņš sacīja, viegli pa-

klanīdamies gūstekņiem, un tie atsveicinājušies gāja uz

durvju pusi, aiz kurām tos gaidīja viņu sargi.
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Un saviem zviedriem, it kā uzreiz palicis jaunāks un

nokratījis visu vīna uzlaisto gurumu:

«Bet mēs, draugi, iesim pie ķēniņa: šonakt divos kara

padomes sēde.»

No dzīru zāles aiziedams sev ņemtā Narvas pils istabā,

ķēniņš bij atlaidies krēslā pie krāsns, kurā dega lielas

bērza šķilas, un izstiepis gandrīz vai līdz pagaļu galiem

savus garos jātnieka zābakus. Un liesmu atspīdums lika

zvērot ķēniņa svārku pogām un sejai, bet valdnieka acis,
vērdamās ugunī, neredzēja tās mēles lokāmies ap mal-

kas šķilām, ausis nejauda liesmu sprēgāšanu, nedz vēju

aurojam aiz loga, novembra nakts melnumā. Jo sirdī

ķēniņam dega pavisam cita guns; prāts kavējās tikko

gūtās uzvaras atmiņās un no tās piedzimušu lielu domu

pulkā. —

Viņš atcerējās, ka kaujas karstumā un gribēdams cī-

niņā satikties ar pašu caru, bija pieauļojis viens pats,
bez trābantiem, pie krievu apcietinājuma, nocirtis divus

ceļā gadījušos cara grenadierus un trešajam, šaujot tam

virsū, lodei ķerot zirgu, nogāzies dubļainajā sniegā ar

visu rumaku, redzējis ap sevi baiļu un dusmu trakuma

saviebtas sejas, pret viņu vērstus baginetu asumus; bet

tūliņ atkal bijis augšā un uz kājām, cirtis un dūris tam

un citam, naidnieku durkļu smailus vairīdams un sirdī

juzdams niknu cīņas prieku. Tad padzirdis aiz sevis

savu gardu klaigu, un viņu uzcelts jaunā kaujas kume-

ļā; jājis tālāk un atkal cirtis, — tālāk aizvien bij auļo-
jusi cīņas auka; gaiss pilns šāvienu dūmu un cirtēju
sēkšanas, mirēju vaidu un ieroču skanēšanas, un līdz

ārprātam saniknoto somu kaukšanas, ezeru zemes vī-

riem sviežot bises sānis un iesākot strādāt ar naža asme-

ni, žņaudzot rokām un zobiem lūkojot pietikt pretinie-
kam pie rīkles

...

Tad kaujas nakts jau bija galā un, tā kā spaļi vējā,
izputināts viss daudzkārtīgais ienaidnieka vīru pārspēks;
sārtiem bij krauti krieviem atņemtie karogi un stan-

darti, un asiņaina saule uzlēkusi rītu debesmalā!
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Ķēniņš strauji saslējās krēslā, — asi un it kā saukda-

mi pasteigties, nošķinda garie pieši pie tā zābakiem. Un

gandrīz lēcienā, kā baiļodamies kaut ko nokavēt, vald-

nieks jau bija pie galda un noliecās pār galdam klāto

Krievuzemes karti, ieplestām vanagacīm pārskriedams
tās ziemeļrietu novadus, ar viņu siliem, purviem, retām

pilsētām, un skatiem tuvodamies cara rezidencei, uz ku-

rieni, kā gūstekņi stāstīja, pirms kaujas bija no kauj-
lauka aizbēdzis lielā steigā viņu zemes kungs, pa-

mezdams savu vīru pulkus viņu liktenim un domādams

tikai par paša glābšanos ...

Gļēvulis un nelga, šis garais Pēteris, par kura dīvai
:

nībām, lielo mācīšanās alku un plašiem nodomiem tik

daudz bija ziņojis no Maskavas rezidents Knipers! Cars-

dezertieris, ar kuru zviedru ķēniņš bija gribējis godīgā
vīru cīņā, aci pret aci, satikties un palūkot, kam asāks

šķēps un divkaujā vingrāka roka!

Ķēniņa acis plēsīgi vēro Maskavu un ceļus, kas ved

turp, un kartē skatoties, viņam dreb nāsis, ašāks kļuvis
dvašojiens. Bet pāri daudzinātai barbaru valsts galvas

pilsētai skats klīst tālāk uz austrumiem, kur Volgas mū-

ža mežiem šķiet nav gala, padebešiem pretī saslējušies
Urālkalni, un neizmērojami plašie un tālie Sibirijas step-

ju klajumi. —

No turienes reiz senās dienās atauļojušas šķībacainu
un bezbailīgu strēlnieku armijas, sagraudamas drupās
šo pašu Krievzemi, par kuras toreizējiem valdiniekiem

vecas zviedru teikas stāsta, ka tiem bijušas zviedru asi-

nis
...

Varbūt, nu viņam lemts staigāt šo seno varingu, slā-

vu cilšu uzveicēju pēdās? Un iet uz rītiem, iet uz

les lēkta pusi un gan tik tālu, līdz pie viņa kara rumaka

kājām sāks šalkot Klusais okeāns?

Ķēniņa zilās acis deg un blāzmo, it kā tanīs jau būtu

atspīdējis sarkanzeltainais saules lēkts virs Tatārijas
kalnu stepēm. Un tad, kā ņemdams pats sevi un savas

fantāzijas lidojienu ciešāk grožos, ziemeļu zemju ķēniņš
liek skatiem atrauties no Āzijas apvāršņu vērošanas un
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atgriezties atpakaļ pie zāļu klajumiem, kas plešas ap

Volgas lejteku, ap Donu, aizsniegdamies rietu pusē līdz

Dņepras lankām, kuru nesavaldāmie iemītnieki, maska-

viešu, poļu un turku ielenkti, negrib klausīt nevienam,

negrib kalpot, bet dzīvot tikai zobenam.

Ar Tatārijas ciltīm krievi senā ienaidā; ar dienvidstep-

ju vīriem Krievijai jauns naids: vēl cara tēva laikā tie

situši cara zemei dziļas rētas; cara vectēva jaunības ga-

dos kazaku varā īsu laiku bijusi Maskava.

Pret kaimiņu Pēteri tā tautā gruzd nemiers. Dau-

dziem krieviem tas liekas antikrists, jo krasi ārda visu

veco, un viņam valdot vēl daudz smagāks palicis tautas

jūgs. Ar dumpi cars jau reizi gāzts no troņa, tā pret-
niece un māsa Sofija vēl dzīva...

Caram vairs nava armijas, šī viņa varas visstiprākā
balsta: tās ieroči un vadoņi nu zviedru varā, pār Narvas

upi aizdzīts neapbruņots bars —

Ja nu ķēniņa reģimentes seko sakautiem tūliņ pa pē-
dām, tad jau —

Tad visās Krievuzemes malās sāks degt dumpja ugu-

nis, un visi rītu puses ceļi vērsies vaļā zviedru pulkiem

un viņu ķēniņam! To karogi varēs iet tik tālu, cik vien

sniegs šo karogu un pulku valdinieka griba!
Ar tatāriem, ar mongoļiem varēs sasniegties cara

valsts graušanai rokas, ar laupīt kāriem Donas un Dņep-
ras stepju vīriem satikties. Un nospraust Gustava

Ādolfa uzceltajai ziemeļu lielvalstij jaunas robežas sau-

les lēkta pusē, pārcelt robežstabus no Ladogas un Peipu-
sa uz Urāliem, vai pat līdz ģeogrāfu daudzinātai milzu

straumei Amūrai! Lai svešas tautas dreb, dzirdot

Zviedrijas lauvas rēcienu no Atlantijas ākeana līdz otrai

pasaules jūrai, viņā zemes lodes pusē! Lai ap visu pla-
nētu apjozts Vazās cilts vārpu kūlim pakļautu ziemeļ-
zemju loks!

Jaunajam ķēniņam sāk pietrūkt elpas, garā kā ērg-

lim pārlidojot divu pasaules daļu kalnus, silus un stepju

klajumus, un redzot savu senču valsts robežas plešamies
līdz bezgalībai, aptverot jaunu valsti, kurā saule nekad



84

nenoriet. Labās rokas pirksti tam iecirtušies kartē, rei-

zē sagrābjot pilsētas un mežu provinces, un rāmas zāļu

lauku upes, bet kreisās plauksta sažņaugusi zobenspalu,

garais asmenis pāri pusei jau izskrējis no maksts...

Tad klauvējiens pie durvīm apstādina zēna-ķēniņa
fantāzijas skrējienu. Gara acīm tikko skatījis tūkstots

jūdžu tāles, viņš atjēdzas, redz ap sevi Narvas pils ista-

bas sienas, gar kurām sagulušas tumšas ēnas, dzird aiz

istabas logiem sargkareivju vienmuļīgo sasaukšanos un

vēju aurus novembra nakts melnumā. Kaut kur dzied

gaiļi, uguns sprēgā krāsnī, pie durvīm atkal klauvē kāds.

Ķēniņa labā roka atlaižas no saburzītās Maskavijas kar-

tes, kreisā laiž vaļā zobenu, kurš žvakstēdams slīd atkal

makstī, un saslienoties atkal taisnai pār galdu ilgi līku-

šajai pusaudža mugurai, valdnieks strauji pagriežas uz

durvju pusi.

«lekšā,» viņš saka puspikti, un redz durvīs savu kanc-

leru, kam deniņi jau sametušies sirmi, aiz Pīpera apaļo
Rēnšelda seju ar strupo degunu, Stenboku, kam zeltai-

nas cirtas, un drūms kā allaž Vredem vaigs, — salts,
stalts un skaists, nāk citiem ģenerāļiem pakaļ Knuts

Pose, kam līdzi Velings, gauss un rāms, un sirms. —

Armijas vadoņi ir sastājušies rindā, gaidošiem ska-

tiem vērdamies ķēniņā, un valdniekam deg atkal acis,
smaidu pilns, kā pirms aizvakara kaujas, tam šaurais

zēna vaigs.

«Kungi, man liekas, dzīrots gana,» jautri skan viņa
balss. «Tūliņ pēc palīgpulku pienākšanas, — tiem va-

jaga būt klātu rīt vai parīt, — mums atkal ceļš zem

kājām, uz Maskavu.»

Ķēniņš skatās ģenerāļos, gaidīdams viņu sejās iegai-

lāmies gaišu prieku. Tak visi klusē: Rēnšelds paskatās

Pīperā, Vredem kā brīnā sāk vilkties augšup sirmie uz-

aci. Stenbokam iedzirkstas, tad atkal satumst drošās un

mazliet nekaunīgās acis.

Vredem, vecajam un uzticamajam Vredem, vēl arvienu

izbrīna pilna seja. Mēmi vaicādams, sirmais kareivis
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skatās valdniekā; Rēnšeldam sacēlušies pleci, grāfs Pī-

pers liekas gluži sadrūmis.

«Majestāt,» viņš teic, panākdamies uz priekšu: «sakšu

armijai stāvot joprojām aiz Daugavas, tas nebūs iespē-

jams.»
«Kancleram taisnība,» tagad sāk runāt Rēnšelds:

«ejot jau tūliņ tagad iekšā Krievzemē, mums gaitas sā-

kumā draudētu sakšu briesmas no labajiem sāniem, bet

drīz arī no muguras.»

«Tāpat kā pirms Dānijas sakaušanas, nebij iespējams

steigties palīgā jūsu majestātes pavalstīm, kas šaipus

jūras,» ieskanas Stenboka dzidrā balss, «tāpat tagad
mums būtu visupirmajā kārtā jāpadomā par gājienu

pret Steinavu.»

«Gājiens iekšā tik aukstā zemē, kā Krievzeme, prasa

jau laikus sagatavot armijai siltus apģērbus,» ieklepojies
teic Velings. «Mums nav kažoku, nava arī pārtikas krā-

jumu, bet tos, ko vakar guvām krievu nometnē, uzvaras

noreibumā krietni papostījuši mūsu pašu kareivji.»

«Majestāt,» atkal ierunājas Pīpers: «tas, ko jums
labpatikās teikt, varētu, varbūt, notikt, ja mēs pieņemtu
Francijas sūtņa piesolījumu — sākt ar Saksiju sarunas

par mieru.»

«Nē,» spītīgi paveras valdnieka lūpas, balsī tam

ieskanas tērauda cietums: «brālēnam Augustam vis-

pirms jāizbauda mūsu zobenu asums. Tagad slēdzot mie-

ru, mēs nevaram būt droši, ka izdevīgā brīdī viņa sakši

nejās atkal dedzināt mūsu Vidzemi.»

Rēnšeldam sejā pavīd viegls smaids.

«Majestāte tā tad domā tāpat, kā mēs,» viņš rāmi sa-

ka: «ja mēs pirms gājiena Krievijas iekšienē negribam
nodrošināties pret sakšu triecienu ar miera slēgšanu,
tad tā drošība jāpanāk ar kauju.»

Ķēniņš ir nosarcis, manīdams ģenerāļa balsī vāji slēp-
tu pārākuma apziņu; bet tagad nāk uz priekšu vecais un

sirmais operātīvās daļas priekšnieks Ērenšancs, skatīda-

mies valdniekā padevīgi gurdām acīm:
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«Šai kaujā mums līdzēja gūt uzvaru Dievs un viņa sū-

tītais sniegputenis. let tūliņ meklēt jaunu kauju, tas

nozīmētu Dievu kārdināt. Majestāt, no astoņiem tūk-

stošiem, kas tika jums līdz Narvai līdzi, ir palikuši ierin-

dā vairs tikai seši, un arī pēc uzvaras tiem tas pats
bads. Mums atliek tikai gaidīt palīgus un pavasari, bet

patlaban iet ziemas mitekļos.»

Ķēniņš ir sānis pagriezies, uzmetis jaunu skatu Mas-

kavijas kartei, bet acīs vairs nava tā mirdzuma, kas vi-

ņās nesen dega.

«Kungs un ķēniņ,» kā mierinādams turpina Ērenšancs,
«ari citgad būs visam laika gana.»

«Ja kauj kādu ienaidnieku, tad tas jākauj bez stājas
un līdz galam,» ķēniņš piepeši pagriežas pret ģenerā-

ļiem, * kā kartē ieskatoties atguvis savu straujumu. «Tā

mēdza darīt Cēzars, lielais Hanibals.»

«Krievi nav romieši,» Rēnšeldam atkal iebildums pie
rokas. «Līdz pavasarim caram nebūs ne jaunu lielga-

balu, nedz jaunas armijas. Drīzāk jauns dumpis tanī

vai citā tā valsts malā.»

Ķēniņš klusēdams iet pie loga, — garais zobens no-

žvakst, maksts galam sitoties pret akmens grīdu, — un

ilgi veras tumšajās ziemas debesīs, kur paretim tik ma-

nāms salts, sniega miltu jūklim cauri atnācis zvaigznes
mirdzējums.

«Kungi,» viņš beidzot saka, aši apgriezies, «galīgu
lēmumu šinī lietā mēs dosim vēlāk.» Un atkal veras lo-

gā, kura melnajās rūtīs vienmuļīgi sitas puteņa sviestās

sniega saujas.

Tāpat kā viņā vientulības naktī, pēc tā kronēšanas die-

nas, kad pilī pārjājot, viss nobiris ar sniega pārslām bija
tā zilais, polārzvaigznēm nošūtais ķēniņmētelis. —

Pirmo reizi tas jūtas vientulis arī kara gaitas līdzi-

gājēju vidū; tāpat kā toreiz, viņam šķiet, ka nākdama

no kapa saltuma un cauri sniega šaltīm, brīdinādama

runā tēva balss, skubinādama to ticēt tikai sev, citam

nevienam.
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Tad viņš saslienas, nopurina galvu, kā dzīdams pro-

jām tikko justās vientulības smagumu, pagriežas atkal

pret ģenerāļiem, lūko smaidīt un vaicā:

«Kā jūtas krievu kungi, mūsu viesi šovakar?»

«Ne visai labi,» Rēnšelds pavīpsno. «Rītu tiem ceļš
zem kājām, uz Stokholmu.»

Ķēniņš atsmaida, tad atceras bālo un sapņaino Imere-

tijas princi:
«Tam kaukāzietim gan būs auksti zviedru sniegos, no

viņa dzimtenes tik varen tālā zemes malā. Tas būtu tik-

pat daudz, kā mums piepeši nokļūt turku gūstā, vai tikt

ciemos pie tatāriem.»

Ķēniņa armija, nostāvējusi sešas dienas Narvas kau-

jas laukā, pagriezās atpakaļ, gāja uz dienvidvakariem,

un reģimentes apmetās līdz pavasarim ziemas mitekļos
pa igauņu novadu ciemiem.

Par ķēniņa mitekli kļuva Laisas pils, bet straujais

šlipenbachs un vecais Kroniorts saņēma pavēli — ar

žigliem švadroniem un viņiem līdzi dotiem kājinieku vī-

riem iet un dedzināt krievu aizrobežas pagastus.
Viens no Vidzemes malas, otrs no Ingrijas puses. Un

vai ik naktis, veroties pāri Peipusa ezera ledus laukiem,
rītu un dienvidrītu pusē bija redzams pasarkans uguns-

grēku blāzmas atspīdums, brīžam sajaukdamies ar trauk-

smīgajām kāvu gunīm.
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XI

Drāzdamies trakā steigā cauri Brisa kazaku izdedzi-

nātajai Ingrijai, cars notrenca nāves putās piecus četr-

jūgus un, lēkšodami pakaļ savam valdniekam pa sasalu-

šo ceļu grambām, krītot nolauza kaklus divi jātnieki.
Un tikai tiekot pāri robežai, jau iekšā piesnigušos Nov-

gorodas vaivadijas mežos, no cara sāka atlaisties tā ner-

vu sabrukums, sirdī iesmeldzās dusmu kauns un gau-

sāka kļuva brauciena gaita, jo vietām sniegs jau bija
līdz pat rumbām.

Kariete līgodamās apstājās pie ceļa malas kroga, dra-

gūni nolēca no kūpošajiem kumeļiem. Laiks bija salts

un kluss; virs kroga jumta taisni gaisā kāpa dūmu

stabs, un zem tā bija notupušās vārnas, sataisīdamās

nakts dusai, jo rietumu mala dega vakara blāzmas

gunīs.

Cars izkāpa, bāls, neticami garš un īgns; atsita dēļ
mazās vajadzības vaļā bebrādu kažoku, paskatījās jum-
ta vārnās, pavērās uz rietu pusi — seja nolija ar asi-

ņainu mirdzumu — un piepeši sastinga, sākdams vērīgi

klausīties.

Klausījās svītas vīri, sāka ausīties arī dragūni, bet

nejauda nekā un brīnodamies skatījās valdniekā.

Pievērtām acīm, milzīgo plaukstu pie kreisās auss,

viņš bija noliecis galvu uz Narvas pusi. Seja joprojām
bija bāla, lūpas kniebtas cieti, tik vaigu galos šad tad

manāms viegls drebējums.

«Aleksaša,» — Menšikovs pielēca klāt kā vāvere, —

«dzirdi? Atkal šauj,» cars ierunājās pēc maza brītiņa,

un seja saviebās, kā zobu sāpēs.

Adjutants pasmaidīja, atmeta ar roku, kā vienmēr

jautrs, drošs un nekaunīgs:

«Valdniek, tevi viļ dzirde,» viņš sacīja.
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«Nē, klausies jel,» cars gandrīz čukstēja. «Nu šauj
veselas baterijas reizē...»

Menšikovs palika pavisam jautrs:
«Mana sirds,» viņš teica, familjāri vīpsnodams, «tu

būsi dzirdējis tikai to, par ko visu ceļu domā...»

«Muļķis! Turi muti!» cars sasliedamies tik skaļi
iebrēcās, ka vārnu bars uz jumta ķērkdams pacēlās

gaisā, slinki sāka griezties, un tad piepeši aizlaidās uz

ziemeļvakariem.
Cars nodrebēja un nokāra galvu, pieķerdamies adju-

tantam pie rokas.

«Redzēji?» viņš klusi dvesa: «pat maitu putni sa-

dzirduši, aizskrēja turp ...»

«Pēter Aleksejevič,» Menšikovs labinādams noteica,

un gādīgi veda caru uz kroga durvju pusi: «no šejienes
līdz turienei būs divi simti vēršu: ko tik tālu var sa-

dzirdēt ? lesim, balodīt, iedzersim kaut ko. Ēdis ar' neesi

kopš rīta.»
„

Vakariņas tovakar caram negāja pie sirds, šņabim
sudraba mēriņā tikko pieskārās viņa strupās runča

ūsas. Menšikovs ēda un dzēra viens par diviem, šad tad

paskatīdamies valdniekā-draugā ar klusu nopūtu.
«Gulēt vai gribi, Pēter Aleksejevič?» viņš beidzot

ierunājās, aizsviezdams kaktā pusapgrauztu gaiļa stil-

bu un, nesagaidījis atbildi, raugādamies piecēlās; patai-

sīja caram cisas pie krāsns, uz kroga lāvas, novilka Pē-

terim garos botfortus, noguldīja pašu kā bērnu, pa pa-
radumam pārkrustīdams brūngano sabuļādu segu:

«Izgulies nu, mana sirds, ticis pats savā zemē.»

Cars klusēdams saņēma adjutanta aizsmēķēto un

sniegto nakts pīpi, izgrūda pāris dūmu mutuļus un

īdzīgs pagriezās uz krāsns pusi. Menšikovs paskatījās
viņā, pašūpoja galvu, paklāja turpat klonā mēteli, ar

trejstūreni pagalvī un pistolēm pa rokai. Tad nopūta
sveci, apgulās pats; un vairs tikai svētbildes lampiņas
gaismotās istabas vidus pienāca pilns tumšu ēnu, kuras

līdz tam bija glūnēdamas gaidījušas tās kaktos.
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Cars pīpēja un pūta, un smaga kā pielijuši velēna tam

bija sirds. Pašpārmetumi, ka steidzīgi ziņneši, nāca

klāt, stājās vēstījumam un teica cits pēc cita:

Taisījies karā, gribēji vectēvam atņemto Ižoras zemi

atkarot, nostāties Zviedru jūras krastā! Un tikko pa-

dzirdis atnākam cīņai šās jūras ķēniņu, pārbijies, kā

pātagu pamanījis kucēns, gandrīz pietaisīji bikses! Sa-

melsi savējiem un svešiem kaut ko par vajadzību skriet

pretī palīgspēkiem, lai žiglāk nāk, bet patiesībā domāji
tikai par paša glābšanos! Aizbēgi no kaujas lauka pirms

kaujas, pamezdams pie Narvas briesmās savus kara

pulkus, tāpat, kā priekš gadiem, no streļiciem bēgdams

un savas Preobraženskas aizmukdams, pameti māti-ca-

rieni un cari-sievu, ar vēl nedzimušo dēlu zem sirds!

«Niekalbis, lupata un bāba, ne cars,» Pēteris nevarīgi
un nikni pusiešņācās, pusievaidējās, un Menšikovs sa-

kustējās klonā, — adjutantam bij viegls kā mednim

miegs:
«Min herc, ko tu teici?»

«Neko,» cars atrūca, nosvieda atdzisušo pīpi klonā un

pievēra acis, gribēdams miegā patverties no sirdsapzi-

ņas mokām; bet miegs bēga no viņa plakstiņiem, bez du-

sas miera bij atnākusi arī šī, kopš Narvas jau trešā

nakts.

No sarkanzaļganā, zem piekusušām skropstām gaidī-

jušā tumšuma nu sāka ārā nirt un ņirbēt bārdainas, sīva

izsmiekla pilnas sejas, skatījās carā ar zaimu ienaidu,
nākdamas tuvāk, arvien tuvāk. Ne vairs circeņa vien-

muļīgā dziesma bija dzirdama aizkrāsnē, bet ļauna tūk-

stots odžu šņākšana, un čūsku ciltij bija izsmejošās ba-

jāru acis:

«Ak, jau izkarojies, lielais valdiniek? Tik mudīgi?
Ha, ha ha! Varens gankara vadonis, tas mūsu cars: aiz-

bēg no armijas, diedz prom, kad līdz ienaidniekam vēl

trīsdesmit vēršu! Ha, ha, ha!»

Cars nikni nosēcās, lieca atpakaļ izsmiekla pātagu
šausto galvu, atsitās ar pakausi pret krāsns mūri; un,
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lēni nākdama no kreisās, pie viņa piestājās pusmāsa

Sofija.
Princeses acis dega ļaunā priekā, cieši sakniebtās lū-

pas tuklajā, ar svinbaltumu noziestajā sejā bija kā brū-

ce, ko tikko cirtis naža asmenis:

«Nu, jaunais brāli! Tagad nāks atkal manas varas

laiks! Varēsi likt galvu uz bluķa, kopā ar saviem drau-

giem vāciešiem!»

Cars ierūcās, draudēja pusmāsai ar dūri. Princese

ņirdzīgi iesmējās un gaisa jaunu galvu jūrā, — tās bija

līķbālas un asiņainas, un to mirušajos redzokļos dega
trakais strelicu naids:

«Redzi nu, car! Karot ar kaimiņu Kārli nava vis tik

viegli, kā dedzināt nevainīgus cilvēkus moku kambaros,
strādāt ar kāķa pātagu, vai cirst ar bendes cirvi Sarka-

nā laukumā! Asiņu dzērājs! Vilkacis, vampirs! Esi

nolādēts!»

«Nolādēts!» dziedoši dobji un drūmi no labās atsaucās

miroņu balsīm citas; un paskatījies turpu, cars nikni

ierūcās un saslējās, kā suns, kas pamanījis nākam kaķi,
jo jaunajam biedu baram bij melnās mūku cepures, zem

kurām žvadzēja svēto muļķu nēsātās važas, un ar mūku

murmināšanu, vientiešu skrandu smirdoņu un ķēžu ska-

nēšanu jaucās vecticībnieku tētiņu vaimanas:

«Antikrists atnācis! Cars ir antikrists! Debesu vald-

niek, glāb tu savus ļaudis!»
«Prom, mošķi!» cara dūre atsitās krāsnī ar tādu spa-

ru, ka pašķīda ķieģeļu drumstalas un asinis. Un no-

miegojies Menšikovs, pistolēm rokās, kā lūsis lēca klāt:

«Kas ir, min herc?! Ko nupat dzini projām?»

Cars bija sēdus uztrūcies, skatījās apkārt stīvi ple-
stām acīm, un nāsis viņam trīcēja, krūtīm bij smagi aša

dvaša, it kā pēc sīvas cīņas vai briesmu skrējiena.

«Nekas, Aleksaša,» viņš beidzot teica, atkal atlaizda-

mies cisās. «Pagāns krodznieks laikam būs pārkuri-

nājis krāsni.» Bet mūris bija tikko silts, un tā bija zī-

me, ka nakts jau iet uz rīta pusi.
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Adjutants nolaida gar sāniem savas pistoles. Pēteris

paskatījās ieročos, pamāja draugam ar galvu, un balss

tam šoreiz bija reti maiga:

«Ej, draudziņ, guli nu.»

Aizgriezās ar seju pret krāsni, līdz ausīm uzvilkdams

sabuļu apsegu, jo tikai tagad juta, ka svīdis gluži slapjš.
Vēl arvienu nenāca miegs, lai gan pēc rēgu sejām tū-

liņ ieraugot uzticīgo un visās likstās nebēdīgo zēna die-

nu draugu, caram bija iezadzies prātā mazs cerības gai-

šumiņš, kas tagad, satrauktajām asiņu bangām atplo-

kot, lēni auga arvienu lielāks:

Krojī tak visā Eiropā daudzināts kareivis, Halarts

arī šķiet velna vīrs. Un vecais, bargais Veide, abi gar-

des pulki, kam jau pie Azovas bij it labs kaujas spars?
Ja arī tie citi ir mazāk vērts, tad tomēr kaut ko sver:

ja ne citādi, tad ar savu lielo skaitu, kas var katru naid-

nieku sabaidīt. —

Par Kārli bija tādas vēstis, ka tam nākot līdz astoņ-
padsmit tūkstošu. Nu, bet krieviem pie Narvas divi ar

pus reizes vairāk vīru! Zviedru ķēniņš, no savas Pēr-

navas tik žigli turp skriedams, visus savus lielgabalus
nebūs jaudājis atraut līdzi. Un kaut gan cara bombar-

dieri vāji tēmē un slikti šauj, tak gāžot abām milzu ba-

terijām vaļā, būs gatavs elles lērums
...

Tā teica prāts, bet sirds tam noticēja tikai īsu laiku,
atkal sākdama šaubīties un pagurt, jo jauda nelaimi.

Un kā pašas no sevis salikās kopā lūgšanai abas sastrā-

dātās milzu plaukstas; galva pacēlās, acis pavērās uz

adjutanta pusi, vai tas cieši guļ, un Pēteris sāka lūgties,
tik dedzīgi un naivi sirsnīgi, kā tikai zēna gados bija lū-

dzis :

«Dievs Tēvs, Lielais Dievs, nepamet mani un manu

valsti šinī smagajā stundā! Dod, lai tā un es, lai mēs

abi neaizejam pēdējā postā! Lai hercogs tur, pie Narvas

noturas un, ja Tu būtu citādi lēmis, lai atkāpjas ar godu

atpakaļ, svētās Krievijas robežās. Tu, kas man esi uz-

licis valdīšanas nastas smagumu, Tu zini, ka nav tiesa,
it kā es būtu ar apdomu pametis savus ļaudis nelaimē:
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žēlīgais Debestēvs, Tu zini, ka man uznāk brīži, laikam

ar velna gādību, kuros es nezinu, ko daru. Un tāpēc ne-

piemeklē mani ar savu dusmību, ka neesmu šobrīd pie

armijas un projām braukdams, paņēmu arī admirāli

līdz, jo» —

lūdzējam asaraini aizrāvās balss:

«Jo ne es, nedz Golovins vēl nekā nezinām no karošanas

mākslas, kaut gan. —

Kaut gan es tik ļoti un visu gribu mācīties, lai pada-
rītu savu tumšo valsti lielu, gaišu un varenu starp vi-

sām valstībām, kas apakš Tavas rokas.»

Pārmeta krustu, izslaucīja ar plaukstu acis, sirdīgi

nošņaucās un aizvēra ciet gurdos plakstiņus. Reizē ar

miklo skropstu satikšanos atnāca ilgi sauktais miegs.
Menšikovs pacēla galvu un, uz elkoņa atspiedies, brī-

tiņu vērīgi klausījās. Tad lēni piecēlās, uz pirkstgaliem

piegāja pie cara cisām un ieskatījās gulētājam sejā:
Tā bija joprojām pelēkbāla, ap acīm tumši loki, iekri-

tuši vaigi, bet rāms un vienāds likās dvašojiens. Cars

gulēja vaļā pavērtu muti, bargi saspurotām ūsām, zem

kurām vizēja plēsīgie vilka zobi, bet milzīgās rokas bija
kopā liktas virs segas, it kā vēl miegā skaitot lūgšanu.

Kā nācis, adjutants aizzagās atpakaļ savā guļvietā
un tūliņ aizmiga arī pats, ar kreiso zem pagalvja, labo

pie pistoles un smaidu ap lūpām.

Bez sapņu, spirdzinošs kā ūdens, bij tonakt caram

miegs, un no tā trūkdamies, viņš pamanīja, ka lodziņš
jau deg lēkta ugunīs.

Saslējās cisās, ar galvu aizsniegdams krāsns augšma-

lu, nožāvādamies izstaipīja roku un plecu muskuļus, pa-

kasīja galvu, paskrāpēja spalvainās krūtis un šņākdams
sāka aut Menšikova pienestos zābakus.

«Aleksaša, mazgāties!» Bet adjutants jau nāca ar

ūdens spaini rokā un dvieli pār plecu.

Ilgi mazgājās, sēkdams un sprauslodams, šļakstinā-
dams uz visām pusēm ūdeni, vēl pilnu ledus skambu,
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un gaidīja, vai no Menšikova mutes nu nenāks kāda, pa

nakts melnumu, varbūt, atskrējusi vēsts.

Nesagaidīja, nenocietās un strupi noprasīja, ar dvieli

berzdams saslapušo pakausi:
«Kas jauns?»
«Ar raitniekiem nekādu ziņu,» adjutants atteica.

«Toties man. pašam, min herc, bija tāda kā parādīšanās,»

runātājs aprāva valodu, ap skaisti un reizē nekaunīgi iz-

liektām lūpām ietrīsējās un tūliņ atkal gaisa valšķīgs
smīns.

«Kas tad tev rādījās?» cars pārsteigts paskatījās,

beigdams slaucīties.

«Mana sirds, sapnī redzēju, ka biju palicis par zem-

nieku un aru liesu lauku. Aru, aru, esmu jau piekusis,
bet galvā tāda doma, ka tik un tā nekas labs te jau ne-

paaugs, un ka citas šņores man nava. Izmisu, apturēju

zirdziņu, nometos ežas malā ceļos un sāku Dievu lūgt,
lai palīdz. Uzreiz dzirdu: smilgas šalc pa noru, kāds

nāk; paskatos: pats svētais Brīnumdaris Nikolajs, un

gaužām bargu vaigu. Pienāk un teic: Aleksaša, te ne-

līdz lūgšanas, te līdz tik sviedri.»

Klausoties adjutanta stāstā, cars bija sācis aizdomīgi

skatīties, tad sarkt. Vaigu galos jau sāka vilkties kopā
dusmu grimases drebuļi, bet nesavilkās. Seja piepeši

notrīcēja platā smaidā, jautri atņirdzās zobi, roka atvē-

zējās un trieca slapjo dvieli Menšikovam acīs:

«Ak tu, pagāns! Visu noklausījies! Un man šķita: tas

nu gan guļ kā lācis!»

Cars līksms rēca, locīdamies smējās Menšikovs, —

dvielis tam bija aptinies ap kaklu.

«Ak, sviedri?! Svētais tieši tā teica? Pareizi, zelta

vārds! Ak tu, Saša, kuņas dēls! Ha, ha, ha!»

Pēkšņi apstājās, smagi elsdams; vaigu galos pabeidza
lēkāt smieklu trīsas, bet ap acīm vēl brītiņu raustījās

plakstiņu muskuļi. Menšikovs jau stāvēja rāms un rīko-

jumu gaidās.

«Raitniekiem sedlot zirgus, pašiem žigli šurp!»
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Adjutants gaisa vienā stiepienā, aiz durvīm jau bija

sadzirdama viņa skaņā balss, skrējienā dimda daudzu

kājas.
Menšikova vesti, ienāca pieci jātnieki un sastinga pie

durvīm, skatīdamies valdniekā, kurš pieliecies pie galda,
aši kaut ko rakstīja uz sīkām papīrstrēmelēm, — zoss

spalva čirkstēdama lēkāja, šķiezdama tintes traipus.
Tad saslējās, tik liels un garš, ka ar galvu gandrīz

aizsniedza krogistabas sijas, un seja atkal bija palikusi
cieti barga, nikni saspurušas ūsas, acīm uguns skats:

«Pirmais — auļos prom uz Novgorodu, pie vaivadasl

Otrs ar to pašu — uz Pleskavu! Trešajam jāt uz Pečoru

klosteri! Ceturtajam uz Tveru, piektam uz Maskavu,

pie kņaza Romodanovska! Teikt visiem vaivadām, ka

mēs, paļaudamies uz Dievu, bet nezinādami, kam kara

sākumā viņš nolems kara laimi, mums vai zviedru ķēni-

ņam, pavēlam un piekodinām tūliņ, pēc šās ziņas saņem-

šanas, nekavējoties sākt pilsētu nocietināšanas darbus,
dzenot pie tiem visus, — zemniekus un miestu ļaudis,
kalpus, kalpones, mūkus, übagus, vientiešus, svētās mā-

sas!»

Atvilka elpu un, it kā jau tagad jaužot ceļamies
tikko dotajai pavēlei spītīgu pretsparu, griezīgi skarba,

jau šņācoša sametās balss:

«Uzbērt augstākus visus vaļņus, rakt padziļākus grāv-
jus! Divtik biezākus aiz tiem vaļņu apcietinājumus! Ja

nav koku pie rokas — plēst nost māju jumtus, plēst pa-

šas mājas, ņemt sijas, dziedrus ņemt!»
Atkal aizrāvās balss, seja kļuva sarkana, acīm zaļga-

nais lūša acu apaļums:
«Kas neklausīs, tam galvu nost! Kurš tūļāsies vai

slinkos — tam nokapās miesu pātagām! Kurš vairīsies

no darba — tam izraut nāsis, apzīmogot ar karstu dzelzi,
— uz Sibiriju, mūža katorgā!»

Raitnieki saņēma katrs pa vaivadam rakstītai cara

zīmītei, noglabāja tās cepurēs un apcirtušies izskrēja

pa durvīm. Pēc pāris acumirkļiem jau dzirdēja aizdu-

nam zemi zem aulekšot uzreiz sākušu zirgu pakaviem.
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Cars stāvēja istabas vidū, plaši plestām, trakas ener-

ģijas pieplūdušām acīm, kā skatīdamies pāri viņa rait-

niekiem vēl tikai caurjājamiem vilku siliem, — uz pilsē-

tām, pret kurām, varbūt, ļoti drīz vērsīsies zviedru

bataljonu triecienus. —

No centības un skubas, ar kādu ritēs — vai arī neri-

tēs — jauno grāvju un vaļņu veidošanas darbs, lai aiz-

sprostotu ienaidnieku pulkiem Krievuzemes ceļus, tagad

atkarīgs gandrīz viss!

No darbos dzenamo ļaužu čakluma, no darbā viņu
lietiem sviedriem.

Pārējais — Dieva lieta, svēto padarīšana, un jāveic

ar lūgšanām. Bet Dievs un svētie mocekļi palīdz tik

tiem, kas paši lūko sevim palīdzēt, ar visiem pašu spē-
kiem un pāri tiem. —

«Danilič,» — Menšikovs pie durvīm stāvēdams, savil-

kās kā sviedienam vēsta linga: «liec tūdaļ jūgt! Brauk-

sim raitniekiem pakaļ, uz Novgorodu, pašu acīm vērot,
vai viss tiek labi veikts!»

«Karieti, vai?» Adjutants apsviedās, jau durvīs stā-

vēdams, —
istabā ievirpuļo ja vēja sviestas sniega pār-

slas.

«Pie velna tavu karieti! Tā jau stieg sniegā! Sameklē

kamanas, ņem ragavas, ja cita nava! Bet labus zirgus,
divtik ašākus par tiem, kas vakar bija!»

Trijjūga rautas vieglas medinieku kamanas pēc pus-

stundas aizjoņoja pa Novgorodas ceļu. Un kaut gan ku-

čiers nikni sita kumeļiem, tak caram vēl par gausu šķita
zirgu skrējiens.

Pārskaities viņš saliecās uz priekšu, ar vienu roku iz-

rāva važonim grožus, ar otrās vēzienu izmeta braucēju

no kamanām. Tad iekaucās vilka balsī, un zirgi salēcās,
tā šāvās uz priekšu, ka vēderi gandrīz vai skāra ceļa

sniegu.

Izsviestajam kučierim ar krievu lāstu kūņojoties
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kājās, trijjūgs jau bija pagaisis, — tik aiz eglāja stūra

vēl kaut kur patālu bija jaužama zvārguļu šķindoņa.
Tad rima arī tā.

Visu dienu cars bija pūlējies pie Spasa vārtiem, kur

klaušās sadzītie novgorodieši stenēdami cēla pavisam

jaunu redutu; pats ar kapli un sēkdams lauzis sasalušo

zemi, pļaukājis slinkos, bučojis un uzlielījis čaklos, rīko-

jies ar lāpstu un stangu, nesis baļķus un izlamājis mā-

tes vārdiem Paraskevas klostera priekšnieci, māti Teo-

faniju, kura bij atvedusi nosacīto trīsdesmit un astoņu

mūķeņu vietā darbos tikai trīsdesmit vienu, citas lūko-

dama aizbildināt ar lielu vecumu, vai kārtējām sieviešu

kaitēm.

Tad vēl viņš bija dzinis tačkas, strādājis ar cirvi, no-

tēsdams palisādēm dividesmit lielu priedes mietu, pie-

ņēmis no Maskavas atjājušo Romodanovska kurjeru ar

slepenām vēstīm par pavasarī it kā gaidāmiem jauniem
baškiru nemieriem, un licis turpat vārtos pakārt zirdzi-

nieku uzraugu Poskočinu par to, ka šis vīrs bija paņē-
mis rubli kukuļam un pats ar savu ziņu aizlaidis mā-

jās divus zemes vešanai norīkotus linu tirgotājus, ar

viņu pajūgiem.

Saguris, bet jautrs, cars sēdēja kopā ar Menšikovu

vaivadās namā aizņemtajā kambarī un dzēra, piekoz-
dams sālītu gurķi un klausīdamies drauga-adjutanta no-

stāstā, kā šis savukārt vadījis klaušinieku darbus aiz

lielajiem Pleskavas vārtiem. —

Tad pie durvīm kāds pieklauvēja un, caram saucot

nākt, iegāja iekšā Jagužinskis, nesdams sev līdz saltuma

dvašu, un no trijstūrenes līdz pat zābaku purniem viss

sniega pārslām nobiris.

leraugot Narvas armijas vēstnesi, cars nobāla, tad

kļuva sārts. Menšikovs aprāva savu jocīgo stāstījienu

pusvārdā, abi uzlēca kājās.
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«Nu, kā?» cars izgrūda caur sakostajiem zobiem. Tad

ieskatījās Jagužinskim izmisušās acīs, plati iepleta sa-

vas, nodrebēja viss, iesāka lēkāt spurainie ūsgali:

«Stāsti!»

«Valdniek, pilnīga konfūzija! Mūsējos samina zvied-

ru spēks!»

«Hercogs —?»

«Ar citiem vāciešiem padevās naidniekam.»

Cars sagrīļojās, pieķērās Menšikovam pie pleca.
«Mūsu ģenerāļi?»
«Visi gūstā! Tikai Boriss Petrovičs ar savējiem jāt-

niekiem izglābās pār upi peldus, noslīka arī daudz.»

«Garde? Preobraženci? Semenovas pulks?»

«Dūšīgi turējās, bet drīz palika kaujas laukā vieni.

Atbruņojuši citus, zviedri ļāva tiem iet.»

Dzirdot par veco rotaļdraugu cīnīšanos, Pēterim it kā

sāka atplaukt vaigs. Tad viņš panāca uz priekšu:

«Atbruņoti, tu saki?! Tā tad —?»

Jagužinskis nolieca galvu, baidīdamies, ka to ķers se-

jā citu pelnīts sitiens:

«Jā, —
visi lielgabali palika zvie—»

Cars iebaurojās kā vērsis, uz lūpām parādījās dusmu

trakuma putas. Labā roka šāvās uz priekšu, sagrāba

Jagužinski aiz krūtīm, un garais polis atsitās ar pakausi

pret siju, cara celts; tad, vaļā palaists, nokrita četrrā-

pus uz grīdas.

«Nelieši! Nodevēji! Visiem cirst galvas nost! Ak,

suņi, velni gatavie! Visus lielgabalus, manus Helga—»

Dusmu lēkme saplaka histēriskās asarās. Aizstrei-

puļojis atpakaļ pie galda, nokritis solā, cars ar kreisās

vēzienu notrieca zemē šņaba stopu, gurķu bļodu un mē-

riņu, sabruka ar seju degvīna un sālījuma peļķē, un elsās

raustījās tam galva, pleci.
4

Jagužinskis piecēlies paskatījās carā, pataustīja pamp-

stošo pakausi, pavērās uz durvju pusi un Menšikovā,
kurš drošinādams māja palikt turpat.
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Pēc laba brīža cars saņēmās, pacēla galvu, ar delnu

noslaucīja acis, slapjos vaigus, izšņauca degunu un ne-

varīgi nikni iestenējās:

«Visus lielgabalus, — ak, nu ir visam gals —»

Jagužinskis lūkoja pabeigt ziņojumu:
«Car, karogi arī —»

«Pašūs jaunus,» cars īgni atmeta ar roku.

«Divdesmit tūkstošu mūsējo pagalam —»

«Rauj viņus velns! Kas slikti kaujas, tādus visur

kauj,» cars pikti atteica. «Saņemsim jaunus rekrūšus,

cilvēku mums jau gana. Bet lielgabali, — kur to vietā

ņemt citus? Ķēniņš, varbūt, jau tepat pie robežas. Ar

ko stāties tam pretī, ar ko virsū gāzt! ? Ar bišu tropiem,
vai?!»

«Valdniek, vajadzētu dot Viniusam ziņu,» Jagužinskis

pabailīgi ieminējās, «lai tūliņ sāk liet jaunus stobrus.»

Cars paskatījās virsniekā, saviebās, nospļāvās un tei-

ca asaraini nevarīgā, reizē niknā balsī:

«Runā kā bērns! Viniuss nu lai izlej citus, un labi mu-

dīgi! No kā šis lies?! Mums tak nav rūdas; varš arī

vēl Holandē.»

lestājās klusums, kuru pēc brītiņa pārtrauca nepatāla

zvanīšana, — turpat katedrālē. Tak vecākā Novgorodas
dievnama zvaniem neatsaucās citi: cars pārējās baznīcas

bija pavēlējis aizslēgt, un tik ilgi, kamēr ar lūdzēju un

mācītāju rokām nebūs uzcelti jaunie apcietinājumi. —

Menšikovs klausījās, klausījās, un tad viņam iesāka

blāzmot acis, jautrā smīnā atplauka vaigs:

«Min herc, nu man ir padoms rokā,» viņš iesmējās,

pieskrēja galdam klāt, uzmetās uz tā stūra, smaidīdams

skatījās draugam-caram sejā.

«Kur nu tu ņēmi padomu, sukinsin,» Pēteris pašūpoja
galvu. Tad pacēla acis, pavērās adjutantā un pēkšņi
kļuva ziņkārs:

«Nu, ja jau esi patiešām kaut ko sagudrojis, tad pa-

saki.»
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«Mana sirds, tu tak aizdzini visus novgorodiešus pie
zemes darbiem, likdams slēgt baznīcas, lai sliņķi neva-

zājoties apkārt, it kā Dievu lūgdami pa to laiku, kad

ienaidnieks turpat pie vārtiem. Vai ne tā?»

Pēteris sabozās sāka jau vīstīt dūri:

«Danilič, vai tu te gribi mani izsmiet, ka stāsti manis

paša pavēli?!»

«Pag, nesirdies. Dod labāk jaunu pavēli: ja pilsēta

jau var iztikt ar vienu pašu baznīcu —»

«Kara laikā viss jāvar. Bet — kas tad īsti tev pa-

domā?»

«Tad katra baznīca var iztikt pa kara laiku arī ar

vienu pašu zvanu,» Menšikovs iesmējās, un Pēteris

uzreiz bij kājās, atplauka gaišā smaidā:

«Pareizi! Un no tiem pārējiem Viniuss lai izlej mums

jaunus lielgabalus! Ak, Danilič, tev zelta galva!»
Sagrābis Menšikovu aiz ausīm, cars nobučoja draugu

reiz un atkal reiz:

«Lūdzēji pagaidīs ! Dievs arī neņems ļaunā, ja ar tā

zvaniem jāglābj tēvzeme.»

Pārnācējiem no Narvas izsūtīja pretī bargo kņazu
Repņinu, lai bēdu pulkus sakārto. Otram kņazam, Go-

licinam, cars pavēlēja formēt jaunas kājnieku reģimen-
tes un līdz pavasarim uzstādīt desmit cīņai gatavus pul-
kus dragūnu. —

Gudro viszini Viniusu atcēla no visas Krievijas past-
meistara amata, kur tas bija paspējis apzagties, un lika

vecajam lapsām pārzināt jauno ielgabalu liešanas lietu.

Priecīgs, ka ticis ar šo amatu vaļā no bendes pātagas,
Viniuss aizmirsa savu daudzo gadu gurumu un, vara

rūdas meklēdams, izbrauca malu malas.

Tak toziem lejamiem lielgabaliem Vajadzīgo metallu,
pēc Menšikova padoma, ņēma no baznīcām un kloste-

riem, atstājot katram dievnamam tikai pa vienam zva-
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nam. Un tauta krustījās, mūki vaimanāja, popi vaidē-

ja, svētie muļķi brēca, vietām lūkodami stāties zvanu

ņēmējiem — cara karavīriem pretī ar mietiem, nažiem,

nagiem, spļāvieniem, lamu vārdiem vai akmeņiem. Bet

zaldāti ņēma nemierniekus cieti, un to muguras noka-

pāja līdz kauliem no vēršu dzīslām vītās benžu kalpu

pātagas.

Cars, Menšikova pavadīts, joņoja pa savas valsts zie-

meļrietumiem, kā rubeņu māte, kas lūko glābt no tuvu-

mā matītā medinieka visus savus meža pļavā izklīdušos

bērnus, tecēdama no viena pie otra, un visus pēc kārtas

segdama saviem spārniem:
Te viņš bija Ladogā, te Starajā Rusā; te to redzēja

atdrāžamies Pleskavā, te steigā ejam pa Pečoru mū-

riem, te Peipusa zemajos krastos. Un visur, visu ziemu

tā krievu ļaudis, vaidēdami un mātodamies, un bīdamies

no trakā cara dusmām, raka grāvjus, meta vaļņus, dzina

stāvbaļķu žogus, pina klūgu kurvjus, bēra pilnus ar sa-

salušo zemi un nesa augšā uz vaļņiem, tos pataisīdami
vēl augstākus, vai aplika ar zemes kurvjiem žogu sētas.

Un asiņainas daudziem klaušiniekiem tika muguras, pa

kurām dancoja uzraugu rungas; citiem bija asinīs ro-

kas, jo pirkstiem lūza nagi, ar sasalušo zemi ņemoties;
un vēl daudzus simtus citu nomaitāja karstuma guļa,
nožņaudza tīfs.

Pa malu malām ņēma rekrūšus; kas vairījās, tos ne-

žēlīgi pēra; kas bēga, to saķertu apzīmogoja ar karstu

dzelzs zīmogu. Un tauta stinga šaušalās, drebēja jaunās

elsās, meta atkal krustus; un mūki un vecticībnieku

tēvi runāja:
«Nu pat bērnam ir skaidrs, ka klāt antikrista varas

laiks! Sātana celtais valdinieks sāk apgānīt kristīgus
cilvēkus ar savu zīmi! Kam tā tikusi jau uz miesas, tas

debesvārtos neietiks, bet ellē droši.»

Kārtības vīri ņēma kūdītājus ciet, stiepa tos moku

kambaros un bargi pratināja; tiem, kas bija runājuši

par caru jau par daudzi ļaunus vārdus, tiem nocirta visu-

pirms locekļus un pēc tam galvu, bet mazāk vainīgos
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muldētājus sūtīja prom katorgā, pēc tam, kad mugura

bija sacirsta asiņainās skrandās. Un vēl citiem izgrieza

mēles, lai vairāk tie nerunātu it nekā.

Uz cara pavēli, visās vēl neaizslēgtās baznīcās lūdza

Dievu, Nikolaju Brīnumdari un visus citus svētos pa-

glābt Krieviju no zviedriem un, ar tiem tiekoties jaunā

kaujlaukā, šoreiz svētīt uzvarai cara vīru ieročus. No

torņiem vēl nenorautie, Viniusam un viņa lējējiem ne-

atdotie dievnamu zvani žēli dimdēja, popi un diakoni

aizlūgdami dobji dūca:

«Paglābi mūs, ak Kungs, no zviedru ķēniņa dusmības!

Pasargi pareizticīgo pulkus no trakā Kārļa, kas reiz jau
tiem uzbruka kā jauns lauva, kaušanās sirdībā pielīdzi-
nādamies lāča mātei, kam bērni paņemti! Un apkāva no

mūsējiem daudzus tūkstošus, ievainodams vēl tūkstošus,

un visiem citiem iedvesdams tādas bailes, ka viņiem sa-

ļodzījās lieli, sirdis drebēja un no rokām izkrita karogi

un kara ieroči! Un tā kā tik liels cīnīšanās gars pār
mūsu ienaidniekiem nebūs nācis bez velna padoma un

elles viltus, tad mēs piesaucam tevi, svētais Brīnumdari

Nikolaj, un tāpat tevi, svētais Juri Uzvarnesi! Ak, stei-

dzaties un cita abi pa priekšu cara pulkiem un to karo-

giem, un atvairāt bezdievīgos zviedrus un viņu briesmī-

go ķēniņu no svētās Krievijas robežām! Jo vienīgi mēs

esam Dieva izredzētā tauta, un ar mums Dievs!»

Tauta un mūki gāja kara klaušās, neslēgto dievnamu

mācītāji aizlūdza par visiem, zaldātiem un klaušnie-

kiem. Un cara ēna, kā cirtienam celta rīkste, bija visiem

aiz muguras, baidīja un brīdināja nenolaist darbā ro-

kas, rādījās pagurušiem sapņos; un gulētāji, baiļu
sviedrus svīsdami, trūkās augšā no savējām, skuju vai

sapuvušu salmu cisām, krustījās un drebošām lūpām

stāstīja, ka miegā parādījies cars, liesmainām acīm, it

kā kodienam atņirgtiem vilka zobiem, un aiz tā karātavu

stabi, bluķī iecirsts bendes cirvis un moku rats.

Un ij redzētāji, ij viņu klausītāji drebinājās šaušalās,

smagi pūta, un rītā jau ar pirmiem gaiļiem uzraugu vai

kaprāļu piecelti, gāja darbos, no kura līdz vakaram ne-



103

atliecās taisnas muguras; un nemitīgi kustējās rokas,
kaut miesa gura, griezās galva, krūtis elsa un skumīgs

bija prāts.
Pats cars centās būt visur, visus uzmanīt, un pielikt

katram darbam roku vai padomu. Un strādāja un dzē-

ra, dzēra un strādāja, aizmirsis miegu, nemanīdams pār-

cilvēciskās pūlēšanās gurumu. Un nemierīgiem skatiem

vērodams zviedru robežu, vai nenāks no tās iebrukuma

auka, dodams jaunas un atkal jaunas pavēles, rādams,

paretam tencinādams, un atkal kādiem par daudz lieliem

sliņķiem vai kukuļu ņēmējiem likdams galvas cirst, par

visiem citiem valsts lietu papīriem kārāk gaidīja vecā,
artilērijas inspektora godā iecēltā Viniusa vēstules. —

Gudrais vecis strādāja par trijiem un četriem, bet sū-

dzējās par tam pakļautiem ieroču meistariem:

«Ak, valdiniek! Aiz meistaru dzeršanas, negausības
un burmisteru tūļāšanās, darbi mums nerit tik žigli, kā

vajadzētu, un tāpēc skumstu, jo, kā tu pats saki: laika

novilcināšana ir par nāvi rūgtāka. — Ne ar labu, ne lūg-

šanos, ne kokiem nevaru atradināt savus palaidņus no

plītēšanas grēka.» —

Lasīdams, izlamājās mātes vārdiem, galdam stūri ar

dūri nosita. Bet tālāk lasot, pamazām rima, vēstules

beigās kļuva līksms prāts:
«Labu stobru meistaru mums tikai divi, viens vā-

eiets, otrs krievs; no tiem citiem viens pareizticīgais

labs, bet vienmēr pilnā, divi citi pagalam nodzērušies un

nebaidās ne no velna, ne kāda soda. Un tomēr, žēlīgais
car, ar visām nepatikšanām un likstām, ne sevis, ne citu

netaupīdams, es ceru līdz citam rudenim tev izliet trijus
simtus jaunu lielgabalu, kas visi būs bez vainas un iz-

maksās tavam naudas kambarim lētāk par visiem citiem,
līdz šim pirktiem vai šepat izlietiem. Un vēl tev varu

ziņot, ka bombardieru skolām savākti divi simti piec-
desmit zēnu, no kuriem dienās iznāks tev labi inženieri,
artileristi un ieroču meistari.»

Vaļņi cēlās, Viniusa lieto lielgabalu un Golicina for-

mēto jauno pulku skaits auga, bet zviedru lielais ne-
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gaiss vakarpusē vēl arvienu nebija manāms, jātnieku

sirojumus gar robežu atskaitot.

Dabūjis beidzot gluži drošas spiegu vēstis, ka zviedru

ķēniņš ar tā bataljoniem un švadroniem sen gājis zie-

mas mitekļos aiz Peipusa, cars palika jau tik drošs, ka

pavēlēja šeremetjevam ar tā jātniekiem jāt uz rietu

pusi un lūkot Vidzemes austrummalu dedzināt.

Tak šlipenbacha dragūni atsita gausā bajāra priekš-

pulkus, kas lūkoja virzīties uz Alūksnes pusi, un paši

pēc tam izdedzināja veselus sešus pagastus aiz Pečo-

riem. Un Šeremetjevs jāja atpakaļ uz Pleskavu, aiz-

laizdams caram asarainu ziņojumu, ka «zviedriem aiz

robežas gaužām varens un neizskaitāms spēks.»

Pēteris nospļāvās, atmeta bajāram un viņa jātniekiem
līdz vasarai ar roku un, sēdies atkal kamanās, aizbrauca

uz Leišiem, apspriesties ar draugu Augustu par pava-

sarī gaidāmajiem kara darbiem pie Daugavas.

Dienām dimdēja Biržos salūtlielgabali, svētku gunīs

blāzmoja vecā Radzivilu pils.

Augusts sākumā bija mēģinājis skatīties uz Pēteri no

augšas, lai gan tam gadījušos Narvas nelaimi neviens

nepieminēja ne ar vārdu. Tak cara sirsnībā drīz izkusa

ķēniņa atturības vēsums, un neveiksmīgam draugam at-

kal pavērās drauga sirds. Un dvēsele Pēterim gluži at-

spirga, kad ķēniņš izteicās: šis nekad neesot nopietni

domājis slēgt ar zviedriem separātu mieru, kaut gan

pa kaimiņvalstu galmiem palaistas tādas valodas.

«Mani sakši nava vis dāņi,» Augusts lielīgi teica, ca-

ram uzsizdams uz pleca; un pasmīnēja redzēdams, ka

Pēterim piesarcis vaigs. «Steinavs ar tā pulkiem sen

gaida Zemgalē, un Daugava ir plata upe: ja mūsu

brālēns lūkos tai pāri iet ar kauju, tad droši ceru, ka

ne tik vien pulkus, bet arī savu trako galvu turpat pa-

zaudēs.»
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Un draugi vienojās, lai Kārļa pulku bojā eja pie Dau-

gavas būtu vēl drošāka, ka cars atsūtīs divdesmit tūk-

stošu savu vīru sakšiem palīgā, un sakšu virsnieki viņus

apmācīs karošanas mākā. —

Vēl runāja par to, kā ievilkt karā arī Poliju, jo līdz

tam vārda pēc vēl karoja ar zviedriem tikai Augusta ve-

cā valsts. Tak padoms te drīz neradās, un lietu nolēma

atstāt Dieva un laika ziņā.
Un tad tik sākās īsti svētki: abiem valdiniekiem bij

jautrs prāts un droša ticēšana, ka vēl to vasar' vienam

tiks rokās Ingrija, bet otram Vidzeme un Rīga.
Pie dzīru galda Augusts parādīja savu milža spēku, kā

olas čaulu saspiezdams baltajos un labi koptajos pirk-
stos lielu sudraba biķeri. Bet cars tik iesmējās, paņē-

ma no galda Meisenes meistara Vulfiusa kaldinātu

svečturi un sasēja to mezglā savām sastrādātām ķet-
nām:

«He, draugs ķēniņ, arī mēs neesam gluži bez miesas

spēkiem dzimuši!»

Augusts pasmaidīja, tad, tāpat rokām, sarullēja cau-

rulē milzīgu paplāti. Cars atrullēja viņu vaļā, izgludi-

nāja gludu vareniem dūres sitieniem, no kuriem salēcās

galds, gāzās kausi, klaudzēdamas krita krūkas.

Abi spītīgi piecēlās no galda, gāja lejā, pagalma snie-

gā tālāk spēkiem mēroties. Augusta kirasieri pieveda
savam valdniekam lielu, klibot iesākušu kara zirgu; un

ķēniņš, uzrotījis flāmu mežģīnēm apšūto svārku labo

piedurkni, izvilka zobenu un cirta tā, ka zirgam galva
līdz ar kaklu bija nost, un daudzus apkārt stāvētājus

apslacīja asins lāses.

Cars līksmi atņirdza plēsīgos zobus un jau gribēja
ciršanai ņemt kādu no saviem kareivjiem. Bet pamanī-

jis drauga seju saviebjamies pārmetuma pilnā nievā,

atļāva grenadieram iet un atnest savā vietā dividesmit

aršīnu vadmalas.

To izmērīja turpat, asiņainajā pagalma sniegā, sariti-

nāja no jauna un grenadieris palēkdamies meta gaisā;
bet cars jau bija atvēzējies un cirta, cik vien bija rokai
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spēka. Un viena vadmalas rituma vietā nokrita zemē

un sniegā divi. —

Abi valdnieki piesarkuši paskatījās viens otrā, sāka

tad smiet, sabučojās un, roku rokā, iegāja atpakaļ dzīru

zālē, kur sākās dzeršana līdz vēlai naktij, kad gandrīz
visi abu galminieki jau gulēja zem galda un krāca, pa-
kritusi gan pašu izlietā, gan citu atpakaļ vemtā ungāru

vīna peļķēs; un vēl citus to kalpi bij aiznesuši pamirušus

prom.

Dzeršanas sacīkstē cars veica ķēniņu, iztukšodams bez

nelabuma piemešanās pa divipadsmit lāgiem toka-

jieša biķeri, kurā sagāja uzreiz iekšā divi pudeles
vīna. Augusts tika tikai līdz septītajam kausam, kad

vaigs tam tapa zaļganbāls un sāka lēkāt lūpas.
Kad ķēniņam vairs nebij nelabi, un žīdu gaiļi miestā,

kas aiz pils, jau bija dziedājuši trešo reizi, Augustam

sejā piepeši pavīdēja niķīgs smaids; un, noliecies caram

pie auss, tas kaut ko teica.

Cars ierēcās aiz priekiem, tūliņ bija gatavs iet uz ķē-
niņam pilī rādīto guļamkambari, kurp, Victuma samek-

lētas, smaidīdamas un sarkdamas, devās arīdzan kādas

jaunas Augusta galma dāmas.

Tur sākās jauna, mīlas spēku sacīkste, un uzvarētājs
šoreiz palika un bija Sakšu un Poļu zemes kungs.
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XII

Atkal bija dziļi sasnidzis sniegs, un sīvi saltu vēju

auri, bet Alūksnē vēl nebij ziņas par jauno izlūku kopš

viņa aizjāšanas veļu laika naktī, pie ķēniņa.

Kraukļu dzimtai par viņas pastarīti tāpat nenāca

vēsts. Mātei vēl baltāka toziem palika galva, naktīs

raudot pēc Jāņa, dienās vaidot, ka nu jau gan vilki būšot

noskrubinājuši viņas puisīša kauliņus. —

Matīsam allaž domājot par pazudušo brāli, bij norū-

pējies vaigs. Tēvs pūta pūta, un tad sāka barot sirmīti,
bāzt ķīpā sienu un lika mātei sasiet ceļa kuli.

«Kur brauksi, tēt?» vecākais dēls vaicāja.

«Papriekš uz Rūjienu, kurp Jānis teicās jāt, un tad

jau redzēs,» tēvs atteica, audams tālajam ceļam kājas.
«Vidzeme jau nav siena kaudze, cilvēks nav adata, ka

varētu pagaist bez kādas miņas. Gan jau Jānis, cauri

jādams, būs atstājis aiz sevis arī svešos ļaudīs kādu

sliedi.»

Noskaitījis tēva reizi un pēc tam ceļavīru vārdus pret

slepkavām, un pret tiem pašiem nolicis zem sēdmaisiņa
labu ozola rungu, vecais iesēdās kuražā, un tēva sirmais

aiztecēja projām pa to pašu Gaujienas ceļu, pa kuru, ru-

denī un miglā, bij aizlēkšojis dēla dūkanais. Un cūkas

gurns ar maizes nastu bija kuražā, iztikai un ciema ku-

kuļam, tāpat medus pods un pāris krūkas brandava. —

Krauklis brauca bez liekas steigas, pieturēdams zir-

dziņu visos krogos, visās ceļmalas mājās un visur taujā-
dams, vai ap zemliku laiku nava redzēts jauns jātnieks
dūkanā kumeļā.

Vaicātie tikai purināja galvas: kurš lai gan varot ka-

ra laikos visus ielāgot, kas reiz te pajājuši garām? Un

Krauklis nopūties atkal iesēdās savā kuražā, un sirmis
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galvu locīdams kāpa tālāk pa pieputeņoto ceļu, vienmēr

uz vakariem.

Tad Valkas miestā, atkal krogā taujājot un krodzinie-

kam raustot plecus, pagadījās kāda meita, kas pateica,
ka viens tāds esot jājis gan. Un padzirdusi, ka dūkanā

jājējs bijis Kraukļa dēls, palika pret to divtik laipna,

tūliņ tecēja zirgu padzirdīt, jo bij vēl pajauna, un jāt-
nieks tai bija palicis nevien acu, bet arī sirds atmiņā.

Rūjienā Jāņa pēdas atkal pagaisa, bet tēvs neatlai-

dās, sākdams mest pilij un tās miestam apkārt loku, lai

no jauna tiktu uz tām. Un Šķobu mājās lūdzis naktsmā-

jas, padzirdēja no saimnieka, ka ķēniņam rudeni esot

miestā, tāds jauns puisis no Alūksnes te tiešām bijis,
vēlāk pie baznīcas redzēts runājamies ar pašu jauno ze-

mestēvu, aizjājis pakaļ tam uz mācītāja muižu, bet nez

kur pēc tam palicis.

Un sākdams rīkoties ap tabakmaku, šķobās tēvs at-

teica, ka vienīgi tikai pats ķēniņš tagad zināšot pasacīt,
kur tas zēns palicis:

«Varbūt, aizlaida tavējo ar viņa vestām kara vē-

stīm tālāk uz Stokolmu, pie vecās ķēniņienes; vai uz

Rīgu, pie grāpa Dālberga, lai vecais kara lielkungs tās

ziņas arī dzird un dod savu padomu: esot it visās kara

mākās pārlieku gudrs vīrs.»

Krauklis lepni māja ar galvu:

«Nu, tanīs mākās arī mans dēls nava nekāds nepraša,

ja jau rudenī prata pārjāt viens pats no Krievzemes,
kaut gan turpu aizjāja trīsi.»

Un audams nost pastalas:

«Jābrauc vien un jāprasa pašam ķēniņam. Tiesa vien

ir, kā tu man, šotēv, saki: tikai ķēniņš zinās, kurp īsti

tas manu Jāni sūtījis.»

«Tanī pusē gan tagad karš,» šķoba pagrozīja pasirmo

galvu, «un prastam zemniekam pietikt pie ķēniņa nav

viegla lieta!»



109

Tad Krauklis pateica, ka šis ar jauno ķēniņu esot pa-

zīstams no tā mazām dienām, kad braucis sūdzēt netais-

nīgus kungus vecajam ķēniņam. — Un šķobās tēvs, gu-

lēt aiziedams, novilka:

«Nu, ja jau tā, tad tā pavisam cita lieta.»

Ar pirmiem gaiļiem Krauklis bija augšā, jūdza sirmīti

un grieza to uz igauņu novadu pusi, visiem taujādams,

vai nezina, kur tam tagad rast ķēniņu.

Vaicātie melsa visādi. Cits rādīja uz rietumiem, cits

atkal uz ziemeļiem; kāds, pakasījis galvu, it kā sataisī-

jās pamāt pat uz Rīgas pusi, tad nospļāvās, padomāja un

teica:

«Mūsu ķēniņam tagad tas visulielākais karš ar krie-

viem, kurus pie Narvas šoruden sasita drisku dris-

kās. Tāpēc brauc vien tu, tēvam, naktīs vērodams guns-

blāzmu, jo tur mūsu ķēniņa karavīri tagad dedzina krie-

vu ciemus. Kur būs uguns, tur karavīri, un kur būs

zaldāti, tur arī ķēniņš, jo jauno jau daudzina par zal-

dātu ķēniņu.»
lebraucot Igauņos, vairs lielas iztriekšanās nebija, jo

te Krauklis zināja tikai tik daudz, kā paprasīt ūdeni,
maizi un naktsmājas. Bet ieminoties tik par ķēniņu, pa-

rādot rokām, ka to meklē, uzreiz palika smaidīgs visu-

nikņākajam igaunim vaigs: vīrs rādīja uz austrumiem,
teica «vane kurat», un vicināja dūres, tā rādot, kā ķē-

niņš kauj krievus.

Un tad jau nāca novadi, kur ziemas mitekļos stāvēja
karavīri, un atkal prasot pēc ķēniņa, tika minēta Laisas

pils. Bet jo tuvāku vecais saimnieks brauca Laisas no-

metnei, jo šaubīgāka sametās tam sirds, smagāka tapa
sirmā, bada gadu bēdās mazuliet satumsusi galva:

Ja nu viņš tomēr netiek pie ķēniņa, ja ķēniņš tā ne-

pazīst, tad tak —

Tak viss brauciens būs bijis velts, un diezin kad tēvs,
kad māte dabūs zināt, kur tagad Jānis, un kad tas mā-

jās nāks.
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Ķēniņš Laisas pilī nebij atrodams, un kara lielkungu

pavāri un sulaiņi par Kraukli smēja, tikdaudz sapratuši,
ka vecais zemnieks sakās esam vecs valdinieka paziņa.

Smējās arī gardi, bet beidza ņirgāties, kad muižas ku-

čiers igaunis no vecā stāstiem bija noģidis un karavī-

riem turpat teicis, ka ķēniņa meklētājam dēls pazudis
bez vēsts. Un milzīgs trabants uzsita tam draudzīgi uz

pleca, pie vārtiem pieveda un pamāja uz dienvidpusi,
kaut ko runādams sprakstošajā zviedru valodā. Krauk-

lis gan nesaprata it nekā, bet klanīdamies tencināja; un

kučiers, gājis abiem līdzi, pateica vecajam saimniekam,
latviešu mēli lauzīdams, ka ķēniņa miesas sargs rādījis

ķēniņu tagad esam tanī debesmalā:

«Jāj visi laiki apkārt, savi saltati katīdams. Prauc tu,
veca vīr, aiz Tartu un pras, kur tur saltati rekimenti.»

Pateicies igaunim, Krauklis brauca uz dienvidiem, un

sirmis naski tecēja, kā juzdams tuvāk jau nākam Alūk-

snes pusi.

Ceļā sastapa Vidzemes karogu, pieturēja pie tā vī-

riem, priecīgs pēc nedēļas brauciena atkal dzirdam ru-

nājot skaidri latviski. Uzkāra sirmītim oderi, uzkoda

pats no ceļa kules maizi un kaņepāju grūsli, atkal tau-

jādams pēc Jāņa un jaunā ķēniņa.
Jātnieki paraustīja plecus, kāri skatījās viņa azaidā,

lādēdamies, ka viņiem esot šoziem slikta iztikšana, gan-

drīz vai bads. Un Krauklim pacienājot kādus karavī-

rus, par dēliem viņus godājot, īgnās nikno cirtēju sirdis

atkusa; tie runīgāki palika, un kaprālis Kaupiņš, Jāņa-
tēva pasniegto cūkas gaļas šķēli tāpat bez maizes apēdis,

nobraucīja palsās ūsas un teica:

«Kur palicis tavs Jānis, tēvam no Alūksnes, tā ne-

zinām, bet ķēniņš vakar vēl bija šepat, atjādams mūs

pārlūkot, un visu dienu visus sedlos dzenāja pa lauku.»

Krauklis palika priecīgs, ka beidzot sadzinis pēdas
ķēniņam, un gandrīz apraudājās, sākdams teikt savu

veco teicamo, ka šis redzējis jauno valdnieku vēl tekai-

nīša gados:
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«Dievs lai to svētī un sargā no visa ļauna! Jau viņās
dienās bija redzams, ka reiz būs gādīgs zemes tēvs: kad

ceļos kritis raudāju vecā ķēniņa krēsla priekšā, jaunais
pietecēja man klāt, noglaudīja abus vaigus, teica:

,bunde pai'.»
Un padomājis sacīja:
«Tad bija ieģērbts zilās kungu bērnu drānās. Diezin

kādus gan tagad valkā svārkus, liels izaudzis un karā

atnākdams? Rīgā būdams, aiziedams Jēkaba baznīcā,
tur redzēju logā nobildētu Vidzemes pirmo zviedru ķē-
niņu. Tam bija sudraba bruņas, liela, ar zelta kroni ap-

vīta bruņu cepure, uz kamiešiem tādas kā lielas dzērvju

spalvas, un plecos sarkans goda mētelis. Baznīcas su-

lainis man teica, ka tādi izskatoties kara laukā visi

ķēniņi.»

«Nē, Jāņatēv,» atteica garš un kalsens jātnieks, vēl

Kraukļa doto sviestmaizi gremodams. «Mūsu ķēniņš
valkā prasta zaldāta svārkus.»

Un otrs, paresns, platiem pleciem:
«Tik zobens viņam gan par visu sprīdi garāks kā

mums. Jo kad ķēniņš cērt kaujā, tad nedrīkst garām
cirst.»

Vēl trešais, slaiks un sārts, vēlīgi sacīja:

«Ķēniņš no mums aizjāja uz Sagnicu, pie gardes jāt-

niekiem, kuri tur nesen atnāca no Peipusa ezera malas.

Vecīt, ja tu patiesi gribi satikt ķēniņu un domā padzir-
dēt no viņa kādas ziņas arīdzan par savu Jāni, tad brauc

mudīgi turp, kamēr vēl putenis nava aizvilcis katru

sliedi.»

Patiesi, pavisam zemu bij nokārušies sniega debeši,
vakaru pusē gluži sarkans dzisa saules riets. Un ten-

cinājis jātniekiem par ceļa pateikšanu, Krauklis grieza

sirmi ārā no muižas, kurā bija apmeties vidzemnieku

karoga eskadrons.

Sagriezās tāds negaiss, ka sniega mākuļi šķita jūkam

kopā ar kupenām un zemi, un braucējam zirga loks ne-

bija vairs saredzams. Laiks reizē sametās tik salts, ka
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Jāņa tēvam sala cieti asarainās acis, sāka stingt locekļu
un kažociņš palika ciets kā egļu miza.

Sirmis cīnījās visu nakti pa putošajiem snieglaukiem,
un uz rīta pusi, kad sāka skaidroties un austrumu malā

jau bija jaužams pirmais gaismas svīdums, apstājās pie
aizputināta žoga.

Aiz tā bija redzamas kādas muižas ēkas; to aizvējā
sprausloja nosarmojuši kara kumeļi, kūpēja daudzi

ugunskuri, un sniegā sasēduši karavīri bij redzami ap

tiem.

Domādams, ka ir ticis Sagnicā, vecais saimnieks uz-

meta sasvīdušam sirmim savu kājsegu un gāja pie sār-

tiem, izvaicāt zaldātus par viņu ķēniņu.
Tie nosaluši snauda ap savām ugunīm, jo zem jumta

visiem šiem acīmredzot nebij vietas. Un tikko Krauklis

bija pazemīgi devis labrītu un sataisījies vaicāt, kāds

sēdētājs aši pietrūkās kājās, steidzās klāt un ņēma veco

savās skavās.

«Tēt, kā tu te gadījies?!»
Jānim bija gandrīz čukstoša balss; un domādams, ka

dēls tik aizsmacis, ziemā pa klaju dzīvodams, Krauklis

skani nošņaucās, vēl skaļāk bravūrīgi teica, cenzdamies

slēpt no pazudušā un pēkšņi atrastā dēla, cik tēvam pil-
na sirds:

«Gaidījām, nesagaidījām tevi atpakaļ no ķēniņa, un

braucu lūkot —»

«Kuš, tēt,» Jānis bažīgi un vēl klusāk runāja, atska-

tīdamies uz gunskura pusi: «ka tik nebūsi iztraucējis
ar savu labrītu.»

«Ko tad?» vecais brīnodamies skatījās dēlā, bet klu-

sāka jau Krauklim bija balss.

«Nu, ķēniņu,» dēls atteica. Un atkal atskatījies pār

plecu, piebilda tēvam pie auss:

«Nesen atjāja, pie mūsu uguns apgulās. Laikam ar

sauli tālāk jās.»
Uz pirkstgaliem zagdamies, Krauklis piegāja pie sār-

ta guns un redzēja tam blakus uz sniegā nomesta skuju

klēpja izstiepušos stāvu, ģērbtu zaldātu mētelī un tā
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kabatās bāztām rokām; saceltā apkakle aizsedza seju,
bet trejstūrene pieres kreisā pusē bija atslīdējusi maz-

liet atpakaļ, parādīdama gaišu matu cekulu. Zābakiem

bija gari pieši, un no mēteļa kreisās puses malas līda

laukā gara un taisna zobena maksts.

Ķēniņam galvgalā, tāpat pie kājām, un viņā pusē

gunskuram, klusi sēdēja dragūni, vērodamies degošajās

pagalēs un brīžam uzmezdami gulētājam īsu skatu. Un

apkārt bija kupenas un dusētāju, tāpat zirgu pilnas ēkas,

bet rītu pusē blāzmas svīdums, un visam pāri saltām

zvaigznēm nokaisīts debesjumts.

Kareivji klusēdami saspiedās ciešāk pie guns, dodami

vietu izsalušajam saimniekam, un Jānis, tēvam blakus

sēdēdams, iebāza roku mēteļkabatā, izvilka kaut ko, pār-
lauza:

«Še, tēt.»

Krauklis paņēma, paskatījās cietajā maizes garozā,

un Jānis kaunīgi pateica:
«Labāka man gan nekā nava, ko tevi pacienāt.»
Tad vecais atcerējās savu ceļa kuli un iesmējās sa-

vukārt liekdamies Jānim pie auss:

«Man toties kuražā ir šis tas labāks. Ej, puis, un

nes tik šurpu. Pacienāsim arī tos citus ķēniņa zaldā-

tus.»

Un atsitis vaļā plikā kažociņa stūri, Krauklis izvilka

nazi, sāka griezt maizi lielām rikām, likdams virsū pa

šķiņķa šķēlei un sniegdams dragūniem. Klusēdami tie

ņēma, tencinādami ar priecīgu galvas mājienu; un vi-

siem kāri ēdot, acīs vīriem sāka dzist izsalkuma īgnums,

skatos vienam un otram iezibējās jautra guns.

Tā kļuva pavisam jautra, kad Krauklis bija pats aiz-

gājis pie sava pajūga un atgriezies ar abām brandavīna

krūkām un mazu vara mēriņu.
Tas iesāka no rokas rokā iet ap gunskuru, un Krauk-

lim arī pašam iebaudot, vecais vīrs noreiba no dēla re-

dzēšanas prieka, ceļa guruma un paša vestā degvīna.
Asarainām acīm viņš vērās dragūnos, kas mēmi un

līksmi tam māja pretī, un asaraina bija vecajam balss:
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«Mīļie, mīļie dēli — jūs kalpojiet ar manu Jāni tam

pašam ķēniņam. Un ķēniņš nava nekāds lepnais vīrs,

kā muižu junkuri; un neguļ viņš ne lāčādās, ne pēļos,
bet palags tam ir skujas, cisu maisa vietā sniegs. —

Dēli, es raudu, raudu aiz prieka, ka Dievs man devis

vienā pašā naktī atrast par mirušu jau turētu dēlu un

redzēt mūsu ķēniņu.»
Krauklis bija maķenīt skaļāk runājis, un turēdams

mēriņu labajā rokā, ar kreisās delnu izslaucīdams acis,

viņš, pavēries uz gulētāja pusi, ieraudzīja tanī vietā vairs

tikai piešotos zābakus. Un satrūcies cēlās kājas, mē-

riņu izlaizdams no rokas, ar otru raudams sev no gal-
vas zaķādas cepuri, un stomīdamies, krist vai arī nekrist

ceļos.
Ķēniņš bija piecēlies, beidza žāvāties un pavērās dra-

gūnos jautrām acīm, kurās tūliņ iedegās brīns, redzot,
kas tiem rokās, un ka taukiem noziesti tam un citam

vaigu gali.

Viņš iesmējās un kaut ko teica, un Jānis piegrūda
tēvam pie sāniem:

«Tēv, ķēniņš saka, ka arī šim griboties ēst.»

Drebošām rokām vecais saimnieks steidza griezt gaļu
un maizi, un pirksti sniedzot vēl trīcēja.

«žēlīgais zemes kungs,» viņš asaraini runāja, salicis

kopā delnas: «ne sapnī tā gan nebiju cerējis, ka reiz

dabūšu arī tevi, savas sirds gaišumu, pamielot ar Krauk-

ļu māju labumu.»

Ķēniņš aši ēsdams pamāja ar galvu, kā saprazdams.
Tad kaut ko īsi teica tuvākajam dragūnam, pēc otram.

Un pirmais žigli skrēja prom, ap sārtu sēdētāji bija
uzlēkuši kājās, bet otrajam rokā un jau pie lūpām bija
signāltaure. Un trauksmes pūtiens, spalgs un ass> no-

kauca pāri saltajam, aiz rīta blāzmas mirdzuma un

gunskuru dūmiem pazilgaņajam sniega laukam.

. Jānis, prom steigdamies, bija paguvis tēvam pačuk-

stēt, lai pagaida turpat, jo. patlaban būšot mācību jā-
jiens. Un atvilcies sānis un pie savējā sirmīša, Krauk-
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lis redzēja, ka dragūni jau sēdēja kumeļos un jāja kopā,

kārtodamies rindās.

Arī ķēniņš bij sedlos; pie tā lēkšoja klātu kara kungi,
laikam pēc pavēlēm. Tad viens, paresns un ūsains,
izrāva zobenu, kaut ko nokliedza, un jātnieku siena sa-

šķēlās divējās, katra par sevi aizlēkšoja prom pa lauku,

un ķēniņš vienai līdz.

Sabijis to dienu un vienu nakti dragūnu pulka no-

metnē, Krauklis saposās mājās braukt, bet vecā galva

nu vēl vairāk bija pilna domu pār ķēniņu.
Pārbraucis sētā, mātes taujāts, Matīsa izvaicāts, pa-

teica tikai tik daudz:

«Jāni es atradu pie ķēniņa. Abi ēd vienu un to pašu

maizi, sildās pie vienas guns.»

Apklusa, kā vēl nepabeigtu un sevī slēptu domu tālāk

domādams. Un nepacēla nodurto galvu arī pēc tam, kad

Matīss bija iesācis stāstīt par savu dēkaino šķūtīs
braucienu līdz šlipenbacha jātniekiem no Alūksnes uz

Cesvaini, pēc sakšu sirotāju tur savestiem vidzemnieku

rudziem.

«Pajuka kā spaļi, izkūpēja kā dūmi,» Matīss par siro-

tājiem stāstīja; bet apklusa, pamanījis, ka tēvs klausās

tik ar pusausi.
Nesatrūkās arī pēc tam, kad vecākais dēls bija teicis,

ka sakšu jātnieki esot manīti arī tepat aiz Alūksnes, ka

to pilna visa Vidzemes dienvidmala. Un tomēr viņa teik-

to vecais bij dzirdējis, jo noteica pēc laba klusēšanas

brīža: '

«Gan pavasarī ķēniņš no tiem mēsliem zemi izmēzīs.»

Un vēl pēc brītiņa:
«Jānis arī sakšu karā jās līdzi ķēniņam.»
Atkal apklusa, tad iesāka noaut kājas, posās gulēt,

jo laikam ļoti nāca miegs. Bet Matīss, pēc pirmajiem

gaiļiem iedams zirgu pabarot, dzirdēja vēl, ka tēvs no-

pūzdamies grozījās cisās.

Jau pirms saules Krauklis bij kājās, lika dēlam jūgt.
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Braukšot uz miestu, esot tāda vajadzība.

Vairāk nepateica atkal nekā, un Matīss, tēvam pakaļ
lūkodams, tik pagrozīja galvu. —

Ticis miestā, Krauklis aizgāja pie Glika un lika tam

dālderi uz galda, teikdams, lai prāvesta tēvs par to

naudu aizlūdzot Dievu par ķēniņu.
Gliks brīnodamies pacēla jau krietni iesirmo galvu

un paskatījās vecajā zemniekā, kurš stāvēja istabas

vidū, cepuri vienā, pātagu otrā rokā.

«Mīļais Kraukļu saimniek,» viņš lēni un it kā rāda-

mies runāja, «par to tev nemaz neklājas man naudu dot.

Par ķēniņu es jau tāpat ik svētdienas aizlūdzu Dievu,

pēc beigtiem dievvārdiem. Ka tu tā nezini, tas liek man

domāt, ka vecuma dienās esi palicis tikpat slinks baznī-

cēns, kā biji spēka gados. Tas nav labi, gauži nav labi!

Tāpēc ņem vien savu dālderi, ej mājās un labojies.»

Tak Krauklis ne ņēma, nedz gāja. Un noklepojies

atteica, ka par ķēniņu jau šis pats savās mājās aizlūdzot

nevien svētdienas rītā, bet diendienā, un arī vakaros,

gulēt aiziedams:

«Redziet, cienīgtēvs,» viņš turpināja, «es esmu ne-

mācīts zemnieks, bet domāju, ka ķēniņam un visām viņa
darbošanām nenāktu par ļaunu, ja jūs, augsti mācīts

Dieva kalps, aizlūgtu par to arī citos rītos vai vakaros.

Mācītu ļaužu lūgšanas Dievs, jādomā, tak mīļāk klausī-

tu, nekā manējās. Un tāpēc, cienīgs žēlīgs prāvesta

kungs, es jūs gan gauži lūdzu neatraidīt to manu dāl-

deri.»

Gliks gribēja sākt jau bargāk rāties, bet ieskatījās
Krauklim sejā, un pateica tikai:

«Man šķiet, tu neesi vēl pateicis visu, kas tev uz

sirds. Tālab saku: jel runā.»

Krauklis pamīņājās uz vietas, padomāja un teica vil-

cinādamies :

«Tā jau nu ir, cienīgtēvs, un sirds man patiešām

smaga. Tik nezinu, vai mācēšu un spēšu visu tā iz-

stāstīt kā vajaga.»
«Teic vien,» Gliks drošināja, pieceldamies un sākdams
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lēni staigāt pa istabu, uz muguras saliktām rokām.

«Gan es mācēšu noģist, kālab tev bēdīgs prāts.»
Un vecais saimnieks sāka runāt, sākumā stomīdamies,

sānis aizklīzdams, pat svīzdams, bet vēlāk iekarsa. Un

teica prāvestam, ka dvēsele šim aplam baiļojoties dēļ
jaunā ķēniņa: vai tik Dievs būšot lēmis tam garu mūžu

nodzīvot, un ilgi valsti valdīt?

Gliks pamācīja veco, ka visu cilvēku, un arīdzan tā

Kunga svaidīto dzīves laiks neesot ne tiem, ne kādam

citam, bet vienīgi tik Dievam zināms, un izdibināt tādas

lietas neesot lemts. —

«Kādēļ tu esi sācis nokauties ar tādām domām?»

Gliks taujāja, pie Kraukļa pienākdams. Un tas atzinās,
ka pēc visa, ko dēla pulkā būdams, par ķēniņu dzirdējis
un paša acīm pieredzējis, nu šim ne pa dienu, ne nakti

neesot vairs miera no grūtas baiļošanās par ķēniņa dzī-

vību:

«Kamēr vēl nebiju tā redzējis, ka viņš vienmēr kopā
ar prastiem zaldātiem, ģērbjas tāpat kā šie, nav lepns

pret tiem ne par matu, cieš tāpat badu, ja pietrūcis kara

maizes, un guļ sniegā, ja apakš jumta visiem viņa kara-

vīriem nava rūmes, es domāju tā: sak, ķēniņš jau ir tik

varens un visām briesmām tāļš vīrs, ka nāve tam var

nākt vienīgi tā pilī un gultā, pēc grūtas sirgšanas vai aiz

liela vecuma vainas. Bet nu padzirdu, ka tas sevis nekur

netaupa, un dzirdēju tāpat, ka kautiņā ir allaž pirmais,

gatavs viens pats skriet pret simtu, un pats pēdējais

jāj projām no asins lauka. Tālab es, cienīgtēvs, pārlie-
ku bēdājos un gauži skumstu, ka mūsu ķēniņa uzturē-

šanai pie veselības, tā paglābšanai no agras nāves gan

nepietiks ar svētdienās skaitītām mācītāju aizlūgšanām
un mūsu citu, arāju ļaužu un miesta ļaužu lūgšanām. Jo

lai Dievs mums jo ilgi dotu dzīvot zem tāda ķēniņa, vi-

siem ir jālūdz divi un trīs reizes biežāk, un vēl jo sirs-

nīgāk.»
Gliks mēmi palocīja galvu, it kā piekrizdams, un runā

iekarsušais saimnieks teica vēl:

«Paši vecākie mūsu kārtas ļaudis neatceras tāda ķē-
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niņa, tik mīlīga un laipna! Gan arī nomirējs bij darbos

varens vīrs, bet šis — tas izcels vai nu visu pasauli no

virām, vai arī —»

Aprāvās, it kā baidīdamies izteikt līdz galam visu iedo-

māto, negribēdams ar vārdu varu piesaukt nelaimi. —

Prāvests klusēja, nodūris galvu, pārdomās nogrimis;
un Krauklis iesāka no jauna, balsī tam jau skanēja iz-

misums:

«Kas būs un notiks ar mums, zemās kārtas ļaudīm,
ja Dievs mums ņems un atņems arī šo, tāpat kā agri
aizsauca tā tēvu, godātu par zemnieku ķēniņu?! Zem-

nieks bez laba ķēniņa ir tikpat kā sīpola stāds bez sau-

les : ja saule koši silda, tas aug zaļi, laksti aug arī griez-

damies; bet ja lietaina vasara, vai liela koka ēna, tad

sīpolu sāk nomākt suņu burkšķi vai natras, tas nīcin

nīkst. Un tāpat arī zemniekus, pār kuriem nav gādīgi

izstiepta varena un taisnīga valdinieka roka, allaž māc

kungu slakas nezāles !

Vēl arvienu nepavērās prāvestam Glikam lūpas; un

vecais zemnieks nometās viņa priekšā ceļos, lūgdamies

un celdams rokas:

«Un tāpēc, cienīgtēvs, es arī atbraucu jūs mīļi un ar

asarām lūgt: lūdziet jele vairāk, lūdziet cik spēka Die-

vu, lai ilgi uztur mums šo ķēniņu, kas, puisīts būdams,
mani apmīļoja un tagad naktīs guļ ar manu dēlu tanī

pašā sniega kupenā, dalās ar viņu to pašu zaldāta maizi!

Nekad vēl mums nava bijis un arī nebūs otra tāda ķēni-

ņa, kas brālis rekrūtim, draugs prastam dragūnam, un

kungs vienīgi tikai pret kara lielkungiem!»
Un Krauklis tiecās apkampt prāvestam ceļgalus, bet

Gliks kā svētīdams uzlika roku tam uz galvas, teica pie-
celties; un, zemniekam klausot, piepeši apkampa to, no-

mutēja vecajam saimniekam abus vaigus:
«Draugs, nu gan skaidri redzu, ka pār bērniem vēl pēc

vecāku nāves nāk nomirēju labo darbu svētība! Un

veco ķēniņu dēļ viņa pūlēšanās zemnieku labā mīlēdams,
tu esi jau no viņām, savas tiesāšanās dienām ieņēmis
sirdī arī jauno!»
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«Tā ir, cienīgs žēlīgs prāvesta kungs,» Krauklis klusi

teica, ar delnu noslaucīdams miklo vaigu. «Kas cits lai

tagad mīlētu, to jauno un bez tēva palikušo puisi, ja ne

mēs, zemnieki, kam tā tēvs bij kā tēvs ?»

Arī Gliks aši pārvilka ar roku pāri sejai. Tad gāja

pie galda, paņēma tur Kraukļa likto dālderi un sacīja, to

pagrozījis pirkstos:

«Biju jau dzirdējis, ka mājas valdīšanu tu sen esot

atdevis Matīsam. Arig tā maka valdīšanu esi paturē-

jis?» • ' ; ■ . \ ;

Krauklis atteica jā, un atzinās, ka šim vēl palikuši

mājās un labi noglabātā podā simts desmit dālderu, kas

sakrāti pēc bada gadiem.

«Še, liec to manimnesto pie citiem atpakaļ,» Gliks nor

teica, «jo gribu klausīt tavam lūgumam, bet lūgšu bez

maksas un no šodienas Dievu par mūsu ķēniņu, lai sar-

gā to no krieva lodes, sakša zobiņa un leiša šķēpa. Bet

ja tev patiešām sava zemēstēva labad nekā nav žēl, tad

ņem to savu sudraba podu un aizbrauc vēl reiz pie ķē-

niņa: to esmu gana dažas reizes dzirdējis, ka tam ar

naudas lietām esot visai grūti, un tālab arī karavīriem

daždien trūkstot maizes.»

Krauklis nosolījās tā darīt, noglabāja dālderi azotē un

gāja projām; pie durvīm apstājās un teica vēl, kā tikai

tagad atcerējies:

«Neņemiet jel par ļaunu, cienīgtēvs, bet mans Jānis

man gauži lūdzās nodot no šā labdienas jūsu audzēknei,
kas esot viņam rudenī vēl saderēta ar kāda kara kunga

gādību un jūsu ziņu.»

«Tā ir,» Gliks plauka smaidā. «Jel pagaidi: tūliņ pa-

saukšu.»

Prāvesta skaņi saukta, Marta tūliņ bija iekšā, nosar-

ka, klupdama Krauklim pie rokas; un nosarka vēl vai-

rāk, Glikā paskatīdamās, bet Jāņatēvs to lūkoja asu un

cietu skatu :

«Meit, Jānis lika tevi mīļi sveicināt, bet nu skatos tevī

un nezinu, vai būsi, vai nebūsi viņam laba sieva.»
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Un manīdams, ka dēla saderētai jau turpat raudas

klāt, tik maķenīt palika laipnāks, strupi noteica:

«Nu, ja jau pats cienīgtēvs ir ar mieru, tad es neko.

Bet precēties varēsit gan tikai pēc kara, jo Jānim tagad

jājāj līdzi ķēniņam, jāvalkā ķēniņa iedoti kara svārki.»

Aizgāja, liels un salīcis, un sirms; bet Glikam tovakar

ilgi nenāca miegs, domājot par dzirdēto, un arī tā au-

dzēkne Marta ilgi raudāja savās kalpoņu kambara cisās.

Līdz tam viņa bija cerējusi, ka Jānis kuru katru dienu

var būt atpakaļ mājās un Glika namā, kurp to tik ļoti
sauca jau glāstītās līgavas asiņu balss.

Nu jāgaida līdz kara beigām; jo sirdsdraugs kļuvis
par dragūnu, var arī krist. —

Salikusi rokas, tā sāka lūgt par savu Jāni, lūdzot ap-

raudājās atkal, un iemiga ar elsām. Un sapnī redzēja,
ka viņas tautiets, zilos kara svārkos un zirņuziedu ce-

purē, garu cērtamo pie sāniem, ir pienācis pie lāvas, no-

liecas pār to, un smiedamies sāk skūpstīt muti, vaigus,
guļot atsegušos plecus. Un pati ķērās apkārt tam, krita

kā karstā atvarā, un kaisli iesmiedamās pamodās.

Apkārt bija tumsa, tanī manāms otras kalpones rā-

mais dvašojiens, un ārā sadzirdamas gari stieptas suņa

gaudas. Bet Jāņa skūpsti dega vēl uz lūpām, likās vie-

tām kaistam arīdzan krūtis, un strauji sitās sirds.

Nopūtās, laidās jaunā miegā, tikko redzēto mīļo cerē-

dama pie sevis atkal sapnī saukt. Tak neparādījās vairs

Jāņa augums; tā zilo un smejošo acu skatu vietā nakts

melnumā iedegās divas pazaļganas guntiņas, nāca ar-

vienu tuvāk, nolaidās līdz sejai, un šām svešajām acīm

bija trakais lūša acu zvērojiens.

Krauklim neiznāca braukt tūliņ otrreiz un ar naudas

podu pie ķēniņa, kā bija Glikam solījies:
Ticis atpakaļ mājās, vai tūdaļ nolikās vājinieka cisās,

sasirga ar garajā braucienā dabūtokarstumguļu; un līdz

pat ābeļziedu laikam nogulēja smagi slims, bieži mur-

godams par kariem, Jāni un Matīsu, un jauno ķēniņu.
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XIII

Pārjājis Laisas pilī atpakaļ no leibdragūnu un gar-

des jātnieku skates, un redzējis, kā pirmos māc pusbads,
bet otras reģimentes rindas retas top aiz karstumligas,

ķēniņš iegrima štāba papīros, ziņojumos un raportos,
kas nāca no visām valsts malām, un tieši ar tām ļaunā-
kajām vēstīm no Vidzemes un Igaunijas, no pavalstīm,
kurās pa ziemu bija likti krievu noveicēji pulki:

Bargs sals, bet daudziem bataljoniem vēl vasaras mē-

teļi, dragūniem nava kažociņu, — vēl arvienu nava un

nava ziemas drēbju!

Sasirgušiem pat lāga salmu nav, tāpat nav zāļu. Feld-

šeri muļķi, ārsti maz ko jēdz.
Maz maizes! Tādu sūdzēšanos ķēniņš diendienā dzir-

dējis, bet intendanti, kurus jau tā tēvs tik bargi rājis,
dēlam valdot nav palikuši ne par pussprīdi labāki. Un

magazīnas tukšas, kaut gan, pēc likuma un kara kollēģi-

jas noteikuma, sākoties karam, vajadzēja būt rudzu un

auzu pilnām visām kara klētīm!

Igauņu zeme izpostīta, Vidzeme vēl pēc bada gadiem

patukša, Somijai pašai allaž trūcis maizes, bet Zviedri-

jā pērnais gads bijis ar vāju birumu.

Tā bija teicis valdniekam vecais Ērenšancs, un citi

ģenerāļi piekrizdami locījuši galvas, it kā ar viņu sa-

meklētiem izskaidrojumiem jau būtu līdzēts armijas ba-

dam un tās ķēniņa īgnumam. —

Ķēniņš piecēlās, gariem soļiem sāka iet pa istabu, un

garie pieši asi skanēja pa akmens grīdu.
Tiešām, būtu gan labāk bijis tūliņ pēc lielās kaujas tos

apdomīgos neklausīt, iet iekšā Krievijā ar joni, ar zobe-

nu ņemt labību un visu citu, kas caram, jādomā, sen karā

pošoties, būs tad bijis netālu aiz robežas savākts, tā

karavīriem sagādāts! Jo —ja jau badoties, tad vairāk
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goda un tāpat labuma, ja uzvarētāji to dara ienaidnieka

zemē, nevis pašu valsts tiesā.

Ari jaunajai, nākamo vasaru ejamai kara gaitai būtu

tad tas labums, ka cars Pēteris nevarētu vis solīt drau-

gam Augustam karavīrus un naudu, ja ziemu zviedri

piemistu cara valsts robežās. -—

Tagad, tā esot ziņojusi Pīperam tā spiegi, par prū-
šiem uzdodamies un tikdami iekšā pašos Biržos, Steina-

va armijai, kura pie Kokneses, solīti par palīgiem jauni,

pie Narvas vēl nebijuši krievu pulki; un tāpat nauda,
kuras brālēnam Augustam priekš tā zaldātiem jau ne-

kad nava.

Priekš metresēm, labiem zirgiem un dzīrām gan.

Spiegu ziņojums īsti pamatīgs, un Pīpers sakās zinām

nevien to, kas caram ar Augustu norunāts, bet ari kā

tie mērojušies spēkiem, kas Biržu pilī ēsts un dzerts, un

ar ko katrs gājis gulēt. —

Pretnieku prieki neinteresē ķēniņu; bet cara solī-

jums — dot palīgkorpusu, un valodas, ka dāņiem it kā

atkal nākot prātā domas par jauna kara sākšanu, — tas

gan liek zviedru valdniekam raukt stāvo pieri domu

grumbās, un prātot, kā tam izjaukt sazvērnieku nodo-

mus.
—<...

'• . ;•'./-

Varbūt, ar spēju sitienu aizsteigties priekšā?
Aši apgriezies, viņš ir atkal pie galda, cilā pulku ko-

mandieru raportus, lasa, cik tiem slimu, cik veselu. Un

mēmi lasot, ķēniņam ir cieti kniebtas lūpas, norūpējies

vaigs: '
Posts netop mazāks, bet gan lēni aug. — Šī sasodītā

ziema maksās tam un tā armijai vairāk par veselu lielu,
ienaidniekam pazaudētu kauju!

Zaudējums var palikt vēl lielāks, ja pulki, dzīvodami

pusbadā un sasirgšanas bailēs, sāks arī garā pagurt, ja
tiem iesāks dūša gurt!

Un to lai novērstu, jaunais ķēniņš atkal apliekas ne-

bēdīga zēna masku, smiedamies iet ārā no ziņojumu kam-

bara, atkal kāpj kara kumeļā un joņo prom pie saviem

vīriem, jautrs, līksms un spirgts kā pavasara vēja dva-
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ša. Un jauniem un veciem top vieglākas sirdis un smai-

di saplaukst cietās sejās, redzot atkal pie sevis savu

ķēniņu, —
mācībās ar tiem kopā, pēc tam izcīnāmās

sniega kaujās, un naktis zem tās pašas saltās debess, pie
laukā kurtas guns.

Vēsi laipns pret saviem ģenerāļiem, pret viņiem sāk-

dams arvien vairāk sevī noslēgties, jo nevar piedot to,

ka pēc Narvas tie vienprātīgi nostājušies pret tā gribu,

ķēniņš toties tiek toziem tuvāks kareivjiem, un viņam
atvērās to vienkāršās un uzticīgās sirdis.

Viņš apjāj visas nometnes, apstaigā visus gunskurus,
vēro visas telpas un vājnieku istabas, kur priekš katra

tīfa slimnieka vai asinssērgas sirdzēja tam rodas drau-

dzīgs vārds un netrūkst smaida.

Šinī posta ziemā pēc Narvas kaujas ķēniņš gūst lielā-

ko no visām viņa uzvarām, jo iekaro uz laiku laikiem

savu kareivju dvēseles. Tam piejājot, bez komandas no

sirdīm nākdama, sāk pretī brāzmot gaviļklaigu auka. Un

visi, kanoniers vai sapiers, mušketiers tas vai dragūns,
— it visi zilo ķēniņsvārku valkātāji jauž un zina: ķē-
niņš par viņiem allaž domā, ķēniņš tiem pieķēries ar

visu jauno sirdi un ar možo garu.

Ar sirdīm un ar visu sparu tie tagad visur, uzvarā

vai nāvē, ies līdz un pakaļ- savam ķēniņam.

Jādams caur sniega puteņiem un salu, gar savu pulku

bivakugunīm, ķēniņš šad un tad izjāj arī medībās, atce-

rēdamies pirmo valdīšanas gadu priekus Kungserā, vai

pēkšņi aptur kumeļu pie kādas, gandrīz līdz pat šķorei
aizputinātas sētas, iet iekšā, igauņu arājļaudis apciemot.
Un jādams tā gar Peipusu, viņš iemaldās zvejnieku dzer-

tās kāzās, liek savā vietā pavadonim Stenbokam izdanci-

nāt un noskūpstīt līgavu, met bļodā zelta dukātu ar savu

attēlu, par piemiņu un dāvanu jaunā pāra pirmajai at-

vasei; bet līgavaiņa tēva, veca zvejnieka, sniegto karsta

alus kausu pieliek tikai pie lūpām, — ķēniņa kauss jā-
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izdzer sauss tam pašam zeltmatim un meitu mīlētājam

Stenbokam. —

Tad sāk atlaisties sals, gaisā jau top manāmi sniegu

kausētāji marta vēji; plok dziļās kupenas, upēs iet le-

dus; un meža zosis, naktīs aizsegdamas mēnesi, bet die-

nā sauli, sāk klaigādamas pāri iet pret ziemeļiem.
Un pavasari manot, atspirgušo pulku ķēniņam sirds jau

nesas uz dienvidiem, bet dubļainos ceļus vēl ilgi nemīs

tā zaldātu kājas.

Vēl nava pienākuši papildinājumi un jaunie pulki no

Zviedrijas, — vējš vēl tik pūš no rietumiem uz Rēveli

ejošo transportkuģu burās. Un tad jau bērziem sa-

plaukušas lapas, palīgu pulki beidzot klāt pie ķēniņa, un

visiem, jauniem un veciem, nu prātā kara gaita, un kurp

ķēniņš tos īsti pagriezīs.

Pret Koknesi, kur gaida sirmais sakšu feldmaršals

Steinavs un tā pulki, vai tieši uz Rīgu, ko nosargājis
vecais, ķēniņa vectēvam jau kalpojušais Ēriks Dālbergs,

un Daugavgrīvu, kurai jau kopš gada ir sakšu karogs,
un tai dots Augustapils vārds?

Neviens tā nezin, Rēnšeldam nav jausmas, Velingam,
Vredem tāpat; ķēniņa nospriesto gaitas virzienu nezin

pat Ērenšancs. Un tik pie vecā Dālberga uz Rīgu jau
ir aizjājis kopš Lieldienām piektais kurjērs, ar azotē

noslēptu slepenu ķēniņa rakstu Vidzemes ģenerālguber-

natoram, lai visas dabūjamās laivas sataisa, liellaivas

salabo, lāpa strūgas, ja ir, un ja par maz, lai liek siet

plostus, taisīt prāmjus. Bet visu slepeni, lai sakši nekā

nejauž, lai nemana nekā to jātnieki, drasēdami aiz Kob-

ronskanstes, vai šad un tad ieauļodami Smilšu kalnos,

lūkot, ko dara to bloķētās Rīgas garnizons. —

Tikai lapu mēneša beigās ķēniņa armija sāka virzīties

uz dienvidiem. Kā visupirmie izbrauca no ziemas mi-

tekļiem lielgabalnieki; tad sāka maršēt gardes kājnieki,
krietnais Vestmanlandes pulks, lepnie Dalarnas bataljo-
ni, izjāja leibdragūni un beidzot visi citi. Un nožu-

vušie ceļi dimdēja zem rakstā celtām un liktām daudzu
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tūkstošu kājām, un pie Narvas cauršautos karogus pli-

vināja silts sējas laika vējš, tiem pretī skrējis no Dau-

gavas puses.

Kā par daudz agri dzeltējušas lapas, kuras rauj nost

un gaisā griež, un aizpūš projām rudzu pļaujas laikā

atskrējis viesulis, tā tagad žigli bēga ķēniņa un viņa
karotāju avangarda priekšā sakšu švadroni, no Dau-

gavmalas pavasarī atjājuši izlaupīt arī Gaujmalu. Un

tik žiglas nu metās kājas Sakšu zemes jātnieku kume-

ļiem, ka ķēniņa dragūni nejaudāja viņus panākt ne

miestos, ne muižās, ne vidzemnieku sētās, lai gan iztā-

lēm tika matīts viens un otrs ienaidnieku eskadrons.

Arāju ļaudis, nākot sirotājiem, vietām bij glābušies
mežos un purvu salās. Padzirdējuši tur no pašu sūtī-

tiem izlūkiem, ka nāk ķēniņa karaspēks, tie iznāca no

savām slēptuvēm un ar asarām acīs pavadīja pulkus,
stāvēdami ceļmalā. Un ķēniņš šad un tad apturēja ru-

maku turpat uz lielceļa, caur tulku pavaicādams pave-

cākiem saimniekiem, vai arī šogad neuznākšot maizes

trūkums un putras bads aiz tās vainas, ka rudenī dau-

dzi nepaspējuši iesēt rudzus, no sirotājiem bīdamies,

bet pavasarī klīstot ar sievām, bērniem un lopiem pa

siliem, jau aizlaists garām miežu sējas laiks?

«Gan jau kā iztiksim,» taujātie atteica. «Lai tikai

Dieviņš tevi sargā, kungs un ķēniņ,» sirmi vectēvi un

vareni darba vīri jo zemu klanīdamies sacīja, kad ķē-

niņš jāja tālāk, cepuri paceldams. Un jauks bija laiks,
tik visos vēl jaužamas ziemas bēdas, kuru vietā nu stā-

jās paļaušanās, ka jau ir garām posta laiks.

Atkal plīvoja standarti dārdēja bungas, kara zirgi

sazviedzās, un musketieru bataljoni kā jauna, zila upe

plūda gar Gaujmalu uz leju un Daugavu. — Jāņu dienas

rītā, ar sauli, avangards iemaršēja Valmierā, kur noma-

lēs vēl nebij pabeigušas kūpēt svētku nakts ugunis, un

lazdu zaros vīta līgotāju pamesti zāļu vainagi. Un ķē-

niņa kumeļam pieturot pie svētā Sīmaņa dievnama, no

ļaužu bara iznāca liels, palīks un jau sirms zemnieks,
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kaut ko smagu un ar dvieli apsegtu nesdams padusē.

Un neizlaizdams to, nometās ceļos pie rumaka kājām.
«Vecais vīrs no Alūksnes puses, kas mani ziemā kād-

reiz mieloji,» ķēniņš jautri teica, pavēries zemniekā, to

pazinis un mazliet noliekdamies pāri zirga krēpēm:
«Celies un pateic tāpat kājās stāvēdams, kas tev mums

sakāms. Jo neesi tak baznīcā, tikai tās priekšā.»
Tad Krauklis piecēlās ar savu nešļavu un sacīja: šis

atvedis ķēniņam priekš tā iecerētiem kara darbiem un

karavīru maizei simts un vienpadsmit dālderu, kurus

lūdzot žēlīgi pieņemt, un neņemt par ļaunu, ka vairāk

nebijis ko vest. —

Ritmeistars Līvens tobrīd bija ķēniņam par tulku un

pārcēla, ko vecais Krauklis bija teicis. Un savāds spo-

žums ieblāzmojās valdiniekam acīs, kā jaunam ērglim

bija skats un apskaidrots vaigs. Pieliecies vēl vairāk sed-

los, viņš izstiepa roku un viegli noglāstīja sirmā naudas

aizdevēja plecu:

«Bagāts kopmanis, arī lielus tūkstošus aizdodams, ne-

būtu sagādājis ar tiem mūsu sirdij tik lielu prieku, kā

tu šobrīd ar saviem simts dālderiem. Paldies par to nau-

du un tavu mīlestību, tu, vecais, uzticīgais vidzemnieki»

Un Līvenam, kurš, ķēniņa mājienam klausīdams, jau

bija saņēmis podu no Kraukļa rokām:

«Pavēlam izrakstīt šim goda vīram mūsu pateicības
rakstu, ar tādu teikumu, ka ķēniņš. skaitās viņa parād-

nieks; un kamēr šo savu parādu nav nomaksājis, tam

zemniekam no viņa mājām nav jāpilda nekācļas node-

vas, nedz klaušas.»
*

Vēl arvienu nebija zināms, nedz jaužams, pret kuru

īsti debesmalu nu ķēniņš pulkus pagriezīs. No ziemā

sakšu izlaupītām Cēsīm pulki gāja uz Mālpili, tad Madlie-

nu; un daudzi jau sprieda, ka par cīņas vietu ar sakšu

feldmaršalu izraudzīti Kokneses pakalni.
Tikai Madlienas silos karogi un standarti strauji sa-

griezās uz vakariem un Rīgas pusi. Tak lai naidnieks

vēl .kādu laiku zilētu, kur īsti ķēniņš taisās aizsniegt
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Daugavu, majors Meijerfelds ar kādām rotām maršēja

vien tālāk, pa to pašu Kokneses ceļu. Un lai galīgi sa-

jauktu ķēniņa pulku pēdas, Dālberga pulkvedis Helmer-

sens ar sešiem simtiem un četriem lielgabaliem izmar-

šēja no Rīgas, aiziedams līdz Doleš salai un tur it kā

iesākdams pārejas izlūkot.

Steinavs, jau sataisījies gaidīt zviedrus pie Kokneses,
kur kara talkā tam bija atnācis cara sūtītais kņazs

Repņins ar deviņpadsmit tūkstošiem, nu vairs nenocie-

tās un laida savus kirasierus lēkšos lejup gar kreiso

krastu; un kājnieki, svīzdami jūlija iesākuma karstu-

mā, brida, pa Birzgales un Tomes smiltīm pakaļ sa-

viem jātniekiem; lielgabalu rati līgodamies aizbrauca

nopakaļ bet Koknesi nu viņas tiltu apsargāt palika ti-

kai stūrgalvīgais Bose.

Ķēniņa armijai vēl virzoties gar Juglu, un maziem gā-

jieniem, lai vīri pirms kaujas negurtu, pats ķēniņš
ar pieciem trabantiem un savu kādreizējo skolotāju
Stuartu aizlēkšoja pie Kārļa vārtiem, iejāja pilsētā. Un

vecais gubernātors Dālbergs, ar zobenu iesācis kalpot
vēl. valdnieka vectēvam, kad tas nemaz nebija ticis par

ķēniņu, iznāca pretī, rāportēja, aiz vecuma uz vēzdas at-

spiedies, ka visi karaspēka pārcelšanai pataisīt liktie

braucamie rīki esot jau gatavi un gaidot, cietokšņa ka-

nāli paslēpti. ■ .

Kopā ar veco grāfu un ģenerāli Stuartu ķēniņš uzkā-

pa pils tornī, vērodams novakara saulē vizošo Daugavu,
sakšu ieņemto Kobrona skansti aiz tās, smiltainās, kārk-

lu ceriem noaugušās salas, un zaļo Spilves pļavu klaju-

mu aiz tām. Laiks bija mīlīgs, silts un rāms, kā sudrabs

vizēdama lēni plūda lielā upe.

Uģi skatījās, plēsīgi ieplestām acīm, it kā jauns lū-

sis, kurš skatiem mēro sava medīblēciena tālumu. Grie-

zās pret rītiem, pavērsās uz vakariem, aiz saules spožu-
ma vainas piemiegdams plakstiņus; un kā ostot gaisu
virs drīz veicamās straumes atvariem, viegli nodrebēja
tam nāsis. Tad pavērsās pret ziemeļvakariem, kur ka-

nāli bija sadzītas liellaivas un laivas, bet upes grīvas
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pusē, aizsegdamas kāpu priežu silus, gulēja pazilganas
dūmakas.

«Paldies jums, labo grāf, par tām daudzajām laivām,»

ķēniņš noteica, taisīdamies jau kāpt lejā. Tad apstā-

jās, pagriezās pret austrumiem, pamanīja uz Ķengara-
ga pusi kādas salmu kaudzes, jau pelēkas no vecuma.

Un atkal viņam viegli notrīsēja nāsis, lūpām pāri pār-

skrēja plēsīgs smīns.

«Dālberg,» ķēniņš ierunājās jau lejā, uzlēcis trabanta

Karstena pievestajā kaujas rumakā: «Kamēr pulki at-

maršē šurp, jūs labi uzmanait tās salmu kaudzes; būtu

labi, ja līdz tam nolītu lietus, jo sapuvuši un vēl slapji
salmi lēni deg un ilgi dūmo.»

Vecais kareivis saprata. Kā jauneklim tam iezvēro-

jās skati apakš simajiem uzačiem; ap baltām, allaž sēri

nošļukušām ūsām ietrīcējās un tikpat ātri pagaisa vil-

tīgs smaids.

«Būs darīts, majestāt! ledrošinos vēl ziņot, ka bez

tiem salmiem mums lejpus pilij un Spilvei iepretim- stāv

arīdzan savi divdesmit vezumu veca, jau iepuvuša

siena.»

Ķēniņš iesmējās, pamāja grāfam ar roku, griezdams

zirgu uz pils vārtu pusi, un Stuarts ar trabantiem viņam
pakaļ, — visi gaisa vārtu velvē; tik ārpusē uz bruģa
kādus mirkļus bija sadzirdama žigla pakavu klaboņa.

Dālbergs, spieķi rokā, vēl ilgi vērās uz savas pils
vārtu pusi, līdz kuriem bija skatiem pavadījis savu ķē-

niņu. Tad atkal tam zem sērīgām ūsām un ap cieši

kniebtajām veca vīra lūpām iedrebējās viegls vīpsno-

jiens:

«Sapuvuši un slapji salmi labi dūmo! Ak, veca, visiem

un pat ganu zēnam zināma lieta. Bet kālab tā ienāca

prātā tikai tam, ne Stuartam, ne man, nedz kādam ci-

tam?»

Un vecais ģenerālgubernātors, nesdams plecos septiņ-
desmit un piecu mūža gadu un viņos līdzkaroto sešde-

smit kauju smagumu, lēni uzkāpa savā darba kambarī,
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klaudzinādams apkalto spieķi pa pils trepju kāpieniem,

pats pie sevis šad un tad viegli pasmiedams un domīgi

grozīdams ābeļziedu balto galvu.

Siltā jūlija vakarā pulki jau bija pie pilsētas, laivas

un strūgas, tāpat prāmji jau sadalīti starp to pulku ba-

taljoniem, kas pirmie nozīmēti desantā, un vīri jau die-

zin pa kuram lāgam sakomandēti kāpt iekšā, lai ikviens

zin savu vietu; bet tūliņ arī bija dota cita, ārā kāp-
šanas pavēle. Un Steinava sakši, kā dzeltēns sils aizņē-
muši viņu krastmalu, sāka jau zobodamies saukt zvied-

riem pāri Daugavai, lai ilgāk neblēņojoties, bet sadū-

šojoties tak reiz nākt pāri un cīniņā. —-

• Bet zviedri tikai pakratīja musketes un dūres, ar

saviem ceļamajiem rīkiem noņemdamies turpat labā

krastā; un daži pasbnkāki kurnēja: kālab gan šiem va-

jadzējis ar cirvjiem un urbjiem pus nakti noņemties un

pietaisīt tām laivām klāt vēl augstas un kā tiltus nolai-

žamas papildmalas?

«Muļķi,» rājās kaprāļi: «ķēniņš gan zina, ko liek da-

rīt, — aiz tām malām jūs pāri braucot glābsities no sak-

šu lodēm; viņu krastā piestājot pa tām, kā tiltiem, varēs

žigli malā skriet.»

Pats ķēniņš bija allaž pie laivām klāt, bet tagad ma-

zāk viņās un savos karavīros skatījās, gandrīz vairs

nenovērsdams acu no debešiem, vēja virzienu vērodams

un upi, kurai bija rāma gaita. Un kaut iko rēķināja pats
pie sevis; te nopietns un jau noraizējies, te jautrs bija

viņam vaigs. —

Gar rindām vakarjundā noiedams, pētīja vecāko ka-

reivju sejas, apstājās pie viena un otra, apvaicājās, ko

īsti rādot laika zīmes, — vai būs rīt lietus, vai gaidā-
ma vētra, vai rāms un mīlīgs laiks?

Un tad, pēc lietainas pērkona dienas un tumšas nakts,
kurā ir pūtis stiprs kuršu vējš, uz rīta pusi piepeši sāk

pūst ziemeļvējš, no Somu zemes puses. —
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Ķēniņam seja atplaukst priekā, žigli steidzas gar Dau-

gavu tā raitnieki uz augšu, kur starp labo krastu un sa-

lām, tieši todien, pēc lietus, gaida salijušiem salmiem

krauti plosti. Un sapieri, kas gulējuši uz plostiem, ķe-
ras pie lielairiem, izvirza savus braucamos upes vidū,

pagrūž zem salmu kravas labi uzpūstus degļus, lēc paši

līdzņemtajās laiviņās, brauc malā, ņirgājas un smej,

redzot, ka lēni lejup slīdot, pazūd dūmu lāņos viņu plo-

sti, Daugava un sakšu krasts:

«Hei, draugi musketieri, brašie dragūni! Ar ķēniņa
gribu un mūsu degļu ziņu nu nakts virs Daugavas! Nu

tik labi mudīgi pāri, kamēr tie dūmi sakšiem acīs kož!»

Vēl tālu augšpus pilsētas un pils peld lejup salmu

plosti, bet dūmu vilnis veļas tiem pa priekšu, kūp visa

platā straume kā zilā miglā; šķiet, it kā zem ūdens ir

sācies pazemes ugunsgrēks. Un upei tuvākie sakšu ba-

taljonu un eskadronu vīri, kodīgo dūmu dzīti, kāsēdami

un sēkdami sāk kāpties patālāk no krasta, berzēt asa-

rainās acis un lādēties cik jaudas:

«Kas gan tiem zviedru velniem padomā? Vai to Kār-

lis kāds bitenieks, vai mēs tā puikām bites? Kur tas

dzirdēts, ka kāds krietns karavīrs būtu karojis ar dū-

miem?!»

Rīgas pusē pats ķēniņš pa tam vada savu kājnieku

sakāpšanu laivās; uz iežogotiem plostiem jau jāj virsū

dragūni, uz citiem, lielākiem un ar guļkoku sētām ap-

joztiem, ir uzstādītas vieglās baterijas. Un tad ķēniņš

pats jau lēc laivā, Rēnšelds rūkdams iet līdz. —

«Tik dūšu, ģenerāl, tik dūšu. Vai gan Daugava būs

mums ļaunāka par viņa gada jūru pie Zēlandes? Tūliņ
būsim pāri, un vecajam Steinavam krūtīs!»

Jau laivas un liellaivas ieīrušās dūmu mākuļos, gar

kreisajām malām burzguļo straume, nesdama viņas pār-
braucējus lēni lejup; un pret to saceltajiem koka krūš-

sargiem jau klakstēdamas iesāk triekties pirmās sakšu

musketieru lodes.

«Uz priekšu, draugi, mudīgi uz priekšu!»
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«Velns lai parauj, — tie mūsu dūmi nu sāk pašiem

acīs kost! Un dūmu dēļ vairs neredzam, kurp īsti upe

iznesīs mūs sakšu malā!»

«Viss viens, zēni! Vienalga, kad tik malā! Tur viņa
krasta klajumā ir sakšiem, ir mums vietas gana! Viss

viens, kur sāksies kauja, kad tik gluds cīņas lauks!»

Tad jau pret vispirmo laivu priekšgaliem atsitas Pār-

daugavas krasts; klaudzēdami krīt uz tā lejup laistie

krūšsegi, pārvērzdamies par tiltiem, un triecienrotas nu

var malā skriet, kaut gan viss ap viņām vēl tinies slapjo
salmu dūmos.

Garo Narvas kaujas zobenu rokā, ķēniņš nolēc no tilta

smiltīs, tā grenadieri blakus tam. Un dūmos neredza-

mie sakšu bataljoni šauj kaut kur gluži tuvu, lodēm klā-

dami miglas lāņus un viņos vēl arvienu neredzamo Dau-

gavu.

«Nest malā līdzņemto lielgabalu! Un žigli stāties slēg-
tās rindās!» Tad salmu plosti jau ir pagājuši garām pil-
sētai un pilij, dūmu sega krīt, un kā uz delnas pēkšņi
saskatāmi abi krasti, atkal top gaiša Daugava.

Viss desanta laivu un strūgu vairums vēl vai nu tik

upes vidū, vai labā krasta tuvumā! Citas vēl tikko iesā-

kušas atirties no viņas malas! Kreisajā krastā izkāpuši
tikai daži simti! Un kaut gan plostu baterijas, tāpat

Rīgas mūri iesāk šaut ar visiem stobriem, tak viņā malā

viens zviedris pret dividesmit sakšiem, un sakustas un

iet cīņā viss milzīgais Steinava armijas spēks.
Vecais karavadonis nicīgi iesmejas, — tūliņ viņa jāt-

nieki vieni paši iesviedīs šo trako zviedru puišu sauju

Daugavā!

Viņš māj ar savu feldmaršala zizli kirasieru švadro-

niem, kas stāv aiz tā kā iedzeltena siena, mirdzēdami

bruņās un bruņu cepurēs. Un tad, mājienam paklausot,

iegavilējas taures, pūzdamas ataku; virs sienas, kirasie-

riem raujot smagos palašus no makstīm, pazib baltu

zibeņu sils.

«Karrē, formēt karrē! Karrē, pie joda! Pirmā rinda,
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— no ceļa! Otrai stāvot šaut! Un labi tēmēt, zēni! Nu

tie mums virsū nāk!»

Arvienu tuvāk nāk rikšos, tad lēkšos iedzeltenā kira-

sieru siena, un virs tās līgo tūkstošu šķēpu mežs. Un

pretī šautā salve, šauta par daudz augstu, izgāž tik retus

robus.

«Durkļiem, zēni! Ar durkļiem atvairīt!» Un tad jau

pirmās rindas grenadieru sejās iesitās smago lēkšotāju
karstā dvaša, iesvelpjas lejup cirsti simti asmeņu. —

Dzeltenais kirasieru vilnis tos liec un bīda, salauž,
dzen līdz upei atpakaļ un iekšā krasta smiltīs, un tālāk

atkāpties nav vietas: aiz smiltīm Daugava. —

Daļa ķēniņa trakgalvju guļ krastā nopļauti kā zila

zāle; citi līdz krūtīm sadzīti ūdenī, un ķēniņš, pats starp
tiem, asinīm nošļakstējušu seju, bet acīs tam nikns cī-

ņas prieks:

«Turaties, zēni, turaties, pie joda! Tālāk vairs nevar

kāpties atpakaļ, — tur dzelme! Atkal rindās, slēdzaties

rindās! Klau, jauni bataljoni malā nāk! Draugi, slēgtās
rindās uz priekšu!»

Zem sakšu uguns, kirasieriem drasējot pa krastu, ķē-

niņš kārto un klātnācējiem papildina savu upē dzīto

vīru rindas, pats līdz padusēm velgā stāvēdams un jautri
smiedams, it kā viss tas būtu tik varens manevru joks.
Un viņa acu guns sāk mest smejošu atblāzmu arī tā

karavīru sejās, — vienā otrā jau atmirdz smaidam ņirg-
tu zobu baltums:

«Pie velna, puikas! Mēs tak neļausim sakšu nelgām
mūs ilgāk mērcēt ūdenī! Slēgtā rindā, baginetus uz

priekšu! Tauriniek, taurē ataku! Marš, marš!»

Zobenu rokā, ķēniņš vada savējo uzbrukumu, un aiz

tā aši soļo zila, baginetu smailiem spurojusies siena,

šķiet laukā nākdama no pašas upes dzelmes. Un kira-

sieri, kuriem upes malā sajukušas rindas, nu kāpjas
atpakaļ.

Steinavs lādēdamies dod savai kaValerijai pavēli jāt
jaunā uzbrukumā. Tak kamēr eskadronus sakārto, sa-

taurē kirasierus atkal slēgtās rindās, tiem jāatkāpjas
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gabalu no upes, tur kopā jālasās. Un kamēr kirasieri

gatavi jāt atkal triecienā, sakšu kājnieki arī atkāpušies
zilo vīru priekšā, — tiem šķiet, ka virsū gāžas no kra-

stiem izkāpusi Daugava.
Ūdenī samirkušās zilās rindas iet sakšu ugunī un

žiglā uzbrukumā, pāri staignai pļavai, vīri stieg, klūp

un ceļas, maršē tālāk; un ķēniņš tiem pa priekšu, viņam
vairs zābaks tikai vienā kājā, — to otru zābaku ir pa-

turējis muklājs:

«Rauj kociņš zābaku! Bez tā vēl labāk sokas! Zēni,
tālāk uz priekšu!»

Sakši atjēgušies: to uguns reto zilās rindas, no flanka

nāk Steinava stādīto bateriju guns. Un zilās sienas gā-

jiens saplok, stājas.
«Uz priekšu, draugi! Virsnieku kungi, kā vienmēr,

vīru priekšgalā! Bundzinieki, sitait ģenerālmaršu!»
Tikko ir atkal, ķēniņa skubinātas, sakustējušās tālā-

kam gājienam viņa bataljonu rindas, atauļo adjutants,

dūņas gaisā griezdams pa Spilves pļavu:

«Majestāt! Sākas jauns sakšu kirasieru uzbrukums!

un tēmēts sānos!»

«Trabantus pretī, trabantus! Kur Arveds Hurns?

Hurn, žigli ar līkumu apkārt, un sakšu kirasieriem flan-

kā! Un dragūni tam talkā! Turp, dragūni!»
No sāniem un muguras zviedru jātnieku sista, no

priekšas ar salvi un baginetiem saņemta, kirasieru masa

pa otram lāgam velkas atpakaļ un izjūk, bēg; un žiglie
Hurna trabanti un ķēniņa dragūni cik jaudas cērt pa

smago pretinieku pakaušiem.
Nu beidzot visi desantbataljoni kreisā krastā, visi

septiņi tūkstoši, un zirgos arī seši simti, — leibdragūni
ir klāt, un plostu kanonieri savkārt piestājuši Spilves
malā. To uguns atbalstīts, nu beidzot var sākties īstais

uzbrukums!

Nākot palīgā jauniem karogiem, fronte nodreb, ļodzas
un iesāk virzīties uz priekšu, lai gan Steinava vīri iz-

misuši turas, un dur un cērt, un šauj. Krievu pulki, re-

dzējuši kirasierus atjājam atpakaļ, nobīstas, krustus
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met un pamet kaujas lauku, maršēdami projām uz au-

strumiem; pa labi jau atņemta sakšiem baterija, pa

kreisi ņemta Zvaigžņu skansts, kurā ieauļojuši iekšā

ķēniņa dragūni, zobenu vienā, tercerolu otrā rokā.

Pats sakšu feldmaršals jau smagi ievainots, bet viņa
musketieriem vēl nav saplacis cīņas spars. Un kā sa-

tracināts meža kuilis pa kaujas lauku auļodams, gāžas

ķēniņa gardiem ar saviem Kurzemes eskadroniem pretī

pustrakais viņu princis Ferdinands, sēdēdams baltā kara

kumeļā un nežēlīgi cirzdams.

Tā garais zobens, pazilgani zibsnīdams, bez mitēšanās

svelpj gaisos, pļaudams ap sevi platu vālu, — hercogs

grib zviedru rindās pats savu roku izcirst saviem kara

puišiem ceļu! Bet gardu siena atkal saslēdzas, iet virsū,

durkļiem saspurojusies; un prinča baltais rumaks slienas

stāvus, grenadieru durkļu durts, pats jātnieks dabon va-

renu sitienu ar bises rezgali un nogāžas no zirga, bet

jātnieks Zemzars izglābj savas zemes kungu, to aiz ma-

tiem uzceldams savā kumeļā un aizjāj projām. Un kau-

jas fronte arī kurzemnieku atakas vietā plūst atpakaļ.
Ar jaunu sparu ķēniņa kājnieki un zirdzinieki iet uz

priekšu, lauž pretinieku rindas, veic un samin Spilves

pļavas dūņās; ar katru mirkli metas plašāks pretinie-
kam atkarotais cīņas lauks. Un bungas nemitīgi dārd,
vālītēm sitot ataku, pa kreisi Rēnšelds jāj ar dragūniem
kā auka, pa labi rēkdami iet Helsingeras vīri, centrā ar

gardiem šķiet grib skrieties Uplandes un Dalarnas pulki!
No sakšiem atkarotām baterijām pļauj tagad viņus

pašus tiem pretī griezto stobru guns.
Tad beidzot sak plakt sakšiem to pretošanās spars,

gurdākas top rokas, atpakaļ kāpjas kājas. Tak veterāni

saņemas un, sakoduši zobus, mēģina nevien turēties, bet

arī uzbrukt, un iet slēgtās rindās nāvē, kā veciem kara-

vīriem pieklājas.
Tad salauzts arī šis visupēdējās pretošanās spēks.

Daļa sakšu ar satītiem karogiem aizmaršē gar Daugavu
uz augšu, kur Kobronskansts, un gar to tālāk, krieviem

nopakaļ; un arī skanstes vīri iet savējiem līdz.
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Sašautie kirasieru standarti un kādi bataljoni aiziet

gar upi uz leju, un daļu viņu paglābj Daugavgrlva, kurai

sakšu dots Augustpils vārds.

Ķēniņa un tā piekusušo karavīru priekšā klajš paliek

kaujas lauks. Ne vairs ar slēgtiem švadroniem un ba-

taljoniem aizņemtas, bet sakapātiem augumiem un sa-

šautiem mirējiem nokaisītas Spilves pļavas.

Dumbrājiem un dūkstīm ar kauju pāri pa lāgu lāgiem

lēkšojot, līdz krēpēm nošļakstējuši un arī aizelsuši jāt-
niekiem un dragūniem to kara kumeļi. Un ģenerālis

Spens, kam ķēniņš licis sakšiem pakaļ jāt, tos nepanācis

griež atpakaļ zirgu, jo viņa eskadroni patlaban jaudā jāt
tikai soļos.

Musketieri pa to laiku izslauka no acīm un sejām asins

un dubļu šļakatas un, ķlausīdami ķēniņa mājienam, sāk

pilsētai iepretim izrindoties pēc saviem karogiem. Un

rīdzinieki, kas, tiekdamies kaujas gaitu vērot, sakāpuši
uz mūriem un torņos, un mastos sakāpuši holandiešu

kuģu matroži — visi vicina cepures un rokas, gavilē,
sauc un māj. Un pēkšņi paliek klusi, jo zilās rindas,
kas aiz Daugavas, ir atsegušas galvas, lēni ceļos krīt.

Vairs nedārd bungas, sudrabaini iegavilējas trumetes.

Un pāri ceļos slīgušajām pulku rindām, pāri kaujas lau-

kam un Daugavai sāk šalkt sensenā zviedru karavīru

dziesma par Dieva kareivjiem, kuriem Viņš ir un paliek
to stipra pils.

Skan gaisi, atšalc mākoņi un kāpu sili. Saules un

jaunas slavas apmirdzēti, pār atsegtām galvām un smil-

tīs ceļos nokritušām rindām lēni plandī to karogi. Un

gaišu zvanīšanu ķēniņš un tā armija nu dzird nākam no

labā krasta: tur visu Rīgas dievnamu zvani nu dimdē-

dami atsaucas kara pulku dziedātam korālim.

Tikai no Lucavsalas puses vēl dzird niknu šaušanu,
nerimstas tur cīņas klaiga. Savējo pamesti un zviedru

apstāti, tur izmisuši turas četri simti cara kareivju. Un

krīt līdz pēdējam, jo salas šturmētājiem žēlastības nav,

neņem tie gūstā: triecienā savus vīrus vezdams, no krie-

vu lodēm kritis vecais pulkvedis Helmersens.



136

XIV

Lielkungam Ferdinandam vajadzēja jāt prom no Jel-

gavas, jo turpu tagad jāja zviedru ģenerālis Merners,

ieņemdams pilsētu un pili bez cīņas, kaut gan tās arse-

nālā atrada trīs tūkstošus šauteņu un tikpat kara tērpu.
Un arī piecas mucas zelta, ko krievu cars bija sūtījis

draugam Augustam; bet baiļodamies, ka draugs atdos

zeltu skaistām sievām, nevis karavīru algām, licis tās

zelta mucas vest nevis uz Varšavu, kur ķēniņš un tā

favorītes, bet gan uz hercoga valsts rezidenci, tuvāk

Steinava armijai.

Uz Sloku, kur sakšiem bij lieli maizes labības krā-

jumi, savesti no Zemgales muižu klētīm, aizdrāzās trīs

švadroni leibdragūnu, — tos vadīja vecais Klingspore.
Ar smagi krautiem vezumiem šiem jājot atpakaļ, Buļļu
priedēs tiem mēģināja uzbrukt Daugavgrīvas sakši.

Klingspores dragūni sila kaujā nocirta simtu sakšu

vīru, citus aiztrenca atpakaļ, pazaudēdami gan dažu labu

dragūnu un arī savu sirmo komandieri. Un Daugavgrī-

vu sāka bloķēt ar pāris simts vīriem, un kara kuģiem

palīdzot, pulkvedis Albedils, tak cietoksnis turējās tepat
līdz Ziemsvētkiem. —

Pats ķēniņš ar pārējiem pulkiem tūliņ pēc Spilves

kaujas dienas bija sācis maršēt gar Daugavu uz austru-

miem, padzirdējis tādas vēstis, ka pie Barkavas muižas

atkal lasoties kopā sakšu un krievu karogi. Tak tie aiz-

gāja žigli prom, bez kaujas: krievi mājās, sakši uz Lei-

šiem, tad uz poļu Prūsiju; un arī no Kokneses izvācās

komandants Bose, saspridzinājis pili, nopostījis paša
celto tiltu un vissmagākos savus lielgabalus sagāzis

Daugavas atvaros.

Līdz Tomes muižai aizmaršējis pa Daugavas malas

silu smiltīm, ķēniņš pagrieza pulkus uz dienvidiem, iz-
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gāja cauri slīkšņainajiem Vecmuižas mežiem un pie Vec-

saules apstājās, jau otrā lielkungu valsts malā. Un pū-

tinādams vīrus gaidīja kamēr pārjās no leišu Biržiem

Pose, turp aizjājis pēc vecās Radzivilu pils lielgabaliem,

un tāpat lūkot, vai pēc Augusta un Pētera sastapšanās
tur nava palikuši kādi slepeni papīri.

Pose atgriezās ar lielgabaliem, bet bez papīriem; to-

ties kāds leišu bajārs atveda ķēniņam Polijas kardināla-

primasa Radzejovska rakstītu lūguma vēstuli — jel ne-

nākt iekšā neutrālas valsts robežās, jo ar zviedriem tak

viņa majestāte Augusts esot sācis karu nevis kā Polijas

ķēniņš un Leišu lielkungs, bet vienīgi kā savas paša,
Sakšu zemes kungs. —

Ķēniņš pasmējās, gāja Bausku ņemt, un licis karavī-

riem uzlabot tās apcietinājumus strādāja viņiem pats

līdzi, ar lāpstu rokās. Un to pašu Jelgavā darīja Mer-

ners un tā karavīri, bet lielkungu valsts pilsētu rātes

kungi un mazie savu muižu lielkungi nopūzdamies sāka

atraisīt makus, cilāt naudas lāžu vākus un vākt kopā
zviedru uzliktās kontribūcijas maksāšanai smagos sud-

raba dālderus un vēl smagākos zelta dukātus. —

Pose palika Bauskā komandēt, bet ķēniņš, caur Zem-

gali jādams un viņas kviešu laukus lūkodams, aizjāja

Dobelē; un tur pie tā magnātu Oginsku cilts sūtnis, viss

sudraba auklām nošuvies, atjājis vēlēt sakšu kaušanai

laimes un reizē lūgt to pašu, jau primasa lūgto:

jel saudzēt Republikas robežas.

Ķēniņš atkal pasmējās, leitim nekā neteikdams; un

aizjāja tūliņ pār robežu uz Leišiem lūkot, vai stipra
Biržu pils.

Tur ar greznu svītu un arābu kumeļā atjāja jaunais

Potockis, tēva-hetmaņa vārdā apsveikt kaimiņvalsts ķē-
niņu, un lūdza nelikt zviedru pulkiem iet iekšā Lietavā,

jo pie Rīgas tak esot bijuši vienīgi sakši; Vidzemē arī

laupījuši savas vaļas ļaudis, ne Republikas karaspēks.
Un tā kā lielkungu valsts esot Republikas pavalsts,
tad gaišais un varenais pans hetmanis laipni lūdzot zvie-

drus atstāt arī tās robežas.
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«Pie Rīgas ar manējiem gardiem cirtās arī hercoga
Ferdinanda jātnieki,» ķēniņš teica Potockim. «Vai het-

maņa kungs var mums apzvērēt, ka arī tie bijuši savas

vaļas kareivji?»

Jaunais grāfs apjuka, un ķēniņš pagrieza tam muguru,

nicīgā smaidā savilkās tam lūpas. Un kāpis kumeļā,
jāja atpakaļ uz Zemgali; tad Kursā iegriezās, caur

Skrundu nonāca Grobiņā, un Liepājā pie jūras, ap rudzu

pļaujas laiku un no rītu puses aizsniegdams tos pašus

viļņu laukus, pa kuriem pērnā rudenī to un tā armiju
bij nesis uz rītiem negants vējš, ar traku sparu pūzdams

kuģu burās, likdams galeoniem uz priekšu pa ūdens kal-

niem cīnīties. —

Apmetās Virgas muižā: Pīpers ar kanceleju kungu

mājā, trabanti pa šķūņiem, kumeļi staļļos; vienīgi tikai

valdiniekam par mitekli bij salmu telts, kurā tas palika
arī pēc tam, kad jau bija sākušās salnas. Un kala jau-

nus, citam nevienam nezināmus plānus; šad un tad jāja

savus Kurzemē novietotos pulkus apciemot, lasīja šli-

penbacha ziņojumus par kārtējām cīņām pie Vidzemes

austrumu malas, un to, kā divi tūkstoši zviedru un ka-

reļu jātnieku, un Vidzemes miliču pie robežupes sakā-

vuši sešpadsmit tūkstošu krievu.

Lasīja un smējās. Bet nikni jautri, griezīgi šoreiz

skanēja citkārt tik gaišie jaunā ziemeļzemju valdinieka

smiekli, it kā tiem cauri nu būtu dzirdamas zoben-

šķindas.

Virgas muižā pie ķēniņa atjāja ceturtais aizrobežas

vēstnesis, šoreiz ne vairs ar lūgšanām, bet īsu un skaid-

ru piesolījumu no kņazu Sapegu ģints:

Tie-solījās nostāties zviedru pusē ar visu savu spēku
un iespaidu, ja zviedri savukārt palīdzēs kņaziem Sape-
gām pret Oginskiem, ar kuriem vēstneša kungu ciltij
naids un karš līdz nāvei.

«Cik tad jūsu kungiem ir karavīru?» ķēniņš noprasīja,
vērodams poli savām salti zilajām Vazās acīm.



139

«Septiņi tūkstoši, pan ķēniņ!» taujātais lepni atteica

un grieza garās ūsas.

«Un Oginskiem?»
«Būs vairāk,» vēstnesim ūsa paspruka no pirkstiem,

un jau ne tik lepns bija vaigs. «Būs savi desmit tūk-

stošu.»

«Tā tad, Oginski taisās jūs pārvarēt, un Sapegām jā-
meklē atbalsts, kaut arī aiz robežas?»

«Tā ir, pan ķēniņ, bet tā jau poļu muižnieka tiesība,

ja Polijas ķēniņš pats turas apspiedēju pusē.»
«Ak, tad Oginskiem liela draudzība ar jūsu ķēniņu?»
Sūtnis noplātīja rokas:

«Tik liela, ka Sapegām vairs nekur glābties: Oginsku

ļaudis jāj apkārt pa visu zemi, Sapegu pilis, muižas, cie-

mus un miestus izlaupa, dedzina, kauj mūsu zemniekus,
mūsu žīdus un kalpus!»

Ķēniņš padomāja, tad teica īsi:

«Labi, es sūtīšu Sapegām palīgus.»

Pīperam, nenākot valdnieka teltī, piere bija savilkta

rūpju grumbās.

«Majestāt, jūs esat nolēmuši iejaukties poļu lietās?

let magnātiem Sapegām palīgā?»

«Jā,» ķēniņš teica smiedams, un smieklos atkal ieska-

nējās tēraudaina skaņa. «Sapegas mēs izspēlēsim pret
mūsu brālēnu. Jo lielākas tā valstī celsies jukas, jo ma-

zāk tas spēs jaukties mūsu plānos, jo vairāk mēs paši
sajauksim tā nodomus. Un cars bez Augusta viens maz

ko sver; dāņiem arī pāries jauna kara sākšanas domas,

prūši tāpat nenieka neiesāks.»

Kanclers paraustīja plecus.

«Majestāt, poļu valdinieks tā zemē ir mazs vīrs. Paši

poļi grib turēt ar mums mieru, izliekas nezinām, ka

Steinava lielgabaliem pie Rīgas bija poļu valsts ģerboņi.
Man šķiet, būs labāk, ja mēs izliksimies, ka ticam tam.»

Ķēniņš nepacietīgi papurināja gaišcirtaino gavu, īsi

iesmējās:
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«Uz šo tautu var tikpat maz paļauties, kā uz tās ta-

gadējo ķēniņu. Būs labāk, ja mēs pameklēsim Polijas
tronim jaunu valdnieku.»

«Majestāt!?»

«Kāpēc gan nē?»

«Es baidos, ar to tiktu aizskārts poļu nācijas pašlep-

nums —»

«He! Tam poļu pašlepnumam brālēns Augusts tika

savā laikā pāri ar Leipcigas žīdu un Vīnes jezuitu aiz-

dotiem miljoniem, atkrišanu no luterticības un, piepa-
līdzot saviem sakšu bataljoniem! Mūsu kareivji daudz

vairāk vērts par sakšiem, mēs izraudzīsimies īstu poli,
kam troņa dēļ nebūs jāmaina ticība, un arī miljonu tam

nevajadzēs: pietiks ar dažu mūsu pulku atbalstu.»

«Majestāt,» Pīpers vilcinās, «bet, ja es nemaldos, —

pēc sakšu sakaušanas jums bija nodoms — ar visiem

pulkiem no jauna pagriezties pret austrumiem?»

Ķēniņš saslienas, spītīgi savelkas tam lūpas.
«Jā gan,» viņš teic pēc brītiņa. «Mēs gribējām to

darīt tad tūliņ, pēc Narvas Viktorijas, bet —»

Pīpers saraujas, atceras, ka pats, ka visi ģenerāļi tad

bija pret ķēniņa nodomu — iet sakautajā Maskavijā tū-

daļ iekšā, uz Maskavu lai tieši no kaujas lauka maršē

pēc Narvas palikušo zviedru pulku spēks. —

«Kopš Narvas pagājis jau vairāk kā pusgads,» ķē-
niņš nomierinājies turpina, «un uzvaras slavas atbalss

Eiropā būs paspējuši krietni izbālēt. Krievi ir nieks,
briesmas pret tiem ejot, tagad mums draudētu nevis no

frontes, bet no muguras, no sāniem. Vai nezināms, kas

dāņiem, prūšiem padomā ? Toreiz, tūliņ pēc Narvas

viņi bija rāmi kā peles, tagad tik klusi nepaliks.»
Kanclers piekrizdams paloka galvu, bet ķēniņš runā

tālāk:

«Lai varētu reiz un droši, ar visiem spēkiem griezties

pret austrumiem, mums vajadzīga Zviedrijai uzticīga

Polija, vēl vairāk: galīgi samīta Saksija. Līdz pašai

Eiropas sirdij lai atkal aizšalc mūsējo karogu vēdas,
kā viņos laikos, karojot lielajam Ādolfam! Tad neviens
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suns, kas tagad glūn uz mums, asti iemiedzis starp kā-

jām, pat domāt nedrīkstēs par klupšanu mums stilbos!

Mums maršējot uz Maskavu un tālāk, — un kaut līdz

tam brīdim mums būtu jākaro un jāgaida vēl daži gadi!»

Paklanījies ķēniņa priekšā, vecais valstsvīrs atmugu-
riski izslīd no salmu telts. Un aiziedams no tās tuvu-

ma, neviļus paklanās vēl reiz tam, tagad neredzamam.—

Tam, kurā kanclers līdz šim redzējis tikai kauju lau-

ku varoni, kareivju un virsnieku dievinātu elku, bet šo-

dien saskatījis arī pasaules daļu aptvērēju plānu kalvi,
uzminējis arīdzan politikas mākslas ģēniju.

Ar ķēniņa ziņu Pīpera smalki vērpti poļu politikas
pavedieni nu sāk no Virgas muižas šķetināties uz visām

Republikas malām, mezglojas un savelkas ap Varšavu.

Tur, Augusta sasauktajā seimā, zviedru jauno draugu
Sapegu ļaudīm jau ir kļuvušas lielas mutes pret savas

valsts valdnieku, kura dēļ Polijai draud sākties ar

zviedriem karš.

Tak par Augustu viņa Polijā vēl gandrīz lielāks vīrs

ir primass Radzejovskis, Gneznas archibīskaps un seima

prezidents, kurš ķēniņa vēlēšanās tik tiepīgi turējies

Augusta sāncenša un franču prinča Konti pusē. Un ap
šo Republikas vareno nu zviedru kanclers Pīpers, kā

vecs un viltīgs zirnēklis, sāk izmest savus tīklus. —

Radzejovskis ticis savos augstajos amatos turku ar-

miju resnā dragātāja Jāņa Sobjeska laikā, un zviedriem

par to ieroču atbalstu pateicīgo Sapegu partijas vīru uz-

manīgi lūko izdibināt, vai kardināla sirdī vēl nekvēlo

kāda pateicības dzirkstele pret Sobjesku cilti un nelaiķa
poļu ķēniņa dēliem: pie gadījuma un pēc Augusta, no

tiem tak varētu to vai citu celt tēva tronī par ķēniņu ?

Viltīgais prelāts tomēr mana viņam liktus slazdus, un

tiek šoreiz tiem apkārt ar līkumu un Polijas virsgana
vēstuli, kurā aicina šajā grūtā brīdī turēties vienprātīgi
kopā savu tautu, — pareizāk sakot, tās muižniekus, jo
citām kārtām nava līdzrunāšanas valsts lietās.
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Pīpers liek kardinālam manīt, ka šajā brīdī būtu gau-

žām labi, ja Polijas virsgans savas tēvzemes labā griez-
tos tieši pie zviedru ķēniņa. Primass tā dara, un rak-

sta sakšu pulku uzvarētājam pazemīgu un bībeles citā-

tiem pilnu vēstuli, kurā lūdz Kārli visvarenā Dieva vār-

dā likt mierā Poliju un tāpat nevajāt tās ķēniņu, savu

tā kunga iesvaidīto augsto radnieku. —

Ķēniņš kopā ar savu kancleru sastāda atbildes rakstu

primasam, kurā paziņo: viņš karojot tikai ar sakšiem

un Augustu, nevis ar Poliju, un nebūt nedomājot kaut

kādi skārt tās seima vai tautas tiesības. Viņa vienīgais
nodoms esot Republikai palīdzēt atbrīvoties no verdzības,
kurā tā tiekot turēta ar sakšu kara pulkiem, kā jau
tas visai kristīgai pasaulei par nožēlu un skumjām esot

it gaiši saskatāms. —

Starp zviedru kancleru un poļu kardinālu jau iesāku-

sies plaša sarakstīšanās, un kurjēri auļo no Varšavas

uz Virgu, no Virgas uz Varšavu. Un kopīgiem spēkiem
abi valstsvīri lūko visupirms jaukt Biržos slēgto Augu-
sta savienību ar krievu valdnieku. Un seims vienprātīgi

pieņem primasa ierosinājumu, ka turpmāk krievu pul-
kiem nav brīv iemaršēt iekšā Republikas robežās. Un

tās jāatstāj visdrīzākā laikā arī sakšu pulkiem.
Citādi — primass to ir licis deputātiem gaiši saprast

— ar zviedriem Polijai var tūliņ sākties karš. —

Ar šo Polijas seima lēmumu zviedru ķēniņš un tā

kanclers velk reizē divus lomus: tie jauc Augusta no-

slēgto poļu un krievu sadarbību un izrok dziļu grāvi

starp pašiem poļiem un to valdnieku:

Būtu jau labi, ja Augusts spētu ar saviem sakšiem

iekarot priekš Polijas Vidzemi. Ja nu tas viņam nava

izdevies, tad lai tā pulki vācas žiglāk projām un nerada

ar savu klātbūtni Republikai netīkamus ārējus sarež-

ģījumus.
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XV

Jau atkal ziema, dziļas kupenas un nikns sals, debesis

naktīs bieži metas sarkanas no kāvu gunīm. Un Kurze-

mē apstājušās zviedru armijas rindās ir Vidzemē dzi-

muši jaunekļi un vīri, kuriem nu sirdis sažņaudzas un

pašiem šķietas: tā nava ziemeļblāzma, tās nava debes-

ugunis, — tur cara jātnieki dedzina to tēvzemi.

Visu vasaru, tāpat rudeni, kazaku un tatāru pulki
situšies pret Vidzemes austrumu robežu kā rītu vēja
dzīti viļņi; tak viņus dragājis un atpakaļ tos triecis līdz

šim ģenerālis šlipenbachs, kuram ķēniņš, ar kara pul-
kiem projām iedams, vēlējis sargāt no krieviem robežu.

Un ģenerālis līdz šim to ar godu veicis, kaut gan tam

tik pāris tūkstoši dragūnu un kājnieku kādi simti.

Tak pie Narvas kautais un pēc tam šlipenbacha jāt-
nieku daudzkārt sistais krievu spēks nava lūzis, bet

gan aug. Un to, kas viņiem nav veicies ne vasarā, ne ru-

denī, tie lūko panākt ziemu, kad rietumu tautām nav pa-

rasts karot, un ieroči no viņu darbiem atpūšas tāpat, kā

visa dzīvā dvaša. Un šlipenbacha karogi stāv izkliedēti

ziemas mitekļos ap Erestferas muižu, gaida Ziemsvēt-

kus ; un ne gaidīts, ne nojausts pār tiem gāžas liela krie-

vu pārspēka uzbrukums, — tūkstoši kazaku un kalmiku,

un krievu dragūnu, kas žigli nākuši pa visiem rītu puses

ceļiem.
šlipenbachs nepaspēj vākt kopā savus švadronus un

rotas; šeremetjeva krievi samin un kauj tās par se-

vi, un pirmo reiz likts kaunā tuvām un tālām tautām

bīstamo zviedru karavīru vārds. Pa priekšu sakapāti

Šlipenbacha kājnieki, pēc tam arī viņa dragūni veikti, jo

žiglākas par zviedru rumakiem šoreiz baškiru un cara

dragūnu zirgiem kājas, un neizskaitāms to jātnieku
spēks. Un šlipenbachs, straujais un karot kārais va-
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rons, tiem cauri ciršus izcirties, gan tik ar pāris sim-

tiem vīru. —

Ar to Šeremetjeva postītāju pulkiem Vidzemes ceļi

nu reiz vaļā, un bārdaini, zobeniem, pīķiem vai stopiem

bruņoti stepju vīri drāžas pa tiem. No Tērbatas te-

pat līdz latvju Alūksnei deg igauņu novadi, deg arī

latvju pagasti gar Melnupi.

Nedēļu slepkavojuši, krievi pazūd tikpat žigli kā

nākuši, jo ira padzirdējuši no gūstā saķertiem zem-

niekiem tādu teiku, ka Vidzemei no Leišiem jau stei-

dzoties talkā zviedru ķēniņš, un viss tā karaspēks.
Tak teika ir un paliek teika, un viņai tic tikai tie, kas

no tās baidās, vai to gaida. —

Pirmajā vakarā, kad ar ziņnesi uz putās notrenkta

zirga no Rīgas atskrējusi Virgā nelaimes vēsts, ķēniņš
top kā sviedienam vēzta linga, gatavs sviest savu visa-

dragātāju armiju pret ziemeļaustrumiem. Ērgļa acis

tam sametas sarkanas, it kā no krievu dedzināto vidzem-

nieku blāzmas; un trabanti, redzēdami valdnieku tik

satrauktu, jau bez teikšanas iesāk sedlot kara kumeļus.
Tad ķēniņam top šaubīgs prāts: vai nekā nepanāk

tik tie, kas vienu lietu sākdami, ķer otru, pirmo darbu

nevedot līdz galam? Un ja pēc Narvas uzvaras krievu

sadragāšanas lietu atlikdams, viņš sakšus noveicis un

iecerējis atņemt sakšu kungam poļu troni, nu krievu

sirojumu dēļ pametīs pie malas arī šo savu nodomu, —

vai gan viņš nelīdzināsies niekalbim, kurš, vēju svaidīts,
lokās līdzi visiem vējiem?

Nē, sirds lai klusē, lai lemj un gribu vada vienīgi nu

tik vēsais prāts! Nu sāktais lielais, aizmugures un labā

flanka nodrošināšanas plāns galā jāizved, lai arī siro-

tāji pa to laiku šad un tad jātu iekšā ķēniņa pavalstīs.
Un tad —

Tad ziemeļu ķēniņš, ticis galā ar visiem citiem ienaid-

niekiem, pagriezīs savus visa veicēju pulkus pret Kriev-

zemi, šo barbaru un postītāju zemi, samīs to, kā jau
saminis tās pirmo armiju pie Narvas; un dzīs Augusta

draugu Pēteri pāri Urala kalniem, vajās to līdz mongo-



A. Grīns, Sarkanais jātnieks. 145

ļu stepju klajumiem! Un uzcels lielvalsti, kurai būs divi

okeāni abās pusēs:

Atlantijas pasaules jūra rietumos, par Kluso sauktā

i—■ rītos.

Tik neizšķiest sevi un savu pulku spēku sīkumos un

sākot iet pa sānceļiem!
Vai lauvam klājas mesties cīņā ar uzmācīgu dunduru?

žūpa un brunču mednieks Šlipenbachs būs kaujas priekš-
vakarā par daudz dzēris, naktī aizgulējies, un tālab par

to nācis šis kauns.

Nē, pietiks, ja tam sūtīs kādus pastiprinājumus. Un

galu galā, arī vecā Dālberga padoms — sākt formēt

milicijas bataljonus no Vidzemes zemnieku puišiem —

nav smādējams.

Ķēniņš laiž rakstu ģenerālgubernātoram, bet šlipen-
bacham ziņu, ka tam nodomāti palīgspēki dosies pie

viņa drīz pēc Jaungada. Un liekas savā nosnigušā sal-

mu teltī nakts dusai; bet nenāk viņam miegs, sirdī jo-

projām aukains nemiers, it kā tanī brēktu pēc atmaksas

un soda tur, viņā debesmalā, slepkavotu ķēniņa ļaužu
asinis.

Ķēniņš pieceļas, aun garos jātnieka zābakus, iziet no

telts, un ap to mēnesnīca, zvaigžņu margojums, un

sarmas pilnas kļavas. Un apsargi stiepjas taisni, — uz

šauteņu stobriem un acīs tiem tas pats saltais mēnes-

gaismas vizējums.
Pret sirds nemieru ķēniņam kopš viņas ziemas lieti

noder jājiens pie karavīru gunskuriem. Un lēcis pie-

vestajā rumakā, viņš viens pats aizauļo pa mēnesnīcas

apspīdēto balto lauku.

Vēsts par krievu jātnieku dziļo iebrukumu Vidzemē

bija Kraukļu Jāņa dvēselei bēdu vēsts. Un Buļļu kāpu
kaujā rādītās varonības dēļ par kaprāli paaugstinātam

jaunajam dragūnam dzimtene vien bij prātā; pa Leišiem

pret Oginsku cilti vērstā sirojumā jājot, negāja pie sirds

vislabākais veca medalus malks.
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Tāds juzdamies, ne dzīvs, ne miris, viņš saltā janvāra
iesākuma rītā pagadījās acīs ķēniņam, kurš bija atau-

ļojis leibdragūnu pulku aplūkot. Un, pieturējis kumeļu,

ķēniņš vaicāja tam, kas vainas.

«Kungs un ķēniņ,» kaprālis teica, stājies salūtam, bet

bālu vaigu: «Man smaga sametušies sirds, dzīvojot Kur-

zemē un sirojot pa Leišiem, kamēr krievi dedzina manu

tēvišķu.»

Bij agrs rīts, sala dūmāku pilns gaiss un sarkans sau-

les lēkts, un pazilgani šķita sniegi; bet ķēniņam sēdot

sedlos un skatus pagriežot uz austrumiem, acīs un sejā

iezvērojās lēcošās saules staru pirmais mirdzējums. Un

abiem, ķēniņam un kaprālim, uz Vidzemes pusi nu vero-

ties izlikās, ka vienās liesmās deg visa debesmala. —

«Tu gribi turpu tikt?» tā ķēniņš prasīja, un Kraukļu
Jānis nolieca galvu pie valdinieka sedlu kāpšļa, no bē-

dām nejaudādams vairs parunāt.
Saslējās taisns, atguva valodu tikai pēc tam, kad bija

sajutis uz galvas uzgulstamies smagu, vēzt zobenu un

likteni lauzt paradušu roku:

«Nu, labi, draugs! Mēs pārcelsim tevi no mūsu leib-

dragūniem tanī karēliešu jātnieku pulkā, ko rīko Šlipen-
bachs. Jāj prom uz Vidzemi, jo tai, paredzu gan, vasar'

būs vajadzīgi īsti vīri, nevis tikai šādi un tādi daudz-

guļas, kam krievi miegā piezogas pie rīkles un kauj,

pirms šie tikuši kumeļos.»

Aizbēdzis Varšavā, Saksijas kungs un poļu ķē-

niņš Augusts ar izmisumu juta, ka zeme viņam iesāk

līgoties zem kājām; un tāpat kronis uz galvas, tur uzda-

būts ar tādām grūtībām.
Tam bija labi zināmas kardināla intrigas, Sapegu un

Pīpera plāni nekāds noslēpums. —

Poļi baidās, ka viņa vainas dēļ ienāks zemē zviedru

karaspēks. Un reizē kārdināšana, ka atsakoties no tā,
brālēnaKārļa armija, varbūt, nenāks tālāk par Lietavas

ziemeļmalu, kur tās švadroniem, aiz gara laika paša brā-
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lēna vadītiem, jau bijušas ar kņazu Oginsku kara kal-

piem kaut kādas cīņas.
Nekādas izejas! Caur franču un ķeizara diplomātiem

zviedriem piesolīts miers, bet zviedru ķēniņa nometnē

tie solījumi atraduši kurlas ausis.

Augusts jūt: mazais, reiz piemānītais brālēns to nici-

na un nīst ar visu nežēlīgi auksto Vazās naidu. Franci-

jas ķēniņam par viņu rakstījis:

«Polijas valdnieka uzvešanās tik bezgodīga un riebīga,
ka pelna Dieva sodību un visu godprātīgu vīru nievu.»

Un savam paša senātam, kurš ieteicis valdiniekam pēc

Spilves uzvaras dot radiniekam mieru:

«Ja jau viņš mūs reiz tā piemānījis, tad viņa vārdiem

arī tagad un turpmāk ticēt nevaram. Sākt sarunas ar

cilvēku, kurš izturējies tik negodīgi, it kā būtu pavisam
bez goda, tas nozīmētu nodarīt mums pašiem sev ne-

godu.»

Augusts nokar skaisto galvu, ierauj to varenajos ple-

cos, kā glābdams no atriebīgā brālēna cirtieniem. —

Tiesa gan ir, tiesa — jau pēc kara līguma slēgšanas ar

krieviem un ar dāņiem, jau kara pulkus uz iekārotās

Vidzemes pusi virzīdams, izgudrēm un lai ilgāk vilcinā-

tu laiku, viņš bija piedāvājis Zviedrijai ciešas draudzī-

bas līgumu; pat izlikdamies sācis par to sarunas, un tik

veikli melojis, liekuļojis, ka brālēns, kam vēl bija tad

svešs pasaules viltus, sākumā ticēja Varšavas rada

zvērējumiem vairāk, nekā vecā Rīgas un Vidzemes ģe-

nerālgubernātora neticīgajai modrībai.

Tik vien vairs draugu, kā cars, pustrakais barbars,
kam pie Narvas tā blamējušies kara pulki! Abi ar

Augustu tie tagad līdzīgi, — pēc sakšu armijas sakau-

šanas pie Rīgas.

Ak, ķēniņa Augusta posts rādās esam tik liels, ka to

tagad var pamest arī viņa draugi jezuiti, jo Sapegu
aģentu minētais troņa pretendents, jaunais Sobjeskis,
ir jau piedzimis katoļticībā, kurpretim šī troņa tagadē-
jais sēdētājs ticis uz tā, tik iedams renegāta ceļu, no

luterticības atkrizdams. —
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Pāvests ari nesen atsūtījis pārmetumu, pat draudu

pilnu vēstuli, kurā pārmet troņprinča audzināšanu jo-

projām un pretī visiem agrāk dotiem solījumiem —

evaņģēlija ticībā.

Svētais tēvs nezin, ka tam dotā solījuma turēšana var

maksāt Augustam tā sentēvu valsts troni, — sevišķi
tagad, kur pēc uzvarām tik liels atkal un pēkšņi audzis

Zviedrijas, protestantisma vecās aizstāves svars un

spēks.

Valdnieks, kam liekas apdraudēti abi kroņi, Jagai-

loņu zeltvainags un Saksijas kūrfirsta cepure, ir gatavs

ķerties pie katra cerības salmiņa, bet līdzšinējie visi

trūkuši, un jaunu nava.

Un tad, kā glābējs eņģelis, pie tā ierodas gadiem ilgi

neredzētā, austriešu grāfienes dēļ atstātā mīļā, gudrā un

daiļā, melnacainā grāfiene Aurora.

Tā nekā nepārmet, — viss sen jau piedots; abi krīt

viens otra skavās.

Viņš apvaicājas par dēlu Moricu, un Kenigsmarka at-

bild ar mātes lepnuma smaidu:

«Viņš izskatās kā tēvs.»

Tak it kā pārtrūkst sarunas pavediens; varbūt, tikai

tāpēc, ka domās abiem viens un tas pats.
Tad ķēniņš saņemas, teic nobālušām lūpām:

mēs esam pēdējā postā!»
Grāfienes dzelmainajās acīs deg jau liels un gaišs

blāzmojums:

«Majestāt, es atbraucu lūkot jūs glābt no tā.»

Un tūliņ iesāk ritēt viņas domu pavediens; ceļā pār-
domātie un labi apsvērtie vārdi tek kā strautiņš tai pār

skaistajām, reiz kaisli skūpstītām lūpām, un veldzē iz-

misušā ķēniņa sirdi, dvēsele tam piepildās jaunām cerī-

bām:

«Ļauj man, kā tavai sūtnei, doties pie zviedru ķēni-
ņa! Es tak esmu no viņa tautas, Vazās ciltij daudz

kalpojusi mana cilts; mana māsa ir ģenerālim Lēven-

hauptam par sievu, mani it labi pazīst zviedru galms;
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no bērnības, droši vien, atceras tavs kauties kārais

brālēns.»

Ķēniņš, sirds dziļumos jau pilns jaunu cerību, jaunas

ticības, ārēji vēl savaldās, — jo pašlepnums lūko turē-

ties pretī, pašapziņas balss to brīdina un teic, ka, izvē-

lēdamies par vidutāju sievieti, tas vēl dziļāk grims brā-

lēna, sievu un sievišķīgu vīriešu nievātāja acīs. —

Kenigsmarkas melnās acis lasa tā dvēselē, redz visas

viņa slēptās šaubas, redz vaigu galos pavīdam it kā sar-

kanumu, un steidzas teikt:

«Tu nedomā, ka es oficiāli! Tev nebūs manis dēļ jā-

kaunas : man tak tur jānokārto arī kādas personīgas lie-

tas, — neaizmirsti, ka esmu Zviedrijas muižniece. Tici,
braucu uz Kārļa nometni kādas sarežģītas mantojuma
lietas dēļ, bet varētu, starp citu, parunāt arī par to jūsu,
abu brālēnu lietu.»

Augusts vēl vilcinās: lūgt žēlastību ar sievietes

muti!

Viņš ilgi vēro savu atstāto mīļāko, kura solās tā labā

veikt vairāk par draudzīgu ķēniņu diplomātiem; un redz,
cik tā vēl skaista, atceras savu galmnieku un sūtņu zob-

galīgos stāstus, ka lielais kauju lauku varonis Kārlis,
kam vēl tik deviņpadsmit vasaru, nekad, ne reizes vēl

neesot ņēmis sievieti mīlētāja skavās. Un ka tādus

jaunekļus allaž pavedušas par tiem vecākas, mīlas lietās

daudz redzējušas dāmas. —

Acīs tam piepeši iegailas jautrs smaids, satikdamies

ar tādu pašu Kenigsmarkas sejā:
«Tevis dēļ, mīļais, esmu gatava uz visu.»

«Sakšu Venēra iet veikt zviedru Marsu,» ķēniņš pa-

vīpsno. Un kā silts vilnis viņam pēkšņi iesitas sirdī un

galvā bērnības dienu atcere: mātes-kūrfirstes buduārā

ap liepziedu laiku sapņots diendusas sapnis, kurā to

skūpstījusi no griestu gleznojuma nolaidusies mīlas die-

viete, solīdamās viņam palīdzēt un likt to mīlēt visām

zemes meitām.

Ķēniņš piecēlās, pazvanīja, lika saukt uzticības vīru

Flemingu un sagatavot grāfienei tālā ceļa pasi.
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Tad piegāja klāt Aurorai, saņēma tās aizvien vēl

daiļo seju savās baltajās un labi koptās, bet stiprajās

rokās, ilgi skatījās acīs, sāka skūpstīt tās vaigus, pieri,

lūpas. —•

«Lai Dievs jums palīdz! Jūs tagad tiešām mūsu vie-

nīgā cerība.»

Un grāfiene, tinusies caunādās, iekāpa ar kalponi Bār-

beli ķēniņa dotu melņu vilktās kamanās, jo no Villano-

vas pils Varšavā, kur bij apmeties viens ķēniņš, līdz Vir-

gas muižas dārzā celtai salmu teltij Kurzemē, kur mita

otrs, bija dziļi aizputināti ceļi, tumši sili un mazākais

desmit dienu ko braukt.

Virgas muižā bij pārpildītas visas malas: trabanti

rijās, kungu namā ķēniņa kanceleja un Pīpers, kalpotāju

mājā pulkveži un majori pa pieci seši vienā istabā, bet

vecais ģenerālkorteļmeistars Ērenšancs priecīgs, ka tam

vienam pašam tikusi par mitekli muižas pirts.
Virgai tuvākajās mājās katrā pa švadronam, un sētu

ļaudis kļuvuši vairs neredzami aiz garo gardes jātnieku

zilajiem mundieriem. Un tomēr, Birzniekos nometinā-

tais ceturtais eskadrons drīz pēc Zvaigznes dienas vēl

ciešāk saspiedās, un saimnieku kambari aizņēmušais
ritmeistars Palmkvists aizgāja piedarbā pie otrā vada

puišiem gulēt, jo kambaris bija pēkšņi kļuvis vajadzīgs

augstai un skaistai dāmai, kuras tēvs bijis ķēniņa vec-

tēva cīņu biedrs.

Tā bija teicis, par šo dāmu Palmkvistam runādams,
neviens cits, kā pats valsts kanclers grāfs Pīpers. Un cie-

šāk saspiesties vajadzēja nevien ritmeistara vīriem, bet

arī to kumeļiem, jo dāmas lakotās un ar sudrabu apkal-
tās kamanas bij atrāvuši četri strauji meļņi, un arī pa-

šas kamanas nevarēja atstāt zem klajas debess. Un labi

vēl, ka augstajai dāmai līdz tikai divi kalpotāji: ūsains

kučiers un kambarjumprava.
Kučiers turējās savrup un pie saviem melniem, zvied-

ros caur pieri glūnēdams. Kambarjumprava likās mu-

dīga, bet lepna: kaprālis Larsens, pelēkajā stundā pie
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nama uguns mēģinādams grābt skuķi ciet, dabūja divi

pamatīgas pļaukas, katru pa savu ausi, un apjucis un

sirdīgs stāstīja:

«Lepna kā velns, tā meita.»

«Kā šai gan nebūt lepnai,» iesmējās Larsena draugs

un arī kaprālis Baumgartens, no muižas tikko pārjājis,

no citiem padzirdējis par Larsena neveiksmi: «Ja jau

pati kundze gulējusi ar poļu ķēniņu, tad kalponi drīkst

ķerstīt tikai mūsu baroni vai grāfi, nevis tādi zemnieku

lāči, kā tu.»

Un viss Palmkvista eskadrons tovakar runāja par

Baumgartena nesto ziņu:

Augstā dāma esot grāfiene Kenigsmarka, poļu ķē-

niņa mīļākā, un kanclers tās priekšā liecoties trijos lī-

kumos. Bet kālabad šurp braukusi, to zinot tikai Dievs

un Pīpers. —

Rītā jau pirms saules jātnieki aizjāja kārtējās ap-

mācībās, bet grāfiene tūliņ pēc saules sāka rotāties un

posties, ģērbties un smaršoties, jo vecais, viņas skaistu-

ma un asprātību savaldzinātais kanclers bija svēti noso-

lījies izgādāt audienci pie ķēniņa.

Pīperam adresētā Augusta vēstulē bij teikts, ka grā-
fienei esot gan tīri personīgas dabas darīšanas pie zvied-

ru valdnieka, tak poļu ķēniņš steidzoties izlietāt patī-
kamo izdevību un caur grāfienes muti nodot viņa aug-

stajai ekselencei Zviedrijas kancleram sirsnīgu aplieci-

nājumu, ka jūtot pret savu ķēnišķīgo brālēnu visaugstā-
ko cieņu, un vēloties ar to dzīvot vecajā draudzībā un

jaunā mierā, jo vairāk vēl tādēļ, ka tagad jūtoties brīvs

no saistībām, kuras agrāk viņu spiedušas karot pret rad-

niecīgām asinīm un paša gribu. Un tāpēc lūdzot kanc-

leru ticēt visiem grāfienes vārdiem, apliecinājumiem un

priekšlikumiem no tiesas tā, it kā tie būtu runāti ar

viņa paša, poļu un sakšu zemes kunga muti. —

Jau pirms pusdienas laika Auroras četrjūgs piebrauca
pie Virgas muižas kungu nama. Kanclers smaidīdams

izsteidzās pretī un klanīdamies ieveda grāfieni iekšā, kur
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visa kanceleja tūliņ iesāka smaršot pēc franču parfi-

niiem un pūdera.

«Cerēsim, ka jums, mīļo grāfien, būs labāki panākumi
miera baloža gaitās, nekā tas līdz šim bija lemts citām

mana žēlīgā kunga augstā brālēna uzticības personām,»
grāfs Pīpers galanti runāja; un lūdzis Kenigsmarku at-

sēsties un mazliet pagaidīt, viņš saņēma no tās nodoša-

nai ķēniņam Augusta rakstītu vēstuli, līdz ar Auroras

sacerētu franču dzejoli, kurā tā bija likusi Olimpa die-

viem teikt savus komplimentus jaunajam ziemeļu mo-

narcham, un aizsteidzās uz salmu būdu, turp ceļā vēl un

joprojām priecīgi smaidīdams.

lenāca teltī pie ķēniņa, atrada to pie galda, nolieku-

šos pār Leišu zemes karti, un ieklepojās, dodams savas

ierašanās zīmi. Tak ķēniņš bij tā nogrimis nākamās ka-

ra gaitas ceļu pētīšanā, ka gribēja to pabeigt pirms kanc-

lera ziņojuma.

Nepabeidza, iesāka viebties un raustīt degunu, īgni

pacēla galvu:

«Pīper, no kura laika viņš ir sācis pa sievu modei

smaršoties ?»

Kanclers tā satrūkās, ka iesāka klepot no tiesas; tad

saņēmās un pateica, ka vakar ieradusies viņa majestā-
tei labi zināmā dižciltīgā grāfiene Aurora Kenigsmarka

un padevīgi lūdzot atļauju runāt personīgā lietā ar

ķēniņu.

Ķēniņš saslējās taisns, paskatījās kanclerā brīnpilnu
skatu. Tad savilka stāvo pieri krunkās, nicīgi saknieba

lūpas. Un teica, griezīgi un cieti:

«Mēs nevēlamies ar to mauku runāt, nedz to redzēt.»

Pīpers pavisam apjuka, pat nosarka. Tad trīcošā

balsī:

«ledrošinos aizrādīt jūsu majestātei, ka šī grāfiene

pieder pie vienas no visslavenākām Zviedrijas ģimenēm,
ka tās senči ar zobenu un uzticīgi kalpojuši mana kunga
un ķēniņa senčiem; un bez tam, pēc mūsu laika un Eiro-

pas augstākās sabiedrības uzskatiem, dāmai nepieskaita
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par kaunu vai negodu, ja viņa ir vai bijusi metrese kā-

dam ķēniņam —»

«Lai viņš nerunā niekus,» Kārlis to skarbi pārtrauca,

un nicīgais vilciens ap lepno muti kļuva vēl nicīgāks:

«Šinīs lietās tas vienalga, ķēniņš vai kaprālis! Mauka

paliek mauka, un vairāk mēs iegribam dzirdēt par to

netiklo personu.»
Vēl kanclers iedrošinājās sniegt Augusta rakstīto, Ka-

nigsmarkas atvesto vēstuli, bet baigi salts sametās

vaigs ķēniņam:
«Tai vēstulei ir klāt sieviešu smaršzāles, to rakstī-

jusi netikla un bezgodīga vīra roka, un pietiks, ja to

lasīs mūsu kanclers. Mēs paši ar savu roku negribam
tai pieskārties, un kas tur rakstīts, jau bez lasīšanas

zinām.»

Auroras dzejolītis palika neparādīts kanclera portfelī,

un vecajam grāfam, tik strupi saņemtam, notrīcēja lū-

pas un rokas. Nosarcis un svīzdams, tas izgāja no vald-

nieka telts.

Aurora nobāla, kad kanclers tai saudzīgos vārdos pa-

stāstīja sava gājiena neveiksmi. Tad asi pasmējās, lepni
iecirta galvu un teica, jau iedama uz kamanām:

«Nekas, mīļo grāf! Es redzu, man būs jāmēģina pašai

uz savu roku tikt pie audiences laimes.» —

Un nebrauca vēl projām, mita Birzniekos, ikdienas

taujādama gardes jātniekus un to virsniekus par ķēni-
ņu, ko dara un kurp jāj vakaros un rītos. Un ritmei-

stars Palmkvists, viss jau Auroras burvīguma varā,
rītos un vakaros nāca pie viņas, skatījās grāfienē sajūs-

mas pilnām acīm un jūsmīgi stāstīja tai par ķēniņu.
Ar Palmkvista ziņu tā dabūja dzirdēt, ka valdnieks

iesācis ik rītu agri izjāt uz Kalētu pusi, un ka tur tik

ļoti aizputināts ceļš, ka diviem pajūgiem pavisam nepa-
mīties.

To padzirdusi, pasmējās, un jau pirms gaismas iesā-

kot ģērbties, tai mute pat lūkoja daiņot vieglprātīgu
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franču dziesmiņu, — tik pašapzinīgs atkal bija ticis

prāts:
«Ko teicis grāfam, to man neteiks! Viņš tak ir kava-

liers un, piedevām, vecs paziņa: viņa bērnībā mēs tikām

Stokholmas pils dārzā dažu labu reizi spēlējušies kopā.»
No sala sārtā janvārrītā Kenigsmarkas kamanas aiz-

laidās, sliecēm čirkstot, prom pa Kalētu ceļu. Jūdzi

braucis, pajūgs ar pūlēm apgriezās un sāka braukt atpa-

kaļ, tak jau lēnākā gaitā, un ceļš patiesi bija tik šaurs,
ka kupenas vietām braucīja malējiem kumeļiem sānus.

Tālumā parādījās daži jātnieki, to vidū ķēniņš; un

viņiem tuvu piejājot, grāfiene izkāpa no kamanām, pa-

nāca iepretim un smaidot klanījās lielajā reveransā:

«Majestāt, man tas lielais gods —»

Ķēniņš apjuka, papriekš sarka, strauji apstādinā-
dams kumeļu. Tad nobāla no dusmām, vēsi pacēla pret-
sveicienam cepuri, apgrieza apkārt rumaku un lēni jāja

projām.

Nobālēja arīdzan Aurora; un ejot atpakaļ uz kama-

nām, tai lepni gan pacelta bija galva, tak acīs asaras un

pāri zodam asins urdziņa, — tik asi tās zobi pazemojuma
Acumirklī bija iecirtušies apakšlūpā.

Satriekta tā vēl todien brauca projām un, nespēdama

pēc neveiksmes rādīties Augustam acīs, aizlaida ar

vēstuli ziņu, ka caurkritis to plāns.
Ar Pīpera kancelejas rakstvežu un leitenantu muti

šis neveiksmīgais brauciens kļuva zināms; par to melsa

un smējās visos galmos, dzejnieki sacerēja epigrammas,
un kāds franču zeltkalis izkala skaistu medaļu, tanī

attēlodams, ka neuzvaramais Marss apjucis aizbēg pro-

jām no mīlai rokas iepletušās Veneras.
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XVI

Tūliņ pēc Kenigsmarkas aizbraukšanas, ķēniņš sa-

cēla savus pulkus augšā no ziemas mitekļiem, vēlēja
maršēt tiem; un Lietavā izcēlās pānika, jo nu vairs

nejāja pāri robežai atsevišķi zviedru eskadroni, bet pla-
šā frontē nāca virsū un zemē iekšā vesela armija.

Tās tālākgājienu Augusts lūkoja izmisis apturēt ar

jauna sūtņa sūtīšanu pie cietsirdīgā brālēna. Un sūtņa

gaitās šoreiz bija jādodas Augusta jaunības dienu pā-

žam un tagadējam kambarkungam Victumam.

Viņš bija pilnvarots kā miera maksu piesolīt sava

kunga vārdā Kurzemi un Lietavu, līdz pašiem Belove-

žas sumbru siliem, un piedevām vēl abu ķēniņu kopā
turēšanās līgumu pret magnātu valdīto Republiku. Un

ar visiem šiem vilinājumiem un Augusta līdzdoto vē-

stuli nabaga Victums nemaz netika iekšā zviedru ķēniņa
nometnē, jo viņu apcietināja tās priekšposteņi, īsi un

strupi teikdami, ka svešajam kungam neesot ceļošanai
pa zviedru ieņemtajiem apgabaliem vajadzīgo papīru.

Pārbiedētos leišus un poļus ķēniņš lūkoja sava marša

sākumā mierināt, ka dzenoties tikai pa pēdām draugu

Sapegu ienaidniekiem Oginskiem. Tad, jau līdz Grod-

ņai aizkļuvis, viņš nometa masku un Republikas pilso-

ņiem laistā vēstījumā klaji pateica:

Nemitīgi miera traucējumi no leišu robežas un sakšu

karaspēka puses viņu spiežot ar karaspēku ienākt Re-

publikas territorijā. šajos miera traucējumos esot gan

piedalījies, un ar ķēniņa Augusta ziņu, arīdzan Repub-
likas karaspēks, bet zviedru ķēniņš gribot būt augstsir-

dīgs un turēšot ar mierīgiem pilsoņiem mieru. Tik ta-

gadējais poļu ķēniņš esot kā miera jaucējs jāpadzen. —

Zviedru ķēniņam pretī izbrauca seima delegācija, bet
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ilgi strīdējās par pieņemšanas ceremoniālu, prasīdama,
lai delegātiem pretī atbrauc paša ķēniņa karietes un

saņemt tos ierodas zviedru senātori. Un kamēr Pīperam
izdevās poļu kungiem iestāstīt, ka viņa ķēniņš savā mūžā

vēl nava kāpis karietē un zviedru senātori it visi Stok-

holmā, ķēniņš jau bija izvirzījis savus priekšpulkus pāri

Nāravai, un viņa jātniekiem no turienes līdz Varšavai

tikai labs vienas dienas auļojiens.

Polijas delegāciju viņš sagaidīja Grodņā, savu ģene-

rāļu vidū stāvēdams un ļaudams ar viesiem runāt Pīpe-
ram. Un Kališas vaivada, vēl reiz dziļi paklanījies un

aizskāris grīdu ar savējās cepures pāvu spalvu pušķi,
savas valsts senātoru un seima vārdā lūdza ķēniņu iz-

vest zviedru kara pulkus no Republikas robežām, atlīdzi-

nāt visus okupācijas nodarītos zaudējumus; un tāpat
atdot Daugavgrīvas cietoksnī ņemtos lielgabalus, jo ķē-
niņš Augusts esot tos Republikai dāvājis. —

Ķēniņš klausījās, runāja kanclers; un skarbi pateica,
ka poļi, negodīgi lauzdami mieru, esot iebrukuši Vid-

zemē, un tā tad, ja te varot būt kāda runāšanapar zau-

dējumu līdzināšanu, tad tos poļi lai atlīdzinot zviedriem,
nevis otrādi. Un ķēniņš Augusts arīdzan nevarot dāvāt

mantu, kas viņam nepieder, jo Daugavgrīvas lielgabalus
tas viņgad ieguvis no zviedriem reizē ar cietoksni, un

zviedri ar to pašu cietoksni tos šoziem atguvuši at-

pakaļ. —

Tad poļu senātori kļuva maziņi, klusi. Un Kališas vai-

vada pazemīgi un pabailīgi vaicāja, ko šiem darīt, lai

paglābtos no kara posta un iemantotu visvarenā zvied-

ru ķēniņa draudzību?

Pīpers skatījās valdniekā, un tagad ierunājās ķēniņš:

«Lai Republika atņem ķēniņam Augustam kroni, ko

necienīgam devusi.»

Tos vārdus laipnā balsī teicis, apklusa; poļi nobālēja

un vērās gan kanclerā, gan ķēniņā, kuram atkal bij
cieši kniebtas lūpas, Pīperam ciets un lepns vaigs. Un

Kališas vaivada rokas iepleta un sacīja asarainā balsī:
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«Majestāt, tad mums būtu jākaunās pašiem no sevis,

jo mēs paši sev esam iecēluši šo ķēniņu.»

«Šās sarunas mēs beigsim Varšavā,» ķēniņš asi teica

un gāja projām, bet Republikas delegāti nokārtām gal-

vām brauca mājup. Un pakaļ tiem kā plūdi gāja zviedru

karaspēks un viņa ķēniņa manifests," kurā tas aici-

nāja visus godīgus poļu patriotus pret sakšu tiranniju

sacelties, ar zviedriem kopā turēties, jo zviedru ķēniņš

tagad esot poļu tautas brīvības sargs un glābējs.

Un tauta kļuva domīga, daudzi pani iesāka kasīt pa-

kaušus un kurnēt:

«Velns būtu parāvis to sakšu Augustu! Izšķiež valsts

naudu savām draugaļām, ievelk mūs Republikai neva-

jadzīgā karā, ar caru, kazaku draugu un Ukraines no-

laupītāju biedrojas! Varbūt, no cara noskatījies, sāks

mūs drīz spaidīt tikpat lieliem nodokļiem un smagām

klaušām, kā māc savus muižniekus Maskavijas valdi-

nieks?»

Varšavā, kur sanācis seims, izcēlās nikna bāršanās

un liela kņada, un deputātu kungi strīdēdamies jau gra-

sījās izvilkt zobenus. Tak ieroču ķīviņiem nebija vairs

laika: zviedru ķēniņš ar tā pulkiem jau bija turpat pie
Republikas galvas pilsētas.

Lapsa-kardināls aizlavījās projām kā viens no pirma-
jiem, negribēdams vēl atklāti atkrist no vecā, negribē-
dams ar zviedriem sākt jau klaji runāt par jaunu ķēniņu.

Varšava padevās bez kaujas: pa vieniem vārtiem dzie-

dādami nāca iekšā zviedri, pa otriem klusu ciezdams aiz-

maršēja projām poļu garnizons. Un ņēmis savā varā

Republikas galvas pilsētu, ķēniņš lika Pīperam aicināt

primasu, lai apspriestos ar to, ko uzcelt tukšajā Var-

šavas tronī.

Kardinālam katram gadījumam bija vajadzīgs atkāp-
šanās ceļš. Un tāpēc pirms brauciena uz Varšavu, pie
zviedru Kārļa, viņš aizbrauca uz Krakovu, pie turp bē-

gušā sakšu Augusta. Un iegalvoja tam, ka zviedri šo-

reiz it kā no tiesas esot gatavi runāt par mieru. Vai
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ķēniņš nebūtu ar mieru, ka šoreiz miera lūdzēja gaitās,

pēc favorītes un kambarkunga neveiksmes, dodas Poli-

jas kardināls?

Augustam nevien nebija ko iebilst, bet viņš pieķērās
viltīgā prelāta priekšlikumam ar visu izmisuša vīra

pēdējo cerību. Un apkampis nodevēju un nobučojis to,

izvadīja Radzejovski kā tuvāko draugu pa vecās ķēniņu
pils vārtiem.

īsa bija zviedru ķēniņa un poļu kardināla tikšanās.

Primass taisījās uzsākt garu garās valodas, vispirms

atvainodamies, ka neieradies, līdz ko aicināts. Bet ķē-
niņš klusēja, tā vietā teica Pīpers:

«Viņa majestāte prasa Augusta gāšanu no troņa.»
Kardināls atteica, ka šis, kā zviedriem labi zināms,

gan neesot Augusta draugs, bet augstais kanclers lai

padomājot, kādu tas poļos sacels rūgtumu un naidu,

ja sveša valsts atklāti prasīs, lai Polija gāž viņas pašas
ievēlētu valdnieku. Pret Augustu gan daudziem esot

dibinātas dusmas, bet tās vajagot veiklāk, un ne tik

strauji kurināt. —

Kanclers apvaicājās, vai kardināla eminencei esot kāds

noteikts priekšlikums? Un primass atbildēja ar jā,

paskaidrodams, ka ķēniņu Augustu vajagot tā ierobe-

žot valdnieka tiesībās, lai tam paliktu vienīgi titulis,
bet vara tiktu muižniekiem un garīdzniekiem.

.

Pīpers atteica, ka zviedriem būšot maz prieka, ja ķē-
niņa vara Polijā nāktu rokās abām primasa nupat minē-

tajām kārtām. Un ķēniņš Augusts bez ieroču varas ne-

būšot arī pie tā piedabūjams:

«Atcelt to vajadzēs reiz tā kā tā.» —

Kardināls lūkoja izvairīties no tiešas atbildes ar ieru-

nu, ka Augusta gāšanai arī vēlāk būšot laika gana, bet

gāšana tad notiktu ar pašu poļu padomu un gribu, bez

ārvalsts spiediena.

Pīpers domāja, ka tas padoms nederot: tik velti vil-

cināšot laiku, un Augusts pa tam varēšot no jauna bru-

ņoties.
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Tad primass izņēma Augusta dotu vēstuli un gribēja
to pasniegt ķēniņam, apgalvodams, ka poļu zemes kungs

nepavisam nedomājot par bruņošanos, bet pazemīgi lū-

dzot mieru.

Tak ķēniņš nedomāja ņemt, kāpdamies soli atpakaļ,
un primass palika vēstuli rokā. Un Pīpers asi ieru-

nājās :

«Eminence, būtu labāk, ja seima prezidenta pienāku-

mus un to diktēto politiku jūs tagad piemirstu un sāktu

šeit ar mums runāt vienīgi kā Polijas virsgans, kam kā

labam ganam rūp sava ganāmā pulka paglābšana no

kara fūrijas.»
Kardināls aizbildinājās, ka šis ar savu virsgana varu

tak nespējot atcelt zviedriem nevēlamo Polijas ķēniņu.
Un kādu laiku bija klusums; kardinālam drebēja rokas,

bargs un salts bij sameties vaigs kancleram. Bet ķē-

niņš tikai smējās, un viņa smieklos šoreiz atkal šķinda
dzelzs:

«Es neslēgšu ar jūsu poļiem mieru, pirms tie nebūs

sev vēlējuši citu ķēniņu.»
Kardināls stostīdamies apsolījās šo noteikumu vēstīt

seimam un vaivadām.

Ķēniņš gāja ar saviem pulkiem uz dienvidiem, meklēt

ar Augustu un viņa vīriem jaunu kauju. Klisovas laukā

pretī zviedru bataljoniem un eskadroniem nostājās div-

reiz lielāks sakšu un poļu spēks, to zemes kunga vadīts:

kaut gan tepat jau izdzīts no savas ķēniņvalsts, Augusts

gribēja jel par tās kroni cīnīties, un pats, kaujas zobenu

rokā.

Miglainā rītā sākās zviedru armijas uzbrukums, un

ķēniņa vecākās māsas vīrs Holšteinas hercogs krita pir-

majā jātnieku brāzienā. Ar viņu zaudējis nevien radi-

nieku, arī jaunības dēku draugu, ķēniņš tobrīd palika

vaigā bāls, viņam turpat nobira pirmās un arī pēdējās
asaras.

Tad viņš aši saņēmās, acīs iezvērojās ļauna guns, un

paša ķēniņa vadīts, ar traku sparu, nu sākās gardes uz-
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brukums. Divi reizes to sakšu pārspēks spieda atpakaļ,
trīs reizes ķēniņš todien jāja ugunī un nāvē pret sakšu

kolonnām. Un trešo reizi ejot atakā, pašķīda sakšu ve-

terāņu rindas, saplaka poļu pretestības spars. Tie bēga,

dragūnu un gardu kapāti, musketieru durkļi noveica vi-

sas ienaidnieku baterijas; un jātniekiem ar cīņā ņem-

tiem sakšu karogiem un poļu standartiem atjājot atpa-

kaļ, kājnieki, kaujas sviedrus rausdami, laupīja ienaid-

nieku ģenerāļu teltīs.

Turpat kaujas laukā bij zviedru iegūts arī Augusta
kara kases zelts. Un tikko īsā un sutīgā jūlijnakts tur-

pat cīņas laukā bij galā, ķēniņš, joprojām bāls un drūms,

uzkāpa kara kumeļā, jātnieki sēdās savos; bundzinieki

iesāka marša ritmu sist, un Krakovas ceļu iesāka pu-

tekļot kājnieku kājas.

Uz poļu ķēniņu kronēšanas pilsētu, kas rodama dien-

vidu debesmalā, tur, kur kā zilas padebešu kaudzes viz

Karpatkalnu virsotnes!

Krakovas garnizons bija noslēdzis vārtus, bet vīri

svārstījās, virsnieki nezināja: šaut vai nešaut. Un pil-
sētas aizstāvjiem vēl arvienu domājot, zviedru avan-

gards jau bija klāt. Ar laidēm tie izlauza sevim ceļu uz

pilsētu, poļu milicija aizbēga bez bises šāviena, un ķē-
niņš jāja iekšā Vaveles pils pagalmā, kur kāds sakšu

majors, kūpošu degli rokā, lūkoja pagriezt pret vārtiem

un ienācējiem lielgabala stobru.

Ķēniņa rumaks varonim bij klātu vienā stiepienā, ķē-
niņš izrāva majoram tā degli. Garnizona vīrus atbru-

ņoja, sadzītus pils pagalmā, un ķēniņa sāpes un dusmas

izgāzās pār pilsētu kā paša Dieva sods:

Milzīgās kontribūcijas samaksai daļai pilsoņu nācās

pārdot savus namus. Stenboka norīkoti vīri savāca

sudrabu un zeltu no dievnamiem un no ķēniņu kapenēm.

Krakovas zelts un sudrabs, salikts lielās kastēs, plūda

uz Stokholmu, bet jātnieki, ar savu ķēniņu priekšgalā,
laidās lēkšos pa pēdām pakaļ Augustam, kurš nu bij
palicis par ķēniņu bez zemes.
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Arvienu ašāks metas jātnieku drasējiens, — švadrons

aiz švadrona, tie brāž kā auka. Ķēniņš visiem pa priek-

šu, tā vīri pakaļ tam.

Tur, no ceļa pa kreisi, pie Romas krusta kājām, ceļos
nometies akls übags, kurš, padzirdis dipoņu, nu ceļas
kājās, grīļodamies nāk uz ceļa pusi; un izskatās savās

skrandās un augoņos tik briesmīgs, ka ķēniņa kumeļš
palecas sānis, klūp un krīt, un jātnieks guļ zem rumaka

ar divi vietās lauztu kreiso kāju.
Tikko priekš stundas tas bija izlēkšojis pa vārtiem,

pa kuriem nu to, nestuvēs un lēni, nes atpakaļ.
Ārsti apstāja pilī ienesto ķēniņu, iesāka ap tā kāju

locīties ar sienamiem un skaliem, un beidzot pateica:
valdnieks gan kādus trijus mēnešus būšot spiests palikt

vājinieka cisās.

Viņš sakož zobus, sakniebj lūpas, ver cieti plakstiņus,
kuru skropstās vēl balto trakā jājiena putekļi, un sirds

tam sametušies divtik smaga:

Tik daudz un tieši šobrīd ir ko darīt, ko steigt un

veikt. Nu viss tas apstāsies pusceļā, daudz kas tiks pa-
laists garām, paliks nepabeigts. Un viņa sistiem naid-

niekiem nu dots laiks atvilkt elpu, jaunus plānus kalt

un sapulcināt jaunus kara pulkus!

Patiesi, pretiniekiem un arī draugiem sāk izlikties, ka

zviedru armijas uzvaru gaitām gals, ka apstājies viņas
ķēniņa slavas auļojiens, un tūliņ iesāksies spējš lejup-
kritiens. Un tūkstoši tikko noticējuši šim slavas kritie-

nam, kad jau uz visām Eiropas malām skrien jauna
tenka:

Ziemeļu Aleksandrs jau esot miris, aiz sava nelaimīgā
kritiena no kara kumeļa!

Augusts ar visu sirdi būtu gatavs tam pirmais noti-

cēt, bet — Krakovā viņam ir spiegi, un poļu ķēniņš
zina par savu brālēnu, ka tas gan dzīvs, bet ilgi, laikam

visu vasaru nepiecelsies no slimotāja gultas.
Katra diena, pat stunda nu sakšiem, poļiem, krieviem

zelta vērts. Un jau kopš zāles sazelšanas laika mudi-
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nājis caru — laist šeremetjeva jātnieku armiju atkal

iekšā Vidzemē, Augusts lūdz draugu pasteigties, jo tra-

kais Kārlis guļot smagi slims:

«Vidzeme jāizposta tā, lai zviedru pulkiem reiz arī

pret tevi ejot, nebūtu tanī zemē ne uztura, ne pajum-

tes, un viņi nīktin iznīktu bez kaujas. Un ja tavi

jātnieki labi saņemsies, tad droši un uz visvareno

Dievu paļaudamies ceru, ka pa ziemu tiem zviedriem

šaipus jūras nebūs kur patverties, un tie brauks mājās.»

Cars, tādas vēstules saņemdams, sākumā domāja, ka.

draugam Augustam no zviedriem bēgot jau pietrūcis

elpas, un tagad gribētos, lai kara negaiss sagriežas uz

Vidzemes un Krievu zemes pusi. Bet kad nu jau arī no

Dolgorukija, Augustam klāt pielikta cara uzticības vīra

ir atauļojis vēstnesis, nesdams to pašu jsiņu par zviedru

ķēniņa slimību, cars piepeši top kā spārnos. No prie-
kiem pārdzeras, bet ar visu dzērumu aizlaiž par Erest-

feras kauju feldmaršala godā ieceltajam šeremetjevam

bargu vēsti — tūliņ un bez ilgākas vilcināšanās ar vi-

siem saviem trīsdesmit tūkstošiem jātnieku gāzties iek-

šā Vidzemē, un karavīriem piesacīt, lai čakli dedzina un

visu posta, un trako, cik vien katram trakot prieks.

Tūļīgais bajārs pūzdams uztrausās rumakā, un ar

jauno, Menšikova atvesto feldmaršala zizli pamāja sa-

viem pie Pečoriem savāktajiem kazaku, Kaspijas kal-

miku un Samaras bērzu stepju baškiru pulkiem pret
vakariem. Bet ķēniņš Augusts jau bija savā Ļubļinā,
un lika tur sasauktā seima vīriem apzvērēt, ka neviens

nava neko sācis pret savu zemes kungu, un arī neie-

sāks. Un seima vīri zvērēja, daudzi pat apraudājās aiz

atgriezušās uzticības savam ķēniņam. Un kardināls ne-

stomīdamies zvērēja zvēresta otro pusi, bet pirmo Au-

gusts visā žēlastībā bija viltniekam atlaidis.

Un Ļubļinas seims nolēma: tūliņ izrīkot piecdesmit
tūkstošu karavīru, kurus dot vadīt poļu ķēniņam; bet

iebrucējiem zviedriem stingri noprasīt, lai vēl reiz ap-

domājas un skaidri pasaka, vai vēlas ar Poliju mierā sa-
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dzīvot un aiziet ar labu, vai ar vareno Republiku uz dzī-

vību un nāvi cīnīties. —

Ar zviedru valdniekam gadījušos nelaimi bij saplacis
arī tā ģenerāļiem spars. Rēnšelds bija apmācies kā lie-

tus debess, Stenboks nesmēja vairs un vēl dziļākas rie-

vas gūlušas ap vecā Vredes plānajām un sērīgajām

lūpām.
Musketieriem bija drūmas sejas, kaprāļi niknāki kā

parasts lādējās, un dragūni saīguši gāja dzert poļu žīdu

krogos; tak ne no lādēšanās, nedz degvīna dzeršanas ne-

vienam nesametās labāk, jo par daudz ļaunas vēstis

bija atnākušas no ziemeļiem:
No Peipusa līdz Salacai, no Pērnavas līdz Raunai nak-

tīs debesis viss viens sarkanums aiz ugunsgrēku blāzmas,
bet dienās aiz degošo sētu dūmiem saules neredzēt vairs!

Un visur kara klaiga, sirotāju trakošana, ļaužu vaima-

nas un bēdas.

Pie Omuļiem seškārtīga krievu pārspēka pagalam
sakauts šlipenbachs; atņemti viņam visi karogi un liel-

gabali, un šeremetjeva atvestie cara asinssuņi skrien

pa visiem ceļiem, sec sētu bēgļiem pēdas arī silu dziļu-
mos.
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XVII

Pēc Erestferas katastrofas pāri palikušos savus vīrus

Šlipenbachs bija drīz pēc 1702. jaungada sapulcinājis

Sagnicā, tur sagaidīdams Dālberga vāktos zemnieku

puišu bataljonus un ķēniņa sūtītos kara palīgus. Un

jaunajiem no Kurzemes jau atsūtītiem cīņas talcinie-

kiem taujājot, kā gan esot spējusi notikt tāda nelaime,

Šlipenbacha dragūni un kājnieki spļaudīdamies stāstīja:

«Maskaviešu velni jau iemanījušies itin labi kauties,
bet mēs vai visi bijām pilnā; un arī no mūsējo kara

kungu puses vairāk tikai neganta šķendēšanās un pikta

kliegšana. Bet nu gan labi būs: tik sirdīgi stāvēt nā-

kamā kautiņā, un šoreiz rādīt elku bilžu pielūdzējiem
krieviem veco zviedru dūšu!»

Visu agrīno un arīdzan tāpat vēlo pavasari krievu

karaspēks nelūkoja nākt pāri robežai, un klusums bij
tiklab ap mēslu vešanas, kā vasarāja sējas laiku. Un

aiz ievu mīlīgas ziedēšanas bija baltas visas upmalas,
bet Kraukļu Jānim, domājot par mājniekiem un Martu,
pārlieku skumīgs prāts. Un velti bija saņēmis dūšu un

gājis kareļu pulka komandieri lūgt, lai ļauj kādu laiciņu
aizjāt uz Alūksni, kur līgava, un turpat arī tēva mājas:

«Ikbrīdi var būt atkal grūta kaušanās ar maskavie-

šiem,» pulkvedis īgni atteica. «Visi standarti tāpēc

jātur kopā! Tās domas par ciemos jāšanu tagad jāiz-
met no sirds un prāta. Un kālab skumsti ?Ne Alūksnē,

ne viņas novadā krievi vēl nav bijuši iekšā.»

Kaprālis izmisis mēģināja vēl bilst, ka brangi node-

rētu sūtīt uz rītu pusi kādus izlūku pulciņus:

«ledrošinos teikt, ka es lieti derētu tam jājienam, jo
labi zinu visus ceļus gan šinī pusē, gan aiz robežas.»

Tak puisis izpelnījās jaunu bardzību, pat nievu:
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«Tas, ko es nupat dzirdu, izklausās pēc padoma doša-

nas, bet viņa majestātes pulkvežiem nav vajadzīgi kap-

rāļu padomi. Jājiet atpakaļ pie sava švadrona standar-

ta, velns lai jūs rauj, un labi drīz!» Un zemu kārtu gal-

vu Krauklis gāja projām, kā bija pavēlēts.

Sagnicas puses ļaudis jau bija beiguši siena pļauju,
kad izpaudās vēstis, ka krievi nākot; un Kraukļa pus-

švadrons ar visu kaprāli tika izsūtīts uz austrumiem,
uzmanīt ceļus, lai neiznāktu atkal nejauša un tāpēc grū-

ta pret uzbrucējiem kaušanās.

Tak viss bija klusu, kurp vien jātnieki jāja, lai gan

igauņiem, jaužot nākam jaunus vaidu laikus, bēdīgas

sirdis, satraukts prāts.
Citi par gaužām labi augošiem miežiem žēlojās, un

citi vēl par to, ka laikam šogad netikšot pie rudzu

pļaujas:
«Būs atkal jābēg mežā, kad krievi sāks mūsu mājas

dedzināt.»

Pusšvadronu vadīja leitnants Kacenfelds, kaujā

krietns, bet uz dzeršanu pārlieku mudīgs vīrs; un pir-
mais pievilka pavadu, kad aiz Veravas kādā ciemā

iztālim kļuva dzirdamas somu dūkas un kārklu stabules.

Tad pagrieza uz mūzikas un ciema pusi savu rumaku,
vēlēdams citiem rikšot līdzi, lai gan bij novakars, un ir

vakaru, ir austrumu pusē manāms blāzmas sarkanums:

«Karš un krievu nelgas mums nekur neaizbēgs, bet

savu alus kausu iebaudīt nebūs par ļaunu, jo kā es ma-

nu, tad tur labi ļautiņi kāzas dzer!»

Tā tiešām bij, un vecs igauņu zemnieks klanīdamies

sagaidīja jātniekus pie meijām nopušķotiem vārtiem;
aiz viņa nāca pretī citi kāzu ļaudis, lentām nosējušies.

«Cienīgi mūsu zemes kara kungi,» tā sirmais saim-

nieks sacīja, turēdams rokās lielu, alus putām nolipušu
zarakannu un to leitnantam pretī paceldams: «mīļi lū-

dzu jāt iekšā manā sētā, pār kuras mājas slieksni vecā-

kais dēls nupat pārcēla jaunu saimnieci.»

«Tencinu, vecais arājvīrs,» leitenants atteica, pa-

sniegto kannu pielikdams pie mutes. «Kāzas jau alla-
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žiņ tāda lieta, no kā tiek visiem labums: jaunajam pārim
mīlēšanās prieki, viesiem alus, kungiem nākamie klauš-

nieki, ķēniņam jauni karavīri un, ja Dievs būs nolēmis,
tad arī velnam ar laiku viens otrs jauns grēcinieks. Bet

saki, saimniek, kālabad dzeriet kāzas tūliņ pēc siena lai-

ka? Cik zinu, tad visi godīgi Vidzemes zemnieki para-

duši kāzoties rudenī, pēc miežu pļaujas.»
Vecais igaunis atteica, ka negribējis piedzīvot maz-

dēla kristības turpat reizē ar dēla kāzām, un tāpēc stei-

gušies. Un to pašu vēlāk virsniekam apstiprināja mā-

cītājs, ko kareļi atrada krietni iesilušu galda galā, dze-

rot kopā ar citiem kāzu nama viesiem.

To pulkā nu iejuka Kacenfelda jātnieki. Un dzies-

mās, dzīru klaigāšanā pagāja nakts, lai gan alu dzerot

un bieži ejot ārā, vērot laiku, austrumu pusē it kā gai-
šāks pletās sarkanais atspīdums.

«Rītu pat sūtīšu kaprāli ar ziņu pie šlipenbacha, līdz

ko būsim guvuši skaidras vēstis, kurā īsti novadā un

cik liels ielauzies krievu spēks,» Kacenfelds stīvu mēli

mierināja igauņus, iesilis no to stiprā alus. «Bet ka-

mēr nekā skaidri nezinām, nav ko bīties, un tāpēc labāk

dzersim!»

Uz rīta pusi vīri sāka nokrist kopā ar kāzniekiem

kur kurais, — cits gubenī, cits turpat pagalmā, cits uz

kūts augšas, vēl cits zem kāzu galda. Leitnantu pirms
tā pazušanas Krauklis vēl pamanīja blakus tuklai igau-

ņu meitenei, kas skaļi smējās, virsnieka rokas apņemta,
purināja galvu un laikam liedzās. Tad pāris pagaisa, bet

citi kāzu viesi sāka taisīties uz dusu turpat dzīru nama

kaktos. Galda galā, savā goda krēslā sakucis, krāca jau
labi sen igauņu draudzes mācītājs, galvu atbalstījis uz

rokām, pilns alus reibuma.

Tik ciets bij visiem miegs, ka ļaudis sāka trūkties

augšā tikai pēc sarga šāviena un dzirdot pagalmā ceļa-
mies izmisušu klaigu:

«Vīri, briesmas! Jau krievi klāt!»

Krauklis ari bij tonakt tik daudz dzēris, ka nolikda-

mies turpat kāzu namā nestā sienā dusēt, novilcis zā-
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baķus un jozis nost ari zobenu. Un izbiedētiem kāzi-

niekiem vaimanājot, vēl nepadūga paķert ieroci, kad

istabas durvīs jau parādījās kazāki, sākdami mei-

tas grābt aiz matiem, sievām ņemt aiz brunčiem, bet

jaunekļiem un vīriem nikni cirst.

Zobenu vienā, pistoles spalu otrā rokā, Krauklis tā-

pat bez zābakiem lēca klāt durvīm; un divus krievus

nogāza gar zemi, bet trešais, žigli atlēkdams, paguva

cirst kaprālim plecā ar savu līko zobenu. Tak cirtiens,

zemo griestu vainas dēļ, nebija necik smags, un Krauk-

lis, iešāvis krievam vēderā lodi, izlauzās pagalmā, kur

ieraudzīja kādus pusģērbtus, bet sedlos tomēr ieklupu-
šus eskadrona vīrus ar maskaviešiem nikni cērtamies.

šāvienu rībēšana bija visās malās, gubenis dega, un

liesmu aizņemts bija ari kūts salmu jumts.
No gubeņa tieši tobrīd izklupa laukā Kacenfelds, bez

biksēm, vienā kreklā, viss salmiem nolipis, un resnā

igauņu skuķe viņam turējās brēkdama pie rokas. To

atgrūdis aši nost, velti nogrābstījies gar sāniem pēc

zobena, leitnants sagrāba turpat pieslietu siena bomi,
un bomja zvēliens notrieca zemē tuvākā kazāka zirgu ar

visu jātnieku, salauzdams krievam lielus. Otrs bomja
sitiens izsita no sedliem citu maskavieti, bet zirgs pali-
ka uz kājām; un tanī pašā acumirklī Kacenfelds bij
krieva kumeļam mugurā, ar pasistā kazāka pīķi rokā:

«Šurp zviedru vīri! Vivat Carolus!»

Ap leitnantu tūdaļ saskrēja citi zirgos uzklupušie jāt-

nieki, un bezbikšainais leitnants ar tiem drāzās krievu

barā, iesākdams projāmceļu lauzt.

Krauklis izmisis traucās uz savējo pusi, gar mājas
sienu iedams, kazākus ar zobenu gaiņādams. Un tā

tika līdz klēts durvīm, kur pretī skrēja kādi ar izkaptīm

un sekumiem bruņojušies kāznieku puiši, un tiem pa

priekšu jaunais vīrs ar cirvi rokā, un skaņi saukdams

vārdā savu līgavu.

Viņš sagrāba kaprāli aiz pleca, laikam gribēdams
Krauklim kaut ko vaicāt, — acīs tam bija baiļu izmi-

sums un dusmu trakums, — bet Jānis izrāvās igauņa
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grābienam, apsviedās apkārt un tikko jaudāja palēkties

sānis, kad virs galvas nošņāca zobens, un kazāks atvē-

zējās jaunam cirtienam.

Vīrs nepaguva otrreiz cirst, jo Krauklis iecirta tam

pirmais sānos, ar kreiso grābdams aiz kumeļa pavadas.
Un tika zirgā, drāzās pakaļ citiem sava eskadrona vī-

riem, kuri patlaban auļoja projām pa ceļu; un vēja pie-

pūstais leitnanta Kacenfelda krekls plīvoja tā puišiem

priekšgalā kā balts standarts.

Kāda kazāku sotņa aurēdama laidās bēgļiem pakaļ,
tak tos paglāba ceļā pagadījies sils. Un mežā apstājot,
leitenants redzēja, ka no pusšvadrona tam palikuši tikai

četrpadsmit vīru.

Tie citi bija miegā nokauti, vai palikuši liesmu pār-

ņemtajā ciemā, vai gūstā krituši. Un tiekot, atkal Sag-

nicā, pulka komandieris draudēja Kacenfeldu nodot ka-

ra tiesai. Tak tiesāšanai nebij laika: kā melna debess

nāca virsū šeremetjeva jātnieku tūkstoši.

Šlipenbachs, viņu pārspēku vērodams, atstāja pus-

gadu turētās pozicijas un veda savus mazos pulkus dzi-

ļāk iekšā Vidzemē. Un apstājās aiz lielajiem Omuļu
purviem, iepriekš nopostījis tiltu un cerēdams, ka

krievi to teitan nepanāks.

Tak maskavieši sekoja pa pēdām, dedzinādami muižas

un mājas, baznīcas un ciemus; un likās, it kā visa

zemes rītu mala sadeg pelnos. —

Kaujas diena bija sutīga un karsta, gaiss dūmaku un

svelmes pilns. Un cīņas iesākumā šlipenbacha vīriem

labi veicās, tos krievus, kas bij pārgājuši upi, nogāžot
labi šautām lielgabalu salvēm un zobeniem. Un domā-

dams, ka naidnieks bēg, straujais ģenerālis vēlēja tau-

res pūst un visas bungas sist, par lielā visu spēku uzbru-

kuma zīmi.

Jātnieki jāja sparīgi uz priekšu, atņēma krieviem kā-

dus lielgabalus, saņēmās sešus karogus. Un cirta naid-

niekiem tik sirdīgi, ka vesels un liels auzu lauks bija
nokaisīts maskaviešu līķiem.
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«Uz priekšu, puiši! Dūšīgi uz priekšu!» virsnieki mu-

dināja savus kareivjus: «Dievs šodien atkal palīdz zvied-

ru zobeniem!»

Atkal bija samīdītas, sacirstas kādas krievu sotņas;
un citas, projām laizdamās, lūkoja paglābties bieziem

krūmiem aizaugušās Omuļu muižas ganībās. Tak glā-

biņa tām nebij arī tur, — visur krieviem nopakaļ lēkšo-

ja zviedru kumeļi, un to jātnieki cirta, cik vien rokās

bija spēka. Un kaujas sauciens brāzās, desmit simtu

saukts:

«Par ķēniņu! Vivat Carolus!»

Ko panāca, tas nogāzās no zirga ar pārcirstu galvu
vai pārskaldītu plecu. Citi bēdzēji tā bij pieplakuši ru-

maku skaustiem, ka vajātāju zobeni tiem cirta tieši pa
krustiem un kakliem:

«Uz priekšu, zēni! Cērtiet krievu suņus! Kas beigts,
tas citreiz nejās Vidzemi dedzināt!» Tā brēca leitnants

Kacenfelds, brāzdams sava švadrona priekšgalā, un tur-

pat visa karēliešu pulka priekšā, jo varen žigls uzbru-

kuma kaujās jau kopš gadiem bija šis, otrais eskadrons.

Un turpat tā vīru acu priekšā jau nolīgojās krievu jāt-
nieku bēgļu pilnie Omuļu ganību krūmi.

Tad vajātājiem izlikās, ka pērkons grauj; un pretī
šaujas pasarkana guns, un gaiss virs krūmiem kļuva
zilganbalts aiz pulverdūmiem. Un kā nopļauta zāle, kad

pļāvējs griež pļavā pilnu vālu, nu gāzās no sedliem un

zemē vīrs pēc vīra.

Saslēguši savējās, jau paretās rindas, jātnieki drāza

tālāk, vēl neapjauzdami, ka tas tiem nāves ceļš. Un ka
krievu kazāki, tāpat cara dragūni, ar sava feldmaršala

viltus ziņu tos uzveduši tieši virsū ganību krūmos pa-

slēptajiem krievu strēlniekiem.

Atkal nodārda jauna salve, atkal krievu labi slēpto
kājnieku lodes pļāva zviedru jātnieku rindās nāves pļā-
vumu. Un krituši jau bija daudzi, dažs slavens stan-

darts jaunas rokas celts.

«Uz priekšu, draugi! Mudīgi uz priekšu visi, kas uz-

ticīgi ķēniņam!» Tā retoto švadronu jātnieki skubināja
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cits citu, cerēdami nāves krūmiem drīz izjāt cauri, bet

lielākajai daļai tas bija pēdējais jājiens. Jo pretī lija

ložu krusa, kā rūsas spīdums virs tiem krūmiem te zvēro-

ja, te atkal dzisa krievu strēlnieku uguns atspīdums.
Un vīri nespēja vairs jāt uz priekšu, — tā bija visu nā-

vējoša guns.

Par vadiem saplakušie eskadroni apsvieda zirgus at-

pakaļ, lai steigtos pie saviem kājniekiem. Bet vīri ne-

jāja vairs vieni: ap tiem kā no zemes bij izauguši jauni
krievu pulki, no ganību viņmalas lēkšoja atpakaļ tikko

sacirsto simtu paliekas. Un atkal bija jācīnās jātnieku

cīniņā, bet nu vienam pret pieciem un pret desmit zo-

benu.

Kā milzīgs lapseņu spiets, tā tagad griezās ap šlipen-
bacha švadroniem tūkstoši Šeremetjeva jātnieku. Un

cirzdami pa labi un kreisi, cik vēl jaudāja pagurušās ro-

kas, ķēniņa jātnieki nu drāzās prom no kaujas lauka,
kā tramīgs briežu bars, kam suņi un mednieki steidz

pa pēdām. Un suņu riešanai līdzīgas bija baškirklaigas,
kalmiku auri un kazāku kaujas kaukšana.

Tā gurdeni un izmisuši todien aizbēga no Omuļu mui-

žas ganībām šlipenbacha švadroni; un savējās dzīvības

glābdami, aizdrāzās garām kājinieku cīņas vietai, nejau-
dādami saviem musketieriem vairs palīdzēt, jo tur pat-

laban beidza kūpēt pēdējās, todien kaujlaukā šautās

zviedru salves dūmi:

Krievu feldmaršals ar savu zirdzinieku priekšpulku
viltus bēgšanu bija pratis Omuļu kaujas laukā nošķirt

Šlipenbacha jātniekus no to kājniekiem. Un kamēr

eskadronus gāza zemē krievu musketieru lodes, citi to

jātnieki, kuru šeremetjevam bij bez skaita, ar visu spē-
ku klupa virsū zviedru bataljoniem. Pēc niknas cīņas
samina, sacirta to lepnās rindas cara dragūnu un ka-

zāku lielais spēks.

Tik liels bija pārņēmis ķēniņvīrus juceklis un izmi-

sums pēc labi sāktas, ļauni beigtas kaujas, ka katrs

domāja vairs tik par paša glābšanos; un vienīgi mazi
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pulciņi tika krievu plūdiem cauri, gan bez švadronu va-

doņiem un bez standartiem.

Kazaki un kalmiki gaudodami dzinās pakaļ kaprāļa
Kraukļa deviņiem, kas bija cirtuši sev ceļu uz dienvi-

diem. Un vēl divi no tā pulciņa todien izkrita no sed-

liem, viens ar starp lāpstiņām iešautu bultu, tas otrs

arkana cilpas rauts.

Septiņi citi klusēdami bēga tālāk, jo zemu pieplakuši

kumeļu kakliem. Un smagi elsdami, it visi vienās pu-

tās, bēgļus nesa tālāk un projām labie rumaki, līdz

beidzot jātniekus un zirgus paglāba staigns tīrelis, kā

paša Dieva laists gadījies ceļa malā.

Jātnieks Rauda, to pusi un purva tekas pazīdams, lai-

da pa priekšu, un seši citi tam pakaļ, izstiepdamies starp

kroplām priedēm kā dzērves kāsi. Kādi kazāki tāpat

lūkoja pakaļ jāt, bet sāka slīkt un grimt, un ar mokām

izkūlās atkal malā, silkšņos pazaudējuši četrus kume-

ļus. —

Caur čūsku purvu vīri izjāja pēc laika atkal sausā

meža malā, kad sametās jau vakars. Un bēdas visiem

bija sirdīs, Krauklim visupēdīgais izmisums un tik sa-

guris prāts, ka likās: labāk būtu miris.

Ar tumsu bija aizsniegts Valkas miests, kura ļaudis,

nobīļa steigā grābdami ciet vispirmās, pa rokai gadī-

jušās mantas, vaimanādamibēga prom uz Gaujas malas

milzīgajiem siliem. Jo posta ziņai allaž žiglas kājas, un

ašāk par Kacenfelda eskadrona atliekām bija valcenie-

šus aizsniegusi lielo bēdu vēsts.

Turpat, pilsētas ceļa malas grāvī, kāda nabaga vācu

sieva savās sievas sāpēs pamesta mocījās, un tikai viņas
sunīts smilkstēja un rēja pie savas saimnieces kājām.
Un vecais Rauda, lielais bībelnieks, Krauklim blakus jā-
dams un uz to sievu rādīdams, teica kaprālim, ka šīs

briesmu lietas visas jau esot paredzētas bībelē un zīlē-

tas ar Dieva vīra svētā Mateus muti:

«Un kas ir laukā, tas lai neatgriežas paņemt savas

drēbes, bet vai tām grūtām un tām zīdītājām tanī lai-
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kā! Jo tad būs tādas bēdas, kādu nav bijis no pasau-

les sākuma līdz šim laikam.»

Krauklis to dzirdot nodrebēja, savus mīļos austrumu

malā pieminot. Un maķenīt miestā paši atpūtušies un

pūtinājuši līdz krišanai noskrietos zirgus, jātnieki pa-

ēda un padzēra krogā par velti, jo krodznieks tāpat bija

projām un silā bēdzis, Dieva un ļaužu ziņā visu pamez-

dams. Un septiņi sāka no jauna jāt, rikšoja visu nakti;

un līdz pat Valmierai tiem gāja no ziemeļmalas nopakaļ
un līdzi sarkans gunsgrēku blāzmas atspīdums.

Tie nezināja vairs, kas ar viņu pulku, un vai jel maz

vēl kāds cits no viņu švadrona vīriem ir starp dzīvajiem.
Un iejājuši Valmierā, atdevās kara kunga Branta ziņā,
kurš lielījās krievus gan sagaidīt nevis ar muguras rā-

dīšanu, bet biszālēm un labu svinu.

Tak gaužām mazs priekš pilsētas sargāšanas un labas

pretimturēšanās bija vecajam Brantam spēks: tik divas

rotas īstu kareivju, un viens bataljons jaunu puišu, vēl

ģērbtu pelēkajās zemnieku drēbēs un pastalām kājās,
kā nākuši no pļavām vai no lauka. Daži veci, sen zem

karoga kalpot beiguši latviešu kaprāļi tos lūkoja ar lielu

skubu dīdīt, mācīja bisi šaut, zvelt ienaidniekam ar kā-

jinieku zobenu vai aiz stobra gala sagrābtu musketi.*

Puiši svīzdami mācījās, bet miesta ļaudīs klīda tādas

valodas, ka krievi drīz jau būšot klāt un kaušot visus.

Un baidīdami viens otru, cilvēki rādīja cits citam zieme-

ļu debespusē nomanāmu astes zvaigzni, kurai aste bija
līka kā līkais kazāku zobens.

Un vēl bija tādas vēstis, ka Šlipenbachs ar dažiem

simtiem viņa jātnieku aizbēdzis Pērnavā, kuras pusē
tam pašam kādas muižas. Un Krauklis ar savējiem vī-

riem jau posās turpu jāt, bet Brants nelaida, skarbi pa-
teikdams :

«Šlipenbachs pēc tik traka kāviena tik drīz vairs ne-

jās cīņas laukā; bet Valmiera tāpat mūsu žēlīgā ķēniņa
pilsēta, un man te tagadiņ ar zeltu sverams ikviens ka-

ravīrs.»
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Drošāki sētu bēgļi jau taisījās no savām silu paslēp-

tuvēm iet rudzu pļaut, kad krievi bija klāt no Valkas

puses, un ap Valmieru iedegās ugunsgrēku loks.

Visur, kurp vien tik Branta zaldāti un miesta ļaudis
vērsa acis, redzēja dūmus ceļamies vai gaiši degam. Un

komandants lūkoja vest lauka kaujā krieviem pretī sa-

vus mazos švadronus, kad kazāki parādījās turpat jau

pie vaļņiem un iesāka kurt guni tuvākajos jumtos:
«Ar Dieva palīgu jāsim tiem trakotājiem virsū,»

Brants sacīja, izvilkdams zobenu, un tā jātnieki laida

viņam pakaļ.
Klajumā izjājot, tos no trijām pusēm apstāja varens

spēks, un vīri rāvās atpakaļ. Tak pie vārtiem jau krie-

vi bija priekšā, un jātnieki ar visiem kumeļiem iedrāzās

iekšā Gaujā, tiekdamies Kauguru pusē pārpeldēt.
Kādi zem ūdens pazuda, krievu dragūnu ložu ķerti,

vai ar' tatāru bultu sašauti, bet citi tika viņas malas

priedēs. Un atpakaļ atskatīdamies, Krauklis redzēja, ka

naidnieki jau rāpjas augšā uz vaļņiem, kur kādi Branta

vīri ar tiem nikni cīnījās.
Pati pilsēta dega visās malās, pilna dūmu mutuļu,

ļaužu vaimanu un liesmu rūkšanas. Un kaprālim sa-

gura sirds, iedomājot, ka varbūt, tāpat Alūksnes miests

jau arī ir sadedzis liesmās, un pelnos izplēnējis viņa
mīļā audžutēva Glika tēva nams.

Rauda, tam blakus stāvēdams un manīdams, kas

Krauklim ir uz sirds, jo kaprālim iedrebējās tobrīd ro-

kas un lūpas, viegli skāra jaunā kareivja plecu:
«No Sagnicas viss krievu negaiss gāzās uz Omuļiem,

tā viena debess gāja uz Pērnavas pusi, bet otra

gar Gauju uz leju un šurp. Alūksnei un tās tiesai

vēl vajaga būt veselai.»

«Tu domā?» kaprālis aši pacēla galvu, it kā atdzīvo-

jās vaigs.

«Jā,» Rauda atteica, un vīri vēl gribēja pūtināt kume-

ļus, bet Krauklis jau grieza savējo uz Smiltenes pusi,
un seši jātnieki tam jāja līdz.
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1702. gada labības mēneša trešajā svētdienā Gliks

sprediķoja, kā jau gadiem, savā Alūksnes baznīcā un,

gribēdams kara dēļ noskumušo draudzi drošināt, bij

izraudzījies svētrunai to bībeles vietu, kur minēts labais

gans.

«Mani mīļie,» viņš iesāka, uzkāpis kancelē un redzē-

dams, ka patukšs dievanams, vairāk tik miesta ļaudis,
visiem sejās rūpes, sievām saraudātas acis: «tas man

vairs nav jums jāstāsta, ka Igauņos jaunas krievu

briesmas, to sirenieku trakošana tur bērniņus iekš mā-

tes miesām netaupa, pa mājām un muižām kā upe uguns

tek, un tai nopakaļ cita grūta vaida. Jau zemnieki arī-

dzan mūsu draudzes valstīs nu drēbes zemē rok, lopus
vakaros sētā nedzen, bet mežā patura; un tāpat rudzus

lūko nopļaut ar gaužām lielu steigšanu, dzīdamies tur-

pat laukā kult, tramīgi skatās ar vienu aci uz ceļa pusi,
vai jau nejāj, ar to otru aci glūnē uz silu, kurā cer bēgt
un paslēpties. Bet labības, lopu un citas mantas saglāb-
šanas dēļ nevajag aizmirst baznīcu un Dievu: jo kas

uz savu Pestītāju paļaujas un pie tā Tēva uzticīgi tu-

ras, tam vaidu laikos labāk vēl kā vecam saimniekam

vai citam nama turētājam, kurš, karus nākam padzirdis,

pie laika izraugās sev un savai saimei to nobēgšanas
vietu vai nu liela purva salā, vai maldu vēra dziļumos,
un drošu pieri cerē, ka sveša karavīra zobins šim tur

nepiekļūs.»
Draudze klausījās, bet skati tam un citam bažīgi mal-

dījās uz vaļā vērto kreisās sienas logu pusi, aiz kuriem

lejā, pazilgani viss tveicē zvīļodams, vizēja ezers:

Tā salas galā, baznīcai un miestam pretī, bija uzcelta

ķēniņa vīru pils, bet aiz tās lielais ūdens, no kura viņas
malas sagaidāmas krievu sirotāju briesmības. Un prā-

174
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vests, mazdūšīgos sarājis, runāja tālāk, jau laipnākā
balsī:

«Neizsamistiet visai, labie ļautiņi, bet liecieta vecās

un jaunās bēdas uz to Jēzu, mūsu kungu, jo viņš ir glā-

bējs, gans un cerība, un mūsu visu pestīšana!»
Glikam pestīšanas cerību pieminot, sieviešu solos ietrī-

sējās apvaldītas elsas, paklusi šņukstieni; arī vīriešu

pusē redzēja vienu otru sākam šņaukāties un zagšus
slaukām acis. Un prāvests, dievvārdu teikšanā iekaisis,

runāja tālāk, —kā pērkons grauda pāri paretajām
baznīcēnu rindām viņa varenā balss:

«Tāpat kā vienam drošam ganu puisim ar labu koku

nava grūti savu avi no vilka rīkles izpestīt, vēl daudz

vieglāka lieta un gatavais nieks tam Cilvēka dēlam mūs

paglābt no sirenieku niknuma, no vergos vešanas, no

dzīvu svilināšanas m visu citu gaužu bēdu, kas mierī-

giem ļautiņiem tautu laikos gan dažkārt virsū krīt! Un

tāpēc lūgsim žēlīgo Dievu, lai postītāju karogus aizgriež
no mums nost, tos slepkavniekus krievus atvaira, to

pulku ceļus slīkšņu purvos vada, un aptaisa no savas žēl-

sirdības kārtīm tik stipru ģelbēšanas sētu apkārt šai

mūsu draudzei un pilsētai, ka mēs varētum bez kādas

briesmas, bez sirds izsamisēšanas un lielu trīcēšanas,

joprojām savu Pestītāju teikdami un zemes valdīšanu

slavēdami, mierīgi dzīvot savu mīļo vidū, un ikviens sava

paša, ne svešniecības paspārnē.»

Draudze, uz ceļgaliem stāvēdama, lūdzās prāvestam
līdz; un lūdzot drebēja vecas un jaunas galvas, elsojot

noraustījās tam un citam kamieši, un sievietes jau vai-

manāja pilnā balsī. Bet atkal solos sēstoties un sākot

dziedāt kara bēdu dziesmu, acis no vaļā šķirtās grāma-
tas lappuses vēl biežāk sānis raudzījās, uz vaļā palikušo

logu un ezera pusi, no kura ziemeļmalas bija drīz gai-
dāms ienaidnieks.

Vēl priecinājis bēdu nomāktos ar ķēniņu, kurš gan

jau neatstāšot savu uzticīgo Vidzemi tās bēdās, bet jau
esot ņēmis sevim un karavīriem šurpu ceļu apakš kā-

jām, un steidzoties kā lauva, kad tas matījis savus bēr-



176

nus esam nelaimē, Gliks nokāpa no kanceles, iegāja
altārī un sataisījās sākt dievgaldnieku pieņemšanu. Un

tikko bija pienācis pie svētā vakariņa gribētāju rindas,
ārā piepeši kļuva sadzirdama pakavu klaboņa, un kara

ziņnesis aizdrāzās gar dievnamu uz pilsētas un stabu

tilta pusi kā viesuļvējš.

«Krievi nāk! Glābjaties, ļautiņi!» pie durvīm kāds

izmisis iekliedzās; un solos sēdētāji, grūstīdami viens

otru, aizbēga prom, dievgaldnieki skrēja tiem pakaļ. Un

dažos mirkļos tukšs palika dievanams, pie kura altāra

stāvēja Gliks savā talārā, dievmaizīšu trauciņu rokā un

pavisam sagurušu sirdi.

Pat vecais ķesteris Krauze to bija atstājis, un pērmin-
deri arī: baznīcas celiņa vidū gulēja nosviesti abi upur-

maki, un vecākajam bija salauzts kāts.

Prāvests aizvēra acis un dziļi nopūtās. Tad saņēmās
un gāja altārī, iebaudīja tur viens pats Kristus miesu

un asinis. Un lūdzot, iedomājot sievu un meitas, kuras

jau trešdien, maskaviešu bīdamās, bij aizgājušas dzīvot

cietoksnī, pamezdamas māju un tās galvu audzēknes

Martas ziņā, dvēsele Dieva vīram sametās sērīga, bet

reizē tik viegla, ka padzirdīs uz baznīcas kāpnēm zobena

žvadzēšanu un cieti spertus soļus, un domādams tur nā-

kam krievu zaldātus, Gliks mierīgs piecēlās un griezās

apkārt, lai aizsegtu ar sevi dievgalda traukus, un krūtīs,
ne mugurā saņemtu nāves dūrienu.

Nācējs nebij ģērbies krievu zaļajos, bet zilajos ķē-
niņa vīru svārkos, — vecais prāvesta draugs un jaunā
komandanta Tīla palīgs kapteinis Vulfs.

«Prāvest,» viņš sauca, durvīs stāvēdams: «Ko kavē-

jies? Krievi nāk šurp no Tirzas puses, pēc diendusas

laika būs klāt! Pēc stundas mēs sāksim nojaukt tiltu

un slēgsim civīlistiem pils vārtus.»

Un tūliņ pēc tam, pārlaidis skatu tukšajai baznīcai:

«Tavi baznīcēni ar bērniem, sivēniem un citu, bailēs

pa rokai gadījušos mantību jau skrien uz salu.»
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«Es eju,» Gliks sacīja, paņemdams biķeri vienā, diev-

maizīšu trauciņu otrā rokā. Tad, jau pie durvīm, kaut

ko atcerējās un aši noteica:

«Kaptein, man tomēr būs vēl jāaiziet uz māju, pa-

teikt Martai, lai ilgāk negaida un glābjas; tāpat vēl

jāpaņem šis tas.»

«Es jau tur nupat biju,» Vulfs pakāpās sānis, un prā-
vests ieraudzīja savu audzēkni: nobālusi un asarainām,

baiļu pilnām acīm, tā stāvēja pie kāpnēm, pašas drēbju

nastiņu vienā, Glika grāmatu un papīru nastu otrā pa-

dusē.

«Tas labi, meit,» Gliks mazliet atplauka; tad ātri no-

prasīja: «Lielās loksnes arī paņēmi līdzi, un svešo bī-

beli?»

«Jā,» Marta atteica drebošām lūpām, un brūnacainā,
tumšu cirtu apņemtā sejiņa savilkās raudās, skatoties

atpakaļ uz to pusi, kur, lazdu ceros slēpies, palika mā-

cītāja nams.

«Kas tev tik svarīgs tajos papīros?» Vulfs apvaicā-

jās, trijatā ejot gar sievu vaimanu un bērnu raudu pilnā
miesta malu un uz ezera salas tilta pusi.

«lesāku pārcelt svētos rakstus maskaviešu ļaužu mē-

lē,» prāvest pēc brītiņa atteica, kā vilcinādamies; un

kapteinis, tobrīd pirmais uz šaurās tekas, žigli apsviedās

apkārt:
«Atradis jauku laika kavēkli! Priekš kam tiem elku

kalpiem tavi svētie raksti?!»

«Cilvēki vien jau ir, lai arī lūdz Dievu pa citai modei,»

prāvests attaisnodamies runāja, un pirmais no trim

spēra kāju uz tilta.

Ap launaga laiku parādījās pakalnā, kas rietu pusē
aiz miesta, vispirmie krievu jātnieki: bārdaini, īsām

bisēm un gariem pīķiem bruņoti, un žiglos, mazos zirgos.
Izauļoja cauri pilsētiņai, sajāja barā pie garnizona no-

jauktā tilta gala, sāka skatīties pāri ezera šaurumam, uz

pils pusi. Falkoneta šāviens, šauts no tilta viņagala
torņa, nogāza no sedliem vienu kazāku; tie citi pajuka
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kur kurais, kā akmens sviediena iztraucēts zvirbuļu
bars. Par gabaliņu savaldīja sabiedētos kumeļus, pakra-

tīja dūres un pīķus uz cietokšņa pusi, jāja miestā atpa-

kaļ un tur sagrūdās ar jauniem simtiem, — tie plūda
klāt kā siseņi, atjādami no Sila kroga puses.

Augstā torņa augšas kanonieri bij pamanījuši pa sa-

viem šaujlogiem, ka tirgus laukumā liels zirgu bars, ku-

ra jātnieki skrien apkārtējos namos iekšā un ārā, lai-

kam laupa.

«Puiši, uzberiet ogles tur tiem ķiploku ēdējiem,» teica

kapteinis Vulfs, aiz kanonieriem stāvēdams.

Lielgabalnieki noliecās pie ieročiem, pagrieza mazu-

liet, notēmēja un piegrūda pie stobru acīm degļus. No-

dimda sala, nodunēja ezers, vecais pilskalns kapsētas
krastā meta atpakaļ dobju atbalsi. Laukuma vidū paju-
ka vīru un zirgu ņudzeklis: no mājām izbira simti divi

kazāku, izklupa ķert kumeļus, lēca sēdlos un jāja projām,
un gar namiem lēkšodami, meta uguni jumtos, — pēc

pāris minūtēm pilsēta dega desmit vietās.

Pēc pusstundas tā bija milzīgs sārts, no kura gau-

dodamas šāvās augšup liesmu mēles un dūmu mutuļi,
kuros pagaisa saules vaigs. Kā pret debesīm pacelta

lāpa, dega savrup celtā baznīca, un viņas tornis pie-

peši bij sācis pats sevi un savu pilsētu apzvanīt, jo
zvana balss vaimanāja cauri uguns krākšanai; un arī-

dzan vēl tad, kad virs ezera sanākuši dūmu kalni bij

aizseguši pils garnizonam un pie tā sabēgušo bēdu

ļaužu acīm viņu pilsētas bojā iešanu.

Tikai ap saulrieta laiku saplaka vislielā uguns, zva-

nam vēl nodimdot, sagāzās dievnama tornis; rēnāks

palika dūmu gaiss, un pa labi un kreisi no pils salas

tapa caur dūmakām saskatāmi ezera krasti.

Miesta drupas zilgani kūpēja, un no tām nāca pāri
ūdens šaurumam kodīgs tvans un sūra svelme. Pa

kreisi, aiz tās vietas, kur vēl nesen bija lazdu puduros

slēpies mācītāja nams, bij apmetušies baškiru pulki un,
uzcēluši savas voiloka teltis, sēdēja ap vakariņu vārī-

šanai sakurtām neskaitāmām ugunīm. Pinkainie mazie
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rumaki ganījās palaisti ezermalas pļavā, laiku pa laikam

sazviegdamies ar kazāku zirgiem Rēbindera lankā, aiz

pilsētiņas kūpošajiem gruvešiem. No sārtiem atlidoja

pāri ezeram baškiru ganu stabules pūsta meldija, vien-

muļīga un sēra, kā niedru žūžošana ap stepju ezeriem.

Pa labi, teiku ķēniņa pilskalnā, rīkojās lāpstu vīri sa-

pieri, lādējās krievu kanonieri, palīdzēdami zirgiem vilkt

augšā lielgabalus; un kapteinis Vulfs, no savas augšas
to redzēdams, sakoda zobus zem sarkanajām ūsām, jo

jauda, ka pilskalnā stādītās baterijas stobriem katrs

kakts salas cietoksnī sasniedzams.

Kapsētas pussalā bija manāma daudzu tūkstošu balsu

rūkoņa un sārtu guņu margošana, un no ezera malā iz-

likto sargu tērpiem un to vīru ieročiem manāms, ka tur

apmeties kājnieku spēks.
Aiz aplencēju armijas gunskuriem, un visās debess

malās, paskatoties pret vakariem, lūkojoties uz dienvi-

diem, paveroties uz rītiem, vai pāri ezeram uz ziemeļ-
malu, it visur kāpa zvaigžņotajās augusta nakts debe-

sīs tuvu un tālu ugunsgrēku blāzmas atspīdums. Un līdz

jaunai dienai un viņas saules lēktam, ap ezera salu un

tās pili bija trim kārtām uguns josta:

Cietokšņa aplencēju sārtu gunis krasta pakalnos un

pļavās, dzelmē to atmirdzuma drebējums, un sarkans

gaismas loks virs melnajiem apvāršņa mežu galiem.

Sākoties krievu iebrukumam Vidzemē, Alūksnes pils
komandants bij sadomājis sūtīt lieko labību projām uz

Cēsīm, un tās vešanai norīkoti divi simti šķūtnieku. No

Kraukļu mājām aizbrauca kalps Klāvs, pamezdams sētā

un karstumos nedēļnieci sievu, un Matīss brauca līdz, jo
tēvs par zirgiem bēdājās, tik to vien runādams, ka vaidu

laikos zirdziņš esot zemniekam par visu citu svarīgāka
manta, un tālab gan no paša rokām, vai jele acīm laukā

nelaižams.

Aizbrauca ceturtdien, teicās būt mājās pēc nedēļas;
bet jau svētdienas vakarā no Kraukļiem veroties uz pil-
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sētiņas pusi, bezgala sārts un savāds šķita tur topam

vakara saules mirdzējums, un mākulis virs tās dīvaini

kustējās, arvienu lielāks auga.

Kalps Andrejs, pēc tā laiku vērodams, jau nopriecā-

jās, ka rīt šie abi ar saimnieku tikšot gan pāri pusei ar

rudzu lauka pļaušanu; bet Krauklis, ilgi skatījies, no-

ņēma cepuri un ievaidēdamies ap to salika trīsēt iesāku-

šās rokas:

«Puis', tā nava vakara blāzma: tur krievi miestu de-

dzina.»

Tad saņēmās, pat it kā jaunāks palika un, licis atkal

galvā cepuri, iesāka žigli rīkot mājas ļaudis, — sievietes

vaimanāja un jau bija gatavas tāpat tukšam rokām

skriet uz silu.

Visupirms aiztrenca vaļinieci Līzi uz ganiem, lai lopu
baru griež jau laikus prom uz meža pļavas pusi. Tad

sajūdza abus vēl sētā palikušos zirgus, bēro un dūkano,
un līdz pusnaktij, kas nāca visa sarkana, aizveda sila

sētā septiņus mantu vezumus. Turpat aizdzina arī māju

kustoņus; un govis valdīt, aitas pieskatīt palika suns,

saimniece, tovasar sirgdama ar kāju vainu, un četri An-

dreja bērni, vilku atgaiņāšanai saņēmušies spriguļus.
Pats saimnieks ar visiem pārējiem mājiniekiem un

zirgiem aizskrēja glābt nopļautos rudzus: kūļa vārpu ga-
lu iegrūda maisā, berza rokām, mina kājām, lai graudi

birst; tad svieda to kūli projām un grāba citu. Strā-

dāja šņākdami; un tik ar rīta gaismas svīdumu, kad jau

bij aizsiets sestais divpūru maiss, vīri varēja noņemt ce-

pures un pirmo reizi noraust sviedrus, ko bija svīduši

jau kopš vakara blāzmas.

«Lai paldies Dieviņam,» Andrejs noteica, elpu atņem-
dams: «Nu jele nebūsim gluži bez maizes, ja arī ziemu

mežā jādzīvo.»
Krauklis tik nopūtās, bēdīgām acīm vērodams vēl ne-

pļauto lauka galu, kur stiebru siena bija krūšmēra aug-

stumā. Tad pameta acis uz māju pusi, satrūkās un no-

bālēja viss, bet rokās uz mirkli atgriezās vīra gadu
spēks, kā auzu tarbu sviežot ratos tikko sieto maisu:
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«Vai die, — krievi nupat pie mājām!»
Līze atsēdās rugājos; Mārai mute pavērās baiļu brē-

cienam, bet vīrs vēl paguva tai aizgrūst priekšā plauk-

stu:

«Trakā! Vai gribi, lai tūliņ jāj šurpu?»

«Ļautiņi, nu tik mudīgi uz silu!» Līze beidzot atguva

elpu, šāvās augšā un sāka skriet. Ganu Janka ar Andre-

jiem lēkšoja tai nopakaļ, šad un tad stiepienā pasviežot

galvu atpakaļ, lai pablenstu, vai krievi nelaiž pakaļ. Vīri

tecēja līdzi vezumiem, grožu galiem sisdami zirgus, un

bērītis ar dūkano stiepās ko jaudāja. Un visi apstājās

atvilkt dvašu meža malā, kad zirgus un labības vezumus

jau bija aizseguši pirmie alkšņu ceri.

«Dievs Tēvs, nupat gan tā kā būtu glābti,» Līze atel-

sa, pārmezdama krustu, un Andrejs noteica:

«Labi vēl, ka tas vecais lauka ozols: aiz tik kupla un

zema koka rudzu druvu no sētas gandrīz nevar pārre-
dzēt.»

Ganu Janka paglūnēja caur alksnāju uz māju pusi,

izšņauca degunu un, pagriezies atpakaļ, vēstīja:

«Nupat divi ieskrēja klētī, un kādi trīs piestāja pie
istabas.»

Māra piepeši iepleta acis, saķēra galvu, teica izmisušā

balsī:

«Ak, Kungs un Laima — ar to lielo steigu Edi un tās

puisīti gluži piemirsām!»

Andrejs apjucis noplātīja rokas, saimniekam norau-

stījās vaigs:

«Dēls, Dieviņa un Klāva priekšā nu gan mēs esam lieli

grēcinieki.»

Edei bija grūti nācis pasaulē tās pirmdzimtais, un

Klāvam šķūtīs aizbraucot, vājniecei palicis vēl ļaunāk,
lai gan saimniece ar Māru to apkopa kā prazdamas; un

arī Līze, Edei esot nesamaņā un bērnam sākot raudot,
skrēja mainīt autiņus un likt mātei pie krūts tās puisīti,
vai nakts vai diena.
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Klāvieni te māca karstums, te saldēja nikns drudzis;

diendusas laikā bieži sanāca ap nedēļnieces cisām spal-
vaini sumpurņi, kam bija smirdoša un karsta dvaša.

Klakšinādami sarkanās, riebīgi garās mēles, tie spiedās

tuvāk, plēsīgām acīm skatīdamies Edes puisēnā; un mā-

tei sākot kliegt, lai glābj, vaļiniecei vai Andrejienei pie-
tekot pie gultas, tie mošķi pazuda, bet pēc brītiņa nāca

citi, zaļgani slīkoņi, sapuvušām sejām, un stiepa savas

trūdu rokas pēc Jānīša. Un tik vien bij miera, kā agra

rīta stundās, kad slimnieci apņēma dziļš un skaidrs

miegs, bez sapņiem un bez rēgu.

Svētdienas vakarā Ede bija gan jutusi ap sevi saimes

istabā kādu kņadu, bažīgas balsis un steidzīgus soļus.
Un tāda kā Līzes balss bija vēl teikusi pie auss, lai ne-

bēdājoties : Jānīti un tā māti aizvedīšot vēlāk, pēc man-

tu vezumiem.

Tad bija nākuši tie paši vecie nakšu biedi, un puisēns
arī bijis nemierīgs, jo bieži raudādams. Tak sācis zīst

un beidzot iemidzis; un viņa mātei izlicies, it kā Klāvs

jau atbraucis no Cēsīm, nāk iekšā istabā, pa gabalu jau
vērdamies sievā un dēlā smaidu pilnām acīm, jocīgi ku-

stinādams pakuplās un gaišās ūsas.

Ede pasmaidīja vīram pretī, atvēra acis un ierau-

dzīja sanākam iekšā bārdainus vīrus, garos svārkos

Un pie jostām piekārtiem līkiem zobeniem. Tie sāka

vandīties pa lādēm, tīnēm, citu saimes ļaužu cisām, bet

viens pat pakāpās uz mūrīša, lai izčamdītu krāsns augšu.

Plati plestām acīm viņa skatījās svešajos un gribēja

jau kliegt, lai dzird pagalmā sievas, lai skrien dot ziņu
vīriem tīrumā, ka mājā sanākuši zagļi. Tad atcerējās,
ka puisēns tai blakus tik nesen sācis dusēt, un baiļu brē-

ciens pamira uz lūpām.

Viens no svešajiem patlaban pienāca pie gultas, ierau-

dzīja jauno gulētāju un viņam jautri iegailējās acis.

Pagriezies kaut ko teica pārējiem; tie norēcās un

nāca klāt, bet pirmais draudoši pažvadzināja zobenu, un

viņi rūkdami atvilkās atpakaļ.
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Stingdama izbailēs, slimniece spieda sev klāt savu pui-

sēnu. Svešais no jauna noliecās pār viņu, smīnēdams

norāva segu, taisīdamies kāpt gultā, un pēkšņi satrūkās,

pamanījis, ka viņa priekšā nedēļnieces cisas.

Nospļāvās, grūda niknu lāstu; puisītis pamodās un sā-

ka brēkt. Spalvaina roka sagrāba viņu aiz kājas, izrāva

no mātes rokām un trieca ar visu spēku prom. Sirdij

stājoties, Ede dzirdēja no krāsns puses smagu atsišanos

un rupjus smieklus, kādus tās murgos bija smējuši sum-

purņi.
Tad visu aizsedza nesamaņas melnums, un slimniece

nepamodās arī vēl tad, kad noklaudzēja durvis, pagalmā

iedimdējās un rima rumaku kāju dipoņa, bet klona vidū

sagāztajos* gultu salmos sāka ložņāt dūmu strūkliņas, un

tām pazagšus pakaļ pirmās liesmu mēles.

Krauklis no meža malas stīvi skatījās, kā uguns klēp-

jiem sitas cauri viņa māju jumtiem. Un neraudāja,
nedz vaidēja, tik smagi dvašodams un dūrēs sažņaudzi jis
vecās rokas, un nevarēja acu vērst.

«Gan ķēniņš ar Jāni atmaksās tiem slepkavniekiem
manu sviedru sūrumu,» viņš dobji noteica, kad pēc
istabas un klēts bija sabrukusi arī rija, un tanī vietā,
kur vēl šorīt bija kūtis, tik zili kūpošs sārts.

Tad cēlās, ņēma grožus un sāka tālāk vadīt dūkano,
un saime raudādama gāja pakaļ savam saimniekam uz

meža sētu. —

Nerunāja visu dienu ne vārda, nokāris sirmo galvu,
it kā skatīdamies sūnās. Un cēlās līdz ar vakarblāzmu,

sajoza ciešāk siksnu, paņēma vienroci un grābeklīti, tei-

ca kalpam:

«Andrej, iesim uz lauku. Jābeidz pļaut.»
Māra vaimanāja, ka vīri gribot tīšu prātu krieviem

acīs, nāvei rīklē skriet, un kalps sāka stomīties. Tad

paskatījās vecajā saimniekā, pavērās saimniecē, kas

elsodama sēdēja uz būdas sliekšņa, un gāja līdz.
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Klusēdami tie pļāva visu nakti, līdz sāka gaisma svīst

un Andrejs ieminējās par mežā iešanu:

«Saimniek, pa dienu nevar rādīties uz lauka. Tie suņi

tagad jādelē pa malu malām.»

Krauklis, kā nedzirdējis, dzina tālāk savu baru; un

kalps, bažīgi paskatījies apkārt, paklausījies, kā liel-

gabali dun uz ezera pils pusi, nopūtās, atkal sāka pļaut.
Saule jau bija virs meža, kad kalpa vīrs atkal lūkoja

iesākt runāt par miera mešanu:

«Nudie, tēv, nebūs labi! Sirds nojauž nelaimi. lesim

nu projām, beigsim citu nakt.»

Krauklis atkal neatbildēja, un vienrocis tam atvēzās

un krita rāmos un slaidos cirtienos, — tepat piecdesmit

gadu jau bija paradusi pļaut viņa roka. Tik acis drūmi

pablenda uz kalpa pusi, bargi saraucās sirmie uzaci.

Andrejs nu mēģināja izgudrēm, ar līkumu un runāša-

nu, ka vajadzētu aiziet nu līdz mājām un palūkot, vai

tiešām viss sadedzis. Bet Krauklis nomanīja viltību un

skarbi atteica pār plecu:
«Ka dega, to mēs visi vakar redzējām. Ko tur iet

lūkot?»

Un tad, pēc brītiņa:
«Pabeigsim pļaut, varēs jau aiziet. Kas nebūs dedzis,

nekur nepaliks. Bet tagad pļauj un turi muti. Pats re-

dzi: sāk jau birt.»

Kalps nopūtās un pļāva, šad un tad paceldams galvu»

lūkojās gan uz olnīcas, gan sila pusi, bailīgi ausījās. Tad

nometa vienroci, aizsvieda grābeklīti un laida prom uz

mežu:

«Saimniek, nupat ir klāt!»

Krauklis satrūkās, paskatījās, bet vēl nekā nejauda.

Andrejs jau bija gabalā.
«Mānās vien, pagāns,» saimnieks sirdīgi nospļāvās,

un gribēja sākt jaunu baru. Tad sarāvās no jauna un

no tiesas, ganību pusē jauzdams pakavu klaboņu.
Aizlīda aiz stata, paglūnēja uz klaboņas pusi: no mui-

žas puses laida slaidos rikšos un gar sētu, uz lauka pusi,
divi jātnieki.
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Vecais vīrs smagi atvilka dvašu, pameta skatu uz sila

malu, — nē, līdz turienei to neaiznesīs jau pastīvās kā-

jas; statā līst arī nevar, — tā augumam tās stats par

mazu: kūļiem kustoties vai pajūkot, redzēs iztālēm, da-

būs rokā tā kā tā.

Pavērās vēl nenopļautajos rudzos, — tie tebija sevišķi

brangi auguši, — un pieliecies, vienroci rokā, ielīda stieb-

ros, pieplaka pie zemes, soļi seši no malas.

Kazaki nebija tā pamanījuši, jo zirgiem gaita ašāka

netapa. Vīri kaut ko trieca, smējās un jaunākais rādīja
otram ar nagaiku uz pļautā lauka gala pusi. Pielēkšoja
tam klāt un, tāpat sedlos palikdami, iesāka vārpām barot

kumeļus.
Tieši aiz tā stata, aiz kura tikko bija slēpies vecais

pļāvējs, nu svešos vērodams:

«Sātani, tak jau drīz jās projām, varēšu beigt,» viņš
domāja: «citādi izbirs vai pūrs graudu.» Un tas bij

tiesa, — pūta stiprs un sauss, un silts vējš, un rudzu ro-

gas sanēdamas sitās Krauklim sejā; viens un otrs

grauds ieķērās baltajos matos, noritēja aiz sasvīdušā

kakla, palika spalvainajā azotē.

Tak svešie nejāja, kaut ko buldurēdami savā valodā.

Tad nesteigdamies nokāpa no kumeļiem, samēja zemē

pīķus, paostīja gaisu, kā vērodami vēju, un gāja klāt

rudzu sienai, kaut ko meklēdami pa plato un noskrandu-

šo bikšu kabatām. Un plūkuši pa stiebru saujai, notu-

pās turpat, sāka guni šķilt.
Krauklis noprata, ka svešie taisās dedzināt viņa dru-

vu, un krūtīs tam sāka vārīties briesmīgs naids. Tas

auga augdams, tumšs, traks un nevaldāms, un vecais

saimnieks juta, ka dusmas vai nu tūliņ lauzīsies uz āru,
vai turpat plīsīs sirds.

Neap jauzdams īsti vairs ko dara, viņš sāka līst uz

malu un lauka dedzinātājiem sānos. Vējš tā žūžoja
stiebros, ka nedzirdama bija un palika viņu šalkšana zem

Kraukļa rokām, ceļgaliem un basām kājām. — Un vien-

roča, ko roka vilka līdz.
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Līdz krieviem vairs bija tik pāris soļu. Abi kazāki

tupēja uz ceļgaliem, salikuši kopā bārdas, šķīla un lādē-

jās, jo vējš nopūta pirmās dzirkstis. Tad beidzot vie-

nam bija paveicies, un sprēgādama iesāka gaiši degt ru-

dzu sauja viņa rokā. Aši piecēlies, pagriezis pret Krauk-

li plato muguru, kazāks pasvieda liesmas vējam līdzi,

un, aši augdamas, tās jautri ierūcās un aizskrēja ar vē-

ju līdz pa nobriedušo lauku.

Vīrs iesmējās, tad pēkšņi sagrīļojās un paklupa, jo
Krauklis tam no mugurpuses bija iecirtis kaklā savu

vienroci.

«Velna vaisla, tu vakar nodedzināji man mājas! Šo-

dien nāksi vēl druvu dedzināt?!»

Otrs kazāks šāvās stāvus un acīs viņam iedrebējās

baiļu niknums: aiz kritušā drauga bija pēkšņi izniris

no rudzu lauka sirms un liels vīrs, pakulu kreklā un zvē-

rošām acīm, un jaunam cirtienam atvēztu, jau asiņainu
un savādu izkapti.

Cirst paradusi roka grāba pēc zobena, izrāva to, —

zemnieks un kazāks abi cirta reizē.

Reizē un turpat pakrita.

Kraukļu Jānim ar viņa sešiem traucoties uz austru-

miem un jājot visvairāk pa meža pļavu tekām, no ienaid-

nieku aizņemtajiem ceļiem vairoties, aiz Tirzas pagadījās

sastapt Alsviķu bēgļu pulciņu. Tie pateica, ka alūksnieši

paspējuši sabēgt pilī, ko krievi tagad turot apsēstu un

lūkojot ar lielgabaliem sašaudīt. Miesta vairs neesot,
tik gruveši un pelni, un tāpat tanīs valstīs, kas ap ezeru,

viss izdedzināts klaji.

Kaprālim sāka krūtīs strīdēties divas varas. Tā vie-

na, sirds balss, skubināja auļot līdz ezeram, ar zobenu

rokā lauzt sev ceļu caur aplencēju nometni un jāšus pār-
peldēt ūdens šaurumu, tikt pilī, paglābt līgavu; otra

bij asins balss, rāja pirmo un lika degt jaunā dragūna
sirdij neredzamā ugunī, iedomājot tuviniekus un tēva

mājas.
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Ilgi tās cīnījās; acu priekšā te parādījās Martas sarau-

dātā seja, te asarains un bēdīgs dēlā vērās mātes vaigs.
Tad asiņu balss guva virsroku, un ticis iepretim ezeram,

Kraukļu Jānis aizlēkšoja ar saviem jātniekiem tam ga-

rām, lai gan sirds smeldza: likās, it kā kāds sauktu nā-

ves bailēs viņu atpakaļ.
Ar Raudu un tiem citiem vecāku sētā sajājot, un rodot

tās vietā tik nesen degušas ogles un vēl pasiltus pelnus,
kurus dzenāja pasauss rīta vējš, kaprālim apbira asaras

un zobena spals dedzināja delnu, saukdams kaut, trakot,
liet postītāju asinis. Un pamanījis pusnopļautā rudzu

laukā divus kara kumeļus un krievu pīķus, dragūns lai-

da turp rumaku un atrada tēvu ežas malā, pušu pārcir-
stām krūtīm, vidū starp abiem vecā Kraukļa nopļauta-
jiem kazākiem un pirms tiem pļautiem rudzu kūļiem.

Nolēca no zirga, noliecās pie mirēja, un tēva sirds sa-

juta dēla tuvumu. Krauklis sakustējās, briesmīgā un

jau apkaltusē brūce sāka no jauna asiņot; un kaut gan

cieti vērti bija un palika acu plakstiņi, vaicājienam vēr-

damās nodrebēja lūpas:

«Dēls —»

«Jā, tēt, tas es,» kaprālis dobji izgrūda, it kā ar aiz-

smakušu kaklu; tad sakoda zobus, noplēsa sava krekla

malai platu strēmeli un lūkoja ar viņu pārsiet tēva ievai-

nojumu.

«Es domāju, jūs visi būsiet sveiki paglābušies silā.»

«Gribēju — nopļaut rudzus — neļāva pabeigt — Die-

va prāts un sirenieka zobins,» tēvs čukstēja, un pēc brī-

tiņa tikpat klusi:

«Dēls, gribas — dzert.»

Rauda, pa tam atjājis ar citiem, lēkšos aiztrenca ku-

meļu uz akas pusi.

Padzirdīts no jātnieku pudeles, Krauklis mazuliet at-

žirga un pastāstīja, kur māte un saimes ļaudis. Un

vīri jāja turp, vesdami veco Kraukli starp abiem kazā-

ku zirgiem sietās nestuvēs.
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Tur, sila būdā, kur priekš daudziem gadiem, Krauk-

lim tiesājoties ar kungiem un aizejot pār jūru, meklēt

ķēniņa taisnību, tā bērniem un sievai bij bijis no vil-

kiem, vilkačiem un muižas ļaudīm patvērums, nu gulēja

viņš pats, liels, sirms un bāls; un murgoja par Matīsu

un Jāni, un jauno ķēniņu. Tad sāka rīkot puišus, meitas

rāt un posās celties sēdus, meklēja gar sienu vienroci,
traucās prom uz lauku, un viņa jaunākais tikai ar mo-

kām varēja veco savaldīt.

Ar novakara nākšanu palika rāmāks, sāka gurt, ar

pūlēm un jau smagi vilka dvašu, kā ņemdams elpu tālam

gājumam. Vairs nerunāja, nepavēra acu, nelūkoja slie-

ties sēdus; tikai lielās veca zemnieka rokas, uz segas sa-

liktas, vēl šad un tad kustējās, te sažņaudzoties ciet, te

paveroties milzīgajām delnām, it kā mirējs vēl justu
rokās graudus un lūkotu tos sēt, kā pussimtu gadu bij

sējis savos laukos un līdumos. Un māte, klusi raudāda-

ma, sēdēja pie cisu galvgaļa, dēls blakus tām, un sētas

suns bēdīgs tupēja kājgalī, purnu uzlicis skuju cisām.

Krāsns stūrī iesprausts gurdi dega skals.

Saimes ļaudis bij laukā, savrup tiem sakurts uguns-

kurs, un Jāņa dragūniem otrs turpat blakus. Un neviens

nepārmija vārdu; lēni, ar rūsas blāzmošanu nāca augu-

sta nakts. Tā bij ar dienas bula laika atstātām dū-

makām, un migla, kas cēlās no avotiņa gravas, lēni kāpa

pa kraujas tecinu augšup, kā balta milzu sieva; un tai

pie būdas vaļējām durvīm pienākot, dēlam nodrebināja
kamiesi pēkšņs saltums, mātei sagura sirds, bet vecais

suns nikni ierūcās, saboza spalvu un bailīgs palīda zem

vājinieka cisām.

Krauklis sakustējās, pacēla galvu, pavērās uz durvju

pusi un iepleta acis, seja tam tapa gaiša.

«Ak, tu tā esi, Baltā māt?» viņš klusi ierunājās. «La-

bi, es jau eju.» Un lūkoja savilkt ceļus, it kā grasī tos

celt kājas pāri cisu malai. Tak atlaidās atpakaļ galva,
augums atkrita pakaļ tai. Un spēji noplīvoja skala

uguns liesma, tad plaka, it kā taisīdamās arī dzist.
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Jānis aizspieda tēvam acis, izgāja no būdas un izslau-

cīja savas, tās paceldams pret zvaigžņu bariem, kuri

margoja virs priežu cekuliem. Un sirdij sajūtot vēl tē-

va moku smeldzi, sākumā nedroši, tad jau spēcīgāk sāka

saukt viņu projām otrā balss.

Māra ar Līzi sagāja istabiņā, sākdamas sildīt ūdeni

un taisīdamās miroņa mazgāšanai. Dragūni saskatījās,
Rauda gāja un avotiņa lejas malā izraudzīja kapa vietu,

pasauca ganu Janku atnest lāpstu.
Trīsi jātnieki raka pārmīšus, jo otras nebij. Toties

Kraukļu māju bēgļi bij paņēmuši līdzi visus četrus cirv-

jus, un Jānis ar trim citiem gāja lūkot paresnāku prie-
di, lai tēvam no tās tiktu pa augumam pataisīts mūža

nams.

To dobjot no priedes resgaļa un ausmai jau iesākot

degt virs meža galiem, ieradās Matīss, bez ratiem, sir-

mītī sēdēdams un ilksi pār plecu. Paraudājis pie ci-

sām, kurās gulēja tēvs, jau saģērbts miroņdrānās, vecā-

kais brālis izstāstīja jaunajam un kalpa vīram, kā šķūt-
niekiem gājis:

Aiz Dzērbenes šiem ceļā aizjājis priekšā varens krie-

vu bars un vezumnieki bēguši kur kurais, tak daudzi no-

kauti turpat. Matīss izrāvis sirmi no ilksīm, uzklupis
mugurā un, ilksi griezdams ap galvu, izsities cauri,
ticis mežā.

Kur palicis Klāvs un kur melnis, tā nezinot. —

Klausoties brāļa stāstā, Jāni visu bija ņēmusi savā

varā tā sirds balss. Un kad jau aizbērts tēva kaps un

pie tā noskaitīta tēvareize, kaprālis nobučoja mātei roku,
iedeva brālim muti un savas pistoles, ko māti aiztāvēt,

uzkāpa kumeļā, vēl citi seši arī bija tūdaļ sedlos. Un

dragūnu pulciņš pa sila ceļiem aizrikšoja uz rietumiem,

kurp izmisis un asarains tos sauca Martas vaigs.

«Mani kungi, varu jums paziņot krievu parlamentāra
noteikumus, — sargi to vīru nupat aizveda līdz viņa
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laivai,» Alūksnes komandants iesāka, pievēris sapampu-

šos, granātas eksplozijā apsvilušos plakstiņus, un virs-

niekiem, birģermeistaram un prāvestam gaidās sastin-

garūpju un guruma māktās sejas. «Krievi ar mieru ļaut
garnizonam brīvu ceļu uz Rīgu, ar rokas ieročiem, karo-

giem, piederīgiem un mūziku. Lielgabali paliek šepat,
bet pilsoņi var darīt, kā tiem labāk liekas: aiziet kopā
ar mūsu karaspēku, vai arī atgriezties pilsētā, pie kam

krievi tad tiem apsola dzīvības, goda un mantības dro-

šību.»

Majors apstājās, ar mokām pavērās birģermeistarā,
bet sāpošie plakstiņi tūdaļ sarāvās ciet.

«Nu, Glazenap, ko darīs pilsoņi?»
Birģermeistars, mazs un pēc dabas lēnīgs vīrs, neva-

rīgi iepleta rokas.

«Ja jau krievu vārdam varētu ticēt, viss vairums pa-

liktu, lai gan nevienam pašam vairs nava pajumtes, tā-

pat, kā edz še, prāvesta tēvam ar\»

«Dievs mūs visus šoreiz vienādi piemeklējis,» Gliks

nopūtās. «Par to aiziešanu vai neaiziešanu es domāju,
ka galu galā paliks visi, jo katram mīļš tā nams, un arī

tad, ja nama vietā palikuši tikai pelni.»
«Prāvests tā tad paliek?» majors paskarbi prasīja,

un Gliks saslēja sirmo galvu.
«Es būtu nekam nederīgs gans, ja pamestu šeit savu

draudzi viņas bēdās.» Tad, klusāk jau un sērīgāk:
«Tak par to arī, kā familijas tēvs, raizējos: turēs ap-

solīto, vai arīdzan neturēs?»

«Atkal bija smags klusums, un majors, jauzdams
mēmu pārmetumu savu virsnieku klusuciešanā, pagrie-
zās nu pret tiem, it kā vērdamies viņos neredzošām acīm,

un lūkodams rast taisnības iemeslu padošanās sarunām:

«Cietoksnis tā sašauts, maskaviešiem pret mums tik

lieli spēki un stobri, ka ceru, mēs nepaliksim Dieva

priekšā grēcinieki un viņa majestātes priekšā gļēvuļi
un nelgas, pieņemdami šo akordu un izbeigdami tālāku

pils aizstāvēšanu, kas tik un tā var vilkties ne ilgāk par
diennakti. Vakar mēs vēl puslīdz viegli gremdējām vai
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dzinām atpakaļ to plostus; šorīt tie krievu plosti bezmaz

jau tika līdz salai, aizpildīdami tepat visu ezera šauru-

mu. Mūsu cīniņam, ja to turpinām, gals drīz būs tā kā

tā, pienāks reizē ar mūsu galu, un arī sieviešu un bērnu

apkaušanu šturmja niknumā, vai to krišanu maskaviešu

gūstā, kas dažkārt gan par pašu nāvi rūgtāka.»

Virsnieki joprojām klusēja, skatīdamies kapteinī Vul-

fā, kam seja bija gandrīz tikpat pelnpelēka, kā pulvera
dūmiem nokvēpušais tā ievainotās galvas apsējums.

Vulfs lēni pacēla aptīto galvu.

«Komandanta kungs nupat runāja par sieviešu un

bērnu dzīvībām, kuras aiziešot bojā, ja mēs nepacelšot
padošanās karogu. Pieņemsim, ka tas tā, un ka krievi

šoreiz patiesi turēs vārdu, ko agrāk pret mums ietās

karagaitās gan tik daudz reižu lauzuši. Bet, rūpēdamies

par saviem piederīgiem—» kapteiņa balsī ieskanējās sar-

kasma dzēlīgums, un visi saprata, ka tos vārdus tas tē-

mējis tieši uz komandanta jauno sievu un Vasaras svēt-

kos tai atskrējušo puisēnu, «— un tāpat Alūksnes pilso-

ņiem, mēs sākam piemirst pašu galveno.»

Vulfs apklusa, it kā sagaidīdams, ka ziņa sākto pa-

beigs citi.

Komandants pakodīja apsvilušos ūsgalus, un virsnie-

kiem un pilsoņu pārstāvjiem likās, ka sarkanāki tapuši
tam vaigu gali.

«Turpiniet vien, kaptein,» viņš dobji sacīja, izlikda-

mies mierīgs, pat nepavērdams iekaisušās acis. «Mēs

klausāmies un teiksim savu lēmumu pēc tam.»

«Mani kungi,» Vulfs rāmi un reizē cieti teica, «pats

galvenais taču ir un joprojām paliek mums uzticētais

viņa majestātes cietoksnis.»

Komandants labu laiciņu klusēja, tik cieši sakodis zo-

bus, ka seja tam sametās gandrīz četrstūraina, izspīlē-

joties žokļu muskuļiem.
«Kā manam palīgam, jums, kaptein Vulf, būs labi zi-

nāms, cik mazs mums palicis jau vīru spēks,» viņš bei-

dzot ierunājās.



192

«Jā, komandanta kungs,» Vulfs atteica: «no trīs sim-

tiem latviešu zemnieku miliču un Šites pulka rotas mums

ierindā vairs tik nepilni divi simti; no kanonieriem arī

kritusi vai ievainotā lielā puse; vairums lielgabalu ne-

jaudā šaut, jo sasprāguši vai sašaudīti to stobri.»

«Nu, redziet paši,» komandants nicīgi un reizē it kā

mierinādams vēra sakaltušās lūpas: «domāt par tālāku

pretošanos naidniekam nav iespējams un Alūksnes pils

jāatdod, lai gankapitulācija jums un arīdzan man liekas

karavīra godam smaga lieta.»

«Tālāk pretoties nav iespējams, tas tiešām patiess

vārds,» Vulfs piekrita, «bet tālab vien mums cietoksnis

nav jāatdod.»
Komandants brīnodamies sacēla deguma čūlām klātos

uzačus:

«Kaptein, nu es jūs nesaprotu.»
«Komandanta kungs, lieta taču tik vienkārša: ja

mums vairs nav tik daudz veselu lielgabalu, nedz bom-

bardieru, kas jaudātu gāzt krieviem pretim īstu uguni,
tad pulvera mums vēl ir gana, un pietiks pils uzspridzi-

nāšanai, lai maskaviešiem tiek tikai tās drupas.»
Birģermeistars ievaidējās, saķerdams galvu rokām;

Gliks smagi nopūtās, paceldams acis pretī griestiem un

viņu velves aizsegtajām debesīm; virsnieki saskatījās
klusu ciezdami, un viens un otrs pašūpoja galvu; tik

jaunākajam starp tiem, virsnieka vietniekam Gotšli-

cham, tievam puisim ar bakrētainu seju, iezibējās acis

kā vistu vanagam.

«Kapteiņa kungs, jel nerunājiet tādas briesmas,» bir-

ģermeistars atguva valodu. «Tāds nodoms, nerunājot

jau nemaz par smago pašnāvības grēku, nozīmētu at-

ņemt ķēniņam tūkstots uzticamu pavalstnieku dzīvības.»

«Šis tūkstots viņa majestātei ir zudis tā kā tā,» Vulfs

atteica, joprojām rāms un bāls, bet balsī tam skanēja
tēraudcietums, «tak tieši no šejienes ieies debesmājok-

ļos. Dzīviem dodoties krievu rokās, tiem virson semes

vēl būs elles mocības jāizcieš. Jo ticu tam un citam, bet

moskovitu dotam vārdam neticu.»
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Komandants bija klusējis, mazuliet sadugušiem pie-*
ciem un nokārtu galvu, un tagad saslējās; drusciņ pavē-
rās sapampušie plakstiņi, un zem tiem iegailējās ciešas

apņemšanās spīts.
«Mani kungi,» viņš teica, pieceldamies par zīmi, ka

saaicinātie var iet, «es jums visiem sirsnīgi pateicos un

lemšu tā, kā man teiks un ļaus kristīga cilvēka un ķēniņa
pavalstnieka sirdsapziņa.»

«Un tā saka?» kapteinis prasīja, stāvēdams koman-

danta priekšā godbijīga apakšnieka un reizē izaicinātāja
pozā.

Komandants spēra ašu soli uz tā pusi, bet savaldījās
un pateica īsi:

«Tā saka, ka ambicijas vien labad nevar grūst nāvē

tūkstoti nevainīgu cilvēku.»

Un leitnantam Budenbrokam, kurš turējās majora
tuvumā:

«Ņemiet taurinieku, laivu un baltu karogu, un brauciet

manā vārdā pāri šaurumam pie ģenerāļaVoltina, sīki no-

runāt cietokšņa padošanās nosacījumus.»

Leitnants salutēja, apgriezās un gāja, un pilsoņi un

pārējie virsnieki pakaļ.
Vulfs kāpa citiem nopakaļ, un apakšā, pie pils pagalma

durvīm, tā priekšā nostājās Gotšlichs, ar ciešu apņem-

šanos slimības sakropļotajā sejā.

«Kapteiņa kungs, ja jums būtu vajadzīgs uz visu ga-
tavs ķēniņa karavīrs un uzticama roka, kas prastu mest

degli pulvera pagrabā—»

Vulfs uzlika virsnieka vietniekam roku uz pleca, ieska-

tījās Gotšlicham acīs, kurās gailēja fanatiķa guns:

«Paldies jums, labais draugs.»

Pavilka pagalmā, vedināja sev līdzi:

«Ne šeit, manu mīļo junkur, jo te pat kāpņu kāpie-
niem var gadīties dzirdīgas ausis. lesim aiz vārtiem

pļavā, sīkāk parunāt.»

Gotšlichs tam sekoja kā ēna.
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Kraukļu Jānis, uz ezerpUsi lēkšodams, ceļā bija iece-

rējis ar saviem sešiem trakā auļojienā izdrāzties pēkšņi
cauri ezera šauruma lencēju nometnei, un jāšus tikt pā-
ri ezeram un iekšā pils salā. Tak par daudz platā lokā

bija saceltas ap ezergalu ienaidnieku teltis; un dragūni
mežmalā pievilka pavadas, vecais Rauda nopūtās, pakra-
tīdams galvu:

«Tā būtu tīša iejāšana nāvei rīklē,» viņš sacīja. «Mūs

sacirstu jau pusceļā, un ja arī kādam palaimētos aizjāt
līdz ūdenim, to tur panāktu baškira bulta vai kazaka

lode.»

«Tad es jāšu viens pats!» Krauklis saspītē jās, lēcie-

nam raudams stāvus kumeļu, jo saraudātais Martas vai-

dziņš atkal bija parādījies acu priekšā, un gaužām smel-

dza sirds.

«Dēls, arī viens pats tu tā gan nekur netiksi,» Rauda

aizgrieza savu zirgu priekšā kaprāļa rumakam. «Jāsim

labāk ar līkumu ap ezeru, uz viņu malu, kur tam sākas

salas. Varbūt, tur mums kāds padoms vai laiva gadī-
sies.»

Kamēr tika Alsviķu krastā, jau bija klāt novakars, un

ezermalas egles meta garas ēnas pāri niedrainajiem ūde-

ņiem, uz Garās salas pusi. Un jātnieki, kāpšļos pacēlu-
šies, vērās uz visām malām, tak laivas nebija nekur, —

visas laivas sadzītas pils salā. Pils pusē nedzirdēja liel-

gabalu dunoņa, gaiss, sils un ezers bija rāms; tik velgā
šad tad lēca līdakas, niedrās pēkšināja pīles un, zilgan-

zaļos spārnus zibinādami, virs ūdensrozēm lidinājās lieli

spāri.

Septiņi ķēniņa vīri ilgi stāvēja krastmalā, augšup sa-

rāvuši galvas savējiem kara kumeļiem, lai nesāk zviegt

nelaikā, un paši šad tad pavērdamies apkārt, vai kaut

kur jau nebrāž no meža naidnieku eskadrons.

Tad Krauklis nolēca no zirga, atjoza zobenu, nometa

zābakus un svārkus un, asmeni saņēmis zobos, ielaidās

ezerā, iesāka meldrus pļaut.
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Iznesa malā vienu klēpī, nesa otru, sāka siet kūlīšos,

un dragūni beidzot noprata, kas prātā kaprālim.
Saule jau nolaidās aiz Tirzas siliem, kad Krauklim ar

Raudu viss bija norunāts. —

Seši kara biedri jās mežā atpakaļ un gaidīs viņu rīt

šepat, Garajai salai iepretim, un parīt tik ilgi, kamēr

saule būs pacēlusies virs kapsētas pussalas gala krietna

zobena augstumā: jo Krauklim ko peldēt turpu un ar

labu vai ļaunu gūtā laivā atpakaļ būs gan pusotras jū-

dzes, paies visa nakts bet aizkavējoties, salā būs jāpa-
vada visa diena.

«Ticis pie Garās salas, par zīmi trīskārt došu kraukļa
brēcienu, un tad jūs žigli jājiet malā, lai varam projām

steigt,» kaprālis runāja. «Bet ja arī ap to laiku pēc
saules lēktā manis nava, tad domājiet par sevi, jājiet

projām un mani pieminiet.»
Zobenu aiz jostas, bez krekla, tikai biksēm kājās, un

galvā paturējis kara cepuri, lai pils salas sargi nesāk

šaut jau pa gabalu, to domādami esam tatāru vai krie-

vu, Krauklis ar kūlīšiem ielaidās ezerā, iesākdams peldēt
bez steigas un iespējami klusi, dzīdamies uz priekšu un

Garās salas pusi spēcīgiem un vareniem roku vēzieniem.

Aizticis līdz salai, atkrita viņas gala sēres smiltīs,

maķenīt atpūsties. Atskatījās uz krasta pusi: dragūnu
vairs malā nebij, un vakarblāzmā sarkanmelni vizēdams,

turpat pie ūdens šķita iesākamies sils. Un apkārt

klusums, niedrās putnu valodas un vietām viegla migla,
un mēness vizēšana virs rāmiem ūdeņiem.

Atkal ielaidās dzelmē, sāka slīdēt pa velgu uz niedru

lauku pusi, kur ūdens likās gluži silts un sekls, un kā-

jas, vietām ūdenī atsperoties, jau skāra pirkstu galiem
sēres. Virs peldētāja galvas sagriezās pīļu bars, nakts

dusai taisīdamies nolaisties, tad satrūkās un brēkdams

aizskrēja uz krasta sila pusi.
Gabals līdz nākamajai, Cepurītes salai, bij visai garš,

un to peldot, Krauklim nācās pa trīsi lāgi atpūsties, gu-

ļot uz muguras un kūlīšiem, kas jau bij piemirkuši
krietni smagi. Pēc trešās atpūtas tie piemirka pavi-
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sam, sāka lāga nelaist uz priekšu, it kā gremdēt, un

peldētājs tos pameta, paļaudamies vairs tik paša rokām

un kājām, un ceļu vērodams pēc tumsas spīdekļiem, jo

apvāršņa malās nu jau visur gulēja tumši mākoņu kalni,

sakusdami kopā ar krastu malu mežiem.

Nākot arvienu tuvāk pusnaktij, ezers sāka lēni viļņot,
un viļņu muguras, mēness apspīdētas, vēlās peldētājam

pretī kā lielas sudrabzvīņu zivis. Tad padebešu kalni

bija sakāpuši augstāk un mēness iesāka brist pa tiem,
brīžam pavisam pagaisdams. Ezera viļņojums sametās

stiprāks, velga pavisam auksta; un augšup ceļoties sa-

bangotajiem atvaru bezdibeņu ūdeņiem, nu kājas stin-

ga, gausāki tapa peldētāja roku vēzieni, krūtis iesāka

apņemt un spiest arvien ciešāk slapji un salti žņaugi,
to grasīdamies dzelmē vilkt.

Ar izmisuma spēku peldētājs tālāk cīnījās caur viļ-
ņiem, kuri sitās tam virs kamiešiem un galvas, mērcē-

dami dragūna cepuri; un tās smagums spieda arvienu cie-

šāk viņa seju ūdenī, josmeni vilka lejup aiz jostas bāztā

zobena smagums, un kāju vairs lāgā ne sajust vairs.

Un tad, jau pēdējos spēkus zaudēdams, Krauklis pa-
cēla rokas, stāvus nirdams atvarā, un sajuta, ka apakš

kājām ir atkal smilts.

Ilgi viņš salā pūtināja līdz nāvei piekusušos locekļus
un krūtis, viss zālei pieplacis, lai mazāk drebinātu mu-

guru un plecus dzestrais rīta puses vējš. Un dvašu sā-

kot rāmāk vilkt, jūtot, ka stingums atlaižas no musku-

ļiem un asinis atkal sāk ritēt, dragūns sāka iztēlot se-

vim, kā satiks līgavu, cels to rokās, nesīs uz laivu, ar

krūtīm izjuzdams viņas sirds siltumu.

Uz laivu, ko Krauklis izlūgsies no pilskunga, tam aiz-

nesdams ziņas par to, kas notiek ārpasaulē; un ja ne-

dos ar labu, viņš to laivu zags, atņems sargiem kaut vai

ar cērtamo. Jo atpakaļ pārpeldēt ezeru vēl reiz viņam
nespēt vairs, kur nu vēl Martai peldus aiztikt no salas

prom un alsviķiešu krastā. —•
Ezers viļņoja joprojām, bet debesis jau bija sākušas

gaišoties, mākoņi slīgt aiz mežu galiem atpakaļ; un virs
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galvas mirdzēja zvaigznes, mēness gan bija zudis, rītu

pusē jau manāms blāzmas svīdums.

Atkal sapļāva meldrus, pataisīja jaunus kūļus, ar jau-

nu sparu metās iekšā ezerā un sāka dzīties uz pils salas

pusi, viļņu atstarpās šad un tad vērodams krastus, ku-

ros vēl kūpēja baškiru un kazāku pusdzisušo ugunskuru
dūmi.

lepretim kapu krasta eglājam, palaida vaļā atkal sa-

mirkušos meldru kūļus, saņēma spēkus vispēdējam stie-

pienam un sāka viļņus šķelt, uz priekšu cīnīties ar visu

savu roku varu, jo ausmas sārtums rītu pusē metās aiz-

vien sarkanāks, tad palika kā kausēts zelts, un aiz meža

pacēlās saules ripa. —

«Nu gan draugiem būs jāgaida līdz naktij,» Krauklis

nodomāja, traukdamies cauri ūdeņiem uz to pusi, kur,
rīta saules staros visa vizēdama, salas viņgalā lepni cē-

lās ķēniņa karavīru pils.
Krasti pa labi un pa kreisi bija kā nosēti naidnieku

karavīriem; tak nešāva neviena bise, nerūca neviens liel-

gabals, kaut gankrieviem lepni plīvoja standarti, un rīta

vējš plandīja zirgu astes uz tatāru bunčukiem.

No ienaidnieku acīm viļņu galu segts, Krauklis ar-

vienu tuvāk nāca pils salai, un jau varēja saskatīt, ka

vilns pēc viļņa izmet jaunu putu vālu viņas krastā. Un

lai gan rokas atkal gura, tak līksma bija sirds.

Tad tā salēcās, pēkšņi pamanot, ka augstākajā pils

tornī, kur gadu gadiem bij redzēts plīvojam zviedru zil-

dzeltenais, nu pland cits, pavisam balts karogs.
Padodas, cietoksnis padodas!?
Padošanās tak nozīmēja gūstu, vismaz civilistiem, un

dragūns cīnījās uz salas pusi ar izmisuma niknumu: vēl

tak pils iemītnieki nav gājuši malā, vēl salā krievu nav,

un viņš vēl paspēs glābt, glābt kaut visupēdējā mirklī,
— cirtīs, lai savējais vai svešais, lai tiek līgavai uz lai-

vu brīvs ceļš!
Krasta sēklis jau bija klāt, un Krauklis, no ūdens cē-

lies, sāka malā skriet, neapzinīgi jau pagrābis zobena

spalu rokā, kā nāves cīniņam.
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Tad, viņam ezermalas alksnienai cauri izskrienot un

tiekot pils pļavā, aiz kuras cēlās mūri, piepeši izli-

kās, ka salīgojas gaiss un zeme salecas tam apakš kā-

jām, kā tramīgs rumaks, pātagas cirtiena ķerts. Visa

pils augšdaļa, ar torņiem un balto negoda karogu, uzšā-

vās augstu gaisā, sabira akmeņu lūžņās, mūraputekļos;
un simts pērkonu balsīm līdzīgs graudiens notrieca pie-
kusušo pļavā stāvētāju no kājām un zālē, kurā kā krusa

nu gāzās un bira mūra daļas, ķieģeļu skambas un pa

četriem tikai ceļami milzu akmeņi.
Dragūns, ceļgalos nokritis, dabūja smagu triecienu

pa krūtīm, gāzās atpakaļ. Un krītot nesamaņā, jauda

vēl, ka nodun otrs, tikpat varens grāviens, un no skre-

jošo akmeņu dūkšanas un krastos sastājušo naidnieku

karavīru niknās kaukšanas sten un novaid gaiss.

Pēc padošanās nolīguma, Alūksnes garnizonam vaja-

dzēja iziet no pils jau pusstundu pirms saules, lai reizē

ar tās uzlēkšanas acumirkli cara kareivji varētu sākt

maršēt iekšā cietoksnī, — pirmajā, ko tie nu taisījās

gūt ienaidnieka zemē pēc divu gadu karošanas.

To brīdi gaidīdams, naktī savā sešjūga karietē pie
apakšpavēlnieka Voltina pulkiem bija atbraucis pats
feldmaršals Boriss Petrovičs Šeremetjevs, ar ausmu no-

stājies pils sapieru jau salabotam tilta galam iepretim

un, greznas jātnieku svītas apstāts, nepacietīgi vērās

uz ezera salas pusi, valdīdams straujo, no Aizkaspijas

stepēm vesto dālderainorumaku, un atbīdījis plikajā pa-

kausī zeltšūto treju stūru cepuri. Un četri kājnieku

bataljoni, musketēm pie kājas, stāvēja izrindoti ezer-

malas zālē, Ķēniņa kalna baterijas stobri bij visi sa-

griezti pret viņu pussašauto cietoksni; un aiz lielgaba-
liem un kājniekiem, un visās trīs ezera līča malās, kā

jūra līgojās, čaloja, sprausloja un zviedza tūkstotskār-

tīgais zirdzinieku spēks, savukārt alkdams redzēt, ka

nīstie un bīstamie zviedri aiziet no savas pils.
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«Ko gan tie suņi kavējas?» bažīgi ieminējās majors

Sorokins, tālskati vērodams pa pusei sašauto dienvid-

mūri un tiltgala apcietinājumu, viņpusē ūdens šauru-

mam.

«Kas zin, būs pārdomājuši un, ja arī iznāks laukā, tad

gan ar jaunu kauju,» pavīpsnoja jaunais un skaistais

kņazs Odojevskis, šeremetjeva adjutants, nenolaizdams

acu no torņa, kura galā joprojām planda vēl zilidzelte-

nais zviedru karogs.

šeremetjevs mēmi vaicādams un pār plecu pavērās

Voltinā, savilka rūpju grumbās gludi skūto, vecīgo seju.
Bet kustīgais un sarkanmatainais, no Tīringijas priekš

septiņi gadi Maskavā atklīdušais dēkainis tik pasmējās
un pakratīja galvu:

«Tie zviedren padodas kā norunāts iekš akkord,» viņš
jautri sacīja un, pēkšņi sasliedamies sedlos, pievilka pa-

vadu, ar labo pamāja uz tilta un pils pusi:

«Skat', ekselenc, nu skat' jel pats: die schwedische

Fahne ir nogājuš jau zemē, būs tūliņ uzvilkt balts!»

Patiešām, torņa galā nu vairs nebij zildzeltēnā karo-

ga, un cietoksnī laikam tā noņemšanai bungots, nograu-
da bungu dārds. Gausi un it kā negribēdama, uzlīda pa

karoga kātu augšup balta padošanās flaga; ievaimanājās

taure, vārti atvērās, un kā vispirmie iesāka nākt ārā

pilsoņi, mantu nastiņām plecos, tāpat rokās.

Nācēju priekšgalā soļoja birģermeistars, uz spieķa at-

spiedies un bāls; aiz viņa Gliks, amata svārkos un lielu,
ādā sietu grāmatu rokās, kailu galvu un staltu gaitu;

pēc tā, kā ganāms pulks aiz gana, pieci simti nobēdāju-
šos vīru, asarainu sievu, un bērnu, kuri turējās mātēm

svārkos, skatīdamies gan krievos, gan uz cietoksni at-

pakaļ, plati ieplestām, baiļu pilnām acīm.

Ticis feldmaršalam iepretim, birģermeistars nometās

ceļos, apraudājās un pacēla rokas. Šeremetjevs tam laip-
ni pamāja ar galvu, teica lauzītā vācu mēlē:

«Nebaidies, balodīt, par sevi un saviem ļaudīm jel ne-

baidies. Mēs, cara kalpi, neesam nekādi turki, kas mīl

kristīgus cilvēkus slepkavot.»



200

Birģermeistars, lēni piecēlies, vēl reiz dziļi klanījies,
asaras slaucīdams aizstreipuļoja tālāk, uz nodeguļu un

drupu pusi, kur priekš dažām dienām vēl bij stāvējis
rātes nams, tā paša nams un pārējo pilsoņu mājas. Un

Šeremetjeva rumaka priekša droši nostājās sirmgalvis

mācītāja talārā, un rokās celtu grāmatu, uz kuras vāka

bija astoņstūrainais krievu krusts:

«Mīlīgs vaigs, tiem apbēdinātiem parādīts, ir valdnie-

ku košums un kara kungu rota! Un kas rāda žēlīgu
sirdi vājiem, tas Dieva žēlastību sevim iemanto,» Gliks

skaļi teica baznīcslavu mēlē, un feldmaršalam izbrīnā ie-

pletās acis, vēl laipnāks kļuva vaigs:

«Kungs, ko es dzirdu?! Zviedru pops runā mūsu popu

valodu! Kā gan tu, pastor, tiki pie tādas prašanas ?»

«Kristus ir sacījis,» prāvests atteica, pasniegdams
krievu virspavēlniekam tā ticības bībeli: «izeita pa pa-
sauli un darait par mācekļiem visus ļaudis. Tāpēc es,

sajuzdamies Dieva aicināts un pārcēlis svētus rakstus

šās zemes mēlē, par dvēseles glābšanu Vidzemes latvie-

šiem, jau tepat četrus gadus esmu atkal strādājis, lūko-

dams evaņģēlistus pārtulkot arīdzan tavas tautas valodā,

ak, cienīgs krievu kara lielkungs. Pieņem šo bībeli, seko

Dieva vēlēšanai, kas teikta svētos rakstos, un esi žēlsir-

dīgs pret manu ganāmo pulku, kam pagurušas sirdis,
dvēseles baiļojas un tik vien mantas vairs, kā tas, kas

mugurā.»

«Par to slavu bībeli lai tev mana pateicība, un par

to viņas tulkošanu krievu mēlē, gan ceru, arī cara žēla-

stība tev secen nepaies, tu, čaklais un drošais Dieva

kalps,» feldmaršals atteica. Un Glikam garām aizejot
ar savu draudzi, vecīgā kara vadoņa acis, slīdēdamas

pār alūksniešu rindām, piepeši piemiedzās un kļuva it

kā taukainas, ieraugot ejam turpat aiz draudzes gana

jaunu meiteni, prastu Vidzemes ļaužu drānās.

Kāri pārslīdēja tās brūnganai, tumšu cirtu apņemta-

jai sejai, krūšu apaļumiem un visam augumam, un feld-

maršalam seja savilkās pasīkās smaidu rievās.



201

Juzdama uzmācīgu skatu skārienu, meitene sarāvās,
bikli pavērās greznajos krievu jātniekos, — ar vienu no

tiem viņas audžu tēvs tikko bija runājies svešā mēlē,
— un sastapās ar daudziem citiem, viņā nekaunīgi vēr-

stiem skatieniem.

Kņazs Odojevskis sacīja majoram smiedams un ma-

zās melnās ūsas sagriezdams, rokai valdot dīdīties iesā-

kušo Karabachas kumeļu:
«Velns lai parauj, — ir gan šai čuknu zemē daiļas mei-

čas ! Ja vien tik vienu pašu nakti dabūtuar tādu mīlē-

ties, nebūtu žēl atdot šo pašu rumaku!»

Noprazdama, ka staltais un kvēlacainais jātnieks runā

tieši par viņu, un laikam gan ko nelabu, Marta nosarka

vēl vairāk; tad nobālēja, saduga un žigli zuda aizejošo
alūksniešu barā. Bet feldmaršalam noskatoties viņai

pakaļ, skatos vēl brītiņu spīdēja kaisls un taukains mir-

dzums.

Tad viņš beidza smaidīt un nopūtās, atcerēdamies sa-

vu Maskavā palikušo, sen jau novītušo sievu Apraksiju
un bērnu pulciņu, — vecākais dēls jau gatavs kara pui-

sis; un paskatījies uz viņu tilta galu, nosēdās ciešāk

sedlos, atbalstīdamies uz maršala zižļa un sataisīdams

svinīgi cienīgu seju, jo pilsētnieku gājiens bija turpat

galā, un tagad vajadzēja sākties garnizona vīru gājie-

nam.

Aiz meža pa kreisi jau šāvās pirmie saules stari, —

ūdenim kļuva zeltains sarkanums, — kad pilī norībēja

bungas, iegavilējās marša trumetes un ezera pļavā sa-

stinga krievu musketieru rindas, visu acīm veroties uz

vārtu pusi.
Kā visupirmais pa tiem nāca laukā un uz tilta zēns-

bundzinieks, braša marša ritmu bungodams. Aiz tā ko-

mandants, parādes svārkos un apsietu galvu.
Tad — sirms karognesējs, zilidzeltenu lauvas zīmes

karogu pār plecu, un šites pulka rotas vecie kareivji,

bargām un sirmūsainām sejām, parādes mundieros; cēli

nesdami musketes pār plecu, pa trīsi blakus iedami un tā
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sperdami soli, lai dimd un nodunpēdējo reizi pārejamais
tilts.

Aiz viņiem — jauni karogi un jaunas, ne vairs

kauju negaisu, bet lauku vēju un līdumu dūmu noārdē-

tas zilacainu vidzemnieku puišu sejas; aiz tām — veco

musketieru sievas un karavīru bērni tek tēviem nopa-

kaļ un mātēm līdz.

Komandants, bāls un rāms, mēmi salutējis feldmarša-

lam, sāk savas rotas žigli kārtot turpat ceļmalā un ezer-

pļavā, lai pēc tam, kad būs krievu vīru sveikti tā kom-

pāniju karogi, ar tām sāktu maršēt prom uz Rīgas

pusi. Un tikko pats pēdējais miliču vads un vispēdējais

kareivju sievu pulciņš nokāpis no tilta, uz tā ar joni me-

tas krievu kājnieki: tilts dimd un dārd zem tūkstots

žiglām kājām, jo visi un ikviens, šķiet visi četri Voltina

kājnieku bataljoni grib reizē iebrukt ienaidnieku pame-

stajā pilī, — visus rauj turpu slavas kāre, un arī cerība,
ka tiks gūts laupījums.

Pa tiltu skrienot, daudzi gāžas ūdenī, lien sprausloda-
mi no tā lāņiem, peld smiedamies un mātodami malā;
un noslīkst arī kādi, kādiem sejas metas bālas, jo ezer-

dūņās nogrimušas viņu musketes.

Tak jauni un atkal jauni pamestās pils ņēmēju bari

skrien uz tilta pusi, auļo pāri tam. Sen izjukušas pļavā
sastādītās krievu musketieru kolonnas, velti viņu virs-

nieki sauc aizsmakuši stāt un palikt, un spieķiem lūko

dauzīt promskrējēju muguras un plecus. Un mūžam

kāri allaž būt tur, kur kaut ko laupa, jau ņipros rikšos

sāk laist šurpu kazāki.

Un tad —

Pils sala salecas un novaid tā, it kā zem viņas būtu

nožāvājies apakšzemē modies milzis. Jūk pils sienas,
sakustas torņi, un pretī debesīm, ko gaismo saules lēkts,

izšaujas guns, dūmu un drupu padebesis, plok gaisā at-

pakaļ, līst pāri salai un ezera līcim akmeņu un ķieģeļu,
un miesas daļu krusa. Un līdz pat pakalnam, no kura

izbiedētie zirgi nu nes uz visām pusēm krievu kara liel-

kungus, pulverpagraba eksplozijas dvašas ugunīgais pū-
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tiens ir aizpūtis lielgabalu stobrus un bises, milzu ak-

meņus un ķieģeļu klēpjus, karavīru cepures un to valkā-

tāju locekļus.

Atžirgdams no nesamaņas un juzdams krūtīs smagu

nelabumu, Kraukļu Jānis pacēla galvu, pamanīja sev ga-

rām un uz ūdens pusi skrienam divus vīrus apsvilušos

ķēniņa mundieros. Piecēlās uz elkoņa, paskatījās vēl,
— svešie patlaban izvilka varenā kārklu cerā slēptu lai-

vu un bīdīja to iekšā ezerā.

Viens, nikns un bakurētains, ieraudzīja puskailo

Kraukli, pielēca klāt, pistoli rokā:

«Kas tu tāds? Kā te gadījies?»

«Šlipenbacha divīzijas dragūns, atpeldēju no viņa
krasta — man pilī līgava — gribēju glābt,» kaprālis pa-

teica, aiz akmens trieciena vēl pa pusei bez elpas, un

prašņātājs nolaida ieroci:

«Līgava? Tu nāc par vēlu, draugs: civīlisti visi jau

priekš pusstundas aizgāja pie krieviem.»

Un redzēdams, ka jau tā bālais vaigs Krauklim same-

tas miroņbalts, pasacīja ņirdzīgi smīnēdams:

«Nesēro, dragūn, saņemies! Ja tava meiča glīta bij,
tad arī pie krieviem tā bez tautieša nepaliks. Ja nebi-

ja, tad priecājies, ka esi ticis no tās vaļā.»

«Nesmejies, Gotšlich, par to puisi,» atteica otrs sve-

šais, kapteiņa svārkos ģērbies pagarš vīrs ar apsietu

galvu, gaišsarkanām ūsām, pie laivas palicis un likdams

jau airus iemutēs. «Paprasi labāk tam, vai viņš māk un

var airēt: tad ņemsim līdz.»

Krauklis atelsa, ka patlaban šis airēt nespēšot, bet

silā, kas aiz Garās salas, to gaidot seši vīri un deviņi
kumeļi.

«Tas brangi! Tos divus tad jāsim mēs,» sarkanūsai-

nais atteica, un lika par Gotšlichu sauktajam, lai palīdz

dragūnam piecelties un iekāpt laivā.
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letinis kājas caunsegā un iekšas sildīdams ar karstu,

sulaiņa atnestu kvasu, jo bija pavēss, gandrīz salnas

rīts, un zālē, tāpat dzeltēt iesākušās bērzu lapās liela,

salta rasa, šeremetjevs sēdēja savā melnajā, pie Alūk-

nes seno ķēniņu pilskalna celtajā teltī un rakstīja caram

ziņojumu par savām kara gaitām Vidzemē:

«Daru Tev zināmu, augstais valdniek, ka Visvarenais

Dievs un Svētā Dievmāte izpildījuši tavu vēlēšanos:

naidnieka zemē vairāk nav ko postīt, jo viss sagrauts un

nodedzināts klaji; mani jātnieki bija turpat pie Rīgas,

nedajāja līdz tai tik divdesmit piecas verstis, un arī-

dzan pie poļu robežas; tik vien palicis nepostītu vietu,
kā Pērnava un Rīga, un starp abām vēl šur tur jūrma-
lā pa muižai; bet cits ir gluži noslaucīts un, lai it nekas

nepaliktu pāri, no šejienes vēl esmu izsūtījis uz visām

pusēm kalmikus. Un tad man uznākušas lielas bēdas:

nezinu, kur likt visus saņemtos cilvēkus, kuru būs kādi

divpadsmit tūkstošu; virsniekiem viņu arīdzan bez skai-

ta, vīru pārdod par trim kapeikām, dod sievu piede-

vām, bet nav, kas pirktu, visiem viņu gana. Briesmas un

posts ar tiem, jo ir pārlieku nikni ļaudis.»
Feldmaršals nopūtās, ieņēma karstā kvasa malku, pa-

blenda pa telts ieeju uz ezera pils drupu pusi, pakasīja

papliko galvvidu, iemērca zoss spalvu atkal vara tintnīcā

un rakstīja tālāk:

«Tev, car, jau ir zināms, cik ļauna tie gan paspējuši

nodarīt, sevis pašu nežēlodami; un tālab man gaužas

raizes, ka tikai nepadara jaunas negantības: neuzspri-
dzina kādus pulvera ratus vai nesāk smagi slimot, pēc
tam bariem mirt, jo par daudz cieši tiek turēti kopā.
Daudz maksā arī viņu visu ēdināšana, bet ja es gribētu
tos dzīt uz Maskavu, tad apsargos vien vajadzētu dot

līdzi veselu pulku. Un tāpēc gaidu par tiem gūstā sa-

ņemtiem Vidzemes mužikiem Tavu pavēli, kā būt un ko

darīt.»

Paskatījās uz nometni, kur pamodušies karavīri jau
lādēdamies locījās ap izdzisušajiem gunskuriem, censda-
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mies kurt jaunas liesmas; nopūtās atkal, un zoss spalva

iečirkstējās, no jauna sākdama tecēt pa papīru:
«No dūšīgākiem čukniem esmu izlasījis, sūtīšanai uz

Azovu, vienu simtu ģimeņu, kuru ļaudis prot vai nu

brangi rīkoties ar cirvi, vai kādu citu noderīgu amatu;

un tos tūliņ, kamēr laiks vēl ir silts, likšu dzīt projām uz

Maskavu un atdot tur Tichona Nikitiša Strešņeva ziņā,
lai darās ar viņiem, kā tīk. Augusta mēneša trīsdesmit

pirmā dienā pats iešu no šejienes prom uz Pleskavu, jo

ilgāk nevaru te palikt: nava vairs maizes, daudziem pul-
kiem apsprāguši zirgi, un vaņģinieku, tāpat lopu
esam saņēmušies par daudz, lielgabalu nav ar ko vest,

šķūtniekus nekur ņemt, jo arī Pleskavā vairs nava.»

Beidzis ziņojumu un brokastis, feldmaršals uzmeta

plecos savu sarkano karavadoņa mantiju, izgāja no telts,
uztrausās zirgu puišu pievestajā rumakā un jāja, kā jau
rītos radis, vērot savus vīrus un nometni.

Visur jau jautri dūmodamas dega jaunas ugunis,
vadu katli mutuļoja uz tām, iln karavīri, kas bija kasīda-

mies sēdējuši ap savām gunīm, nu beidza žāvāties, cēlās

kājās un zemu klanīdamies sveicināja.

«Dievs palīdz, bērniņi! Kā klājas?»

«Nav par ko lamāt Dievu, varam jau iztikt, Boris

Petrovič,» kareivji atsaucās; un feldmaršals, ar galvu

pamādams, jāja tālāk, gar jauniem gunskuriem un ofi-

cieru teltīm, kurās šur tur bija dzirdamas elsas, ar spēku

ņemti skūpsti un varmācīgas mīlas nopūtas.

Pajāja garām pirmajai gūstekņu nometnei: vīri un

sievas, sadzīti virvju aplokā, tur drūmi sēdēja un ciešā

barā, kazāku pīķu apstāti, un klusēdami vērās pāri savu

apsargu cepurēm un zilajiem apvāršņa mežu galiem, uz

vakariem vai dienvidpusi, kur bija palikuši to māju pelni
un nenopļautās druvas, — tās tagad kūla un vētīja ru-

dens vējš. Un citam bij niknas, citam asarainas, bet

visiem izmisušas acis, par bērniem domājot, kurus, kā

zoslēnus sakrautus milzu orēs un žēli raudošus, krievi

vakar bij aizveduši uz savas Pleskavas pusi.
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Baškiru puiši, svītrainos kaņepāju svārkos un ausai-

nās, ar visām astēm, lapsādu cepurēs, kā pīles līgoda-
mies uz īsām, aiz mūžīgas jāšanas līkām kājām, patla-
ban dzina ezerā dzirdītos zirgus atpakaļ pie savējām
voiloka teltīm; un ceļā bija apstājuši sirmu, noskrandu-

šu vīru, kam bija pravietīgi skaļa balss:

«Jūs, Moaba bērni un jēlas zirgu gaļas rijēji! Jums

prieks kristīgas sievas mocīt, zīdaiņos mērķī šaut! Bet

tik tiešām, ka Dievs ir debesīs un zemi valda, Viņš at-

riebs manu nabaga draudzi un viņas baznīcu, piemeklē-
dams pie jums visu Vidzemei darīto ar mana kunga un

ķēniņa zobiņu, niknu drudzi un mēra trumiem!»

Baškiri, smaidos ņirguši platās un brūnās sejas, klau-

sījās Glikā, nekā nesaprazdami, kā svešas zemes ērmā;

un nekā nesaprata arī feldmaršals, tam baram piejā-

dams, jo vecais dvēseļu gans bij runājis sava ganāmā
pulka mēlē.

«Ak, tu tas esi, zviedru pop,» šeremetjevs pabargi

sacīja, kad baškiri, ar rokām sev krūtis un pieri skār-

dami, bija paklanīdamies griezuši tam ceļu: «Nu redzi

pats, kā Dievs sodījis tavus trakos tautas brāļus par

vārda laušanu un caram atdodamās pils spridzināšanu!
Kam bija solīts uz Rīgu brīvs ceļš, tas tagad smok Pe-

čoru cietumos un smagās ķēdēs, bet alūksniešu sievas

lāpa maniem karavīriem kreklus, un ar to meitām prie-

cājas mani kazaki.»

«Tie laikam apgāna arī manējās, kuras neesmu re-

dzējis kopš viņa bēdu rīta,» prāvests izmisis sāka lauzīt

rokas. «Bet tu, cietais vīrs, kam tīk liet nevainīgu
asinis un patīk citu mokas, gan būtu lauzis, tā man ta-

gad šķiet, savu goda vārdu arīdzan bez pils speršanas.
Jo žēlsirdības pie jums, maskaviešiem, nav, tāpat kā

nava goda.»
«Ciet klusu, trakais pop, citādi likšu tevi durt uz

mieta,» šeremetjevs pacēla nagaiku.
«Liec durt, jo tad es tikšu pacelts tuvāk Dievam, kurš

visu redz un patlaban skaita tavus, cilvēku prātam ne-

skaitāmos briesmu darbus,» Gliks saslējās, un ar visu
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izmisēšanu tam lepns kā ērglim kļuva skats. Bet tad

tas satumsa, un nelokāmais vīrs nokrita feldmaršala

zirga priekšā ceļos, jo bija pamanījis savu slimo cienmā-

ti, kas vaidēdama un puskaila, jauna kalmiku zēna pā-

tagas kapāta, patlaban gāja garām, ūdens pilnu ādas

spaini nesdama trīcošajās rokās:

«Ja tev nav gluži vilka sirds, tad iedomā pats savu,

tēvzemē un drošībā mītošo mūža draugu, un pažēlo šo

manējo, to atsvabinādams no grūtas kalpošanas un ļau-
dams tai mierīgi nomirt,» prāvests apkampa feldmar-

šala sedlu kāpsli. Bet drūms joprojām bija Šeremetje-
vam vaigs; tad iegailējās acis zem grumbainajiem

plakstiņiem:
«Pastor, manam valdniekam vajadzīgi mācīti vīri.

Ko proti un ko soli tu, ja es vēl šodien atdodu tev tavējo
sievu un bērnus?»

«Es varētu ielauzi t tavas tautas jaunekļus augstās

gudrībās, jo jaunas sirdis ir kā mīksts un visa laba vei-

došanai derīgs māls,» Gliks sacīja. «Varu tiem mācit

ģeogrāfiju, ētiku, politiku, latīņu retoriku un visādas

daiļrunības mākas, kartēziešu filozofiju, grieķu, ebrēju,
sīriešu un kaldeju, franču, vācu un latīņu valodu, dejas
mākslu un labu uzvešanos, pa vāciešu vai franču zemes

modei; tāpat varētu ierādīt, kā jājāj cēliem kavalieriem,

un kā tiem zobins jāvalda.»
«Un tu to visu tiešām proti?» feldmaršals vaicāja.
«Tik tiešām, kā es šeitan tavā priekšā stāvu,» Gliks

atbildēja tam, un šeremetjevs, adjutantam mājis, lika

kņazam Odojevskim steigties sameklēt nometnē prāvesta
piederīgos un izpirkt tos, lai Gliku ar tā ģimeni vēl to-

dien sēdinātu ratos, promvešanai uz Maskavu.

Pats prāvests tobrīd palika pie savas cienīgmātes,
sākdams tai slaucīt asaras un nožāvēdams savas; adju-
tants aizjāja, kā tam bija likts, bet feldmaršals nesteig-
damies jāja tālāk gar savu pulku novietojumiem un ap-

stājās pie dragūniem, tur blakus skuju būdai pamanījis
divus kara puišus grūstāmies un gānāmies mātes vār-

diem, un vispēdīgi velkam zobenus. Nu savu kara liel-
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kungu ieraugot, abi palika klusini un ari bāli, jo par

ieroču cīņas sākšanu nometnē un pašu starpā bij nolikts

nāves sods.

«Kuņas dēli, sakait man, kālabad pacēlāt viens pre-

tim otram zobiņus?» šeremetjevs tiem noprasīja, un ve-

cākais dragūns, ar strupu degunu un drošām acīm, salu-

tēdams teica:

«Kungs feldmaršal, mums viņdien, mūsējiem tilta galā

grābjot alūksniešus ciet, par abiem kopā tika dūšīgs un

glīts skuķis, ko līdz šim brālīgi kopā mīlējām, kā jau
tas viena ciema puišiem klājas. Nu Stepans tanī meitā

tā ieēdies, ka grib pie pulka komandiera un popa iet, un

lūgties, lai ļauj precēt. Es runāju tam pretī, jo meita

pa pusei arī mans laupījums: esmu kristīgs cilvēks un

gatavs no savas daļas atteikties, ja Stepans maksā rubli;
tak pagāns visu nodzer, nav ko dot.»

«Kur tad tā jūsu meita?» feldmaršals vaicāja. Un dra-

gūni, jau domādami, ka tiem paies secen sods, ieklupa

skuju teltī, izveda jaunu meiteni, pajukušiem tumšiem

matiem un saraudātām acīm; un vaidziņš likās kara-

vadonim nesen redzēts, it kā pazīstams.
«Kas tu tāda?» viņš laipni ierunājās vācu mēlē, un

skuķis, asaras rausdams, atteica:

«Marta, prāvesta cienīgtēva audzēkne.» Un pavērās
feldmaršalā brūnām, vēl valgām un žēlastības lūgšanās

pilnām acīm, tobrīd ticēdama, ka vecais krievu kara

kungs liks viņas mocītājiem laist to vaļā, viņa drīkstēs

iet sava audžutēva saimi uzmeklēt un gaidīt, kamēr pār-
radīsies Jānis. —

Šeremetjevam atplauka vēlīgā un reizē kārā smaidā

novītušie veca vīra vaigi, Martā veroties. Tad seja at-

kal sametās drūma, sedlos pagriežoties pret abiem ka-

reivjiem un viņu virsniekiem, kuri, ieraugot virspavēl-
nieku piejājam, bij atsteigušies šurp.

«Kā tevi sauc, dragūn?»
«Par Vasiliju, kungs feldmaršal,» vecākais atsaucās,

un sudraba rublis tam nokrita pie kājām:
«Tas par to tavu meitas daļu: ņem, ej un dzer.»
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Tad vecākajam virsniekam:

«Major, dragūns Stepans ir pirmais sācis ķīviņu; lie-

ciet pasaukt popu un profosu: viens lai pieņem to puisi

pie grēku sūdzēšanas un svētā vakarēdiena, bet otrs lai

pakar Stepanu tur, viņas priedes zarā.»

Un saviem ziņnešiem, kas jāja aiz feldmaršala pul-

ciņā:

«Zēni, ņemiet to meiču un aizvediet manā teltī; bet

tā, lai neviens pirkstus vai muti nepalaiž.»

Un vēl reiz pasmaidījis Martai, kuru stipras rokas jau
cēla kumeļā, pametis ar galvu dragūnu majoram, aizjāja

tālāk, pussaliecies sedlos un jaunus eskadronus vēro-

dams.

Pusceļā piejāja pie feldmaršala otrs viņa adjutants

Meščerskis, pasniegdams kurjēra atvestu valdinieka vē-

stuli.

Cars sauca savu vecāko kara vadoni pret Ingriju,
tīkodams to zemi iekarot, kamēr ķēniņš vēl Poļos:

«Ja esi šogad gana karojis pa Vidzemi, tad nekavēda-

mies nāc šurp, uz Ladogu, jo brīdis pārlieku izdevīgs, it

kā būtu mums dots no paša Dieva; bet bez tevis, Boris

Petrovič, te neies gluži tā, kā vajaga. Tāpēc steidzies

cik žigli vien vari; un ja tev šķiet, ka būs vajadzīgi vēl

kādi spēki, tāpat stiprāka artilērija, tad rīkojies, ņem

un prasi, ko vien tik vēlies, lai labi izdotos. Un domā-

jam sākt visupirms no Noteborgas, jo tas cietoksnis, kā

mums šeitan visiem rādās, ir Ingermanlandes īstenā

atslēga.»

Šeremetjevs lasīdams saviebās, jo bija nodomājis to-

ruden sākt agrāk atpūsties no karošanas un braukt pār-
lūkot savas muižas. Tad nopūtās, noņēma cepuri, pār-
krustījās, pavēlēja adjutantam saziņot apakšvadoņus uz

apspriedi un lēni pagrieza rumaku uz Pilskalna pusi. Un

acu nepametis, aizjāja garām priedei, kuras zarā patla-
ban kāra dragūnu Stepanu.
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Pils salas bēgļu laivai palaimējās naidnieku nemanī-

tai aizirties līdz Alsviķu puses krastam, kur jātnieku

pulciņa vadību uzņēmās kapteinis Vulfs, vezdams vīrus

uz dienvidvakariem. Krauklis tikai pusguļus un arī tad

ar mokām jaudāja noturēties kumeļā, un Rīgas garni-
zona ķirurgi sataustīja, ka kaprālim ielauztas četras

ribas.

Tās hospitālī dziedēdams, Kraukļu Jānis pa dienu ar

sāpēm un elpas trūkumu, naktīs ar smagiem murgiem

cīnījās. Un vēl arvienu likās tam, ka Marta viņu izmi-

susi sauc, būdama gaužās dvēseles un miesas bēdās.

Tad nāca savāds sapnis, baiss un ļauns: Jānis redzēja,
ka tā līgava, bāla un izbailēs ieplestām acīm, dreb zīda

un zvērādu cisās, bet pār to noliecies vecīgs vīrs, papli-
ku galvvidu, novītušiem vaigiem, siekalainām lūpām un

iekāres spīdumu skatos.

Kaprālis tvēra pēc zobena, — pie sāniem nebij tā; bez

spēka tapa rokas, it kā zemē ieaugušas bij kājas, bet

vecā vīra mute kāri pieplaka Martas krūšu kailumam,

spalvaini un līki pirksti sagrāba viņas plecus —

Ar visu sparu Jānis rāvās uz priekšu; jau juta, ka

tam atkal klausa it kā pamirušie locekļi, un — pamodās,
matīdams sirdī un sānos dzēlīgu smeldzi, ievaidēdamies

slīga vājnieka salmos atpakaļ. Un stīvi sienā vērstām

acīm sāka gaidīt ausmu, jo nenāca vairs miegs.
Aiz loga vienmuļīgi šalca rudens lietus, un laukā, tā-

pat puiša dvēselē, bija melna miroņnakts.

šeremetjeva armijai aizejot pār robežu, Kraukļu Ma-

tīss, ar māti un saimi joprojām sila sētā piemizdams,.

nokopa vasarāju un iesēja cita gada maizei pieci pūri
rudzu no tēva pļāvuma. Un tā kā viņš bija strādīgs

puisis, un Andrejs arī spēka vīrs, bet pa vasaru asinīs

mirkusi zeme dabūja toruden maz lietus, laiks bija visai

sauss turpat līdz salnu mēnesim, tad saimniekam ar

kalpu un visiem trijiem zirgiem dūšīgi raujoties, abām
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saimes sievām un ganuzēnam šad tad piepalīdzot, pirms

sniega sasnigšanas bija nevien baļķi savesti, bet laikus

pirms tā uzcelta veco māju gruvešu vietā notēs istabi-

ņa, kur pašiem pārlaist ziemu, un kūts, kur lopus mi-

tināt, kad pārdzīs tos no sila.

Māte vairs īsti nebij saimnieces soļa gājēja, jo sirga
aizvien ar to pašu kāju kaiti; un arī ar galvu bij palikusi

pavārga, un dažu dienu sāka skaļi runāties ar tēvu un

vēl kādiem, kuru tāpat vairs nebij šajā saulē. Un Ma-

tīss, Andreja un Līzes saskubināts, nosprieda braukt no-

lūkot līgavu, līdz ko tiks ragavu ceļš.
Drīz pēc Zvaigznes dienas viņš pārveda no Annas no-

vada ļaudīm sevim sievu Maiju, kas bija tikpat darbīga

un klusa, kā tas pats, un krievu laikus ar tēvu, četrām

māsām un diviem brāļiem pārlaidusi lielajos Litenes

mežos.
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XIX

Pēc niknas bombardēšanas, kad Noteborga jau dega,

un cara gardi rēkdami rāpās augšā uz vaļņiem, koman-

dants lika pacelt baltu karogu, dabūdams sev un saviem

ļaudīm brīvu ceļu. Un cars, viss lielgabalu dūmos melns

nokvēpis, jo viņa vadībā un pašam lokoties ap stobriem

gan ar slauķi, gan degli rokā, bij šauta pret cietoksni

viskarstākā guns, jautrs bez gala un uzvaras apskurbi-

nāts, rīkoja turpat sašautās un par šliselburgu pārkru-
stītās zviedru pils priekšā karavīriem dzīrās.

Virs milzīgajiem gunskuriem cepa veselus vēršus, uz

lieliem bomjiem uzdurtus un tikko nolaupītus Ingru ze-

mes zemniekiem. No Ladogas miesta, kur karaspēka
magazīnas, atdzina pa zemes ceļu simts septiņdesmit
smagu vezumu ar maizi, žāvētiem auniem, sīpolu vaina-

giem, ķiploku saišķiem un sālītu gurķu muciņām; pa

Ladogas ezeru uz Ņevas izteku atlaivoja līgodamās drivi-

desmit un divas laivas ar labu Novgorodas degvīnu, kura

vedēji tusnīdami un mātodamies atvēla krastā varenas,

zaļi nosūbējušām vara stīpām kaltas šņabja mucas; ka-

reivji ar gaviļu klaigu tūdaļ saskrēja ap tām, gaidīda-
mi, kamēr kaprāļi sāka sist vaļā mucām viņu augšas
dibenus, un dzīru klajums, līdz tam purva ūdens un vai-

varāju smakas pilns, nu sāka piesūkties ar reibinošo

sīvā dvašu.

Ēda pilnām mutēm, bet bez lielas steigšanās, cenzda-

mies ilgāk izjust bagātīgā mielasta gardumu. Raugā-

jās, šmaugi čāpstināja, sasmaidījās acīm, pašūpodami

galvas; un tauki, tecēdami no mutēm un ūsām, pilēja
uz zaļo kara svārku sarkanajiem lackaniem un piedurk-

ņu atlokiem.

Dzēra sākumā mēriņiem, tad stopiem, vēlāk jau ce-

purēm, vai dziļi noliekušies pāri mucām un mērkdami
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sejas līdz ausīm degvīnā. Daudzi vairs nejaudāja kājās

nostāvēt, lūkoja cits pde cita turēties un krita reizē; vī-

riem pie mucām ķeroties, kādas gāzās, vainīgos citi sāka

sist, bet sitēji un sistie drīz brālīgi vārtījās sīvā peļķēs
vai sēdēja sūnās un mēģināja dziesmu vilkt, kurai vairs

nebij meldijas, nedz gala. Un vēl citiem bija nelabi,

viņi vaidēja un vēma. Un turpat tika dejots, aurēts, bez

sāta tālāk dzerts un caram vivat kliegts.
Pats valdnieks, no dzertā jau pasarkanu seju, asins

pieplūdušām acīm, gāja starp sārtiem, sīvā mucām un

dzīrotāju pulciņiem, līgodamies, milzīgs un vēlīgs: sa-

skandināja ar vienu, sadzēra ar otru, sasmējās ar trešo

un joka pēc pagrūstīja ceturto. Un visur kareivji to

saņēma ar smaidiem; no vecajiem, jau Azovas kara gai-
tās bijušiem veterāniem, tas tika, vienkārši un pa drau-

gam, vārdā un tēva vārdā saukts:

«Lai tevim simtu gadu valdīt, Pēter Aleksejič!»
No dzīrotāju bara iznāca, grīļodamies un ar šņabi pus-

pielietu zviedru bruņcepuri rokās, garš Semenovskas

pulka grenadiers, piegāja caram klāt un žegodamies tei-

ca, — aiz sajūsmas un reibuma jau asaraina bija balss:

«Tu, brālīt car, maķ tvoju maķ, ganesi mums, pareiz-

ticīgajiem varens cars: ar zaldātiem kopā ij kautiņā,
ij pie meitām, ij dzerot sīvo!»

Kareivji rēca, cars tiem līdz; izdzēra grenadiera snieg-
to cepuri, aizsvieda projām, nobučoja zaldātam labo vai-

gu, izpļaukāja kreiso:

«Dzer, sukinsin, bet disciplīnu neapdzer: nelamājies,
ar bombardieru kapitānu runādams.» Un parādīja uz

savām virsnieka nozīmēm.

Aizgāja smiedamies uz feldmaršala celto dzīru telti,

pie ģenerāļiem un štāba virsniekiem, un iekšā iedams ie-

raudzīja, ka gardes majoram šenšinam dzīvība ir bries-

mās : aiz pārdzeršanās tas bija augšpēdus zemē nokritis,

pārgriezis baltas acis, bet pa pavērto muti nāca spirta

garaiņi kā zilgandūmains tvaiks.

Sabrēca jaunākajiem žigli skriet pēc preobražencu

pulka markitantes Avdotjas, kura mācēja jo brangi ār-
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stēt tādu ligu ar savu pašas ūdeni. Un kapteiņiem Sal-

tikovam ar Korsaku aizsteidzoties prom, apsēdās Men-

šikovam blakus, nama tēvam šeremetjevam iepretim; un

izdzēris priekšā pagadījušos kausu, pusstopa lielumā, pa-

skatījās visapkārt smejošām un reizē trakām, aiz dzer-

šanas jau stiklainām acīm:

«Aleksaša, kur sakšu sūtnis?»

Adjutants pieliecās pie auss, ar smīnu skaistajā un

nekaunīgā sejā:
«Min herc, izgāja sevis pēc, jau būs kāda pusstun-

da —»

«Netici, Danilič! Velna vāciets tik mānās, negrib vai-

rāk dzert, nepriecājas par mūsu uzvaru! Kauns, ka mēs

šodien sapēruši zviedrus, kuru tā ķēniņš un mūsu draugs

Augusts pa divi lāgi kauts! Hei, jūs tur, viņā galda

galā! žigli sameklēt Kenigseku, vest to mūsu vārdā

šurp! Par blēdīšanās sodu lai viņš izdzer sausu šepat,
visu acu priekšā, lielā ērgļa biķeri. Šeremetjev, vecais

jaunu meiteņu mīlētāj, kur kauss?»

Feldmaršala adjutanti atskrēja ar cara prasīto, sud-

raba kausu laba ķipja lielumā; un Pēteris to pielēja pil-
nu līdz malām, pamezdams šad tad acis uz ieejas pusi, —

ap strupajām, plēsīgi saspurotām ūsām tam bija ļauns
un reizē muļķīgs dzērāja smīns.

Jaunie aizgāja meklēt sūtni, Menšikovs pēc laiciņa pa-

kaļ tiem. Vēl pēc brīža atgriezās viens un mazliet ap-

jucis, un piegājis pie cara, teica:

«Valdniek, ar sūtni nava labi, gadījusies nelaime.»

«Kas tad? Kur tad?» cars izgrūda un cēlās kājās, un

citi dzīrotāji viņam līdz.

Adjutants noplātīja rokas.

«Atradām strautā beigtu: būs laikam gājis pāri tam,
pa laipu, iekritis iekšā un noslīcis. Kareivji nupat at-

nesa, nestuves atstāju aiz telts.»

Cars gāja uz izejas pusi, apstājās pusceļā, jo elkoni

tam skāra Menšikova roka:

«Aleksejič,» viņš teica pusbalsī, «es pārmeklēju kat-

ram gadījumam sūtņa kunga kabatas: sak, vai nav kāds
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slepens papīrīts par tām slepenajām atsevišķa viņu
miera sarunām ar zviedriem, kā ļaudis melš —»

«Nu, tas ir labi, malacis! No drauga Augusta, kam

kaimiņš Kārlis tā min uz papēžiem, tagad var visu sa-

gaidīt! Nu, teic, vai atradi ar' ko?»

Adjutants neteica nekā, tik rādīja pie cara acīm celtā

delnā zelta medaljonu, kam bija atsists vaļā vāks, ļau-
dams saskatīt skaistas dāmas seju.

«Min herc, lūk, ko!»

Cars pieliecās, jo bij tik garš, ka Menšikova roka tam

tikko aizsniedza kakla augstumu. Tad ieskatījās labi

ciesti, pazina, nobālēja, atkal palika sārtu seju, bet tas

vairs nebij dzērums: kauna un dusmu sārtums sa-

skrēja tam sejā, redzot Kenigseka nēsātā medaljonā
Monsu Annu, pa kara gadiem mazliet novārtā palikušo,
bet vēl arvienu sirdij tuvo Maskavas mīļāko.

«Annas dots medaljons! Mīkstmēlim Kenigsekam?»
Izrāva draugam-adjutantam no rokas, gandrīz izmež-

ģīdams tam pirkstus, pavērās vāka iekšpusē, izlasīja tur

iegrebto un atkal nobāla:

«Tava sirds mīļā un mūžam vienīgi tev, manam vie-

nīgajam, uzticamā Anna M.»

Nosvieda medaljonu zemē, sāka mīdīt kājām, rēk-

dams un lādēdams neuzticīgo favorīti visustiprākajiem
vārdiem. Acīs iesāka gailēt ārprātīga guns, uz lūpām

parādījās putas; jau sāka trīsēt un lēkāt vaigs, vēstī-

dams lēkmi, kurā cars neapjēdza vairs, ko dara. Un dzī-

ru viesi, grūstīdami cits citu, pāniskā steigā pazuda no

telts.

«Sirds mīļais,» Menšikovs to mēģināja mierināt, glā-
stīdams skāra plecu: «jel neuztraucies, nesāpini savu

dvēseli, — nava vērts!»

Cars paskatījās viņā izmisušām acīm; un saņemot

kopā visu milzīgo gribas spēku, atvairīts bija trakošanas

brīdis, bet nu iesāka ritēt lielas asaras.

Nokrita uz sola, elsoja kā bērns, kam pazudusi mīļākā
paijiņa.
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«Padauza, netikle! «Vienīgi tevim uzticamā!» Ak, es

muļķis, kāds gan es esmu bijis muļķis! Par carieni pat

biju gatavs to celt, tik sāku karot, neiznāca laika.»

«Un labi vien bija, ka neiznāca vaļas,» adjutants cieti

iesmējās. «Min herc, Monsiete nav tā vērts.»

«Danilič, tu kaut ko man slēpi,» cars pacēla galvu, ar

plaukstu slaucīdams acis. «Jel teic!»

«Pēter Aleksejič,» Menšikovs palika nopietns: «skai-

stās Anniņas sirds kā laba iebraucamā vieta, kuras saim-

niekam dažu reizi nava kur pašam nakti pārgulēt. Ne

jau Kenigseks bija pēc tevis viņas vienīgais! Bija Golo-

vins, Golovņins, tavs mātes brālis Leons, kņazs Pēteris

Golicins, Jagužinskis, Romāns Briss, feldmaršals ar',»

Menšikovs smīnīgi pablenda pāri galdam uz šeremetjeva

pusi.
«Ko? Arī feldmaršals?!» Cars, uzmanīgi un pārsteigts

klausījies adjutanta vēstījumā, nu iebrēcās, bet nevarēja

saprast, vai tas bij vaimanu vai smieklu brēciens. «Bo-

ris Petrovič, vai patiešām arī tu?»

šeremetjevs bija nobālis, jau grasīdamies mesties ce-

ļos; tad ieraudzīja, ka caram no sejas pagaisušas dus-

mas, — tik ap lūpām vēl bija manāms savāds sērīgums,
— un nopūzdamies iepleta spalvainās un līkpirkstainās
rokas: ļ

«Kā tādu grēku noslēpt, augstais valdiniek! Sātans

bija iesācis kārdināt, pabeidza pati Monsiete. Izspieda,

mantkārīgā bāba, no manis, vecā kārumnieka, veselus

divus ciemus, trīs simti dividesmit dvēseļu.»
Cars sāka histēriski smieties, adjutants rēca ar'; un

arī feldmaršals, pieklājības labad palaida sīku smiekliņu.
Tad aši aprima, īdzīgs noteica:

«Ko smej par mani, Andreja ordeņa kavalieri, Aleksej
Danilič? Beidz nu, pasmējies arīdzan par sevi, tu, lielais

oitu tiesātājs!»
Cars iepleta acis un muti; pavērās vienā, pavērās

otrā, un atkal sāka smiet, bet smiekliem šoreiz bija ve-

selīgi jautrs skanīgums.



217

«Rauj viņu jupis, mani mīļie! Kā redzu, Aleksaša, ta-

vai pirmītējai runai par iebraucamo vietu pilna taisnība.

Tikai to Monsu Annas līdzi mīlētāju uzskaitīšanu vaja-

dzēja tev gan sākt pašam ar sevi.»

«Baidījos, mana sirds, ka tad negribēsi man ticēt,»

adjutants atņirdza zobus; tad sarāvās, pamanījis cara

skatos pazibam draudu pilnas dzirkstis, un pagrieza ņir-

gu asmeni pret feldmaršalu:

«Cienīgākiem jau katrā gājienā tā pirmā kārta;

mums, melnā kaula ļaudīm, neklājas bajāriem pār ceļu
skriet.»

Šeremetjevs nicīgi saviebās, kaut ko rūkdams par pī-

rādziņu puiku. Bet cars, pa otram lāgam izslaucījis no

acīm slapjumu, — šoreiz tās bija smieklu asaras, —

lika Menšikovam vēl rīt ar kurjeru laist kņazam Romo-

danovskim uz Maskavu pavēli, lai atņem Annai Monss

un viņas radiem visu, kas tai un tiem kādreiz ar cara

roku dāvināts.

«Badu jau nenomirs, ja arīdzan tos citus būs apstrā-

dājusi kaut pustik daudz, kā tevi, Boris Petrovič,» cars

nosmējās, paņēma cepuri un spieķi, un saliekdamies iz-

gāja no feldmaršala telts.

Pēc Šliselburgas dzīrām, jau zemliku laika sākumā

dzīrotām, karš Ingrijas purvos aprima līdz agrīnam pa-
vasarim. Cars aizsteidzās no Ladogas krastiem uz citu

valsts malu, citus ļaudis tirdīt un rīkot, un jaunus dar-

bus veikt; bet feldmaršals, licis kara pulkiem iet ziemas

mitekļos turpat gar robežu, nebrauca pie sievas uz Ma-

skavu, nedz lūkot savas muižas:

negribējās no jaunās vidzemnieces šķirties, kaut uz

laiku; mājas miera dēļ nedrīkstēja ņemt to līdz.

Marta, raudādama tā vecīgajās skavās, nebeidza die-

nām un naktīm ar dvēseli un sirdi saukt savu Jāni, lai

steidzas pestīt, nāk un glābj. Bet kad sniegiem snie-

got vēl nebija vēsts, nedz miņas, tai sāka izlikties, ka

viņas tautiets būs jau miris. •
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Ja būtu dzīvs, tak nevarētu nejaust viņu esam tādās

bēdās. Steigtos šurp, izrautu no vecā krievu kara liel-

kunga cisām! Izzagtos, ar līgavu rokās, cauri nometnei

un apsargu nemanīts, kā suns, nedz saimnieks caunu ne-

mana, kad tā no mājas pažobeles aiznes dūju. —

Aizvestu prom no kauna un svešuma atpakaļ pašu

pusē. Samīļotu un pažēlotu, aizmirstos negods, rimtu

sāpēt sirds. •

Nē, nenāk Jānis, būs gan karā kauts. — Un atkal sa-

raudātām acīm veroties pa feldmaršala ziemas mītnes

logu, sniegs tai sāk izlikties kā miroņauts, kas sedzas

pāri cerībām un visam, kas reiz bija tik gaišs un jauks.
Dvēsele notrīs, iedomājot nakti, un vairs tik viena vēlē-

šanās : kaut ātrāk pašai mirt, kaut atnāktu arī pēc viņas

Veļu māte, baltu aizsaules smilšu sagšu segusies un lē-

ni atbrizdama pa kupenām savām spalvainajām govs kā-

jām.
Lai drīzāk nāktu gals, sadomāja nomērdēt sevi badā,

trīs dienas un trīs naktis neņemdama mutē ne kumosa;
ceturtās dienas vakarā tās varmācīgais mīlnieks, pama-

nījis meitenes sejā vaskainu bālumu un padzirdis no ve-

cās, Martai dotās istabenes, ka gūstekne atsakās ēst,
lika to zirgu puišiem gauži nopērt, bet naktī mēģināja
būt divtik maigs, atnesa līdzi Lapuzemes iedzeltenās

pērles un debeszilos peršu tirkisus; rītu aiziedams pavē-

lēja vecenei aizvākt visas asākas dzelzs un vara lietas,
un tāpat noņemt gultas aizkariem to zīda auklas.

Piedraudējusi atkal pasaukt puišus ar pātagām, vecā

Praskovja piedabūja meiteni beigt badoties; bet šere-

metjeva dāvātās rotas palika neskārtas un nāves gaidī-
šana nemitējās: tik biedros tai bija atnācis izmisuma

vienaldzības trulums, mācīdams sakost zobus, likt sirdij
klusēt un spītīgi ļaut, lai iet vien viss, kā viļņi dzelmē

grimušam pār galvu un augumu pāri:

svešniecība, ar varu ņemtie skūpsti un Ingru zemes

drēgnā ziema, gara kā nāves nakts.

Tad jau vairs nebij tālu pavasars; gar jumtiem garas

lāstekas, gaiss pasiltāku vēju pilns un it kā jaunu vēdu.
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Un upju ledum topot nestipram, čauganam tiekot arī

ezeru apsegam, iesāka pamazām atkust gūsteknes asi-

nis, kuras bij sasaldējis apātijas ledū sirds un dvēseles

izmisums.

Dienas stundās jau šad tad vieglā smaidā ietrīsējās

lūpas, runcim metot kupri, baložiem mīloties aiz loga,
vai ieraugot, ka tam iepretim jauns, melnacains kazāks

dancina savu mazo kara kumeļu.
Naktīs, guļot rudenī pretīgos, ziemas mēnešos vienal-

dzīgos skāvienos, brīžam nu jau aizmirsās prāts un sirds,
un lūpas pašas iesāka kaist; rokas pavērās, it kā atkal

skaujot Jāņa plecus, nokrizdamas gar sāniem tik pēc
tam, kad bija skārušas pliko gūsteknes kunga pakausi.

Sāka nākt kaisli sapņi, pilni straujāku par nomoda

stundās saņemtajiem glāstu; rādījās par mirušu turē-

tais tautiets, jauns un skaists, un maigs; rādījās citas,

gan zilacainas, gan tumšu cirtu apņemtas svešu jaunekļu
sejas, un visiem skatos bija kvēle, lūpas smaidīja un lie-

cās skūpstīt; un pat pamostoties un tumsā verot acis,

jūtot savas miesas kungu krācam turpat ieblakus, gū-
steknei vēl uz kaistošajiem vaigiem likās degam jaunas
un ugunīgas mutes pieskāriens.

Kādā rītā, feldmaršalam aizejot projām, vecene bij pa-

dzirdusi, ka kungs pārbraukšot tik parīt. Un tik jauks
likās tobrīd Martai saules vaigs, ka lūpas iesmējās, pat
sāka daiņot.

Patlaban jāja garām eskadrons, un tā vīri dziedāja
brašu dziesmu, kurai meldija bija aijājoša kā marta

vējš. Meitene pieskrēja pie loga, pieplaka rūtij klāt un

atkal iesmējās, pat sarka, acīm satiekoties ar jauna dra-

gūnu virsnieka kvēlajiem skatiem.

Zem mazajām un patumšajām ūsām pavīdēja zobu bal-

tums, logā un gūsteknes krūtīs atsitās sveiku mājiens,

nebēdīgas rokas mests; un Martai noskatoties jātnie-
kiem nopakaļ, saldi notirpa sirds.

Gaidīdama, kad švadrons jās atpakaļ no mācībām, po-

sās un rotājās, un pirmo reizi ievēra ausīs šeremetjeva

dotos auskarus, aplikās pērļu rotu. Gan grozījās, gan
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stāvēja spoguļa priekšā, pati priecādamās par atkal at-

plaukušo daiļumu, un smaidīdama daiņoja par tautieti

kara svārkos un staltā kumeļā. Un piepeši padzirda bla-

kus istabā, kur vecā istabene, sveša vīra balsi.

Tā vaicāja, skaļa un droša, pēc feldmaršala. Praskov-

ja kaut ko atrūca, sāka bārties, laikam nelaida dziļāk
nākt, jo svešais iesmējās un pieši sudrabaini nošķinda
uz guļamās istabas durvju pusi.

Vaigos saskrēja asinis, atkal notrīsēja sirds, gura

kājas:
Durvis bij atskrējušas vaļā un uz sliekšņa stāvēja

jauns gardes virsnieks, par dragūnu kapteini vēl vin-

grāks un staltāks. Ar vienu roku bīdīdams atpakaļ ve-

ceni, kas rūkdama ķērās tam svārkos un lūkoja vilkt at-

pakaļ, ar otru nobraucīja mazās ūsas, — lūpas bij sar-

kanas un kairas, smaidu pilns un pārgalvīgs skats.

«Vai re, kādu Boriss Petrovičs te slēpis cielavu,» viņš
iesmējās, aši paspēra divi soļus tuvāk, sagrāba rokās,

pielieca skaisto muti klāt meitenes lūpām, un viņas ro-

kas kā slīkdamas apķērās apkārt svešā kamiesim.

Atgriezies no savu tālāko pulku skates un atradis gar-

des virsleitnantu Menšikovu nevien savā nometnē un

namā, bet arī gultā, feldmaršals šeremetjevs satumsa kā

melna veļu nakts, un roka pirmā acumirklī sniedzās pēc
ieroča. Tak savaldījās, ļāva prātam par sirdi virsroku,
un prāts ieteica ar visvareno valdinieka uzticības vīru

nenīsties, labāk satikt pa draugam. —

Draugi gan netika, bet izšķīrās bez liela naida. Feld-

maršals, ilgi pūtis, atdeva cara adjutantam gūstekni,
bet Menšikovs savukārt nosolījās gādāt, lai visus tos

simts tūkstošus aršīnu zaļās vadmalas, ko cars nolēmis

vēl topavasar pasūtīt savu jaunformējamo pulku kara

svārkiem, pasūta aust tikai šeremetjeva fabrikām, ku-

rās par audējiem strādāja tā dzimtļaudis.
Menšikovs izpildīja norunu, bet ziņodams caram par

Ingrijas armijas stāvokli, un ka tā jau gatava šāgada
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kara gaitai, ne vārda neteica par to, ko bija atvedis līdz

un paslēpis vientulīgā namā, aiz pilsētas.
To viņš darīja bīdamies, ka ieraudzījis adjutanta jau-

no mīļāko, cars pieprasīs joprojām pildīt abu, valdinieka

un viņa favorīta līdz tam piekopto tikumu:

brālīgi dalīt visu uz pusēm, priekus un bēdas.

Tūkstots septiņi simti trešā gada pavasara agrumā,
— vēl bija sulu mēnesis un lapu it nekur, tik pumpuri,
un vītolu un blīgznu ziedēšana, — gar Ņevas upi no La-

dogas lejup gāja feldmaršala šeremetjeva karaspēks;
un gaužām grūts tas gājums caur priežu tīreļiem un

sūnu purviem, kas vēl pilni palu laika ūdens, un pa mū-

žu mežiem, kur ceļu nebija nemaz, tikai lāču iemīdītas

stigas, briežu iestaigātas tekas, un apakš kuplākajām

eglēm vēl visur rodams čagans sniegs.
Vīri pa simtiem un līdz josmenim grima sūnekļos;

rītos brienot pa paltīm, nakts ledus lūza skanēdams;
citur bija jātaisa tāpat gājienā zem kājām baļķu tilti,

ja negribēja gluži nogrimt rāvainajās dūņās.
Ap akacīm nācās mest lielas cilpas, pa labi un pa kreisi

līkumot, vietām pat kāpties atpakaļ; un galu galā — ar

gaismu ceļā un līdz tumsai iets, bet jūrai tuvāk tikuši

labi ja par četrām vai piecām verstīm.

Lielgabalus nesa uz rokām, municiju tāpat, brizdami

ledus ūdenī; dragūni dienām ilgi nedabūja kāpt sedlos,

jo nācās pašu kājām dangu dangas brist, vienā rokā

sausu priedes zaru kā ceļa ķūzi, un dumbrāja dibenu ar

to taustījot, zirga pavadu otrā rokā.

Tad beidzot, gājuma piecpadsmitajā dienā, iztālēm

ieraudzīja zemas, kārklu ceriem noaugušas salas, un aiz

viņām bālganu klajumu, kas likās vidū mazliet augšup

celts, it kā uz mutes gāztas bļodas dibens, un viss ieti-

nies vieglās dūmakās. Vecākie, pie Azovas bijušie ka-

reivji stāstīja jaunajiem, ka tur tas lielais ūdens apa-

ļums būšot daudzinātā Baltijas jūra, kuras dēļ ar kai-

miņiem zviedriem sācies karš.
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Lielākajā no grīvas salām, aiz kārklu ziediem dzelte-

nām, bija maza skansts un pie tās neliels miests, labi,

ja pāris simtu namu. — Skansti iesāka tūliņ bombardēt,
līdz ko bija ieradies cars, pats stādamies pie lielgabala.
Otrā dienā cietoksnīts padevās; trešajā nāca no jūras

pusē liktiem apsargiem tāda vēsts, ka tālumā manāmi

kādi, tak jau ienaidnieka kuģi.

Divi no tiem iebrauca Ņevas grīvā, tiekdamies jūras

gribētājus bumbām apšaudīt; un Menšikovam tūdaļ bij

pie rokas padoms:
«Min herc, pamēģināsim ņemt tos kuģus ar durkli un

ar zobenu!»

Nakts bija miglaina un patumša arī bez tās, kā jau,

kad ir vecs mēness. Abi gardu pulki, garie preobra-

ženci, vingrie semenovci, sakāpa trīsdesmit lielās laivās,

no šliselburgas līdz paņemtās, un cars ar Menšikovu

brauca puišiem līdzi.

Piezagās pie kuģiem, apstāja zviedrus ar pārspēku no

visām pusēm, kā siseņi. Kamēr apsargi satrūkās, sa-

cēla trauksmi, bija jau par vēlu: gardi mātodamies un

urrā kliegdami jau kāpa augšā, bija uz klāja, skrēja
abordažas cīņā.

Kuģus ieguva drīz, zviedrus apdūra gandrīz visus, gū-

stekņu bija gaužām maz.

Atkal bija lieli uzvaras prieki un liela dzeršana; bet

jau tūliņ pēc tās, vēl smagām galvām, vīri izbrauca mē-

rot grīvas nozarojumus, kurš no tiem dziļāks un kur

būtu gaidāmiem jūras tirdzniecības kuģiem labākais

iebraukšanas ceļš.
Cars vadīja priekšējās laivas stūri, sēdēja pie viņas

priecīgi satraukts, liels un laimīgs, mirdzošiem skatiem

cenzdamies tvert dūmakaino tāli, kur likās saejam kopā
debesis un ūdens klājs. Un skatīdamies cauri dūmakām

un nākamajiem laikiem, redzēja atpeldam no vakariem,
un atkal aizejam uz rietu pusi veselas flotes un varenas

eskadras:

Kaijām līdzīgi zibēja tur gaisos simti vimpeļu, un
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vēja piepūstās buras bija kā balti padebešu kalni, aiz

kuriem dažkārt nava redzams pats zilais debesjumts. —

Sirds kutēja un pletās krūtīs aiz gaviļu prieka, jūras

gaiss reibināja caru kā stiprs vīns, velga vilka sev klāt;

un nometis cepuri laivas dibenā, Pēteris steidzīgi iesāka

novilkt svārkus.

«Pēter Aleksejevič, vai tu bez prāta?!» Menšikovs sa-

trūkās, «ūdens tak ledus auksts!»

Cars nepacietīgi nopurināja platos līdumnieka plecus,

un, milzīgās rokas kā airus plati gaisā saceldams, gāzās

pār bortu, mirkli pazuda. Tak tūliņ uzpeldēja augšā, kā

ronis sprauslodams, aiz ūdens saltuma un paša labsajū-
tas skaļi rēkdams; un peldēja ap laivu šurp un turp, tik

spēcīgiem un straujiem roku vēzieniem, it kā gribētu

apkampt visu līci.

Ar lielu lūgšanos Menšikovs iedabūja caru atkal lai-

vā. Pēteris ierāpās atpakaļ, zobus klabinādams un aiz

aukstuma pazilganu seju, bet līksms un lepns, kā tīras

jaunavas līgavainis pēc kāzu nakts:

«Aleksaša, sirds draudziņ mīļais! Nu mums logs uz

Eiropu vaļā! Nu varēsim reiz sākt palikt no krievu lā-

čiem par īstiem cilvēkiem!»

Aiz Ladogas ezera, krāčainās un straujās Sviras upes
krastos klaudzēja cirvji; gaisiem šmīkstot, vaidēdamas

gāzās mastu priedes, zāģu kaukšanas pilns bij gaiss.

Pirmmežos, kur līdz tam bija ieklīdis tik viens un otrs

vecās ticības bēglis, dvēseli glābdams, sirdi cilādams ar

varenās Dieva pasaules vientulību, miesu ar brūklenēm

un zivīm mitinādams, vai ziemā, caunas medījot un lū-

šiem dzenot pēdas, uz slēpēm gājis kareļu medinieks, nu

cirta kuģu būvēšanai kokus, pludināja pa straumi lejup,
un Lodeinoje Poļē bija ierīkots kaujas kuģu verfts.

Tur būvējamo Baltijas jūras eskadru aiz krievu ņem-

tās Jaunās skansts jau gaidīja zviedru vimpeļi un kuģu

lielgabali. Vīborgas silos atkāpies, — par daudz liels

šeremetjevam tobrīd bij pārspēks, — sirmais Kroniorts
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nepacietīgi gaidīja pastiprinājumus, vērodams dienvi-

dus, vairs lāga neticēdams savām paša ausīm, kad no

izlūkiem padzirda, ka cars pie Ņevas grīvas iesācis celt

sevim ostas pilsētu, kaut gan karš vēl nav galā, patie-

sībā tikai sākas, un reiz tak nāks atkal uz pusnakts sau-

les pusi no Poļiem tagad viņos iestigušais ķēniņa kara-

spēks. —■
Šim tagad būšot logs uz Eiropu, — spiegi ziņoja, ka

viņudien cars tā teicis. — «Blēņas un nieki, delverīgā
krievu valdnieka bezkaunība, vairāk it nekas,» — rūca

Kroniorts, nicīgi raukdams seju, kuras bargās acis jau

redzējušas četrdesmit četrus kautiņus.
Logs uz Eiropu?! Jāsmejas, jānudie. Kad ķēniņa ar-

mija griezīsies pret rītiem, Kroniorts trieks no saviem

ziemeļiem tai krievu cara logā savu bataljonu durkļus,
— pat lāga drumslu no tā loga stikliem nepaliks!

Simti cirvju klaudz Sviras krastos. Ņevas lejtekas

galā kustās tūkstoši lāpstu, rakdamās grāvi ap cara jaun-

ceļamo cietoksni; un smagi dimdēdami, klaušniekiem

vienmuļīgi dziedot augšup vilkti, krīt uz dūņās iemieto

priežu baļķu augšgaliem milzīgi koka veseri, dzīdami

pamatstabus purvā nodomātām celtnēm: cars dum-

brājā un slīkšņu laukos ceļ pilsētu pie jūras, pats līdzi

strādādams; un piere, tāpat krekls tam darba sviedros,
bet jautra sirds un priecīgs vaigs. —

šeremetjevs tovasar vēl karoja pa Ingrijas dienvidiem,

ņēma Koporji un aplenca Jamu, bet Pēteris visas tās

citas vietas mīļu prātu būtu atdevis zviedriem atpakaļ;
un dotu pats savu Pleskavu piedevām, ja tikai zviedru

ķēniņš gribētu novēlēt caram Ņevas grīvu.
Tai apkārt odžu purvi, vaiverāju lauki un staigni

meži; bet Pēterim šī vieta šķietas paradīze, jo te ir jūra,
vilinoši dūmaku lāņi virs tās klajiem, un aiz dūmakām

Eiropa, kas savaldzinājusi cara dvēseli un liekas tam

tik tuva, brīžam atkal nesniedzami tāla.

Kā zemie, vakara debesu malā gulošie mākoņi.
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Nesagaidījis pastiprinājumus, Kroniorts tomēr neno-

cietās un jūlijā sāka no saviem Vīborgas puses siliem

iet uz Pēterburgas pusi. Tam pretim izgāja pats cars,

un tā jātnieku pulku trieciens atsvieda vecā ģenerāļa
nedaudzos bataljonus atpakaļ. Daži simti sakapātu pa-

lika kaujas laukā.

Padzirdis par Kroniorta nelaimi, rāms kļuva arī šli-

penbachs, ar jauniem eskadroniem no Narvas puses jau

sataisījies jāt iekšā Ingrijā. Un manīdams, ka viņa
celtā pilsēta līdz ķēniņa Kārļa armijas nākšanai var ju-
sties no abām sauszemes malām droša, cars aizsteidzās

uz savām kara kuģu būvētavām aiz Ladogas, lai drīzāk

tiktu gatava pirmā eskadra, jo jūrā, Ņevas grīvai iepre-

tim, visu vasaru nostāvēja zviedru flote.

Cirta, zāģēja, ēvelēja, tēsa, rīkojās ar līmeņa svērēju
un cirķeli, pats iešaudīja jauno kuģu lielgabalu stobrus;
un divas nedēļas no Pēterburgas projām bijis, nenocie-

tās, saposās uz jauno pilsētu atpakaļ.
Brauca lielā steigā, par pilsētas gubernātoru celtajam

Menšikovam pat neaizlaidis ziņu. Un gribēdams to rīt-

dien pārsteigt, naktī neļāva trijjūgam pieturēt pie drau-

ga nama, tam garām braukt.

Tak pats sabrēca kučierim, lai tura, jo no gubernātora
nama augšas stāva, kur kādā logā, lai gan nakts, vēl

manāms sveces gaismas spīdums, atlidoja braucējiem

pretī sērīga un kaisla, svešas tautas mēlē vilkta sievie-

tes dziesma, un dziedātājai bija kaira krūšu balss.

«Vai ratā,» cars nobrīnījās, «kur gan Daniļičs būs

izrāvis tādu lakstīgalu? Mums projām esot vai same-

dījis?»
Tad Jagužinskis, caram līdzi braukdams, saspītējās —

uz Menšikovu tobrīd bija tam īdzīgs prāts, — un patei-
ca caram, ko jaunajā pilsētā jau zināja daudzi.

«Valdniek, tā būs tā pati vidzemniece, kas pie Dani-

liča jau turpat mēneši četri! Šopavasar tevis sūtīts pie

feldmaršala, ieraudzījis Borisa Petroviča miteklī un at-

ņēmis to meitu, paturēdams pats sev par draugaļu.
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Esot varen glīts skuķis, Daniličs to sargājot kā aci pierē,
nevienam nerādot.»

Cars iesmējās un izkāpa no ratiem, tīksminādamies

izstaipīja locekļus:
«lesim gubernātoru apciemot.»
Pie durvīm apstājās, vēl paklausīdamies, — no augšas

joprojām skanēja pusbalsī daiņotā un kaislā melodija.
«Velns lai parauj! Koši gan dzied tā vidzemnieku

meita,» cars pagrozīja galvu, paraustīja durvju rokturi.

Daiņošana aprāvās, bet neviens nenāca vērt, un Ja-

gužinskis ar abām dūrēm un sparu metās durvīs:

«Danilič, ci Danilič! Ver vaļā! Pie tevis atbraucis

cars!»

Gaisma augšlogā nodzisa tikpat žigli, kā pirmīt dzie-

dāšana; un savukārt gaiši sāka palikt it visi lejas logi,
aiz kuriem matīja kāju dipoņu, skrejošas ēnas un skaļas,
reizē satrauktas balsis.

Menšikovs, uzmetis plecos sudraba puķēm izšūtu vio-

leta zīda nakts svārku, sudraba svečturi rokā un smai-

du pilnu seju, basām kājām iznāca pretī, klanīdamies

aicināja nākt iekšā:

«Dievs naktī sūta vismīļāko ciemiņu! Esi sveicināts,
Pēter Aleksejič! Kas mans, tas tavs, nāc kā pats savā

namā! Sveiks arīdzan tu, garais poli!»
Ēdamistabā jau rīkojās nomiegojušies sulaiņi; skrai-

dīja haiduki, nesdami augšā no pagraba un likdami galdā
lielas sudraba bļodas ar aukstu gaļu, vistas cepeti, šņab-
ja krūkas; un kristalla kannā meta dzirkstis un klusi

sīca tikko liets vīns.

«Lūdzu nu viesus iebaudīt, ko Dievs man devis un

cars vēlējis,» Menšikovs aicināja vakariņās; un abi at-

braucēji nelikās ilgi lūgties, jo gandrīz visu dienu un

vispirmo nakts pusi bija salkuši, un zirgus piecreiz ceļā

pārjūdzot, nobraukts pusotra simta verstu.

Jagužinskis ēda un dzēra par diviem; cars jau pa sep-

tītajam lāgam grāba ar milzīgo plaukstu gaļas bļodā, un

pusstopa mērs ritmiski lēkāja tam rokā, te celts pie mu-

tes, te likts sauss galdā atpakaļ.
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Menšikovs ēda maz, dzēra pa vidām; vairāk runāja,

stāstīdams valdniekam, kas pa šām dienām redzēts, dzir-

dēts un padarīts. Bet sirdī pamazām sāka augt nemiers,
nāca ļauna paredzēšana, ka kaut kas vairs nav labi, būs

nelaime. Un tā kā gubernātors bija kukuļu ņēmējs vīrs,

tad iedzerdams un jautri tālāk triekdams, sāka pie se-

vis mēmi rēķināt, kurš gan tā grēks būs nācis gaismā,
un kurš vēl palicis paslēpts.

— Jagužinskis, pagāns, gan jau zina kāds pār na-

ma tēva galvu savilcies negaiss, bet gaidi, kad šis teiks:

tik ļauni pasmīn, kaut ko domās vērpdams pats pie se-

vis, paskatās carā, pablisina grīnās acis uz Menšikova

pusi, un ēd tik tālāk, jaunu glāzi dzer. —

Cars šoreiz nu pagalam savāds atbraucis: ne tāds kā

citām reizēm tam skats un smaids: veras visapkārt, it

kā diezin ko meklēdams, te bļodā paskatās, te griestos,
un viltīgi ļaunas rievas sagulušas ap acīm, saspuroju-
šās strupās ūsas, kā runcim, kad tas mana peli. —

Pamazām gausākas tapa valodas. Menšikovs gan lū-

koja tās tālāk risināt, tak Jagužinskis jau bija kļuvis
gaužām kluss, tikai žāvājās. Cars šad un tad atmeta

pa vārdam, pamāja ar galvu vai norūca ko, dzirdējis ti-

kai pa ausu galam, par citu domādams.

Piepeši viņš saslēja galvu, pagriezās krēslā, pavēroja
favorītu asām un it kā izsmejošām acīm; tad teica smai-

dīdams:

«Danilič, pirmīt mēs ar Jagužinski te piebraukdami

dzirdējām tavas mājas jumtā pogājam lakstīgalu. No-

brīnējāmies gan: sējas laiks sen garām, mužiki noko-

puši sienu, bet pie tevis te, Pēterburgā, vēl lakstīgalas
dzied!»

Menšikovs nobāla, iesāka drebēt galdam uzliktā labā

roka; bet cars turpināja, brītiņu klusējis un urbdams

sarāvušos gubernātoru savām lūša acīm, kuras nu šķita
metam gaismu, — zaļgans un reizē dzeltens bija tās

gaismas atspīdums:

«Sirdsdraudziņ, parādi nu arī mums, tumšajiem Lo-

deinojes remešiem, to tavu lakstīgalu.»
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Favorīts saduga, it kā būtu dabūjis pa kamiesi sitie-

nu ; nevarīgi pacēla galvu, paskatījās carā, kā žēlastības

lūgdamies, nopūtās, redzēdams, ka tās gan nebūs, lēni

cēlās un grīļodamies gāja.

Menšikovam steidzīgi aizejot un apakšā sākoties ska-

ļām valodām un kausu skanēšanai, kā jau dažu labunak-

ti, Martai vēl brītiņu kaisa lūpas, bangoja asinis un

ausis, tāpat sirdī skanēja nesen pašas dungotā tautas

dziesma par tautu dēlu, kurš tā mīlē, kā neviens cits.

Tad nemanot bija atnācis snaudiens, un no pirmā miega
to modināja viņas pašas otrais mīļais, pie cisām pie-

nākdams, svečturi kreisā rokā:

«Celies, labi mudīgi saposies un nonāc pie mums

lejā!»

Nomiegojusies un ar smaidu atsēdās uz gultas malas,
drebinādamās aiz nakts dzestruma un velti lūkodama

uzvilkt krekliņu uz kailajiem, krūšu griezuma atsegta-

jiem pleciem. Pie sevis nobrīnījās vēl mazuliet, kālab

gan Aleksandrs, līdz šim to tik rūpīgi no citu acīm gla-

bādams, nu pēkšņi sadomājis rādīt saviem vēlīnajiem

ciemiņiem. Tak ne vaicājienam, tikai skūpstam pavērās
viņas lūpas, rokas iesāka sapost matus, ģērbt augumu.
Un tikai sākot iet, rokai saņemot Menšikova labo un no-

manot, ka tā dreb sīkās trīsās, sarāvās, mēģināja ieska-

tīties jaunajam sirdsdraugam acīs:

«Kas ir? Tu man ko slēp!»
«Nav jau nekā, nudie nav,» Menšikovs pusaizsmacis

runāja, vērsdams seju uz citu pusi, tak Marta manīja,
ka vaigs tam bāls: «Cars atkal ciemos atbraucis, dzir-

dējis tevi pirmīt dziedam vidzemnieku dziesmu, un lai-

kam gribēs, lai padziedi arī tam.»

«Pats cars!» Martai brītiņu iesāka trūkt dvašas, jo

par Krievu zemes valdnieku bij dzirdēts viens un otrs

traks stāsts, kopš tā laika, kad bija jau tiktāl ielauzīju-

sies, ka spēja saprast sava svešuma ļaužu mēli.

Menšikovs pamāja, gāja tai blakus klusēdams. Un

svečturim joprojām trīcot tam rokā, gar sienām šaudī-
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dāmās lēkāja un skrēja viņu abu lielās ēnas, cieši turē-

damās kopā.
Tiekot jau uz kāpnēm, zem abu kājām iečīkstoties

egļu dēļu kāpieniem, ēnas kā sabijušās izšķīrās un gaisa,

jo kāpnes ieveda tieši ēdamistabā, un Menšikova nestā

svečtura ugunīm nu sitās pretī desmitu citu sveču mir-

dzējums, pirmajā acumirklī apstulbodams Martai acis,

no kuru skropstām tikai tagad galīgi aizbēga miegs.
Pie galda sēdēja divi svešnieki. Tai ienākot abi pie-

cēlās ; viens nāca pretī un bija tik milzīgi garš, ka likās

ar galvu tepat aizsniedzam varenās un sveķainās sijas.

«Labvakar, saimniecīt,» viņš teica padobjā dzērāja

balsī, pie Martas liekdamies no sava griestu augstuma,
un dvašodams matos un sejā smago šņabja smaku, —

turpat virs viņas acīm iegailējās nikns, reizē jautrs un

traks, dzeltenzaļgans, kaut kur reiz redzēts lūša acu

zvērojums: «sirdies vai nesirdies, bet nāc un saņempus-

nakts viesus.»

Apjukusi nosarka, kniksēdama nolaida acis, nedrīk-

stēdama tās tūliņ augšup celt; un it kā pamirušas uz-

reiz kļuva kājas, stinga sirds.

Svešā vesta, Menšikova bīdīta, piegāja pie galda, ap-
sēdās sola galiņā. Stīvām, it kā ne pašas rokām saņē-
ma viņai piebīdīto vīna kausu, cēla pie lūpām, mēģināja
dzert; bet laikam reizē drebēja pirksti un lūpas, jo mu-

tei maz kas tika: uz plecu lakata un viņa pavērumā re-

dzamajām krūtīm nolija kā medus brūngandzeltenais un

saldais ungāru vīns.

«He, Danilič, kā redzu, tavai saimniecītei nemaz ne-

gribas dzerti, laikam nāk miegs. Ko lai dara, laidīsim

skaistuli pagulēt,» garais runāja; un Martai atlaba, dro-

šāka tika sirds, reizē manot, ka beidz trīcēt tās ceļaga-
lam uzgulusies Menšikova roka. «Jo arī —»

«Jo arī mēs paši nu gribam iet pie miera un lūgsim
tavā namā, sirdsdraudziņ Aleksaša, naktsmājas,» gara-

jam tā mute pavērās žāvās, bet nevarēja jaust, vai tās

patiesi nāk no miega, vai zem spurainajām plēsoņa
ūsām tik viltīgs smīns un kodienam pavērti vilka zobi.



230

«Lūdzu, min herc, es mīļi lūdzu! Viss manējs nams,

ar visu, kas iekš tā, nu tavā ziņā,» Menšikovs aši ieru-

nājās, atviegloti uzelpodams, pat sākdams smiet; bet tū-

liņ aprāvās, atkal iesmeldzās sirds, paveroties naktsmāju

prasītājam sejā:

«Ķeru tevi pie vārda, Danilič! Un gribu gulēt tavās

paša cisās, kā tu pats Maskavā, Monsu Annas gultā un

manis celtā mājiņā gan dažu labu reizi esi gulējis, lai ar'

bez manas ziņas.»
Atkal notrīcēja Martas ceļgalam uzliktā viņas mīļā

roka, un nodrebēja pašai sirds, kā jaužot nākamnelaimi.

Bet garais svešais jau bij žāvādamies cēlies kājās, un

melna milzu ēna, grīdai un kāpnēm pāri krizdama, aiz-

sniedzās uz augšas telpu pusi:

«Nu, ko tur minēt vecas lietas! Saimniecīt, ņem tu

svečturi un parādi man ceļu uz Aleksandra Daniliča gu-

ļamistabu.»
Marta notrīcēja. Menšikova pirksti asi sažņaudza vi-

ņas celi, tad atlaida ar gurdu nopūtu.
«Nu, skaistulīt, ko kavējies? Jeb vai tas ceļš tevim

nemaz nebūtu zināms ?! Hei, Danilič, meiča man neklau-

sa; varbūt, klausīs tev, pamēģini!»
Balsī jau bija manāms nevien izsmiekls, arī draudi;

un Menšikovs piecēlās, paņēma no galda svečturi, snie-

dza to Martai.

«Mīļais, nedari tā, nesūti mani! Viņš tak ir piedzē-
ries,» drebēdamas čukstēja nobālušās lūpas; bet sirds

izmisa, ieskatoties draugam acīs, kuras vairījās no tās

skatiem, vērdamās svešajā ar bēdīgu un reizē padevīgu

suņa skatienu.

«Še, ņem un ej,» kā no tāles un laikam tāpēc sveši

skanēdama, iesitās viņai vaigā Menšikova balss. Un tad,
pilna smeldzes un nevarīgi žēla:

«Ko es tur varu darīt!? Viņš tak cars!»

Nobāla vēl vairāk, sakoda lūpas. Klusēdama paņēma

svečturi, neatskatīdamās gāja uz kāpņu pusi smagām,

it kā svešām kājām, manīdama turpat aiz sevis karstu

dvašu un smagu soļu dimdoņu.
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lereibušais Jagužinskis, palikdams ar Menšikovu di-

vatā, lūkoja namatēvu smiet, bet dabūja sejā tik smagu

sitienu, ka nogāzās uz grīdas asiņainu muti, kaut ko

draudīgu norūca un sāka turpat krākt.

Sitējs palika sēdot, sākumā mēģināja viens pats dzert;
bet nereiba tam tonakt ne no sīvā, nedz ungāru vīna,

skaidra bija un palika galva, arvienu skumjāks prāts.
Un īgnumā un dusmās metis projām sudraba kannas un

zelta biķerus, krūkas un pudeles, un tāpat glāzes, kuras

plīsa sēri skanēdamas, Menšikovs nokrita ar seju uz

galda malas un viņu saķērušām rokām, ļaudams vaļu
nožēlu asarām.

Raudāja ilgi, — aiz loga jau bija manāms vasaras

rīta ausmas bālganais svīdums, kad kāpnes iečīkstējās
atkal: Marta nāca atpakaļ.

Apģērbs tai bija ieplosīts, seja linu audekla bālumā,

lūpas likās gandrīz melnas un acīs izmisuma, nicināšanas

un reizē naida guns.

Apjucis piecēlās, asarains mēģināja smaidīt:

«Nu, — ko tad — cars?»

Apklusa, atkrita solā atpakaļ, dabūjis sitienu pa zodu,
— Marta tam meta sejā cara iedotu dukātu:

«še, suns!»

Grīļodamās aizgāja galda galā, saplaka tur, iesāka

raustīdamās raudāt.

Menšikovs noslīga uz grīdas, aizrāpoja klāt un elso-

dams apkampa pārdotās mīļās ceļgalus:
«Sirds mīļā, mana zelta drostaliņa, sirdies un sit, bet

pažēlo un piedod! Citādi nevarēju, nespēju es tevi pa-

glābt, — viņš tak ir cars!»

Ceļgali, uz kuriem favorīts bija licis noraudāto seju,

savilkās, it kā kājas grasītos spert. Cirtainajos lūdzē-

ja matos iegulās trīcošas un sākumā plēsīgas rokas, ga-

tavas sist un plosīt. Tad nodrebēja tās, kā lielās mo-

kās, kad Menšikovs zvērēja, pats sev tobrīd ticēdams:

«Tici man, tici jel, — tas nekad vairs ne mūžam ne-

notiks, — es paslēpšu tevi no cara kaut pasaules malā!»
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Runātāja matus plēst iesākušās rokas raustīdamās ap-

skāvās apkārt viņa pakausim, matus aizskāra kvēlas lū-

pas, bet kamiesis apbira karstām izmisuma asarām.

Menšikova galvai topot skaidrai pēc viņas reibuma,

greizsirdības moku un žēlabu nakts, favorīta sirdī

galmnieks iesāka cīnīties ar mīlētāju un guva pār to

virsroku.

Visupirms atmeta domas par abu bēgšanu uz svešumu,

jo arī Marta saprata, ka Krievzemē, lai cik tā liela, —

cars viņus dabūs rokā šā vai tā, un vismaz vienu, tās

Aleksandru, vēlēs pakārt.

«Bēgt uz Leišiem mēs arī nedrīkstam,» viņš runāja,

noglāstīdams tai plecus, «jo mūsējais, pati zini, ar poļu
ķēniņu ir draugos. Pie taviem ļaudīm, zviedriem, bēgot
būtu mums tas pats gals, jo mani, cara uzticības vīru,

tagadiņ, kara laikā, zviedri turētu par spiegu.»

«Nu, tad bēgsim pie turkiem,» meitene atkal aprau-

dājās, jo vairāk tautu un zemju tā nezināja saukt; bet

viņas mīļais bēdīgs pašūpoja galvu:

«Dūjiņa mana, saulīte zeltainā! Tu tā runā, pate ne-

zinādama sava skaistuma: sultāns, tevi ieraudzījis, liks

ieslēgt savu sievu namā, mani uz mieta durt.»

Nē, viņam nāvi tā nevēlēja; tad labāk pašai mirt. Bet

mīlētājs sērīgs teica, ka viņas gals nesīšot arī tam

kapu.
Martai apbira jaunas asaras, nezinot vairs nekāda pa-

doma. Tad Menšikovs mierinādams iegalvoja, ka cars

jau droši vien esot viņu aizmirsis; un noticēja pats, jo

Pēteris drīz un uz laiku patiešām bija aizjoņojis no sa-

vas Pēterpils.

Tad kādā lietainā labības mēneša rītā viņš atdrāzās

kā vētra, dzēra un trakoja, ar labiem bučojās, nogrēko-

jušos pļaukāja un pēra. Un ar tumsu atkal ieradās vis-

galvenā favorīta namā, paradis tur visu ņemt un lietāt

kā jau savu.
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Nodzīvoja līdz jaunai dienai, nama tēvu padzinis sānis,
tā mīļo varmācīgi glāstīdams. Un ar ausmu caram ceļo-
ties un aizejot lūkot ostas molu nocietināšanas darbus,

Menšikova mājā atkal bija daudz asaru un izskaidroša-

nās, un solījumu gādāt, lai tā nebūtu vairs. —

Tak cars nedomāja vairs nenākt, nedz projām braukt.

Un Martai nu nedēļām nācās ar visu viņas izmisumu būt

pārmaiņus diviem: vienam, kas bija pret to maigs un

jauks, un arī skaists kā rīta blāzma; un otram, dzīvnie-

ciski rupjam un mežonīgi kaislam. Un pirmo mīlēdama

joprojām ar visu dvēseli, sirdī vairs nevarēja viņam pie-
dot, nu jau jauzdama viltu, izdabāšanu ar tās miesu vald-

niekam.

Nevarēja arīdzan vairs tā nīst to otru, kura glāstiem

bija viesuļa straujums un aukas spēks. Un tiekdamās

no otra skavām pie pirmā atpakaļ, bet reizē zinādama,
ka cars nu gan nāk ar Menšikova ziņu, bija gatava sākt

sevi nicināt, kad pēkšņi nāca lūzums un viņas mūžam

pavisam jauns ceļš.

Menšikovs bija sarīkojis savā namā dzīrās, cars arī

klāt, Marta sēdināta tam blaku, un valdniekam pie gal-
da pēkšņi sākās trakošanas lēkme: iesāka lēkāt vaigu

muskuļi, acis pieplūda asinīm; uz lūpām, kuras drebēja,

nu parādījās putas.
Visi lēca augšā, lūkoja vilkties sānis; mazdūšīgākie

izbēga ārā no dzīru telpas, un pašu nama tēvu, kam bij

apjucis un nobijies vaigs, no galda prom un pie loga bija
vai pašas aiznesušas kājas.

Sēdot palika tikai divi, ārprāta lēkmes piemeklētais

cars un Marta, izbailēs sastingušiem locekļiem un šaus-

mās plestām acīm.

Cars grieza zobus, sataustījis uz galda nazi; un izspie-
dušies redzokļi bija tik sarkani, ka likās: no tiem tūliņ
sāks pilēt asinis, uz vaigiem jaukdamās ar zvēriski šķo-
bītās mutes putām, ar kurām reizē nāca nikna kauk-

šana.
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Tad nazis krita Pēterim no rokas, un pats viņš notrī-

cēja viss, pieķērās galda malai, neciešamu galvas sāpju

mocīts; un kaukšana nu pārvērtās par žēlu īdēšanu,
kā vērsim, kurš iestidzis purvā, netiek ārā, sāk jau

grimt.
No acīm pamazām atplūda asins sarkanums, — tās

vērās apkārt izmisuši žēlas, un sastapās ar Martas ska-

tiem, kurās ar šausmām nu cīnījās žēlums, beidzot uz-

veica tas.

Izstiepusi rokas, abām apskāva līdz tam vēl nemīlētā

mīlētāja trīcošos deniņus; pievilka cara galvu sev krū-

tīm klāt, iesāka glaudīt viņam matus, kā mazu, gluži

mazu un izmisušu puisi saukt paijāšanai saliktos vār-

dos.

Cars iestenējās, smagi un reizē viegli nopūtās, kā pel-

dētājs, kurš beidzot ticis jau vairs necerētā krastā.

Noslīdēja no krēsla ceļos, pieplaka ar krūtīm Jdāt Mar-

tas ceļgaliem, rokām apķērās cieši apkārt tai, kā nobrē-

cies bērns pieķeras pie mātes, un, lēni glaudīts, turpat

aizmiga.
Gar sienām sabēgušiem dzīrotājiem atgriezās vaigos

sārtums, acīs iegailējās brīns. Menšikovs, galvu rokās sa-

ķēris, uz pirkstgaliem pienāca klāt, skatīdamies carā un

gūsteknē nesaprašanas pilnu skatu.

«Marta, Marta,» drebēja viņam lūpas: «cars mierīgi
aizmidzis uz taviem ceļgaliem! Vai tev zināmi kādi vid-

zemnieku pūšami vārdi, vai pašai rokās burvju spēks?»
Marta nesacīja nekā, tik smaidīdama pamāja ar roku,

lai iet un netraucē. Un atkal sāka viegli glāstīt caram

matus, bet favorīts pats pirmais izzagās no dzīru zāles,
citi tam līdz.

Cars pamodās pēc divi stundām, pacēla galvu, rāmi

paskatījās apkārt, pamanīja pustukšos biķerus, izlijušās
vīna kannas, projām skrienot apgāzušos krēslus, atcerē-

jās un saprata. Un kājās celdamies, sasliedamies tur-

pat līdz griestu sijām, cēla ap vidukli saņemto meiteni

līdz, kamēr tās vaidziņš tika gluži tuvu klāt tā atkal

mierīgai un smaidošajai sejai.
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«Brīnumi gan,» viņš teica, vērdamies gūsteknē: «tev

rokās tāds pats sāpju aizdzinējs spēks, kā manai nomi-

rējai mātei; pēc pirmā streļicu dumpja man piesitās šī

kaite, kuras lēkmes vienīgi māmiņa prata dziedināt.»

Tad pēc brītiņa, rokās pacelto vēl arvienu vaļā un

zemē nelaizdams:

«Turpmāk būsi pie manis, būsi man mātes vietā, kad

atkal vajadzēs sāpes klusināt. Vai ja?»
Marta palocīja galvu, bet cars runāja vēl, nu jau pa-

visam jautrām acīm:

«Man šķiet, ka būšu pa savai modei iesācis tevi, kā

glītu skuķi, arī mīlēt. Vēl ilgāk palikt Daniliča namā

tev arī tāpēc neklājas.»
Un tanī pašā stundā cars paņēma Martu pie sevis,

savā namā, ko tovasar jau bija uzcēlis sev Pēterburgā,

paša rokām. Bet tā kā jaunās vidzemnieces trešais mī-

ļais bija no dabas visai taupīgs vīrs, tad aizlaida ar Ja-

gužinski Menšikovam ziņu, lai atsūta it visas Martas

mantiņas, kādas tai būtu palikušas favorīta namā.

Menšikovs, apraudājis zaudēto mīļāko, kļuva atkal

tūliņ par izveicīgu galmnieku, lūkodams diviem reizē,
valdniekam un tā izredzētai izdabāt. Un steidzīgi sa-

pirka dāmu drānas, smalku veļu, smaršas un brokatkur-

pītes, tāpat rotas, vēl skaistākas par tām, kuras īsajā
Martas mīlēšanas laikā bija tai dāvājis. Un visu to licis

salikt kopā ar viņas vecajām mantām sešās pūra lādēs,

aizsūtīja uz cara namu, ar visa laba vēlējumiem un pa-

devīgiem sveicieniem. Un neskuma nemaz, ka tukšāks

kļuvis maks, jo cerēja to visu drīz atzagt caram un val-

stij ar augļu augļiem.

Lai zviedru ķēniņam, no poļu kariem reiz nākot atpa-

kaļ uz ziemeļiem, Vidzemi atriebt, Ingriju atbrīvot un

aizcirst ciet cara Pētera tikko cirsto logu uz Eiropu,

šurp ceļā nebūtu kur atrast pulkiem pajumti vai maizi,

feldmaršals šeremetjevs tūkstots septiņi simti trešā

gada labības mēneša beigās saposās jāt ar saviem ka-

zāku, Volgas tatāru, Uralu stepju baškiru un šķībacaino
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stopnieku kalmiku pulkiem no jauna pret vakariem; un

aiz tā sirotāju tūkstošiem atkal palika plata asiņu un

uguns sliede.

Šlipenbacha švadroni atkāpās bez kaujas, atsegdami
Narvas upes pārejas; un Vezenbergas pilsēta un pils

visupirmās sakrita gruvešos un pelnos, visapkārt tika

nežēlīgi postīts, klaji kauts, jo postītāju pavēlnieks,

savas pagājušās vasaras raizes prātā turēdams, bija
licis saviem jātniekiem gan tikpat uzcītīgi dedzināt, bet

vairāk gūstīt lopus, mazāk ķert cilvēkus, un arī tikai

spēka gadu ļaudis, bet sirmgalvjus un bērnus šoreiz sa-

kapāt zobeniem:

«Līdzaizvest nevaram, bet pamest arī nedrīkstam, jo
Vidzemei jāpaliek tukšai. Un tāpēc, pareizticīgie kara-

vīri un jūs, caram uzticīgie Muhameda kalpi, jel kaujiet
visu zviedru zemi klaji!»

Šo vēlējumu izpildot, aiz slepkavnieku pulkiem visur

pletās pelnu tuksnesis un miroņu lauks, un ēsmu jau-
žot, vilku bari skrēja uz Igauniju un Ziemeļvidzemi caur

trejdeviņiem novadiem.

Krita Veisensteina, liesmās sagāzās staltā Vilande;

ap Rūjienas kūpošām drupām visās debesmalās izpletās

uguns jūra, un Burtnieku ezeram dienām ilgi bija tik

sarkans mirdzējums, it kā tur saplūdušas pa ciematiem,

ciemiem, muižām un ceļiem nokauto ļaužu asinis.

Kad likās tam gadam gana dedzināts, laupīts, postīts
un ar zobenu nomaitāts, feldmaršals pagrieza savas

ordas ar līkumu atpakaļ uz austrumiem un Pečoru klos-

tera pusi; un kara pulkiem jājot mājup, ap Alūksnes

ezeru atkal gaiši dega jaunās sētas, kuras zemnieki šur

tur bija sev cēluši, pēc pērnā gada briesmām un no sila

pabēgtuvēm atgriezdamies savu māju krāsmatās.
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XX

Kraukļu Matīss toruden ar laiku jau bija steidzies

rudzus pļaut un kult, un arī sēt; tik maizes tiesu no-

glabājis ne sētā, uz istabas augšas, jo nebija vēl celta

klēts, bet silā; un valodas jau gan dzirdētas visādas,

ziemeļpusē caurām naktīm redzams tāls ugunsgrēku

blāzmas atspīdums.
Tad tas nelaimes mirdzējums it kā sagriezās pret va-

kariem, ar katru jaunu nakti nāca tuvāk. Un tad kādā

siltā, bet jau zirnekļu stīgām piestīgotā pēcpusdienā pie

Kraukļu māju vīriem un sievām, kuri patlaban plūca li-

nus, brēkdams atskrēja gans:

«Saimniek, saimniek! Krievi sajāja ganībās, nosita

Pakanu, saņēmās govis, iesāka kaut aitas! Tūliņ būs

klāt!»

leskrējuši mājās paķert bērnus, slimo saimnieci un kā-

dus drēbju gabalus, ļautiņi ar zirgiem paglābās silā, kā

jau pērn; un Matīss augu nakti nosēdēja uz meža būdas

sliekšņa, vērodams, vai aiz sila malas un uz sētas pusi
nav manāms pasarkanais blāzmas drēbējums.

Nesagaidījis, ar gaismu posās iet lūkot mājas, bet

saimniece šņukstēdama ieķērās tam svārkos, un vīrs

palika turpat, jo Maija bija gaidībās un jāvairās to

bēdināt.

Tad sāka raudāt mazākie Andreja bērni, lūgdamies

maizītes; un lielie nu tik atjēdzās, ka maizes, tāpat put-
raimu nava ne kripatiņas līdzi:

viss ar to lielo nobīšanos piemirsies, palicis lauka

mājās.

Andrejs jau sadūšojās iet, atcerēdamies, ka plauktā
šiem palicis vēl puskukulis. Tak Māra nelaida, sākdama

brēkt, ka tik aplam gani tēviņu krievi ieraudzīšot jau

pa gabalu.
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«Nokaus vai noķers, aizdzīs vārgos! Ko tad es viena

ar bērniem darīšu ?»

Mazie smilkstēja joprojām, un Marcītim, vecākajam,

jau vienpadsmitā gadā, sametās mazā brāļa un māsiņu
žēl.

«Māmiņ,» viņš teica, saraustīdams biksiņas: «tētis

jau gan pārlieku garš, bet es pavisam īsiņš: manis krie-

vi tak nemanīs, kad tecēšu da mājām, pēc maizītes.»

Māra nopūtās, beidzot ļāva, un puisēns priecīgs aiz-

skrēja pa silu.

Iztekot mežmalā, jau tā kā šaubīgs palika prāts, acis

jo platas, vērojot klaju, kas līdz sētai, un vai pie ista-

bas jau neredz sirenieku kumeļus. Tak viss bij tukšs

un kluss, un Marcīts, dūšu saņēmis, aši pārskrēja lauku,

žigli bij iekšā istabā un klātu plauktam, vēl žiglāk pa-

galmā, ar puskukuli padusē.
Sākdams uz mežu skriet, atskatījās pār plecu, un mazā

sirds notrīsēja bailēs: no ganību puses patlaban jāja

šurpu četri vai pieci jātnieki.
Bez elpas laidās pāri zirņu laukam, kurā pinās kājas;

reizes trīs klupa, atkal trūkās augšā, — laika vairs ne-

bij atskatīties atpakaļ: jau tā dzirdēja niknas balsis

un zirņu stiebru švīkstēšanu ap žigli palaistu zirgu kā-

jām, bet puskukuli turēja vēl ciešāk piespiestu klāt.

Tad jau bij tepat klātu sila mala; tak arī svešo zirgu

sprauslošana turpat aiz muguras, un krūtis elsa, sirds

vai stājās no bailēm un no trakā skrējiena. Un nespē-
dams vairs tālāk bēgt, puisēns ar brālītim un māsiņām
nesto ielīda palielākā viršu pudurī, pieplaka cieši ze-

mei klāt, aizturēja dvašu, ierakās sīkstajos un mēļu
ziedu pilnajos ceros, lai svešie vīri nedabūtu rokā, ne-

atņemtu maizi.

Sakoda zobus, neievaidējās pat tad, kad kazākiem pa

sila malu jādelējot un zēnu meklējot, lai parāda, kur

lielo patvērums, kāda jātnieka rumaks uzspēra kuslajam

plecam smagu kāju. —

Aizjāja spļaudīdamies un, garām jājot, pielaida Krauk-

ļu istabai un kūtiņai uguni. Un Matīsam no meža pa-
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slēptuves redzot, ka viņa māju pusē jau paceļas dūmu

stabs, bāls kļuva vaigs, dūres divtik smagas un nikna

citkārt lēnā sirds. —

Andrejs izgāja meklēt savu pirmdzimto drīz pēc tā

dūmu padebeša redzēšanas, raudošās Māras bārts un

skubināts. Pārnāca pievakarē, pats raudādams, Mar-

cīti nesdams pār plecu un dēla nesto puskukuli padusē.
Zēnam pa muti un degunu bija plūdušas asinis; nu

jau tam vaidziņš pelnpelēks, ielauztās krūtis grūši vilka

dvašu.

Naktī nomira, avotiņa kraujas malā atkal bij jārok

kaps.

Arī to nakti jaunais Kraukļu saimnieks nosēdēja zem

klajas debess, šad un tad paceldams asaru un naida pil-
nās acis uz to debesmalu, kur vakar, tēva māju gruve-

šos un jaunās liesmās bija sadegusi viņa sēta.

Priedēm šņācot, tam gāja pāri tumšpelēki padebeši,
brīžiem it kā gaišākām, it kā pasarkanām malām, —

tās laikam meta augšup vēl citur un vēlākā stundā de-

dzinātu, un tikpat nesen celtu māju blāzmojums.
Tad vienām debesim vai pavisam sarkana tapa lejas

mala, un tas debesis bija tieši virs tās vietas, kur ar

pusdienas sauli vakar jau sabrucis oglēs un plēnēs Ma-

tīsa paša celtais nams.

Plati ieplestām, miklām acīm, jaunais saimnieks ska-

tījās sarkanajā spīdumā, vēl smagāk juzdams sirdī nai-

du, kurš dedzināja kā vislielā guns. Un nu redzēja ne

vairs padebesi, bet milzu kumeļu:
Smags un sarkans, it kā viss noskrējis neizskaitāmu

karā kautu asinīm, mākoņu rumaks tur gāja līdz ar

nakts vēju pāri priežu galiem, nesdams mugurā baigu

jātnieku, kam bija sarkanas rokas un briesmīgs vaigs,
un plecos uzmests sarkanas miglas mētelis.

Tas šķita velkamies pa sila koku galotnēm, kuras

bikli liecās un atmirdzēja pasarkanā, ļaunu vēstījošā

gaismā. Un koki locīdamies šņāca, likās vaidam gaiss,
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un zeme nostenēja kā zem vienīgi tikai zemei nesamu

bēdu smaguma.

Saimnieks sākumā saduga, juzdams mugurai cauri

skrienam šausmu saltumu, un it kā pamirušas topam

kājas. Bet tad viņš saņēmās, un saltās bailes aizdzina

asins naida guns.

Spītīgi saslēja krēpaino galvu un varenos plecus, pats
liels un stiprs kā lācis; un mēmi draudēdams, pats nezin

kam, kara spokam, sireniekiem vai Dievam, pacēla abas

smagās dūres pretī priežu galiem un rudens pusnakts

mākoņiem.

Jaunā saimniece staigāja pa sila sētu arvien klusāka,

un saraudātām acīm. Un vīram taujājot, beidzot kau-

nīgi atzinās, ka šī bēdājot par gaidāmo bērnu:

«Manā ciltī zīdītājām allaž trūkst piena, bet govju

mums tagad nava vairs. Vīrs, būtu nu tu jel paklausī-

jies, vai nava kur pērkams kāds piena lops, un gādājis

viņu jau laikus, kamēr vēl nav klāt tinības.»

«Jā,» saimnieks atteica, un sāka posties: «ja jau ar

tevi tā, tad govs mums jāsameklē gan.» Un apjozies,
aizbāza aiz jostas ne naudas maku, bet abas brāļa Jāņa
pērn dotās pistoles.

«Vai ta ar ieročiem vai iesi to govi pirkt?» saimniece

taujāja.
«Ko var zināt, tagad jau tādi laiki,» saimnieks attei-

ca un gāja, bet ārā ticis, paņēma pār plecu pie priedes
pieslieto ilksi, ar kuru rokā un sirmītī sēdēdams, bija
izsities sirotāju baram cauri.

Gāja visu dienu pret ziemeļiem, kurp iedams krievu

karaspēks bija atstājis nāves sliedi, un māju drupās iz-

traucēdams vārnas, kas mielojās ap miroņiem. Ar tum-

su panāca kara vezumnieku kolonnu, kuras ratu brau-

cēji bija jau apmetušies nakts dusai mežmalā, sildīda-

mies ap ugunskuriem, un zirgus, tāpat salaupītās govis
un aitas atstājuši sargu ziņā.

Ilgi glūnēja jaunu egļu biezumā, kā vilks acīgi vēro-

dams, kur nostājuši sargi, un kurš pirmais taisās snaust.
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vākajam sargam-kazākam, kurš snauduļoja, uz pīķa at-

spiedies, un ilkss nošņāca triecienā ar tādu spēku, ka

iegaudojās gaiss.
«Kas tev, Mitrie?» miegaini ierunājās kaimiņu sargs,

padzirdis tādu kā nopūtu un arī kritienu. Atbildes ne-

sagaidījis, panācās uz Mitriča pusi, apstājās pusceļā,

jau baisas mākts; un tikko gribēja svilpt trauksmi, kad

atkal nošņāca gaiss, un kazāks pusvaidienā apmeta kū-

leni, — pakausi tam bija samalusi putrā Matīsa ilkss.

Ar to kā ganakūju rokā, viņš nu iegāja lopu barā, un

govis, vērši klusi iedīcās, nācējā pēc tā drēbju smakas

sajutuši pašu zemes cilvēku, kurš sāka nesteigdamies

aptaustīt govju tesmeņus.

Apmeta vienai dūmaļai ap kaklu līdz paņemto valgu,

paglāstīja lauko pieri, pakasīja govij aiz auss un sāka

vilkt to silā. Govs nopūzdamās gāja, un divas citas ne-

vestas tai pakaļ un līdz.

Ar visām trim Matīss laimīgi tika savā meža sētā; un

bij pats pēdējs laiks, jo būdiņā jau brēca dūšīgs un iz-

salcis puisītis.

A. Grīns, Sarkanais jātnieks. 241
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XXI

Vēl vājinieka cisās gulēdams, ķēniņš bij pavēlējis
kancleram Pīperam gādāt, lai zviedru draugi Varšavā

sasauktu jaunu seimu, kurš atceltu Ļubļinas seima lē-

mumus. Tak vecajam grāfam tas uzdevums gan negri-

bēja veikties, jo poļu deputātiem bija palikušas gausas

kājas, viss seimiņu vairums pārsviedies vēl nesen nonie-

vātā Augusta pusē. Un tā ķēniņam, tikko pieceļoties no

slimības gultas, ar skubu vajadzēja kāpt kara kumeļā.

Pīperam bija bēdīgs vaigs un mutē šaubīšanās vārdi:

pārlieku grūti salaužama būšot poļu spīts, varbūt, pēc

gaužām ilga laika; bet pa tam krievu nodarīts Vidzemei

un citām pavalstīm, kas guļ šaipus jūras, vēl jo negan-

tāks posts.
«Un kaut man būtu jāpaliek šai sasodītā zemē pus-

simts gadu, es neiešu prom, neiecēlis tai citu ķēniņu!»

Spītīgi kniebtas bija lūpas, acīs drūma guns, veroties

uz ziemeļu pusi. Un lepnā mute tik pēc laba brītiņa
vērās atkal, kā sirdsapziņu mierinot:

«Karš paliek karš, un mēs nevaram jaukt sev cīņas
plānu, cenzdamies vienā laikā nosargāt visas mūsu pro-

vinces. Kas mūsu vidzemniekiem šogad nodarīts, postī-

tāji dabūs izpirkt visu to ar trīs tik lielām mokām, ar

kara laupījumu gan spēsim saviem bēdu ļaudīm palī-
dzēt.»

Un licis iecelt vecā Dālberga vietā citu, jaunāku gu-

bernātoru, pats ticis sedlos, drāza prom uz Varšavas

pusi, jātnieku pulki lēkšos pakaļ tam; un kājnieki žiglos

maršējienos steidzās pa ķēniņa vestās kavalerijas pē-
dām.

Mežiem un damakšām cauri pa medinieku tekām, un

nevienai upei netika meklēts tilts, lai strauja tā, vai diez-

cik plata. Un viņpus poļu galvas pilsētas un Nāravas
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upes, pie Pultuskas, ar visu trauksmīgā skrējiena sparu

uzgrūdās virsū sakšu feldmaršala armijai.
Šteinavam bija divreiz vairāk vīru, ķēniņa pulkiem ne-

atvairāms spars. Pēc pusstundas cīniņa sakšu bataljoni

bēga silā, un uz visām Republikas malām kā uguns skrē-

ja baiļu vēsts:

Velns nu ir atkal vaļā! Glābjaties, ļautiņi!
Bez atpūtas un dusmu steigā ķēniņš visur meklēja

poļu ķēniņu. Un izlūkiem nesot tādas vēstis, ka Augusts
ieslēdzies Tomas cietoksnī, ar saviem labākajiem kājinie-

ku pulkiem, steidzās turpu tik ašos gājienos, ka lielga-
bali netika švadroniem līdzi, un musketieri tikai tad, ja

bija uzsēdusies dragūniem aiz muguras viņu kumeļos.
Nebij municijas, jau atkal trūka maizes, — viss jāpie-

ved no jūras viņas malas; un gaidot, kamēr atlīgos senā-

ta izsūtītie kuģi, ķēniņa vīri iesāka rakt ap Torņu tran-

šejas. Sakši klāja pa racējiem baltu uguni, un vai ik-

dienas krita kāds svītas vīrs, jo ķēniņš katru dienu bija
redzams vispirmajās sapieru un strēlnieku rindās.

Tad beidzot bija klāt lielgabali, bumbas un pulveris;
bet Tornai atverot nu pēc sirdīgas pretošanās vārtus,
izrādījās, ka Augusts ir un paliek netverams:

no pilsētas tas aizbēdzis, un gūstīšana jāiesāk no

jauna.

Polija, kā rādās, grib tam joprojām klausīt kā savam

ķēniņam, bet no Peipusa viņas malas jau atkal izjājusi
uz rietumu pusi šeremetjeva jātnieku armija.

Kas negrib saliekties ar labu, lai tas lūzt. — Ja poļi
patiešām grib atbalstīt un turēt savas zemes tronī Au-

gustu, tad zviedru šķēps bez žēlastības tagad cirtīs pa
šo turētāju rokām!

Ķēniņš un tā pulki vairs nepazina cilvēcības žēluma.

Kura poļu pilsēta vilcinājās atvērt vārtus, tai sods bija
tik smaga kontribūcija, ka tās samaksai nācās atdot

dievanamu krucifikus un laulību gredzenus; kura lūkoja

pretoties ar ieročiem, tai sods bij sagraušana pelnos.
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Kurš magnāts vai šļachtičs turējās sakšu pusē, tam at-

ņēma lopus, zemniekus un zirgus aizdzina šķūtīs, un labi

vēl, ja jumtā netika palaists sarkanais gailis. — No ku-

ra ciema vai miestiņa bij šauts uz zviedru kareivjiem,
tur palika pāri tikai krāsmatas, miroņi un plēnes.

«Ja ienaidnieks jums grasās darīt nepatikšanas, bet

no atklātas cīņas vairas, glūnēdams paslepus, uzbruk-

dams katrai mūsu nodaļai par sevi, tad postiet, graujiet,

visapkārt visu dedziniet,» ķēniņš rakstīja savam trak-

galvim Stenbokam. «Pārvēršiet zemi tuksnesī, jo tad

neviens uzbrucējs jums nevarēs piekļūt no sāniem vai

muguras. Visus, kas krīt jel mazākajās aizdomās, ka

pret mums noziegušies, vajaga šaut vai kārt. Tad katrs

te zinās, ka lietas tā turpinot no viņu puses, pat šūpļa
bērni netiks saudzēti.»

Un Hurnam, kurš Varšavā rīkoja zviedru garnizonu
un tur saradušos poļu deputātus, kuru gan maz, un tie

paši ar visādiem taisnības iemesliem lūkoja aizlavīties

prom un mājās:
«Man tīk tās metodes, kuras jūs Mētājiet: ar poļiem

jāapietas stingri, bez garas izrunāšanās, šai tautai tieši

tas ir vajadzīgs, un nesīs mums un viņai tikai labu, jo
viņiem tik tad ticēt var, ja tur tos aiz rīkles. Lai viņi
reiz saprot, ka mums, zviedriem, to draudzības nemaz

nevajaga, un viņu mīlestības tāpat; bet vienīgi tikai to

atzīšanās sev pašiem, ka mēs gan spējam tiem vairāk

ļauna nodarīt kā visi citi.»

Deputāti Varšavā tiešām manīja, ka Hurns, sava ķē-
niņa skubināts, tur viņus aiz rīkles. Tak lai šim seimam

būtu vieglāk atteikties no viņu ķēniņa, Hurns izspēlēja

savu vislielāko trumpi un deva seima vīriem lasīt vēstu-

les, kuras Augusts ar Kenigsmarkas un Victuma rokām

bija sūtījis savam zviedru brālēnam, tam piesolīdams

izlīgšanu uz Republikas rēķina, un raksturodams viņas
magnātus gan patiesiem, bet tik skaidriem un asiem

vārdiem, ka tiem, par kuriem šie vārdi bij teikti, nu sa-

lēcās sirdis, sažņaudzās dūres un dusmās gan tvīka, gan

nobālēja vaigi. Un Varšavas seims beidzot lēma atņemt
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Augustam Polijas ķēniņa kroni un Lietavas lielkunga ce-

puri. Un lēmuma ierosinātājs bija tas pats primass, vēl

nesen Ļubļinā zvērējis nekā nesākt pret savu ķēniņu.

Kad Hurna vēstnesis ar to ziņu bij atauļojis Heils-

bergas pilī, — ķēniņš toziem piemita poļu Prūsijā, —

ģenerāļi un musketieri dziļi vilka elpu, acis tik aši vērs-

dami pret austrumiem, it kā jau būtu saņēmuši rīkoju-

mu — posties sen daudzinātam gājienam uz Maskavu.

Tak tam vēl nebij nācis laiks, un zviedru ķēniņam
visupirms jārod vīrs, ko tagad celt tukšajā Republikas
tronī.

Būtu gaužām labi, ja tas pats Hurna komandētais

seims nu ievēlētu savai tēvzemei arī jaunu ķēniņu. —

Nu, kaut to pašu Jēkabu Sobjeski, nelaiķa turku novei-

cēja — ķēniņa pirmdzimto.

Kurjeri no Heilsbergas auļo uz Varšavu un atpakaļ;
un tad piepeši atbrāž vecajā Ermelandes bīskapu pilī
cits vēstnesis, nesdams nelaimes ziņu:

Sobjesku Jēkabu un viņa brāli Konstantinu medībās

Silēzijā saņēmuši cieti Augusta jātnieki. Prinči aizve-

sti uz Saksiju, ieslodzīti Kenigsteinas pilī, no kuras pat
pelei neizsprukt. —

Ķēniņa rokas žņaudzas dūrēs: šo trumpi brālēns Au-

gusts tiešām veikli izspēlējis! Nu seimam, ja tas grib
turēties pie Sobjesku cilts, ar jauna ķēniņa vēlēšanām

jāpaciešas un jāgaida, kamēr princis tiks brīvs, kas gan

var vilkties gadiem; vai arī jāsāk apskatīties pēc cita

kandidāta, kāda svešas tautas prinča.

Tak svešs princis Polijas tronī ilgi nebūtu zviedru

draugs, un sāktu balstīties pats uz savu tēvzemi. Zieme-

ļu zemju valdnieka plāniem der Varšavas ķēniņu krēslā

tikai īstens polis, no viņa draudzības atkarīgs; un tāds

nu jāmeklē ar lielu skubu, jo vairs nav tālu jauna vasa-

ra, un ir tādas vēstis, ka nostiprinājies pie Ņevas iete-

kas, cars sūtīs šeremetjevu jau pa ceturtam lāgam Vid-

zemi dedzināt.
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Pie ķēniņa bij ieradies Pīpers un ziņoja, ka Heilsber-

gā atbēdzis trešais nelaiķa poļu ķēniņa dēls, no sak-

šiem glābdamies un zviedru aizstāvību lūgdams; un vī-

ram, kurš meklēja Polijai jaunu valdnieku, nu jautri ie-

dzirkstījās acis:

«Tas vai cits, ka tik Sobjeskis!»

Licis princi tūdaļ ieaicināt, piesolīja tam troni, kurā

Sobjesku Aleksandra vecākais brālis patlaban gan ne-

varot kāpt.
Bet princis liedzās, un to nevarēja pierunāt arī Var-

šavas seima uzticības vīrs, pie ķēniņa tobrīd brauku-

šais Poznaņas vaivada Staņislavs Leščinskis:

«Nekāda pasaules vara nepiespiedīs mani izmantot

sevis labā brāļa Jēkaba nelaimi!»

Ķēniņš ar kancleru palika vieni. Pīperam kaut kas

bij uz sirds, jo viņš, manāmi saviļņots, trīs reizes nokle-

pojās, pirms iesāka runāt:

«Majestāt, man gan šķiet: vislabākā izeja no šās sa-

režģītās lietas būtu nu tā, ja jūs paši paliktu par poļu
ķēniņu.»

Ķēniņš pārsteigts paveras Pīperā, bet klusē; un viņa
klusēšanas drošināts, grāfs turpina:

«Jūs tad varētu uzņemties evaņģēlija ticības aizstāvē-

tāja cēlo lomu, pārspēt lielo Gustavu Ādolfu, un izvest

galā to, ko nepadūga izvest jūsu vectēvs, varenais karo-

tājs, kam Dievs bij lēmis valdīt par daudz īsu laiku.»

Kanclers satraukts apklust un gaidu pilnu skatu veras

ķēniņā, kurš piecēlies un gariem soļiem sācis staigāt,

kopš Krakovas nelaimes kreiso kāju mazliet pievilk-

dams; un garie pieši šķind pa vecās bīskapu pils
zāles grīdu, to valkātājam domājot par vārdiem, kuru

teicējs to cenšas vilināt ar jaunu kroni.

Varbūt, tas ceļš patiešām vestu ašāk pretī lielajam,

pēc Narvas Viktorijas nospraustajam mērķim — apvie-
not apakš sevis visas zemes, kuru galvas pilsētām pāri

ziemas mēnešos blāzmo kāvu ugunis?! levest vispirms
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šajā anarchijas plosītā valstī zviedru kārtību, pagriezt

tad arī tās spēkus pret austrumiem?

Ak nē, Augusta tronis viņam pašam būtu nelabs man-

tojums, jo sanaidotu ar Prūsiju; pats Romas valsts ķei-
zars kļūtu aizdomīgs; atkristu no draudzības ar zvied-

ru lielvalsti ķeizara patreizējie sabiedrotie, holandieši un

angļi. Patreizējais puskarš Augusta dēļ ar zviedru ar-

miju tad kļūtu poļiem par ticības karu.

Klausot Pīperam, viņš patiešām gan iestigtu poļu pur-

vos, kā jau tagad par to dzird sākam runāt rietumu gal-

mos.—

Kanclers gaida, un, negribēdams veco valstsvīru aiz-

vainot ar strupu noraidījumu, ķēniņš atlaiž grāfu ar

vieglu smaidu:

«Mums labāk patīk ķēniņvalstis dāvāt, nekā tās sevim

iemantot.»

Pīpers nopūšas, aiziet zemu kārtu galvu, atstādams

vienu savu valdnieku, kurš patlaban grib dāvināt ve-

selu lielu valsti, bet nezin tikai kam.

Ķēniņš domās sāk laist sev gara acīm garām visus

tos poļu augstmaņus, kas klaji nostājušies zviedru pusē.
Sapegām par daudz naidnieku; kardināls droši vien

ieteiktu radnieku Ļubomirski, bet tā sieva Augusta
mīļākā.

Tad viņam uzaust atcerē tikko pils zālē bijušais sei-

ma sūtītais vaivada Leščinskis, — stalts un iznesīgs
vīrs, bez lišķības un liekas pazemības, bez iepūtības ar',
un katrā žestā izmanāms atturīgs cēlums.

Kāpēc gan šis jaunais vaivada nejaudātu būt troņa
kandidāts? Visi par to vienis prātis, ka Leščmskim

priekš draugiem ir tiešām drauga sirds, ka tas tur vār-

du un goda vīrs!

Tā tad, viņš būtu un paliktu uzticams draugs arīdzan

tam, kas ieceltu to tronī, padarītu par Leščinska tēv-

zemes ķēniņu.
Aizsvilies viss jaunā Polijas troņa kandidāta labā,

ķēniņš sūta Varšavas Hurnam jaunus rīkojumus un šo-
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reiz arī naudu kukuļiem, jo bez tiem Republikā pat

okupantu zviedru draugam netikt par viņas ķēniņu.
Varšavas Hurns aiztur deputātus, kuri jau iesākuši

doties pēc Augusta gāšanas no galvas pilsētas.
Citam deva naudu, citam Leščinska vārdā sasolīja labi

augstu amatu; vēl citu padarīja maziņu ar draudiem—

dedzināt tā muižas. — Bet primass, kurš bija ar mieru

kronēt vienīgi kņazu Ļubomirski, centās jaukt zviedru

ģenerāļa pūlēšanos, pat ar baznīcas lāstiem draudēdams;
un seima vīri, gatavi jau nobalsot par Poznaņas vaiva-

du, sāka no jauna stomīties; un citiem likās, ka viņiem
vēl ir par maz dots.

Hurns deva vēl, deva ar pilnu roku, bet reizē savilka

vairākus zviedru bataljonus ap Varšavu, kurai vēl nebij

jauna ķēniņa, kaut jau ziedēja liepas.
Kad veco gāza, vēl bij tikai sveču mēnesis.

Pats zviedru ķēniņš beidzot atjāja poļu galvas pilsētā,
un tad, Hurnam ar viņa bataljoniem klātesot, no augst-

maņiem tikai Poznaņas bīskapam un Sapegām, vēlēšanu

laukumā izsauca Leščinski par poļu ķēniņu.
Deputāti kliedza vivat, pūlī cits vicināja cepuri, cits

dūres; un Hurna musketieri šāva ķēniņsalūtu, zvanīja

dievanamu zvani.

Vivat rex Stanislas! Te Deum laudamus!

Pa tam pats Augusts un tam uzticīgie poļu valstsvīri

bij noslēguši ar caru Pēteri pret zviedriem vērstu kara

savienības līgumu, nozvērēdamies Zviedriju un tās vald-

nieku uz sauszemes ūn jūras apkarot, ne mūžam neslēgt

separātu mieru. Cars nodievojās atdot Republikai visus

savus iekarojumus Vidzemē un pilsētas, kuras tās Uk-

rainā bij tikko atkarojis kazāku atamans Palejs, ar po-

ļiem karodams gan pats uz savu roku; piedevām Pēteris

vēl solīja dot draugam Augustam divipadsmit tūkstošus

kara palīgu un divi miljonus zlotu ik gadus, ko algot un

mitināt 48.000 vīru lielu Polijas armiju, jo naudas nebij
ne Republikai, nedz tās puspadzītajam ķēniņam.



249

Cara sadrošināts un sadūšojies arī pats, Augusts ar

saviem sakšu pulkiem uzbruka Varšavai tūliņ pēc tam,

kad zviedru Kārlis ar saviem jātniekiem bija aizjājis

Ļvovas pilsētu pārmācīt, — tā atsacījās atzīt Poznaņas
vai vadu par savu ķēniņu.

Staņislavs bēga, Varšava atvēra vārtus savam veca-

jam ķēniņam. Hurns ar saviem zviedriem ieslēdzās ci-

tadelē, bet sakšu lielgabali drīz to piespieda pacelt kapi-
tulēšanas flagu.

Ķēniņam Kārlim nācās visu sākt no gala. Un sāka

ar': vēl žiglāk nekā ticis iekšā galvas pilsētā, Augusts

izspruka no tās laukā, to vēsti dzirdēdams, ka uz Var-

šavu maršē niknais brālēns un viņa armija.

Dzirdēdami, ka karam Poļos vēl nav saredzams gals,
ka Baltijas jūrā jau gaida parādāmies jaunas, krie-

vu eskadras, un linu un labības zemē Vidzemē deg atkal

krievu dedzinātie ciemati un muižas, grūst drupās atkal

jaunas pilsētas, tirgotāju ļaudis holandieši un tāpat viņu

toreizējie kara draugi angļi sadomāja vēl reiz runāt ar

ķēniņu Kārli par miera salīgšanu ar viņa radu un poļu
ķēniņu Augustu. Un Londonas valdības sūtnis Robin-

sons to lietu sāka tā:

«Sir, daudziem liekas netaisnīga un pat, ar atļauju

sacīt, necilvēcīga lieta jūsu cenšanās piespiest poļus at-

sacīties no valdnieka, kuru tie paši sev vēlējuši un vēlas

joprojām paturēt. Bez tam, man ir tas lielais gods Ang-

lijas vārdā jums aizrādīt, ka nav labi un ir visai bīsta-

mi, ja paši monarchi grib mācīt citām tautām, kā tām

tikt vaļā no Dieva svaidītiem.»

Tieši tā sūtnim gan nevajadzēja runāt, jo ķēniņš Kār-

lis bija gaužām spītīgs un pārlieku lepns vīrs. Un tāpēc
izbeidza ar angli sarunu vēsi un īsi:

«Mans kungs, es brīnos dzirdot tādus aizrādījumus
no tās tautas sūtņa puses, kura priekš pussimts gadu
lika nocirst galvu savam pašas ķēniņam.»

Un Republikai nebija un nebij miera: no Dņepras
puses un krievu Ukrainas nākdami, jau maršēja poļu
Ukrainā iekšā kņaza Goļicina vestie krievu palīgpulki;
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un Mazepas kazaki jāja līdzi tiem, gatavi žigli kaujā

brāzt, vēl žiglāk mukt, ja gadās īstens pretinieks, un pār
visām citām lietām vismudīgāk laupīt.

Zviedriem spaidot Augusta draugus pa Republikas rie-

tumiem un ziemeļiem, dienvidos un rītos kazāki un krievi

tikpat čakli un vēl cītīgāk dedzināja Staņislava piekri-

tēju muižas, muižiņas, hlopu ciemus un žīdu miestus,
kuru kungi bij pasteigušies zvērēt jaunajam, zviedru

ieceltajam ķēniņam. Un vakaros, no torņa vai augstāka

kalna skatoties, bija tā, it kā rieta blāzma reizē kvēlotu

visās četrās debespusēs.
Sakši muka pa vecam, zviedri gāja pakaļ tiem; bet

krievi, Poļos būdami, ar cara ziņu vairījās no palielākas

kaujas, jo Pēterim bij prātā karu Republikas territorijā
vilkt garumā, lai karš tik drīz nepagrieztos uz pašas
Krievuzemes pusi, un cars pagūtu stiprāk nocietināt savu

jauno logu uz Eiropu.
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XXII

Sarīkojis rudenī Maskavā Ingrijas iekarošanas trium-

fa svētkus un pateicis tajos lūgtajam, karu sākot aiztu-

rētajam zviedru sūtnim Kniperam, ka savu esot panācis

un gatavs parunāt arī par mieru, cars aizsteidzās uz Vo-

ronežu, pa ziemu sabūvēja vēl tur kādus kara kuģus,
— tai reizei, ja ar turkiem atkal karš. Bet arī stepēs

būdams, neaizmirsa sirdij mīļos Ņevas purvus, un aiz-

sūtīja Menšikovam uz tā pārvaldīto Pēterburgu pašro-

cīgi veidotu jūras cietokšņa modeli:

«To celt pretī grīvai, uz Kotlinas salas, lai zviedri vai

citi no jūras netiek mūsu paradīzei klāt!»

Strādāja un dzēra, dzēra un strādāja, un dzina darbos

tepat visu tautu, naktīs sev tikai pāri stundas ļaudams
atdusai; un pat miegā te vērās vaļā, te sažņaudzās ciet

tā kreveļainās plaukstas, it kā lūkotu kādu, gan dienā

piemirsušos darbu veikt.

Līdz ko gaisā kļuva manāmas gāju putnu klaigas,
sirds nesās meža zosu bariem un dzērvju kāšiem līdzi

uz ziemeļiem. Un turpceļā pabijis pāris dienas Maska-

vā, samīļojis savu Martu, kura jau staigāja ar bērnu

zem sirds, aizdrāzās tālāk un projām, gatavs pagājušā

gada guvumu visiem saviem un savas valsts spēkiem
aizstāvēt.

Vēl kokiem nebij lapu, kad Šeremetjevam jau atskrē-

ja cara laista ziņa: iet igauņu Vidzemē iekšā, Tērbatu

apkarot.

Feldmaršals, pa vecam paradumam, gausi saposās jau-
nā kara gaitā, bet pirmais cīniņš gadījās nevis uz saus-

zemes, uz ūdens:

Peipusa zviedru flotilijas komandants Lešers, sirdīgs
kareivis un dūšīgs dzērājs, pagājušā gadā bija nolaidis

dibenā krieviem jau dažu labu liellaivu un, jauniem
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ūdens sirojumiem šopavasar taisīdamies, pavairāk dzē-

ris kādās Mētras krasta muižā sarīkotās kāzās. Guļot
to paģiras, nikno varoni un tā kuģīšus upes šaurā vietā

apstāja deviņi tūkstoši krievu, un kuģi krita ienaidnie-

ku rokās, atskaitot vienu, uz kura Lešers bija gulējis un

pamozdamies licis uzspridzināt to un sevi gaisā.

Ceļi pa visu plašo ezeru un viņa pietekām nu bija
krieviem vaļā, un caram par to varens prieks. Bet še-

remetjevs joprojām taisījās karā bez sevišķas steigas,

un tikai īsi priekš Jāņiem nonāca pie Tērbatas, pa pa-
radumam dedzinādams visu, un iesāka rakt pirmās

tranšejas.
Pats cars bija saposies iet Karēliju iekarot, bet no

tās kara gaitas atsauca to atpakaļ maldu vēsts, ka

zviedri gatavojoties ar lielu spēku brukt iekšā Ingrijā.
Aizsteidzies turp, sagaidījis no Pleskavas atjājam dra-

gūnus, cars ar ārzemēs salīgtu kara lietu speciālistu un

baronu Ogilvi nonāca pie Narvas cietokšņa, — sirdī vēl

dega nikns naids, atminot priekš četriem gadiem gadī-
jušos negodu.

Krievi sāka šaudīt, tak smago lielgabalu nebij, un ve-

cais Narvas Hurns turējās. Mēnesi te sabijis, cars ne-

miera pilns aizdrāzās pie Šeremetjeva vadītās otrās,
Tērbatas aplencēju armijas.

Nerimās arī tur, lādēja feldmaršalu un tā inženierus

mātes vārdiem: baterijas bij ierīkotas par daudz tālu no

pilsētas, bumbas, mūrus nesniegdamas, zviedriem par

prieku, bira grāvjos; aprošmenti arī rakti vienīgi tik

tālu, lai racējus neapdraud garnizona lodes.

Lielgabalus ar skubu nu pievirzīja tuvāk, iesāka jau-
nus aprošgrāvjus rakt. Un klāja vaļā niknu guni, kāj-
nieki arī gāja cīniņā. Kad jau vietām sāka sagāzties
mūri, komandants Šite padevās, izkaulējis saviem vīriem

brīvu promceļu.
Tiem aizejot, cars lauza norunu, paturēdams koman-

dantu gūstā, ņemdams sev līdz uz Narvas aplencēju no-

metni, kurp aizskrēja no Tērbatas, tikko virs tās bij pa-

celts krievu karogs.
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Nonācis pie Ogilvi armijas, negulēja divi naktis, kamēr

atveda smagos lielgabalus pa sauszemi no Pēterpils; pēc
desmit dienām atnāca talkā arī šeremetjeva karaspēks.

Turpat jau līdz Narvas bastioniem bija izrakti tuvoša-

nās grāvji.
Pusotras nedēļas, bez mitēšanās un apstājas, pār Nar-

vu lija nāves guns; viens bastions sagāzās, otru, arī jau

pusgrautu, krievi lūkoja šturmēt, bet vecā Hurna vīri

tos asiņainām galvām atsvieda atpakaļ.
Cara draudu spiests, Šite gāja pie Narvas Hurna ru-

nāt, lai padodas. Sirdīgais sirmgalvis atteicās to pie-

ņemt, teikdams, ka ar tēvzemes nodevējiem šim nekas

neesot runājams. Kad Šite, jaunu draudu mudināts, no-

rakstīja Hurnam vēstuli, komandants atsūtīja to neuz-

plēstu atpakaļ, sūtīdams Šiti pie velna, caru uz poda, un

teikdams, ka līdz nāvei aizstāvēšot viņam uzticēto ķē-

niņa pilsētu.

Cietoksnis turējās, un cars lika baškiriem šaut pilsētā
iekšā pie viņu bultām sietas proklāmācijas ar aicināju-

mu kareivjiem un pilsoņiem — ar labu padoties, ja ne-

grib šturmī dabūt galu.

Hurns aizliedza proklāmācijas lasīt, — jau par to pa-

celšanu draudēja nāves sods.

Tad krievi, līdz tam pēc pusdienas ieturēšanas allaž

gulējuši diendusu, piepeši gāzās visū vaļņiem, kuru aiz-

stāvētāju lielā daļa, negaidīdama kauju, bija gājusi at-

pūsties. Pēc divu stundu cīniņa viens bastions jau bija
cara vīru rokās, tuvākie apcietinājumi drīz pakaļ tam.

Milzīgais pārspēks gāzās pāri visiem mūriem, kā pava-

sara pali, kad izskalots un sāk sagāzties tiem ceļā cel-

tais dambis. Hurns ar pāris simtiem atvilkās pilī, bet

satrakoto uzbrucēju plūdi plūda tam pa pēdām, simtiem

rāpās pāri mūriem, kā bangas sitās vārtos.

Uz ielām, namos, dievnamos — visur tika nu tra-

kots, kapāts, šauts un durts, viss viens, kas šturmētā-

jiem ceļā gadījās: apbruņots zviedru kareivis, kusls

bērns vai grūta sieva.
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Līķi krājās kaudzēm, Narva dega, un pils pagrabā at-

kāpies vecais komandants padevās. — Cars jāja iekšā

pilsētā, pavēlēdams beigt laupīšanu un asins liešanu; tak

cīņas karstuma satracinātie zaldāti negribēja jau tūliņ
paklausīt:

«Maķ tvoju maķ! Pats pirms šturmja mums solīja:

puiši, ja ieņemsat Narvu, viss jūsu!»

Pārskaitās, vilka zobenu, cirta dažiem pār kamiešiem

un pleciem, bet kareivji rūkdami sāka beigt trakošanu

tikai pēc tam, kad caram asmens bija asinīs līdz spalam,

un ar to jau viens otrs paša kareivis pagalam durts.

leskrēja birģermeistara Jettes namā, kur sabēgušie
bēdu ļaudis nokrita tā priekšā ceļos, ar vaimanām pacel-
dami rokas; parādīja tiem savu asinīm pilošo zobenu:

«Nebaidāties jel, labie ļautiņi! Tās nava ne zviedru,

ne vācu, bet manu paša krievu asinis.»

Aizdrāza uz pili, lika vest savā priekšā sagūstīto Hur-

nu, nolamāja veco varoni, izpļaukāja par pirmītējo cara

sūtīšanu šur tur, un beidzot pavēlēja ieslodzīt dziļākajā
pils pagrabā.

Jātnieku ģenerālis Renne tūliņ aizjāja Igauniju dedzi-

nāt, bet cars, pabijis Pēterburgā, aizbrauca, līksms un

lepns, un jaunu plānu pilns uz Maskavu.

Tur gūstekne Marta bija tam pavasarī dzemdējusi

dēlu, bet pati nezināja, vai tēvs tam cars, vai viņas ot-

rais mīļais.
Puisīti nosauca par Pāvilu, bet tas drīz mira, cara

tikko panēsāts uz rokām. Un apraudājis to, Pēteris ap-

raudājās vēl reiz, ne no žēlabām, bet dusmām, dabūjis

vēsti, ka Polijas viņā malā četri tā krievu pulki ielenkti

un apkauti līdz pat pēdējam vīram, kaut gan žēlošana

ar' lūgta.

Modes pēc Marta sataisīja arīdzan bēdīgu seju, dzir-

dēdama, cik nikni par zviedru nežēlību lādās cars. Un
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ne zināja, nedz no jauda, ka Krievu zemes valdnieks ta-

gad lamā viņas visupirmo mīļo:
Domādams tik par viņu, tam zudušo, un gribēdams to

atriebt, viņas promaizvedējiem tās negodu un ari tēv-

zemes postu atmaksāt, kaprālis Jānis Krauklis veļu mē-

neša ceturtajā dienā pie Fraustates bija cirtis un kapā-

jis bez skaita, un asinīs pats jātnieks, tā kumeļš ar.
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XXIII

Šeremetjeva armijai trešo vasaru nākot iekšā Vidze-

mē, kazāki un tatāri skrēja tai pa priekšu un sānos, lū-

kodami kārām acīm, vai nebūtu vēl kur kas rodams, ko

laupīt, kaut un dedzināt. Visgalvenajam krievu feld-

maršala karaspēkam aizgriežoties kā melnas nelaimes

debesim uz Tērbatas pusi, dienvidu un vakaru malā pa-

klīda vēl daudzi simti, lūkodami tvarstīt retos bēdu ļau-
dis un rast to paglābiņa vietas gan damakšās, gan slīk-

šņu aizsargātās purvu salās. —

Kraukļu Matīss to pavasar vairs nebij mēģinājis sēt

vasarāju tēva zemes laukos, no tās tik rudzus togad

gaidīdams. Un plēsdamies ar priedēm un to celmiem

no gaismas līdz nakts melnumam, ielīda un izdedzināja

turpat silā, aiz avotiņa gravas, pūravietas trīs miežu

sējumam. Un beidzis sēt, aiziedams palūkot Pededzes

lukstu pļavas, satika labus ļaudis, no tiem padzirdēja

jauno bēdu ziņu.
«Dievs, Tēvs, nu gan nāk mācītāja Glika daudzinātā

pastardiena! Pat mežos neesot vairs paglābiņa: ar

suņiem lai medījot rokās cilvēkus!»

Posta vēsts teicējs zināja vēl pastāstīt, ka Laicenes

pusē ļaudis, no sirotājiem silā glābdamies, esot mēģinā-

juši aut ačgārni kājās vīzes, ar purniem atpakaļ, tā do-

mādami, kā senajos sumpurņu laikos, noslēpt savas pē-

das, bet sadzīti rokā, cits suņu saplēsts, cits ar pīķi

kauts; un vēl citi, gados jaunāki, sasieti pa pieci, seši

kopā, aizdzīti uz Pleskavu.

Vēl daudz ko tādu labie vīri būtu teikuši, bet Matīss

steidzās pusskriešus mājup, pie sievas un dēla; un tik

tad sāka lēnāk vilkt dvašu, kad atkal ieraudzīja viņpus
gravas vēl veselu mazo sētu:

Maija uz istabiņas sliekšņa auklē Pēterīti, māte sēd
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blakus tai, ar veco sunīti pie slimām kājām; Andrejs

turpat uz celma placina izkapti, Māras bērni ap to, un

Līze ar govīm ir ielaidušies dziļāk silā, jo no tās puses

nu dzird nākam māvienu.

Ilgi skatījās savā sila sētā, ko zēns vēl būdams, tēvam

neesot mājās, pret vilkačiem un vilkiem bija ar cirvi sar-

gājis un nosargājis; un parozīja platos plecus, pat ierū-

cās, draudīgi paskatīdamies uz to meža malu, aiz kuras

lauks un ceļš, un tā tad no turienes visdrīzāk gaidāmi

sirotāji ar to suņiem.
Pateica vispirms Andrejam, kas par lietu. Kalps sa-

trūkās un sāka runāt par bēgšanu vēl dziļāk mežā. Bet

saimnieks nospļāvās, papurināja galvu:
«Nekur gan nebēgsim. lesien tikai galisku izkapti.»
Sievietēm sataisoties vaimanāt, sabrēca tām, lai jel

tak nepadodot sireniekiem ar savu bļaustīšanos laikus

ziņu, ka šinī meža stūrī apmetušies kristīgi cilvēki; un

sievas apklusa, bet saimnieks, pārbaudījis brāļa atstātās

pistoles un lūkodams atcerēties, kā šauj ar tām un kā

tās atkal lādē, piegāja pie sava vecā, istabiņas stūrim

pieslietā sitamā, un pavicināja to rokā:

Kā viegla kūja nu, sataisoties cīņai par sievu un par

dēlu, tam šķita smagā oša ilkss.

Govis, tāpat zirgus vairs nedzina ganīt uz mežmalu,
bet labi dziļi silā, un Līze ar Māru pārmīšus pie tiem,

jo ganu Jankam nu bija cits darbs — sēdēt aiz gravas,

no lauka malas labā stiepienā, un novērot, vai nejāj, lai-

kus padot vīriem ziņu.
Zēns atlēkšoja karstā siena laika pēcpusdienā, viss aiz-

elsies un bāls, un jau bez viņa teikšanas saimniekam ro-

kas pasniedzās pēc pistolēm un ilkss:

Mežā patālu bij dzirdama suņu riešana, kā rej tie, kad

ir tikuši uz zaķa pēdām.
Pasauca Andreju ar viņa izkapti, uzkliedza Maijai, lai

ar Pēterīti un māti, un kalpa bērniem diebj nu dziļāk
silā, pie saimes sievām un lopiem. Ganelis, saraustījis

biksītes, kuras tam allaž šļuka lejā, paķēra mēslu dak-

šas un tecēja vīriem līdz.
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Riešana jau bija dzirdama labi tuvāk, balsis un zirgu

sprauslošana, tiem ar dunduriem kaujoties. Un skaidri

nu jaužams, ka cilvēku mednieki jāj šurpu pa tecinu,
kas gar gravas galu gāja uz mežmalu un beidzās pretī
tai vietai, kur reiz bij Kraukļu mājas.

Pa labi grava, un tai tanī vietā gan tik stāvas malas,
ka zirgā nepārklāt, labi ja kājām. Pa kreisi lūžņa, —

vējš tur krustiski sagāzis četras egles, aiz kuru virsot-

nēm tūliņ iesākas mazs, bet staigns purvs. Un tieši vi-

dū, starp gravu un kritušajām eglēm, tās priedes celms,

no kura rezgala tika taisīts vecajam Krauklim mūža

nams.

Matīss ar ganu Janku aiz tā celma, kalpa vīrs notupās

aiz egļu saknēm. Un pēc tik īsa laiciņa, kurā pat neno-

skaitīt visu tēvareizi, starp koku stumbriem kļuva sa-

skatāms pulciņš jātnieku, kam pa priekšu riedami skrē-

ja divi parūzgani suņi.
Dažiem sireniekiem bij rokās garas stēgas, citiem pie

sāniem zobeni; visiem melnas bārdas, gari svārki un

mazi, bet žigli kumeļi. Un pašu tā, gabalu desmit vai

divpadsmit.

Jāja pusnoliekušies uz priekšu, acīgi vērodami silu,
sekodami suņu skrietai tekai. Tiem pieskrienot pie cel-

ma, grasoties jau plēst, ganelis sadūra vienu ar dakšām,
bet otrām nopļāva pakaļas kājas kalpa izkapts, — pats
bija un palika aiz saknēm neredzams. Un vīriem pietu-
rot kumeļus, sākot lādēt, — līdz tiem bij soļu piecpad-

smit, — Matīss pārkrustījies izšāva sirenieku barā, reiz

un vēl reiz.

Viens bārdainis smagi novēlās viršos, otrs sagrīļojās
sedlos, sakņupa uz skausta kumeļam; bet visi citi mu-

dīgi pieplaka zirgu kakliem, gaidīdami vēl šaujam, do-

mādami, ka viņiem pretī saguluši vairāki. Un Matīss

pa to laiku no jauna pielādēja brāļa pistoles.
Pagaidījuši noprata, ka šāvējs tikai viens vai divi, sa-

saucās un palaida rumakus lēkšos uz celma pusi. Un

Matīss atkal šāva, šoreiz krita viens kazāks un viens

zirgs; un citiem esot jau pie celma, saimnieks aizsvieda
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pistoles, sagrāba ilksi un cēlās kājās, liels kā briedis un

nikns kā meža kuilis.

Sitamais iešņācās gaisā, zvēla reiz, reiz un atkal reiz:

vistuvāk piejājušam vīram salūza pīķis, lūza pleca kauls;

otram bij pušu zobens, ielauzts galvas kauss, bet trešais

trieciens tika trešā kazāka kumeļam, un zirgs, aiz sāpēm
sākdams trakot, nokūleņoja gravā ar visu jātnieku.

Aiz dusmām rēkdams, asins pieplūdušām acīm, Ma-

tīss ielēca tālāk sirenieku barā, un ilkss gaudoja viņam

ap galvu, neļaudama pretniekiem tam ne cirst, ne durt.

Un vēl diviem izvēloties no segliem, trešais krita tiem

tūdaļ līdzi, kalpa izkapts durts.

Tie citi klusēdami svieda apkārt kumeļus un bēga, un

bez jātniekiem palikušie zirgi zviegdami skrēja pakaļ
tiem. Un kluss nu atkal tapa sils, tik četri ievainotie

vaidēja un lūdzās viršos, un lejā brēca piektais, divi bija

gluži beigti.
Tos četrus saimnieks nosita turpat, bet gravas vaidē-

tāju nobeidza kalpa vīrs, nokāpis lejā un pārgriezdams
tur rīkli jātniekam un tā rumakam, jo abi krizdami

bija lauzuši kājas.

Miroņus sasvieda purvā, noņēmuši tiem makus, kuros

gan nekā daudz nebij, un pie diviem atrastās pistoles.
Un kalps, kumeļa kārodams, pierunāja saimnieku vēl to-

nakt iziet ar šaujamiem uz lielā ceļa, un gaidīt, ko lems

Laima, ko būs novēlējis Dievs.

Ar tumsu jāja garām četri, un saimnieks šāva tiem,
— līdz nu bija četri šaujamie. Divi uzreiz bija laukā

no kāpšļiem, trešais bēgot nošauts; un ceturtajam palai-
mējās aizaujot projām pa Gulbenes ceļu, bet Andrejs,
mezdamies zirgiem klāt, paguva nogrābt vienu kumeļu
aiz krēpēm. —

Tiem sireniekiem bija makos brangi daudz sudraba,
ko paturēja saimnieks. Tak no tā kumeļa, ko Andrejs
pārveda kā savu sila sētā, īsi bij prieki, pēc tam bēdas,

jo zirgs izrādījās par sirdzēju ar ļauniem ienāšiem un

nobeidzās, apkratījis ar to ligu arīdzan visus trīs Matīsa

zirgus; un dzīvs palika tikai vecais sirmītis.
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Saimniece raudāja, saimnieks rājās, ka kalpa vainas

dēļ šis palicis bez zirgiem. Un sapļāvuši ziemai sienu,
naktīs nokopuši rudzu druvu, kur daudz gan nebij audzis,

tepat viss sirotāju noganīts, kalps ar saimnieku gāja lū-

kot jaunus kumeļus, cerēdami tos iegūt krievu pusē.
ledami turp, naktī nomaldījās no ceļa, iznāca jau ap

Kupravu. Un pēcpusdienu nogulējuši silā, naktī nozaga

bajāram Poplavskim divus visulabākos rumakus. Pa-

šu bajāru, kurš, troksni padzirdīs, suņus saukdams un

ar musketi rokās pieskrēja pie staļļa, Matīss turpat no-

gāza ar tercerola šāvienu; bet Andrejs pa to laiku laikam

bija šķīlis staļļa salmos guni, jo abiem lēkšojot pa nakti

un pa silu projām uz Pededzes pusi, aiz muguras iesāka

plesties gaisā blāzmas sarkanums.

Toruden Kraukļu vīri vairāk sirot negāja, bet cirta

baļķus, cēla sila kūti, jo laika zīmes vēstīja drīz nākam

bargu ziemu, ko lopi nevarēja vairs pārlaist skuju pa-

jumtē.
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XXIV

Tūkstots septiņi simti piektā gada kampaņai cara

feldmaršali, Šeremetjevs ar Ogilvi, bija sapulcinājuši pie
Polockas sešdesmit tūkstošu vīru, bet paši nesatika, visu

pavasari ķildojās un sūdzēja valdniekam viens otru.

Cars, nostrādājis visu ziemu atkal Voronežā, sulu mē-

nesi noslimojis Maskavā ar Donas drudzi, maijā aizstei-

dzās kara vadoņus mierināt, sadalīt starp tiem karaspē-

ku, bet turpat Polockā stipri panīdās ar jaunajiem kara

draugiem poļiem.
lereibis bija iemaldījies turienes uniatu klosterī, sā-

cis ar mūkiem strīdēties par ticības lietām, gribējis iet

altārī, bet nelaists; pārskaities nolamājis mūkus un to

svētos, pasitis gar zemi ceļā aizstājušos novicu; tak

tūdaļ citu bara apstāts, grūstīts, savukārt nolamāts, un

vilcis zobenu, sācis uz visām pusēm durt un cirst, pie
tam kājām samīdams pa grīdu cīnoties izkaisījušās
dievmaizītes. Troksni dzirdot, atskrējuši svītas vīri, at-

raduši divus mūkus jau cara nokautus, trešo pusdzīvu,

paši savainojuši vēl sešus, bet desmito, kurš vēl arvienu

lādējis krievu valdnieku, uz cara pavēli pakāruši turpat
klostera vārtos.

Skandāls iznāca gaužām liels: Pētera sūtņiem rietu-

mos bija gana ko skaidroties, lūkojot visu vainu velt uz

mūkiem. Augustam šis cara kautiņš maksāja deviņus
tūkstošus kareivju, jo padzirduši par sava ķēniņa sabied-

rotā asins darbiem Polockā, pieci grāfi un četri kņazi
atteicās sekot Augusta labā dibinātai konfederācijai,

un ar saviem kara kalpiem aizjāja mājās, lai gan jau

bija sakāpuši kaujas kumeļos.
Nokaunējies un gan uz sevi pašu pikts, Pēteris izgāza

dusmas uz ģenerāļiem; aizraidīja Šeremetjevu cīņai pret
Levenhaupta zviedriem, kuri rīkojās Kurzemē, bet pats
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ar Ogilvi un pārējiem pulkiem apstājās Viļņā, atvilkt

elpu pēc smagā gājiena, jo gaužām karsta bija tā vasa-

ra, dega meži un purvi, dūmaku allaž pilns bij gaiss.

Nebij ne lāga atpūties, no ziemeļiem atauļoja kazāks

ar bēdu ziņu:
Zemgalē pie Mūrmuižas smagi sakauts pirmais cara

feldmaršals, pazaudējis lielgabalus un labu tiesu karogu,
kaut gan zviedriem tai cīniņā tikai pus tikdaudz vīru.

Pirmajā acumirklī kļuva nikns; tad atcerējās, ka Bo-

riss Petrovičs, lai nu kā, līdz šim vienīgais viņa ģenerā-

lis, kam laimējies šad un tad uzveikt zviedrus, gan tik

ar lielu pārspēku. — Nomierinājās pats, aizlaida pēc tam

Šeremetjevam ziņu: neskumt par daudz, un arī karavī-

riem cara vārdā pateikt, ka karogu un lielgabalu zaudē-

šana vēl ciešama, ja tik paši zaudētāji nava pazaudējuši
arī dūšu, visgalveno.

Atcerējās savu līdzcīnīšanos Ingrijā, zviedru kuģu

ņemšanu abordažas cīņā; iedomājās arī sevi jau esam

gatavu kara vadoni, nosprieda mēģināt roku pret Leven-

hauptu: paķēra lielo daļu Ogilvijam dotā karaspēka un

lielgabalu, un pagriezās pret ziemeļiem, aizlaidis pirma-

jam feldmaršalam pavēli — nogriezt zviedriem ceļu uz

Rīgu, pie visām zemgaliešu upēm turēt tos; bet arī ne-

ielaisties jaunā kaujā, zaldātiem un virsniekiem aizliegt

to, draudot ar nāves sodu; un lēni, soli pa solim kāpties
uz Daugavas pusi un turēt tā Levenhauptu tik ilgi gan,
kamēr būs klāt pats cars, ar palīgu pulkiem un jauniem

lielgabaliem.

Saņemdams to ziņu, šeremetjevs jau bija uzskatījis
savu tā gada kampaņu par beigtu, un aizlaidis kājnieku
pulkus uz Polocku atpūtā, pie sevis paturēdams vienīgi
kavaleriju. Cara plāns likās viņam bērnišķīgs, dotie

padomi naīvi, un Boriss Petrovičs tam aizrakstīja asa-

rainu vēstuli, starp rindām slēpdams nievu:

«Tev, augstais valdniek, jau zināms, ka Lēvenhaup-
tam nu rokās ij viņa paša, ij mūsējie lielgabali. Ja nu

ar visu spēku kājniekiem un kanonieriem, man virsū ies,
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tad pasaki tu pats, kā lai ar bisēm un pistolēm vien es

noturos pret artilēriju?»
Izmēzis krievus no lielkungu pilsētas, kurā tie bija

iebrukuši, sākdami apkaut ievainotos un slimos zviedru

kareivjus, Lēvenhaupts atstāja Jelgavā jaunu garnizo-

nu, un pats nesteigdamies atgāja aiz Daugavas, ar sa-

viem nedaudzajiem tūkstošiem nespēdams Vidzemi no-

sargāt no jauniem postījumiem, neriskēdams arī meklēt

jaunu kauju, šoreiz ar caru, kam bija piebiedrojušies

Šeremetjeva zirdzinieku pulki.

Bauera divīziju atskaitot: kaudama un postīdama cik

jaudas, tā brāzās iekšā Dienvidvidzemē. —

Cars ar tā kājniekiem un lielgabaliem apsēda Jelgavu,

ieņēma to, ieņēma arī Bauskas pili. Un nebija vēl bei-

dzis svinēt uzvaru, pa savam radumam ar lielu pārdzer-

šanos, kad no dienvidaustrumiem nāca jauna nelaimes

vēsts:

Astrachaņā dumpis, vaivada nokauts, cietoksnis kazā-

ku un tautas varā! Terekas vīri tāpat grasās sacelties,
diezin ko nu spriedelē un lemj Donas staņicās!

Tā satrūkās, ka nāca sen vairs nebijusi nervu lēkme,
— Martas ar tās klusinātājām rokām nebij klāt; un cars

sāpju neprātā gandrīz sadauzīja galvu, trakodams gobe-
lēniem izliktajā Jelgavas pils zālē. Atžirdzis, juzda-
mies vēl salauzts, tūliņ lika šeremetjevam ar kavaleriju

steigties uz austrumiem.

Baidījās par visu, par Volgas pilsētām, Azovu, Voro-

ņežas kuģiem. Ziņas satrauktais, lēkmes budinātais

prāts tam tēloja jau visas tautas sacelšanos, ar strelicu

paliekām, mūkiem un staroveru sacītājiem priekšgalā.

Bailes māca par pašu Maskavu, kur nemiera gara un

kurnētāju sen jau gana. Un ar kurjēru laida turpu
vēsti — savākt naudu no visiem resoriem un aizvest no

galvas pilsētas.

«Vai arī» — pašā pēdējā mirklī, raitniekam jau stāvot

pie durvīm, cepuri padusē, «likt uzticamiem ļaudīm kaut

kur turpat noglabāt, kaut ierakt zemē; un tāpat vislabāk
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būtu, ja ieroču Maskavā tikpat kā nemaz nebūtu, jo —

viss var gadīties.»

Padomāja vēl, pierakstīja steigā:

«Pastu, kas iet uz ārzemēm un tāpat nāk pilsētā, pa-

pūlaties pagaidām aizturēt.»

Nopūtās, nometa spalvu:

Ak, kā nu priecāsies visi kaimiņi! Vispirmie, protams,

zviedri; bet arī citiem, — angļiem, vāciem, pat kara

draugiem poļiem — nevienam nava uz viņa valsti labs

prāts. Cits nīst to, cits vēl nicina, un cits jau baidās.

Jā, draugu tam un viņa valstij nav nekur. — Tā klaji

bija viņgad rakstījis no Vīnes Patkuls, cara dienestā

pārskrējušais mūžam īdzīgais, lielu plānu pilnais Vid-

zemes dēkainis un Rīgas garnizona dezertieris, kurš nu

pūlējās cara dēļ viņā Polijas malā, — pus sūtnis un pa

pusei kara vadonis, bet arī tur ar visiem, krievu ģene-

rāļiem un sakšu ministriem, jau paspējis tikt ienaidā.

Pirmajam feldmaršalam ar jātniekiem aizejot karot

pret pašu krievu tautu, otro feldmaršalu Ogilvi ar galve-
najiem spēkiem cars laida atpakaļ Leišos; bet neuzticē-

jās gluži tam, par daudz Augusta vīru turēdams, neveik-

smīgo Krojī hercogu nevarēdams aizmirst, un uzticības

vīrs Menšikovs gāja ārzemju kara lietpratējam līdzi,

kņazs Repņins ar\

Ogilvi armija aizmaršēja līdz Grodņai, apstājās tur.

Pie tās ieradās cars, pēc Augusts, kam Pēteris nodeva

nominālo karaspēka vadību, kā savienības nolīgumā no-

runāts; pats aizsteidzās uz Maskavu, lai tuvāk būtu

dumpja zemēm; un lādēja Šeremetjeva gausumu, gatavs

pats steigties turp. Tad atkal sāka sirgt, labu laiku gu-

lēja slims, reizē bēdādamies par austrumiem, raizēda-

mies par rietu pusi. Un tik vien bija atpūtas un miera,

kā jaunās, caram par prieku pareizticībā gājušās, no

Martas par Katrīnu palikušās favorītes rokās.

Sāka jau gurt, sāka vairs pats lāga neticēt saviem plā-

niem, gaisa jau tā nedrošā ticība uzvarai.
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Ja nu, degot dumpim ap Volgas krastiem, kaimiņš
Kārlis sadomā tagad virzīties uz rītiem, iekšā Krievijā,

un šurpceļā veic Ogilviju vienā pašā lielā kaujā, tad

tak —

Tad cars ir pagalam. Tad zem zviedru durkļu triecie-

niem sabruks tā valsts, sagāzīsies un sadegs, izplēnēs

pate savu dumpju ugunīs.

Pavēli, Ogilvijam un Daniličam žiglu pavēli:
«Par katru cenu vairīties no ģenerālkaujas, un atkāp-

ties, kad zviedri nāk, atkāpties šurp un visā steigā!»
Bet — varbūt, kaimiņš Kārlis tik drīz nenāks? Tr

jau rudens, izmirkuši ceļi un klāt tas laiks, kad visu

tautu armijas paradušas iet ziemas mitekļos.

Varbūt, Dievs palīdzēs un Kārlis gaidīs, kamēr tūļī-
gais šeremetjevs pabeidz Volgas nemiernieku apspieša-
nu ; varbūt, pagaidīs, kamēr lietuvēs izlieti Lēvenhaupta

paņemto lielgabalu vietā jauni, un pa ziemu, ar traku

skubu dīdīts, būs apmācīts caram jauns karaspēks. —

Varbūt.

Ķēniņš Kārlis toruden Varšavā, kur veļu laika iesāku-

mā Ļvovas archibīskaps nu beidzot kronē Staņislavu

par poļu ķēniņu.
Kronē ar jaunu, par ķēniņa Kārļa naudu kaldinātu

kroni, jo veco zelta stīpu, ar kuru kronēti jau Jagailoņi,

bēgulis Augusts ved sev līdz.

Turpat pie Vislas, musketēm pie kājas un ar fronti

pret austrumiem, stāv zviedru armija. Un slimajam
caram tā Maskavā ik rītu vispirmais vaicājiens:

«Vai naktī nava atjājis ziņnesis ar ziņu, ka zviedri

no Varšavas maršē šurp?»

Un tik pēc tam, kad dzirdēta allaž tā pati atbilde, ka

tādas ziņas nav, cars, turpat cisās palikdams, sāk atkal

darboties ar citām valsts lietām.

Ar rekrūšu listēm, nodokļu gudrotāju ziņojumiem, sko-

lu lietām, — tikko izlasījis, ka Maskavā rīkotās skolas

pārzinis Gliks miris, — kalnu raktuvju ziņām; un viņam
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sviedri birst, redzot izdevumu aprēķinus un domājot,
ka ieņēmumi netiek līdzi:

Naudu un atkal naudu prasa šis grūtais karš, un vai-

rāk ar ikvienu jaunu gadu.
Tad beidzot, gadu maiņā, kad visur kupenas un lauskis

sper, un vilkiem kāzas, nāk caram trauksmes vēsts: ķē-
niņa armija jau šaipus Vislas!

Caram viss ir likts spēlē, viss tā spēks — Grodņā pali-
kusi armija. Un ja nu tiepša Ogilvi vai pārgalvīgais Da-

niličs sadūšojas, cara pavēlei pretī, ielaisties ar ķēniņu
cīniņā —

Nava vairs miera, nevar slimības gultā rimt. Un jau

sarājies ar ārstiem, saposies braukt uz Leišiem, viņš no-

pūzdamies pavēl aicināt Holandes rezidentu Vanderhul-

stu un saka tam, ka par miera izgādāšanu tūliņ tagad

gatavs atdot holandiešiem cīņai pret Franciju trīsdesmit

tūkstošu savu vislabāko kareivju.
- Sūtnis solās sazināties ar Haagu, bet cars no balss

vien mana, ka cerību tikpat kā nekādu:

— Ko gan derēs pret frančiem jūsu tūkstoši, ja tos

tā kauj un vajā franču draugi zviedri? — Šķiet mēmi

sakām rezidents, kura skatos pat pazib it kā smīns.

Atlaidis Vanderhulstu, cars noslauka sviedrus, — šis

lūgums tam nav bijis viegli pateicams; tad saņemas,
kā grasīdamies nirt nezināma dziļuma atvarā, un dziļi
atņem elpu. Un klupis kažokā un kamanās, liek kučie-

ram braukt cauri aizpūstajiem laukiem un vilku siliem

uz vakariem.

Uz Grodņu, glābt armiju.
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XXV.

Pēc Mūrmuižas kaujas, kur krievu krita seši tūksto-

ši, bet zviedru korpusam deviņi simti, ģenerālmajors
Ādams Lēvenhaupts, kuru tā kareivji savā starpā vien-

kārši saukāja par veco, jāja savā dābolainajā ķēvē gar

kara pulku rindām, turpat pagalam samīdītā auzu laukā

rindotām, noņēmis cepuri un pateikdamies ķēniņa vārdā

švadroniem un bataljoniem par uzvaru. Un pašu nestie,
ienaidniekiem ņemtie karogi šalkdami sveicot noliecās

vadoņa priekšā; bet musketieriem, tāpat dragūniem, vēl

bija pulverdūmiem nokvēpuši vaigi, sasvīdušas arī pie-

res, jo karsta pārlieku bija bijusi nevien pati cīņa, bet

aplam sutīga, itin kā uz pērkonu, tā Zemgales vasaras

dieniņa.
Ģenerālis, un svīta, kas aiz viņa, apstājās pie kāda

eskadrona, kam ritmeistara vietā frontes priekšā bija

izjājis gados jauns kaprālis, asinīm nošļakstējušiem de-

niņiem un labo plecu, un ap kreiso roku, kā šarpi, aptītu

cara dragūnu standartu, gan kaujā noplēstu tā kātam.

«Vai tad šai švadronā vairs nava neviena virsnieka?»

Lēvenhaupts vaicāja, nepaceldams balsi, maķenīt salie-

cies, un kā allažiņ sērīgs, un kaprālis salutēdams sa-

slējās sedlos.

«Nē, ģenerāl,» skanēja atbilde, un kara pulku vadonis,

palūkojies aiz kaprāļa, ieraudzīja, ka eskadronā vairs

maz arīdzan vienkāršo jātnieku.
«Jūs jājāt pretī krievu lielgabaliem, un tad — vai

nē?» Lēvenhaupts pamāja pa kreisi, kur bija bijis nik-

nākās cīņas lauks, un stāvējušas šeremetjeva baterijas.

«Jā, jājām pavisam trīs reizes! Turp, atkal reiz un

atkal turpu,» kaprālis ziņoja. «Pirmajā jājienā krita rit-

meistars Vikstrems, otrajā Stālbergs, mūsu karodznieks,
un standartu pacēlu es; trešajā brāzienā vairs nebij ofi-
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cieru, man vajadzēja komandēt, un mūsu karogu iedevu

nest Raudam, švadrona vecākajam dragūnam. Aiz krie-

vu baterijas tālāk cērtoties, ieguvu, lūk, šo.»

Kaprālis paraustīja piedurkni un tai apsieto trofeju.

Lēvenhaupts paskatījās puisī, pamirkšķināja acis; un

tā bija zīme, ka vecajam īsti paticis kāds viņa zēnu

drasējums.
«Kā tevi sauc, kaprāli?»
«Jānis Krauklis,» kaprālis atteica, un ģenerālis, galvu

grozīdams, mēģināja atkārtot viņa ausij svešās skaņas.
Tad pieliecās pie majora Tīzenhauzena, mīlēdams visu

vācisko, pavaicāja tam, un majors pateica, ko vidzem-

nieku mēlē nozīmē tas Vārds.

«Also,» Lēvenhaupts pagriezās pret kaprāli, kā pār-
mezdams, «tu tak esi viens Johans Raabe.» Un tūliņ
Kraukļa pulkvedim:

«Atdodiet otrā eskadrona vadīšanu viņa leitenan-

tam Johanam Raabem, līdz būs iecelts jauns ritmei-

stars. Un tas vecais un krietnais dragūns, kas to stan-

dartu kaujā godam nesis, lai ir švadrona jaunais karodz-

nieks.»

Aizjāja tālāk, citu karogu vīrus apraudzīt, garš un

vājš, mazuliet jau sirmot iesākušu galvu, kuras matus

nu purināja pastiprs vējš, atskrējis no Leišu puses pa

priekšu melnām debesīm, vēstīdams lietu. Un it kā tam

mēžot ceļu, sagrieza gaisā smagu asins smaku un sa-

kaltušās zemes putekļus.

Padzenot krievus no Jelgavas, Lēvenhaupta vīri sa-

ņēma dažus simtus gūstekņu, kas bija aizkavējušies ar

bēgšanu, sākdami laupīt. Bet otrā rītā gūstekņu pārzi-
nis pulkvedis-leitnants Palmgrens apjucis ziņoja korpusa

komandierim, ka no vakar saņemtajiem kazākiem, kal-

mikiem un citiem pa nakti nokauts vai pussimts.

Lēvenhauptam savilkās kuplie uzaci, un tā bij ļauna
zīme.

«Kas tad ir bijuši tie slepkavnieki?» viņš ierunājās,

bargi sakniebdams plānās lūpas.
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«Divi degvīna pilni dragūni, kuri gan sakās esam ar

jūsu žēlastību virsnieki kopš aiz vakara dienas,» Palm-

grens atteica. «Liku tos atbruņot un atvest šurp.»
«levest tos neliešus,» Lēvenhauptam tā lūpas pavē-

rās kā salieceņa naža asmenis.

Atkal savāzās ciet, bet acis, pazinušas, drūmi urba ie-

vestos. — Jaunajam bija ļauns un spītīgs, vecajam it

kā nokaunējies vaigs, un abiem šņabja dvaša.

«Jūs, karātavu putni, sakiet: kālab darīts tāds asins-

darbs?» ģenerālis tiem bargi noprasīja.
«Man ar tiem,» jaunais teica lamu vārdu, «ir pašam

savi rēķini. Un solījos reiz sev un Dievam: neatstāt dzī-

va neviena, kam tikšu tik tuvu, kā aizsniedz zobens.»

«Tu esi ļaundaris, ne godīgs karavīrs,» Lēvenhauptam
vēl ciešāk savilkās uzaci. «Dievam netīk slepkavu zvē-

rasti, ķēniņam riebj to darbi. Un tāpēc gaužām labi,
ka vēl neesi saņēmis savu virsnieka patenti, jo tagad tik3

pakārts vienkāršs kaprālis, ne viņa majestātes leite-

nants,» ģenerālis bargi noteica, bet Kraukļu Jānim jo-

projām bij ļauni spītīgs vaigs. Tik Rauda, par kāršanu

padzirdējis, grūši nopūtās un pacēla augšup jau asarai-

nas acis, itin kā saredzot virs galvas nokārušos bendes

valgu. Un Lēvenhauptam šķita, ka vecajam būs mīk-

stāka, ne tā apcietināta sirds:

«Varbūt, tu vecais, zināsi mums pateikt, kāpēc tik

ļauns tavs jaunais draugs, kāpēc pats gāji viņam līdzi

liet neapbruņotu cilvēku asinis? Jo to gan nomanu, tā

grēka vislielais vaininieks neesi tu, bet tur, tas otrais.»

Tad Rauda sāka stāstīt kara drauga bēdu stāstu, pats
šad un tad sev pārvilkdams ar delnu pāri grumbaina-

jiem vaigiem. Un Lēvenhauptam klausoties, pamazām

atlaidās kopā rauktie uzaci.

«Kā dzirdu, Dievs tev uzsūtījis jaunekļa gados jau tik
daudz bēdu, kā citkārt savam kalpam Ijabam,» ģenerā-

lis griezās pie Jāņa ar bībeles vārdiem, jo pats bija liels

pātarnieks. «Ijabs par to pats gāja ar Dievu tiesāties;
un to pašu esi iesācis tu, nenovēlēdams tam Kungam sa-

vu sirdsēstu atriebšanu, bet sākdams pats sevi iztiesāt



270

ar tiem, kas bija likuši degt tavas cilts paspārnei, mirt

tēvam-sirmgalvim kareivja nāvē, un aizveduši svešumā

un kaunā tavēju līgavu. Negribu iejaukties tavā smaga-

jā prāvā, lai iztiesā tevi pats Dievs! Un tāpat arī tevi,

tu, vecais karavīrs, kas esi gados jaunākajam pieķēries
ar tēvišķīgu draudzību.

Un jau pamirkšķinādams plakstiņus:
«Eita, un nedarait vairs tā.»

Un tā leitnants Johans Raabe un viņa karodznieks,
kuriem profoss jau bija pataisījis brangas kaņepāju cil-

pas, atgriezās savā eskadronā atpakaļ.
Viens atkal kā kaprālis Jānis Krauklis, un tā draugs

Rauda palika no jauna par vienkāršu dragūnu.
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XXVI

Bauera pulkiem savukārt sajājot sirt Vidzemi, Malie-

nas ļautiņi pa vecam paradumam bēga mežos, tak dau-

dzus to slēptuvēs nomaitāja bads, jo vairums bēgļu bija

izglābuši tik vien mantas, cik bija mugurā, bet maizītes

nemaz. Un klētīs atstātā sadega, vai tika sirotāju pa-

ņemta, bet jaunā maizīte vēl nepļauta gulēja laukā.

Baueram aizjājot, cilvēki vēl laiciņu neiedrīkstējās
līst ārā no sila, baiļodamies, ka sirotāji tikai mānās, tū-

liņ jās atkal atpakaļ. Un uzdodamies par Bauera kazā-

kiem, šad un tad atjāja pār Pededzi viens un otrs Lat-

gales šļachtiču pulciņš, lūkodams izlaupīt vēl šur tur

palikušās mājas.

Rudzi tīrumos jau taisījās sākt birt, un bēdu ļaudis
izlasīja dūšīgākus puišus, sadeva tiem kumeļus, kauju
laukos pievāktus ieročus; un aizsūtīja zēnus uz Pededzes

pļavām, tur būt un uzmanīt, vai nejāj jauni postītāji: ja

maz to, lūkot pagriezt atpakaļ; ja daudz, tad auļot prom
uz saviem pagastiem, ar jauno briesmu ziņu.

Aiz gara laika lukstu brāļi, kā malienieši iesāka saukt

savus pierobežas izlūkus, dažu reiz jāja arī pāri

upei, Balvu mežus, Viļakas silus pārlūkot; aizlavījās līdz

Kacēniem, Linavai un Paņikovičiem, atgriezās ar jau-
niem zirgiem, labības maisu vai krievu meitu sedlos.

Dažs nepārjāja ar', bet dažam palaimējās pārvest no si-

rojuma pilnas kabatas sudraba.

Ar lukstu brāļiem Kraukļu Matīss drīz bij draugos,
mēdza ar viņiem kopā jāt, arvienu mazāk rādīdamies

sila sētas līdumā, sākdams iztikt ar to, ko viņam deva

sirenieka gaitas un oša ilkss.

Vasaras beigās Andreju Krievos sašāva, un puisis ilgi

sagulēja slims, saimniekam pa to laiku vienam pašam
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ar lukstu vīriem pinoties, lai gan sieva Maija jau auklē-

ja tam otru dēlu, kam bij dots Jāņa vārds.

Ap auzu pļaujamo laiku Matīss aizgāja kādu nakti

parastajā satikšanās vietā pļavās, pie Lūšu ozola, kam

bija varens stumbrs, bet zemi zari, tak luksta brāļu ne-

bij tur. Un tā kā visur migla, tanī manāma kaut kur

patāla zirgu zviegšana, tad Kraukļu saimnieks, draugus
vai nedraugus gaidīdams, iekāpa kokā, ievilka savu ilksi

līdz; un zaru staklē sēdies, aizmiga vieglo mežinieka mie-

gu, jo tā bij silta, pat sutīga nakts, lai gan bērziem jau

brangi daudz dzeltenu lapu.
Uzmodās drīzi pēc otrajiem gaiļiem, kad rītu pusē jau

varēja matīt pirmo gaismas svīdumu. Vakaru pusē kā

kalni gulēja tumši negaisa debeši; un redzēdams, ka

drīz sāks līt, Matīss jau sataisījās kāpt zemē, kad pēkšņi
ieraudzīja pa pļavas miglu atjājam un stājamies pie viņa
koka bārdainus tēviņus, stēgām rokās un mazos, lai

pinkainos kumeļos. Un vēl kāds cits, skrandainos zvied-

ru dragūnu svārkos, pakulu biksēs ģērbies baskājains

pavecs vīrs bija tiem līdzi, uz muguras sietām rokām.

Sarūkušies savā mēlē, ko Matīss mazliet prata, kazāki

sāka kurt pie ozolsaknēm guni, klaji pateikdami gūstek-

nim, ka gribot viņu dzīvu dedzināt.

Skrandainais lūdzās, teikdams jele bīties Dievu; bet

sirotāji smējās, viens sabrēca tam:

«Gan tu drīz dejosi uz uguns, vecais zviedru velns!»

Tobrīd vakaru pusē nodunēja tāls pērkona dūciens, un

sasietais lūkoja baidīt savus dedzināt gribētājus ar pēr-
kona pārzini un pravieti Eliju:

«Vai dzirdiet, negantnieki? Svētais Elija arīdzan sāk

sirdīties un bārties par jūsu sadomāto grēka darbu —

svētrītā kristīgu cilvēku dedzināt.»

Vecākie kļuva domīgi, bažīgi sāka vērot negaisa de-

bešus, kas aši kāpa augstāk; bet jaunie ņirgājās, un kādi

pat pateica, ka šiem, cara vīriem, neesot bail pat no

briesmīgā zviedru ķēniņa, kur nu vēl no kaut kāda tur

popu un staņicas veču daudzināta pravieša.
Gunskura dūmi sāka līst Krauklim nāsīs un acīs;
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līdz bikšdibenam pat jau atlidoja dažas dzirkstis, malkai

lejā iesākot sprēgāt, liesmām nikni rūkt. Un domādams,
ka tikai līdzi neizcepj tam saistītajam vīram, Matīss pa-

vērās uz padebešiem, no kuriem patlaban pajuka kru-

stiņi zibens, pēc tam jau patuvs pērkona dārds.

«Redziet nu, pagāni,» gūsteknis baidīja jaunos kazā-

kus: «pravietis Elija neļaujas vis apsmieties!» Un re-

dzams, bija nevien drošs, arī mutīgs vīrs, jo sāka tur-

pat melst, ka ar pravieti Eliju šis esot draugos, jo jau-
nībā būdams kalējs, reiz salāpījis Elijas pērkona ratiem

salūzušo asi.

Jaunie smīnēja, bet ne vairs tik nekaunīgi, un veči jau
sabāza kopā galvas, sākdami skatīties gūsteknī ar bijā-
šanu un cieņu. Un tam nu palika pagalam liela mute:

«Sātani, tūliņ laižat mani, pravieša draugu un kalēju

vaļā! Ja nē, viņš nobrauks no debesīm tepat jūsu vidū,

pārmācīs jūs ar savu zibeni!»

Tajā mirklī sārta liesmas tik augstu izšāvās, ka skā-

ra Krauklim gurnu. To glābdams, vīrs virzījās atpakaļ,
sagrīļojās, lūkoja pie kāda zara pieķerties, tā vietā roka

apķērās ap ilksi; un Matīss brīkšēdams nogāzās lejā,
ugunskurā iekšā, no kura pajuka pagales, dzirksteļu
klēpji un liesmas.

«Pravietis Elija!» kazāki nu ievaimanājās trakās bai-

lēs, no pirmā nobīļa pat nespēdami bēgt. Bet Krauklis,
aiz sāpēm un dusmām brēkdams, lēca ārā no sārta, ap-

svilis, nikns un milzīgs, un no ilkss atvēziena iegaudojās
gaiss.

Pa labi, pa kreisi, atkal pa labi, — divi sirotāji jau gu-

lēja zemē, dragātām galvām, un vēl divi ar iedragātām
krūtīm.

«Glābjaties, labie ļaudis! Pats praviets Elija!» kazā-

ki brēkdami sāka mukt, klupa kumeļos un bēga; bet

vēl divus no bēgļiem nogāza Kraukļa ilkss, — tie citi

dzīvi tika projām.
«Kas tu ar nebūtu, lai tev, draugs, paldies simts un

tūkstots reižu! Bet tagad, lūdzu, raisi vaļā manas sai-

tes,» gūsteknis runāja.
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«Pagaidi,» Matīss atcirta aizelsies un nosizdams pus-

dzīvos, kuri vaidēja zālē. Tad nāca klāt, atsēja sa-

saistītās rokas, vispirms pavaicādams, ko dzirdot par

ķēniņu un viņa karaspēku?
«Dzird runājam, ka nu reiz nākot gan uz mūsu pusi,»

brīvotais stāstīja, un Krauklim it kā atplauka vaigs. Tad

noprasīja:
«Bet kas tu tāds?»

«Vecuma dēļ viņgad atvaļināts ķēniņa dragūns Mār-

tiņš Laiva,» izglābtais atteica. «Cesvaines pusē manam

brālim bija mājas, piemetos tur; bet nu jau būs trīs ne-

dēļas, kopš vairs nav ne māju, nedz brāļa. Gāju, kurp
acis redz, meklēdams pašu zemes cilvēkus un maizi. Ce-

ļā saķēra kazāki.»

«Ja tev radu nav, tad nāc man līdz, un būsim kara

biedri,» Matīss mazuliet padomājis sacīja. Un vecais

dragūns gāja Krauklim līdz uz viņa sila sētu, bet abi

ceļā samirka līdz ādai, jo turpat pļavās pārsteidza tos

varens lietus, ar niknu pērkonu un lielu zibsnīšanu.
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XXVII

Cara armijas padome, Augusta vadīta, vēl Grodņā
gudroja — atkāpties vai palikt turpat, kad zviedru ķē-
niņš jau bij klāt, un tā jātnieki drasēja ap pilsētu, izai-

cinādami krievus uz kauju, saukdami ārā nākt.

Nobijušies vadoņi jau domāja, ka patiesi nāks štur-

mēt. Tak nenāca, pagāja Grodņai garām un dziļāk Lei-

šos: apstājās jūdžu desmit uz austrumiem, aizņēma ce-

ļus, neļaudami vest Grodņas krieviem proviantu, un

pārtikas tiem nebij daudz.

Armija, galvenie cara spēki nu bij kā slazdos. Ķēniņš
Augusts, no niknā rada glābdamies, paņēma sev par ap-

sargiem četrus krievu dragūnu pulkus un aizlaidās uz

Varšavas pusi, gan lielīdamies atsūtīt savu ģenerāli Šū-

lenburgu palīgā, bet palicēji jauda, ka nekā nebūs, mā-

nās vien.

Menšikovs arī pirmā mirklī pazaudēja dūšu, kas lēti

negadījās tam; un priecīgs atvilka elpu, kad kazāks at-

veda cara vēstuli — nekavējoties doties valdniekam

pretī, ņemt jātnieku švadronus līdz. Un vistuvākais uz-

ticības vīrs steidzās tik žigli prom un pretim, ka sastapa
caru aiz Dņepras, vēl pie poļu-krievu robežas; bet vald-

nieks apraudājās aiz bēdām, padzirdējis no Menšikova,
kādā stāvoklī Ogilvija armija, kuru pametis arī poļu
ķēniņš.

Atgriezās Smoļenskā, dzēra un pūta, gaidīja kas būs.

Rakstīja Ogilvijam, reizē rājās un labināja, solījās

apzeltīt, «ja visu izvedīs pēc sirdsapziņas un uz to la-

bāko». — Rakstīja arī Augustam, lūdza to nepamest
krievu armiju postā, bet sūtīt šūlenburgu palīgā; un tā-

pat gādāt pārtiku, ko tagad tak iespējams vest no Vis-

las puses, kad ķēniņš Kārlis stāv turpat pie Viļņas, bet

Rēnšelds vēl viņā Polijas malā, netāl no Silezijas robežas.
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Augusts to mierināja rakstīdams, ka šoziem zviedri

gan jau Krievijai neuzbrukšot; tad taisnojās, ka pame-

tis Ogilvi armiju tāpēc, lai ātrāk atsauktu tai talkā

savus sakšus: ka gļēvulis šis neesot, lūdza ticēt jel tāpēc,
ka aizbraucis no Grodņas tik pēc tam, kad zviedri nebi-

juši vairs pie viņas vārtiem.

Beigās tā pati vecā dziesma: drīzāk sūtīt naudu, bez

kuras viņam, ķēniņam, ne kas esot izdarāms, ne caram

no tā sagaidāms. —

Izlasījis noraudājās aiz nevarības dusmām, un saprata,
ka no svaidīgā drauga tam nekāda palīdzība nav gai-
dāma. Un laida Ukrainas hetmanim Mazepam ziņu —

ar saviem kazākiem nu iet uz Minsku, vērst zviedru uz-

manību turp, lai armija patam varētu sprukt no Grodņas
laukā, glābties uz Brestas pusi, vai mazākais dabūt no

tās debesu malas pārtiku.

Saprata, ka vislabāk būtu ar spēku līdzēt ieslēgtajai

armijai. Tak
—

kur ņemt to, ja vecu zaldātu tikai

tūkstoši astoņi pie rokas? Jātnieku arī maz, — regulā-
rās reģimentes ar Šeremetjevu pie Volgas, bet stepju
tautu pulki žēlojas, ka apsprāguši zirgi. Reizē slepeni sa-

zinās, lūrē uz Krimas pusi, paši gatavi sākt dumpoties.
lenaidniekam valsts robežas tikpat kā vaļā. Eji kur

gribi iekšā Krievzemē. —

lešāvās prātā padoms, tūliņ laida žiglu ziņu: no Smo-

ļenskas līdz Pleskavai, visur, kur meži, steidzīgi cirst

aizcirtumus, un platumā tiem aizcirtumiem jābūt trīs-

simts soļu:
«Ja kādā vietā parocīgāk valni mest, tad necirst, bet

taisīt to zemes valni tai pašā līnijā. Un vilkt to līniju,

nelūkojot, vai mūsējā, vai Leišu zeme; domāt tikai par
vienu, —kā žiglāk, labāk, parocīgāk padarīt. Kur dziļi
ūdeņi vai nebrienami purvi, tur aizcirtumus nerīkot.

Bet darbos dzīt ļaudis drīz un lielākajā steigā no tuvā-

kajiem apriņķiem, viss viens, vai tie mūsu, vai poļu!»
Jau bija iztēlojis sev, ka valsti nosargās šī nolīsto

mežu un zemes vaļņu josta, kad nāca briesmīgs sitiens:

Pie Fraustates bij zviedru ģenerāļa Rēnšelda pagalam
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sakauts sakšu maršals Šūlenburgs, un ar to visgalvenie

Augusta tēva valsts spēki. — Divdesmit tūkstoši, Sak-

si jas kunga vispēdējais trumpis lielajā spēlē par poļu

kroni, un cara, tāpat Grodņā ieslēgto krievu pulku lielā

cerība!

Kā spaļi pajūk vējā, kad pa linu grīsti iecērt labas

rokas vēzta kulstavnīca, tā bija izšķīdis uz visām pusēm

sakšu armijas spēks, lai gan Rēnšeldam kaujā tikai div-

padsmit tūkstošu. Un iznīcināti visi pie šūlenburga bi-

jušie krievu pulki: no 1500 padevušos gūstā atstāti dzīvi

tikai 16! Citus visus apkāvuši satracinātie Rēnšelda

kareivji.

Caram uznāca vecās ligas lēkme: plosījās, rēca, tra-

koja, līdz nāca Katrīna, un valdnieks raustīdamies aiz-

miga, galvu ielicis viņas klēpī.

Aizsteidzās pats uz Minsku, tuvāk armijai. Skaitās tur

par Ogilvi tiepību, saslima ar drudzi, aizbrauca uz savu

Pēterburgu sirdi, nervus un kaulus pūtināt. Un savā

paradīzē beidzot sagaidīja tā bēdu gada pirmo prieka
vēsti:

Pirmajās Lieldienās un nogaidījis Ņemunas ledus ieša-

nu, tā karaspēks bija izkļuvis no Grodņas, aizgājis uz

dienvidiem, aiz sevis jaukdams visus tiltus. Kamēr

zviedri salasījās pakaļ dzīties un cēla jaunus tiltus, krie-

vi jau bija brangā gabalā un glābti.

Cars aiz gaviļu prieka pavēlēja Pēterburgā šaut sa-

lūtu, visiem sauszemes fortu, kara kuģu lielgabaliem, un

tā pārdzērās, ka atkal likās gultā, grūti slims.

No tās slimības gultas viņu piecēla jauna, atkal līk-

sma ziņa: briesmīgais zviedru ķēniņš, kuru gaidīja jau
brūkam iekšā Krievuzemes robežās, atpūtinājis bagātajā
Volinijā savus pa Leišu purviem nobridušos pulkus,

aizmaršēja ar tiem uz vakariem, dot Augustam pēdējo
triecienu un ieņemt Sakšu zemi.

Trešā laimes vēsts nāca rudenī: no Šeremetjeva, kurš

iedams gar Volgu lejup un kārdams dumpiniekus uz plo-
stiem celtās karātavās, lai peld un biedē citus pret caru
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nedumpot, bija beidzot ieņēmis Astrachaņu, no kuras sā-

cies dumpja ugunsgrēks.

Un ceturto jauko ziņu tam nesa kurjērs, pie cara atjā-
dams un pateikdams, ka favorītei Katrīnai piedzimis ot-

rais dēls. —

Priecājās bez gala, lika puisim Pēteri vārdā, jo šaubu

nebij vairs, ka tas no cara.

Tad atkal krievu valdniekam par ļaunu sagriezās lik-

teņrats:
Katrīnas otrais puisītis nomira kā pirmais. —Un ca-

ram vēl nebija gluži nožuvušas no acīm dēla dēļ raudā-

tās asaras, kad kņazs Dolgorukijs, Augustu Poļos vēro-

dams, atlaida tādu ziņu, ka par īstu draugu ilgi turētais

poļu ķēniņš jau atstājies no cara; un baidīdamies ari

Saksiju pazaudēt, salīdzis ar brālēnu Kārli mieru, atsa-

cījies no poļu troņa, atzinis Staņislavu savā vietā par

Polijas ķēniņu.
Nu vairs nav arī šī vienīgā, lai gan svaidīgā drauga!

Cars palicis viens pats šajā tik gaužām grūtā cīņā pret
visa dragātāju kara ģēniju, ko noveikt izrādījās arī trim

par grūtu jau pašā kara sākumā, kad visi vēl turēja zie-

meļzemju jauno valdnieku par palaidnīgu zēnu.

Nu tas sen rūdīts vīrs, divās pasaules daļās izdaudzi-

nāts kara vadonis, un visās tā vadītās kaujās viņa vete-

rāņu pulki visus pretniekus līdz šim veikuši.

Cars jūt, ka savāds saltums ledus pirkstiem sāk tau-

stīties viņam gar muguru un kamiesi, un tad sāk sa-

žņaugt sirdi:

Nu viņš viens pats pret to, kam, Saksi jā pārziemot pa-

likušam, klanās vai visa Eiropa, un sūtņi atklāti jau no-

vēl labas sekmes citā gadā gaidāmajam zviedru kara gā-

jienam uz Maskavu. —

Holandes sūtnis mēģinājis bilst ķēniņam Kārlim, ka

caram jau nu esot arī vēl otra, zviedru pavalstī Ingrijā
uzcelta galvas pilsēta. Bet lielais klusētājs un savu kara

pulku elks tik pavīpsnojis, teikdams:
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«Ak jūs par to, — tai laikam Pēterburga vārdā? Nu,
būs viena pilsēta vairāk, ko maniem puišiem tur, rītu

pusē iekarot.»

Nicīgs saltums šais vārdos, un ledains naids; bet cars

lūko sameklēt viņos arī kādu norādījumu par to, kurp
citu gad' būs tēmēts Kārļa armijas visgalvenais trie-

ciens. —

Varbūt, patiešām cauri Vidzemei pret Pēterburgu?

Un cars, licis jātniekiem būt gataviem sākt postīt nelai-

mīgo zemi, ja tur vēl būtu palicis kas nenopostīts,

pats sāpošas iet aplenkt Vīborgu, lai viņa paradīze, pa-

vasarī nākot pret to ķēniņam, būtu droša jel no vienas,
no somu puses.

Vīborgas aplenkšana neveicās, tas nodoms bija jāat-
met. Un cars, kam atklīdušas ausīs ļaunas baumas par
Ukrainu un viņas hetmani — viņš pats gan netic tām,
tic Mazepam, kā uzticamākam valsts kalpam, — liek

steigā nocietināt Kijevu, mest ap veco Alu klosteri

milzu valni, un tos zemes darbus veikt brīvajiem
Ukrainas kazakiem.
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XXVIII

Lēvenhaupts, ķēniņa celts arī Dālberga pēcteča Frēli-

cha vietā par Vidzemes un Rīgas gubernātoru, vasaras

beigās palaida savus dragūnu pulciņus līdz pat Malienai,

un ļaudis sāka domāt un spriest, ka nu jau gan nākot

karā pret krieviem beidzot pats ķēniņš un viss lielais

zviedru spēks. Un Pededzes lukstu brāļiem radās jauns
sirošanas spars un nodoms jāt labi tālu iekšā Krievos

un palūkot, kas tur labs būtu rodams un ar pistoli vai

cērtamo rokā paņemams.

Padeva ziņu Tirzas mežiniekiem, laida vēsti Alsviķu
puses vīriem; atjāja kādi manīgi puiši arīdzan no Bēr-

zaunes puses. Pavisam salasījās septiņdesmit un divi

labi bruņoti. lecēla Kraukļu Matīsu par savu virsnieku

tās reizes jājienam, un rūsas naktī laida iekšā Kriev-

zemē.

Pirmajā dienā neiegriezās it nekur, nededzināja ar'

nekā, lai nenodotu dūmi. Iztika ar to, kas bij cibās un

maizes kulītēs, bet sita nost visus, kam gadījās nākt

pretī. Un tā aiz lukstu brāļiem nepalika neviena, kas

jaudātu skriet citiem pasacīt, kādi viesi nupat jājuši

garām.
Trešajā dienā ar līkumu tika pie Velikajas upes, un

gar tās malu jādami, pievakarē notvēra vecu vīru, kurš

birzē lopus ganīja un, svešu jātnieku apstāts, sasla-

pināja bikses.

Zem naža taujāts, pateica, ka turpat tuvu, verstis pus-

otras aiz sila stūra, esot liels klosteris ar brīnumdarītā-

jas dievmātes bildi, un ļaudis sanesot ik gadus klosterim

brangi daudz sudraba nar tās bildes palīdzēšanu dvēse-

les vai miesas bēdās. Bet pats tas mūku nams apjosts

ar augstu mūri, ar lielgabaliem arī apgādāts, un svēto

melno vīru iekšā gan vairāk par simtu, kopā ar novi-

ciem. —
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Veco pēc prašņāšanas puiši turpat nosita, mironi ieme-

ta upē, paši sajāja silā, klosteri no tā malas palūkot un

reizē apspriesties, kas nu darāms un kā tai mūku pilī
ietikt iekšā.

«Ar joni dienas laikā skriet virsū gan nevaram,» sa-

cīja vecais dragūns Laiva, kara lietās ganpiedzīvojis vīrs.

«Brukt naktī vārtos arīdzan būs maz tās jēgas,» no-

rūca Pabērzs, platais tirzenieks, kurš spēja reizē panest
seši pūri labu miežu: «jādomā tak, ka tie melnie krievu

burvji būs paraduši kara gados izlikt sargus, diena vai

nakts.»

Padoms bij dārgs, bet laimējoties arī daudz mantas

sagaidāms. Un tā nu visiem kopā gudrojot un lemjot,
Matīsam iešāvās prātā senlaiku stāsts, ko Glika skolā

zēna gados iedams bij dzirdējis no sirma zviedru kano-

niera, tam teicot skolas puišiem vecas teikas par jūras

ķēniņiem.
Pateica citiem, nodoms šķita labs. ledevis Pabērzam

nest savu ilksi, pats nogulās uz steigā pataisītām nestu-

vēm; un Andrejs, vēl pavārgs, bet jājis tomēr līdzi, ap-

sēja saimniekam galvu ar sarkanu, vecai krievu sievai

norautu lakatu, tā kā par gabalu skatoties likās: gulē-

tājam ir galva asinīs. Tad četri vīri, no zirgiem kāpuši,

paņēma nestuves uz pleciem, iesāka pa to sila stūri iet

uz malu un klostera pusi, un citi lēni jāja pakaļ.
Tikuši mežmalā, nesēji noslaucīja pirmos sviedrus, bet

tie pārējie noņēma nost cepures, it kā mironi pavadītu.
Gājiens bij aši pamanīts, vārtu sargs sāka zvanīt

trauksmes zvanu. Mūris virs vārtiem kļuva melns aiz

mūku svārkiem; kādiem bij rokās bises, citiem lāču šķē-
pi, lieli cirvji un dažiem liktas galvās veclaiku bruņu
cepures. Virs lūkām, kurās saredzami brangi stobri,
arī bārdaini vīri stāvēja, ar degļiem rokās, bet vēl nesā-

ka šaut, lai gan lukstu brāļi jau bija tuvu.

«Mūs tur par naidniekiem, bet ne gluži, un grib vis-

pirms redzēt, kādi ir mums tie nodomi,» Laiva čukstēja
Matīsam. Krauklis, galvu pacēlis, pablenza uz klostera
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pusi, bet Pabērzs, ar tā ilksi blakus iedams, nošņācās,
lai jel guļot rāms.

Bises šāviena tālumā no vārtiem Laiva pateica Matī-

sa nesējiem nu apstāties, un kādi palaidņi jau rauša ar

piedurknēm vaigus, it kā slaucītu asaras. Un Laiva,
vecais dragūns, allaž mutīgs un krieviski labi mācētājs

vīrs, pagājis uz priekšu, vārtiem un mūkiem dziļi pakla-

nījās, sāka melst:

«Cienījamie Dieva vīri un godājamie tēvi! Esam cara

tētiņa jātnieki un nākam gaužās bēdās: vakar krita

kaujā pret zviedru pagāniem mūsu virsnieks; bija gan

vācu ticības, bet pirms miršanas ļoti lūdzās pagādāt vi-

ņam kapa vietu pareizticīgu ļaužu kapsētā. Dzīvs bū-

dams esot sen gribējis pāriet mūsu ticībā, bet karojot
nekad nebijis vaļas. Un tāpēc mīļi un pazemīgi lūdzam

jūs jele dot šim uzticamam cara kalpam pēdējo mājvietu

jūsu svētā klostera kapsētā! Cars jums to neaizmirsīs,

jo labi pazina mūsu virsnieku, un valdniekam allaž bij
pie tā labs prāts.»

Laivām tā melojot, kādi atkal ar piedurknēm aizse-

dza sejas, it kā no tiesas raudādami, un pēc dragūna ru-

nas brītiņu bija klusums. Mūki sabāza kopā kapuces, it

kā apspriezdamies, ko darīt un kā būt, ticēt, neticēt. Tad

viens no melnā bara, jau pavisam sirmu bārdu un cie-

nīgs vīrs, skaļi noprasīja:
«Kālabad neesat saģērbušies cara karavīru drānās, ja

jau patiesi viņa ļaudis?»
«Svētais Dieva vīrs,» Laiva rokas ieplezdams atteica,

«tas cara ģenerālis, kam bija uzdots sagādāt mūsējam
pulkam kara svārkus, pa vecam krievu ļaužu paradumam
apzadzies. Cars gan lika to kārt, bet svārku nav un nav;

un tālab atvēlēja mums vilkt mugurā ij beigtiem zvied-

driem noņemtas, iz Vidzemes mužikiem nolaupītas drā-

nas.»

Ar to klostera priekšniekam bij gana. Viņš pārmeta
lukstu brāļiem platu krustu un laipni sacīja:

«Pareizticīgā cara zaldāti! Nesiet to savu mironi vien

šurpu: gan mēs to iezārkosim un apbedīsim ar godu, kā
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to tas krietns virsnieks, lai ari velna vāciets būdams,
ir godam pelnījis.»

«Nu gan mēs esam ķezā,» Pabērzs izmisis klusiņām
pateica, nestuvēm blakus stāvēdams: «Tu, Kraukli, esi

no vaiga tik veselīgs kā bullis, bez kāda nāves bāluma.

Pa labu gabalu jau nopratīs, ka dzīvs, ne miris.»

«Lai tik tie tēvaiņi pataisa vaļā vārtus! Tad tūdaļ
iekšā skriet,» Matīss paskaļi ierunājās, galvu vēl ne-

celdams, bet ar roku jau pasniegdamies pēc tirzenieka

nestā sitamā, un kāju lēni laizdams pār nestuvju malu,
lai žiglāk laukā lēkt. Bet Andrejs mudīgi stājās nestu-

vēm priekšā, lai mūki neredz, pagrūda saimnieka kāju

atpakaļ; un Pabērzs sita Krauklim paslepen pa roku,
ierūcās nobijies un nikns:

«Traks esi vai?! Tiem tēviņiem dedzeņi jau pie stob-

riem ! Kā klās vaļā, paliks no tevis un mums te tik slik-

ta smaka.»

Laiva bažīgi paskatījās atpakaļ, aiz sevis un pie nestu-

vēm nojauzdams kņadu. Tad atkal klanījās mūkiem un

teica, paraudādams:

«Ak, tēv igumen, tas mūsu virsnieks ar zviedru zobe-

niem tā sakapāts, un pirms nāves vēl lūdza to, lai viņu
iezārkojot viņa paša ļaudis! Tāpēc, godājamais un cie-

nījamais, tevi pazemīgi lūdzam: jele liec to savu mīļi
solīto šķirstu iznest te pie mums, ārpusē. Kad būsim

gatavi, ar tavu atļauju un ziņu nesīsim nelaiķi iekšā.»

Klostera priekšnieks pamāja noviciem, un četri melnie

puiši iznesa pa vārtiem zārku. Vidzemnieki saņēma to,

gāja pie nestuvēm un sāka tur ņemties; bet šķirsts, gan

cienīgākam brālim pataisīts, ar melnu samtu no iekšas

izsists, bij varenajam Kraukļa augumam mazliet par
mazu: te pleci, te ceļgali cēla augšup vāku, vadonis klusi

lādējās un sāka svīst.

«Velni, nupat man sāk trūkt dvašas,» viņš pukojās,
beidzot zem vāka neredzams. Bet Laiva kušināja to,
Pabērzs uzsita pa zārka galvgaļu smago dūri; un nesēji
cēla šķirstu uz pleciem.

«Tā tad, kā norunāts,» no zārka iekšas pusčukstoši
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norūca Kraukļa balss: «sāksim kaut mūkus, līdz ko bū-

sim tikuši viņu baznīcā;» un Pabērzs atkal uzšņāca jel
klusēt.

Klostera priekšnieks, cienīgāko brāļu pavadīts, jau

bija aizsteidzies uz baznīcu, kad Kraukļa nesēji gāja pa

vārtiem iekšā, un citi vidzemnieki, kāpuši no zirgiem,
šiem līdz, ieejot vēl pataustījuši pistoļu spalus un cērta-

mo rokturus; bet mūki kāpa nost no mūra, sliedami pie
tā savus šķēpus un musketes, un taisīdamies iet bēru

gājienam līdz baznīcā. Kādi, rokas saņēmuši, jau iesāka

vilkt miroņdziesmu.
Tak paši pēdējie vidzemnieki vēl bija vārtu velvē,

kad viltus bērinieku priekšgalā noskanēja spēcīgs, ma-

zākas pistoles šāvienam līdzīgs šķaudiens, un dārdēdams

nokrita zārka vāks uz klostera pagalma bruģa. Un

šķaudīdams joprojām, Matīss bij pietrūcies savā mūža

namā sēdus: •

«Lai tos rauj mēris! Šinī šķirstā laikam būs gadi
trīsi gulējusi to melno vīru šņaucamā tabaka!»

Mūki, redzēdami modušos mironi, sākumā apstulba;
kādi sāka mest krustus, runādami par klostera dievmā-

tes darītu jaunu brīnumu. Bet tad Krauklis jau bij no-

lēcis zemē, pistoli vienā rokā, otrā iekaucās Pabērza pa-

sniegtā ilkss. Un visi pagalmā jau sagājušie lukstu brā-

ļi arī ķērās pie saviem ieročiem.

Cīniņš bij īss, pārsteigtos aši veica, lai gankādi mūki

dūšīgi turējās, beidzot nopratuši viltu un pagrābuši sā-

nis liktos kara rīkus. Un milzīgs novics, augšā stāvē-

dams uz mūra, sāka sviest lejā lielus, tur uzbrukuma

atsišanai sanestus akmeņus, tiem smagi ievainodams

divus vidzemnieku vīrus.

Apsita svētos tēvus, izlaupīja baznīcu, klētis, pagrabu

tāpat. Un puišiem kāpjot mantu maisiem krautos ku-

meļos, klosterī šur tur jau bija sākušas ložņāt liesmu

mēles.

Vīriem sajājot silā, tās rūkdamas jau cēlās pretī bāl-

ganajām rudens sākuma debesīm, un gar tām ar sērīgu
taurēšanu aizejošiem dzērvju kāšiem.
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XXIX

Lai Polija, pēc sakšu armijas galīgas sakaušanas un

krievu atkāpšanās uz savas zemes pusi, nenāktu gluži
zviedru iespaidā, cars iesūtīja Poļos stipru korpusu,
Menšikova vadītu. Un Kārlim ar tā pulkiem aizejot kā

negaisa debesim projām uz Saksiju, Menšikovs uz-

manīgi virzījās sakšu sadragātājam pakaļ, glūnēdams

un apstādamies, kad stājās tas, un kad šis gāja atkal,

lavījās lēnītēm pa pēdām. —

Favorīts aizgāja līdz Ļubļinai, kur cara sirdsdrau-

gam piesitās Augusts, nu jau bez vienas valsts palicis
Dēdu vīrs, kam nesen vēl bija veselas divas. Un bij tā

panīcis tobrīd, tik lielā naudas badā, ka bijušajam ielas

puikam asaraini jau žēlojās: šim neesot pat vairs lāga
ko mutē likt, un kur likt galvu, arī tā nezinot. Un lai

jel Dieva žēlsirdības dēļ aizdodot kādu mazumiņu, ko

cars par viņa sabiedrotā paglābšanu tam tūdaļ atlīdzi-

nāšot ar augļu augļiem.
Menšikovs aizdeva desmit tūkstošu dukātu, par tiem

gan tūliņ laizdams savam valdiniekam ziņu. Gaidīja no

tā uzslavu un naudu, sagaidīja tik bārienu, ka izsviedis

savus dukātus tikpat kā akacī:

«Augusts nav bijis, nedz būs piepildāms; un labuma,
mein herc, no tās augstās personas mums tikpat, cik no

kuiļa piena. Tāpēc tu, Danilič, paciet vien pats to skādi,
citreiz vairs tik lēti ar naudu nesvaidies.»

Menšikovam un viņa korpusam līdz klīzdams, zinā-

dams zviedrus jau kopš septembra sākuma esam Saksi-

jā, ņemam tur smagas kontribūcijas, saguris, izmisis un

neredzēdams sev glābiņa nekur, atļāva sakšu ministriem

viņa vārdā iesākt ar zviedriem sarunas, bet paslepus,
lai nedabūtuzināt krievi. Un jau iepriekš teikt Pīperam,
ka atsakās no poļu troņa, jo citādi gan brālēns Kārlis

nebij runājams.
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Un tā Augusta vārdā tapa tā ministru noslēgts ar

zviedriem miers, kurā Saksijas kūrfirsts atteicās no po-

ļu ķēniņa goda un kara savienības līguma ar caru, apņē-
mās atbrīvot brāļus Sobjeskus un izdot visus pārbēdzē-

jus, to skaitā Patkulu, ar kuru ķēniņam Kārlim bija no

tēva mantots naids, un kuru jau agrāk un paši uz savu

galvu bij pasteigušies apcietināt Augusta ministri, ar

ķildīgo Vidzemes vācieti sen jau nīzdamies un manīda-

mi, ka tas gan saodis to nodomus par separātu mieru.

Un vēl bija jāsolās izmitināt toziem Saksijā visu

zviedru armiju. —

Nu Augusts jau drīkstēja posties mājup, bet pateikt

Menšikovam nebij dūšas: bijās no cara favorīta mazu-

liet, to āziatu domādams, baidīdamies kā pirmās dus-

mās kaut ko nenodara atkritušā sabiedrotā augstajai

personai. Un tā, jau paslepeni atteicies no viena troņa,
no krievu kara draudzības ar, veļu mēnesī dabūja vēl

pats pret savu gribu ar ķēnišķīgu spožumu iebrauktVar-

šavā :

Menšikovs bija pie Kališas sastapis Polijā atstāto

zviedru ģenerāļa Mardefelda divīziju, bet stiprā nometnē,

kuru arī pārspēkam neieņemt. Un Augusts, zviedriem

sākdams izdabāt, Mardefeldu paslepen brīdinājis pašam
tikai nesākt cīņu, jo krieviem varens spēks. Tak karst-

galvīgais ģenerālis, domādams to esam tik Augusta vil-

tu, bija tieši tālab gājis laukā no varenajām pozici-

jām, brucis cīņā un nikni kauts, jo cīņā stāvēja viens

zviedris pret astoņiem krieviem. —

Menšikovs bij par necerēto uzvaru kā spārnos, posās
tūliņ vest draugu Augustu uz Varšavu; un galvas pil-
sēta saņēma savu veco ķēniņu ar salūtu, baznīczvaniem

un Tedeum dziedāšanu. UnAugustam nācās saņemt tos

suminājumus, kā jau atnākušam uz tronī palikšanu, bet

sirds bij nemierīga, prātā tikai raizes: ko par to visu

sacīs brālēns Kārlis, kura varā Augusta tēvu valsts, ar

kuru slepens miera līgums?
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Nejāt Varšavā iekšā ari nevarēja, to pašu krievu dēļ,
jo vairāk vēl tāpēc, ka bija jau paklīdušas valodas, ka

Augusts vairs nav draugos ar caru, bet nu ar zviedru

ķēniņu.
Par uzvaru jau kņaza godā ieceltā Menšikova izvai-

cāts par tām valodām, liedzās un meloja. Tad beidzot,

bargā kņaza Dolgorukija pratināts, atzinās; bet nu die-

vojās vēl, ka tas nolīgums ar zviedriem noslēgts tik

tā, pa jokam un ar viltu, lai zviedri Sakšu zemi par

daudz neposta.

Pusbēgšus pēc tam aizsteidzās no Varšavas, cerēdams

tūliņ atgūt savu tēvu zemi, pats sev nozvērējies vairs

Poļos atpakaļ negriezties, lai gan kā piemiņu veda līdz

veco Jagailoņu zelta kroni.

Savā Saksijā tiekot, nu gan vairs nevajadzēja badu

mirt, jo zemes pārvalde joprojām bija tās ierēdņu rokās;
tik visur zviedru kontrole un stingra uzraudzīšana, lai

nezog, un spēj kārtīgi maksāt mēnešu maksājumus Kār-

ļa armijai. Un tā, ar zviedru kommisāru ziņu, šis tas pa-
lika pāri arī to okupētās zemes valdniekam, un vairāk

pat, kā viņos laikos, kad tas bij saimniekojis pats.
Bada cietējs drīz atkal atkopās, tak jutās nospiests,

pazemots, ne kungs vairs paša zemē. Juta, ka brālēns,
satiekoties vēsi laipns, viņu nicina tāpat kā viņa sak-

šus, — tos ganpar to, ka padevušies bez viena šāviena.

Lūkoja pieglaimoties, teica tam, ka esot gaužām prie-

cīgs, tikdams vaļā no sen jau apnikušā poļu ķēniņa goda,
tā vietā iemantodams tik tuva asins radinieka draudzību.

Tak tā runājot bija kauns pašam no sevis, sarka pats.
Un brālēns, garš un stīvs, ģērbies nonēsātos prasta ka-

reivja svārkos, ledains un nepielūdzams, glaimiem ne-

pieejams, jo tie viņam par visu rieba, atbildēja ar pus-

neslēptu nievu, ka šis priecājoties tāpat, bet lūdzot brā-

lēnu Augustu aizrakstīt gan ķēniņam Staņislavam paš-
rocīgu apsveikumu, ka tas nu ticis par Poļu zemes vald-

nieku :

«Tas tikai modes pēc, lai citiem nebūtu nekādu šaubu,
bet jums un man vēl lielāks prieks par jūsu tikšanu va-
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ļā no tā svaidīgās tautas ķēniņkroņa! Un tad vēl, mīļo
brālēn, papūlaties aizsūtīt pie tās pašas reizes ķēniņam
Staņislavam arī veco poļu kroni, kas jums, gan gluži ne-

viļus, paņēmies līdz.»

Augusts, nosarcis un kodīdams lūpas, apsolās. Tad

atkal iestājas pie abu pirmo reizi satikušos radinieku

galda klusums. Kārlis vēro savu brālēnu, kurš ietērpies
zīdā un samtā, — svārkiem tam dimanta pogas, snieg-
balts mežģīņu žabo, rūpīgi kopto roku pirkstos rubīni

un safīri, un pats patukls, izdzīves pēdu pilnu seju. Un

Augustam top salti zviedru rada klātbūtnē, jo viss pie
tā šķiet ass un ciets, nelokāms, naidīgs, nepielūdzams,
sākot ar šauro ērgļa seju, jau papliko, stāvo Vazās pieri,
diezin kad mazgātajām rokām, kuras pat sarunājoties

pie galda tura aptvertu garo Narvas kaujas zobenu; un

beidzot ar melno kaklautu, kurš cieši apžņaudz iedegu-
šās sejas apakšdaļu, kā pašas nāves valgs; un nonēsā-

tajiem, zilajiem zviedru svārkiem, ar nosūbējušām vara

pogām, un garajiem, pāri ceļiem, vecajiem jātnieku zā-

bakiem.

Brālēna skats tik auksts, reizē griezīgi laipns, ka

Augusts novērš acis, nodur tās un neatrauj vairs skatu

no rada zābakiem. Un tā kā klusums top nepanesams,
tad lūko uzsākt atkal valodas, tiecas spēlēt nama tēvu,
kaut gan zeme ir zviedru varā, un ievaicājās, vai gan

augstam brālēnam jau sen esot tie zābaki?

Kārlis sakustas, paskatās arī pats savos zābakos, un

sāk stāstīt par tiem plaši un gari, un ka valkājot tos

kopš kara sākuma, jau sešus gadus, dien dienā, vasaru

vai ziemu, un noaunot tikai iedams gulēt. — Un esot

gaužām labi, šūdināti no tādas pašas ādas, kā zviedru

kirasieriem un dragūniem.

Augusts izliekas, ka tās zābaku lietas to ļoti interesē,
un brālēns stāsta, stāsta. Tad pēkšņi apklust, ceļas kā-

jās, atvadās; un izvadījis to pa durvīm, Sakšu zemes

kungs nu tik atjēdzas, ka gribējis lūgt no rada smagās

ikmēneša zviedriem maksājamās kontribūcijas naudā un

arī graudā jel vieglināt.
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Nē, nava vērts, labi ar', ka jau nepaspēja lūgties, 30

šis saltais ziemeļu brālēns tam tagad šķiet tik ciets, kā

viņa garais kaujas zobens, un tik bezjūtīgs, kā tā vecie

zābaki.

Ak, tur nekas nav labojams vai grozāms! šis radi-

nieks nekad nebeigs to nicināt, auksts, nežēlīgs un

ass kā viņa tālās ziemeļu zemes sals. Un Augustā sāk

mosties tikpat karsts nicinātā naids, un vēlēšanās •—

kaut jel reiz to varētu brālēnam parādīt, nepaslēptu un

klaji.
Lielība par jauna kara sākšanu, līdz ko būs no zvied-

riem tukša Sakšu zeme un viņas kungam atkal brīvas

rokas, nu vairs nav lielība; krievu apvārdošanai Varšavā

vēl nesen teiktie apzinīgie meli nu paliek par tikpat ap-

zinīgu un ciešu apņemšanos, bet — Saksija vēl Kārļa

pulku varā.

Tie taisās te palikt laikam līdz vasarai, un laikam tieši

toziem rādās esam gliemēžkājas. —

Flemingam, allaž kustīgajam Flemingam radies drošs

padoms — ielūgt radinieku mežu cūku medībās:

Visiem zināms, cik tas ir pārgalvīgs, un vairāk par
visu mīl briesmas.

Ja nu tam zviedru karstgalvim gadītos cūku medībās

kāda nelaime, tad tak —

Un Augusts, kam aptaukojusies sirds sāk sisties uz-

reiz straujāk, dod Flemingam pavēli drīzāk rīkot medī-

bas, pats raksta radam ielūguma ziņu. Un abi, Flemings
un tā kungs, piepeši kļuvuši tik jautri, runādami par
šais medībās lūgto augsto viesi, tā mirdz tiem acis, it kā

nevis meža kuilis, bet kaut kas labāks būtu medījams.

Kārlim ir sakšu galmā spiegi, kas visu vēro, tūliņ pa-

dod ziņu no Drēzdenes pils Altranstates nometnei. Un

ķēniņš, nosacītā dienā apsolījies būt, patiesi izjāj, bet

apmaldās ceļā; un maldās tik ilgi, kamēr vairs atliek

tikai sūtīt virsnieku pie brālēna un atvainoties, ka diem-

žēl nevarējis būt klāt un sabojājis radiniekam tā medību

priekus.
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XXX

Gada beigās pats cars devās uz Poļiem, vēl arvienu

cerēdams paturēt par savu sabiedroto valsti, kurai nu

bija palicis par valdinieku zviedru celtais ķēniņš.
Uz Staņislava draudzību gan necerēja, domāja pār-

vilkt ar naudu vai viņas solījumiem kādus augstmaņus,

Augusta bijušos piekritējus, un ar tiem kopā uzstādīt

Leščinskim pretķēniņu, vēl karot Polijā un neļaut zvied-

riem citu gad tik drīz pienākt pie cara valsts robežām.

Necerēdams no poļiem īstas palīdzības, tik negribē-

dams, ka par tiem gluži valdītu Kārļa draugs Staņislavs,

cars laikus sāka aplūkoties pēc poļu troņa gribētāja.
Sāka no tā paša gala, kur kaimiņš Kārlis jau reiz bija

sācis, no Sobjesku cilts. Sūtīja manīgu ksendzu pie

prinča Jēkaba, to atkal kārdināt ar tēva kroni. Tak Jē-

kabs, tā kroņa dēļ jau trīs gadi smacis Kenigsteinas pa-

grabos, pat neielaidās valodās.

Jēkabs atteicās, atsacījās arī tā brālis Aleksandrs.

Toties pats pieteicās Transilvanijas kņazs Rakoci. Cars

nopriecājies sāka mudināt jau savus poļu draugus tā

ungāra vēlēšanai par ķēniņu, bet draugi, un tāpat cara

diplomāti atlaida krievu valdiniekam tādu vēsti:

Augusts, savos Sakšos un zviedru varā patlaban dzī-

vodams, esot atsacījies no Polijas troņa tikai apstākļu
spiests, un nebūt nedomājot jau galīgi atmest tam tro-

nim ar roku: līdz ko Kārlis ar saviem zviedriem būšot

no Saksijas prom, Augusts nākšot atkal Poļos iekšā, ma-

zākais ar divdesmit tūkstošiem vīru. Tik cars lai lai-

kus sagādājot viņam kara naudu. —

Cars gan neticēja, ka Augusts sāks ar zviedriem jau-
nu karu pirms krievu uzvaras pār viņa brālēnu. Un ne-

ticēdams tādai uzvarai, gribēja glābties pats un valsti

glābt ar mieru, — tikai ne tādu, kurā būtu jāatdod Pē-
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terburga, —to ne mūžam nē! Un lūdza vienu ārvalsti

pēc otras uzņemties jel vidūtājas godu.

No šī goda jau aizpēra bija atteikusies Holande; An-

glijas ārkārtējais sūtnis Vitvarts, pie cara braukdams,

jau bij ceļā Prūšos dzirdējis, ka zviedru ķēniņš nedomā

ar krieviem mieru slēgt; un tā tad, «arī majestātes An-

nas valdībai nav par to lietu ko runāt, jo — nav nekāda

goda ķerties klāt lietai, no kuras nekas neiznāks.»

Norija to angļu vērmeļu karoti, bet laiku vēlāk lika

Hāgas sūtnim Matvejevam — strelicu nokautā vecā bēr-

nības drauga dēlam — aizbraukt pār tuvo jūru, Londo-

nā papētīt, vai miers tiešām tik nesniedzama lieta. Un

tāpat, kā jau savā laikā holandietim Vanderhulstam so-

līts, piesolīt tagad angļiem par tā miera gādāšanu krie-

vu karaspēku cīņai pret Saules ķēniņu.

Lika Matvejevam kārdināt angļu tirgoņus, teikt tiem,
cik labi būs, ja viņu kuģi varēs no Baltijas ostām, pa

daudz īsāku ceļu, ātrāk un gan vairākas reizes gadā, vest

sevim krievu linus, kaņepājus, darvu, potašu, nebraucot

pēc tām mantām vairs tālo ziemeļu ceļu, uz Archan-

geļsku.
Vēl lielākai angļu kārdināšanai Matvejevam uzdots

piesolīt tai tirgoņu tautai tirdzniecības līgumu, kādu

vien paši vēlas; piedevām arī to, ka cars nedomā turēt

sev Baltijas jūrā lielu floti. — Bet kuģu skaitu skaidri

neteikt, lai nesasietu savam valdiniekam rokas.

Vēl norādījums sūtnim — naudu nežēlot, bet vispirms
skaidri izzināt, vai visvarenais hercogs Marlboro un citi

lieli angļu vīri ņem kukuļus.
Ja ņem, tad dot bagātīgi, bet nepārsteigties, jo ja to-

mēr neņemtu, caram un tā valstij iznāktu kauns. —

Matvejeva misija neveicās. No vienas puses, Londo-

nas valdība negribēja sanīsties ar kontinentā tobrīd vis-

vareno Zviedrijas ķēniņu; no otras — negribējās aizvai-

not arī caru, ar kura valsti jau tik labi veikali. Un aiz-

bildinājās tā sūtnim, nedēļu pēc nedēļas, ka vēl arvienu

neesot vaļas.
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Pēdīgi valsts sekretārs Harlejs cara sūtnim jau klaji

pateica, ka miera starpniecības lieta atlikta.

Par tirdzniecības līgumu runāt var; tāpat par cara

iestāšanos pret Franciju vērstajā koalicijā; bet tikai tad,

ja tam piekritīs Holande. —

Nu savukārt tā sāka krievu lietu vilcināt. Tak sūt-

nis nenolaidarokas, sūtīja savu aģentu uz franču-sabied-

roto kara lauku, dibināt ciešākus sakarus ar ķēniņienes
Annas favorītu un kara vadoni hercogu Marlboro.

Tas noprasīja par savu palīdzēšanu krievu lietai aug-

stu maksu — kņaza valsti Krievzemē.

Sazinājās ar caru, — ne aģents, ne sūtnis, ne kanclers

Golovkins paši uz savu galvu nevarēja apsolīt kā kuku-

li veselu provinci. Bet cars teica likt hercogam izvēlē-

ties vienu no trijām zemēm: Kijevas vaivadiju, Vla-

dimiras zemi vai Sibiriju. Un solīt droši, ja vien ar her-

coga un angļu ķēniņienes ziņu tiks izgādāts caram labs

miers. Un piedevām vēl milzīgu rubīnu, kāda nav Eiro-

pā.
Marlboro pamēģināja ieminēties zviedriem, ka cars ir

gatavs atdot visu, tik Pēterburgu paturēt. Zviedri pa-

teica, ka tad viņi negrib runāt, un hercogs atmeta cara

piesolītām kņazistēm un rubīnam ar roku, lai gan būtu

saņēmis mīļu prātu, jo bija mantas kārīgs vīrs.

Tad cars lūkoja laimi Francijā un piesolīja Saules

ķēniņam par miera gādāšanu to pašu krievu korpusu,
kas bija jau solīts angļiem un holandiešiem pret Fran-

ciju. Un atkal nekas neiznāca, jo arī frančiem ķēniņš
Kārlis deva to pašu atbildi:

«Par mieru varēsim parunāt Maskavā, ja tikai cars

vēl būs tur priekšā.»
Pēteris izmisa, bet nenolaida rokas, un lika saviem

diplomātiem lūgt Austriju par miera gādātāju. Un lai

ķeizaram uzreiz paliktu mīksta sirds, piesolījās izgādāt

Savoijas princim Eiženam, ķeizara slavenākajam kara

vadonim, to pašu, nesen citiem piesolīto poļu kroni.

Tak mazais, kareivju dziesmu suminātais feldmaršals

netīkoja pēc poļu kroņa, to sarunā ar cara diplomātisko
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aģentu Huijsenu pielīdzinādams Pestītāja valkātam

ērkšķu vainagam. Bet galants pret visiem, mazais bru-

ņinieks negribēja caru sāpināt ar tūlītēju nē, un apso-

lījās padomāt par to piesolījumu pēc lielā, Spānijas liel-

valsts plašā mantojuma dēļ sen sāktā Eiropas kara beig-

šanas, jo tagad diemžēl neesot vaļas.
Krievi tad lūkoja runāt ar prūšiem, piesolīja to vald-

nieka favorītam Vartenbergam simtu tūkstošu dukātu

par miera gādāšanu. Bet uzmanīgais prūšu grāfs atsa-

cījās par to lietu runāt pat ar savu zemes kungu, kur

nu vēl ar zviedru ķēniņu.
Sadūšojās un mēģināja meklēt jaunus kara draugus,

bet neradās neviens. Solīja Dānijai atdot Tērbatu un

Narvu par jauna kara sākšanu pret zviedriem, bet dā-

ņiem negribējās jauna kāviena.

Nevienas valsts valdībai negribējās darīt kaut ko tā-

du, kas Zviedrijas ķēniņam varētu nepatikt. Un visiem

bail, ka noslēdzis ar Krieviju tās cara tik ļoti meklēto

mieru, ķēniņš pagriezīs savu armiju no Saksijas uz kādu

citu ,tai tuvāku zemes malu.

Varbūt, iejauksies tai pašā Spānijas mantojuma karā,
un kurā pusē, to zina tik Dievs.

Nē, labāk lai jau zviedru lauva iet Maskaviju plosīt,
nerāda savus nagus tepat Eiropā.

Ķeizaram Jāzepam, Augusta draugam, viņš tos jau

parādījis, piespiezdams pildīt tepat sešdesmit gadu
veco Vestfālijas mierlīgumu un atdot Silēzijas luterā-

ņiem atņemtās baznīcas, pāri par simtu. Un ķeizars,
par to Romas nuncija rāts, varēja tikai nevarīgi ieplest
rokas:

«Monsiņor, Dieva laime vēl, ka zviedru ķēniņš nepa-

vēlēja man pāriet luterticībā! Es tiešām nezinu, vai

būtu iedrīkstējies tam neklausīt.»

Zviedrijas armija, ar viņas visu noveicējas slavu, stāv

Eiropas centrā, un Vazās lielvalsts varas smagums jū-
tams Eiropā tikpat liels, kā Gustava Ādolfa laikos, val-
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dot šīs lielvalsts uzcēlējam, kam turpat netālu no

Altranstates lemts bij krist.

Varbūt, tā tālais pēctecis, vēl jaunāks gados ieman-

tojis tikpat liela karotāja slavu, pavērsīsies pret Vīni, ies

uz Romu, vai uz dienvidu rītiem, staigāt Aleksandra

Lielā pēdās?
Kas zina, bet ja ietu, visur, pat uz Indiju, būtu vaļā

ceļš! Un, varbūt, domā ar' par tālām gaitām, jo ir bau-

mas, ka pārģērbti tā virsnieki redzēti dodamies pār Vi-

dusjūru, uz Ēģipti, uz Sīriju un citām Savoijas Eižena,

tāpat poļu Sobjeska iedragātās turku impērijas malām.

Jādomā, tak jau kara ceļus izpētīt.

Bet, varbūt, tomēr patiks tepat Eiropā, lūkos tikt Jā-

zepa vietā par svētās Romas valsts ķeizaru, un pabeigt

katoļu baznīcas dragāšanu, ko sācis Luters, nepaspējis
vest galā lielais, no Vazās cilts nākušais evaņģēlija ticī-

bas karotājs? Un visa Eiropa lauza galvas, ko gan no-

zīmējot tie Kārļa Divpadsmitā vārdi, kurus tas teicis,
kailu un noliektu galvu stāvēdams Licenas laukumā, tanī

vietā, kur ticības karā bij kritis zviedru ķēniņš, viņa
paša ciīts:

«Esmu centies tā dzīvot, kā viņš dzīvoja. Varbūt

Dievs man piešķirs kādreiz laimi mirt tikpat slavenā

nāvē, kā mira viņš.»

Ja Zviedrija no jauna tagad sāk iet sava lielā Ādolfa

pēdās, vēršas pret Austriju un ķeizaru, tad tak —

Tad angļu-holandiešu-austriešu savienībai Saules ķē-
niņu nenoveikt. Un pats Džons čerčils, Anglijas ķēni-
ņienes Annas favorīts un pirmais ģenerālis, saukts her-

cogs Marlboro, dodas uz Altranstetas nometni, it kā ar

savas zemes valdnieces labdienām, bet patiesībā papētīt,
kāda īsti ķēniņam Kārlim būs tuvākā kara gaita.

Abi teica viens otram komplimentus. Ķēniņš bij pati

laipnība, hercogam acis skraidīja šurp un turp, raugot

izdibināt, ko auss nespēja saklausīt mazrunīgā valdnie-

ka vārdos.
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Tad Marlboro piepeši iedzirkstījās skats: uz kāda gal-
da bija Krievijas karte!

Nē, par savu kara draudzeni — Austriju tā ķēniņiene
Anna var būt gluži droša: šis ķēniņš-karotājs nedomā

turpināt senču nebeigtos ticības karus, jo prāts un sirds

nesas viņam uz rītiem, un acis tumšas sametas, līdz ko

min cara vārdu. —

Tad angļu hercogs dodas atpakaļ. Ķēniņš jāj pie sa-

viem kareivjiem, un ceļā zirga priekšā nometas ceļos

zemnieks, sūdz raudādams, ka kāds viņa majestātes ka-

reivis to apzadzis.
Zādzība nav nekāda lielā, — musketieris nospēris

ceptu vistu, ko saimnieks licis uzcept savējo pusdienām.
Bet kārtībai jābūt, zviedru kareivji nav laupītāji nedz

zagļi, un līdz jājušais adjutants aizauļo meklēt vainīgo,
ved to ķēniņa priekšā.

«Saki, vai tas tiesa: tu esot aplaupījis šo nabaga
vīru ?»

Zaldāts stāv izstiepies kā svece, bet tam ir pārgalvīgi
drošs skats:

«Kungs ķēniņ, es tam zemniekam neesu ne pus tik

pāri darījis, kā jūsu majestāte viņa zemes kungam. Jūs

tam atņēmāt veselu valsti, es šim tikai vienu izceptu
vistu.»

Adjutants gatavs sākt sprauslot, ķēniņam papriekš
dusmās nobāl, tad smaidā noskaidrojas vaigs.

«Draugs, tur tomēr ir maza starpība,» viņš saka ka-

reivim, pasviedis zemniekam zelta dukātu par tā cepeti.
«Es esmu gan atņēmis ķēniņam Augustam vienu valsti,
bet neesmu to paturējis sev.»

Pamājis kareivim ar galvu, griež zirgu atpakaļ, jāj
mājup; un visu tās dienas vakaru ir kluss un domīgs,
naktī pa telti staigā gariem soļiem šurp un turp.

Ķēniņš Kārlis, no sešu gadu karošanas atpūzdamies,
ir sācis pārlūkot pats savus darbus, svērt savu likteni,
kas līdz šim viņam pašam rādījies kā visus šķēršļus un
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pretniekus dragātajā auka, ka tā mūža sūtība — zie-

meļu Aleksandra slavas ceļš.
Tam līdz šim izlicies, ka viņš iet taisni pa to ceļu;

tak veterāna pārdrošais teiciens ir izsitis viņu, nelokā-

mo un tēraudcieto, no šīs pārliecības sedliem, un uzvaru

mīlulim tieši tāpēc tonakt nenāk miegs.

Viņš atceras visu: Nurdenjelma nostāstu ierosinātos

bērnības gadu sapņojumus, trauksmīgo pusaudža nemie-

ru, kurš dzinis to pēc tronī uzkāpšanas palaidnīgās dē-

kās ; atminas tā pēdējās lāču medības Kungserā, un jā-
šanu pēc kara vēsts no tām, kad pāri sniegu laukiem bija

nolijuši kāvu guns, kā kaujās kautu asins paltis. —

Savus lielos sapņojumus tūliņ pēc Narvas slavas die-

nas, toreizējos plānus par iešanu kaut vai līdz Amūrai,
šai Pūķu upei, ko gudrais viszinis Leibnics tad bij ietei-

cis tam par viņa ceļamās lielvalsts austrumu robežu. —

Vecā Uksenšjerna ieteikumu — jel izspiest no Polijas

sev poļu Vidzemi, vai paturēt Kurzemes valsti. —

Sarunu ar veco kancleru par poļu troni, kurā jau reiz

bija lūkojis uzkāpt viņa vectēvs, desmitais Kārlis zvied-

ru tronī, kareivīgais un resnais klusētājs. —

Un tomēr, paša pirmās jaunības fantazējumiem un pa-

domnieku padomiem par spīti, viss viņa paveiktais līdz

šim neatlaidīgi vilcis citu sliedi: no jaunu zemju pakļā-
vēja, kurš taisījies iet apkārt visai zemes lodei, ir

iznācis ķēniņvalstu izdāvātājs, kas līdz šim nava darbos

lūkojis ņemt sev jel pūravietu svešas zemes.

Tik tēva mantojumu, Vazās cilts uzcelto lielvalsti līdz

pēdējai pūrvietai kopā saturēt. —

Nē, jauns Aleksandrs no tā neiznāk; un kaut arī gri-
bētu traukties pakaļ tā slavas skrējienam, tak viņa lep-
nums ir tik liels, ka neļauj paturēt sev pašam ar zobenu

ņemtās zemes.

Tā sirdij šķiet, ka viss tas liktu tikai nosūbēt tā

slavai ar egoisma sūbējuma tumšumu. Un lepns uz šo

slavu viņš tikpat ļoti, ka lepna meitene uz savu vai-

nagu.

lekarotāju bijis daudz, bet mazāk tādu karotāju, kas
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slaveni tikuši tēva valsti, tēvzemi aizstāvot, lai arī

svešu zemju laukos! Un stūrgalvīgs kā āzis, kura dienā

tas piedzimis, viņš nu ies apzinīgi tālāk pa šo, pašam
reiz nemanot un pret pirmajiem nodomiem sākt ieto

zemju dāvātāja, tautu brīvotāja ceļu:
Vai Polija nu beidzot nava brīva no Saksijas, no krie-

vu iespaida? Vai poļu valstij bija kopā turēties ar

Maskaviju, kura jau atņēmusi viņai tik daudzas provin-
ces? Vai Staņislavs, poļu asins, nav cienīgāks valdīt

Varšavā, nekā izvirtušais brālēns, tās torni iepircis par

jezuitu naudu?!

Viņš zina daudz no tā, kas gruzd un gatavojas austru-

mos. Zina par Ukrainu, kas labprāt brīvotos vaļā no

krievu jūga; un Staņislavs tam jau stāstījis par Krimas

tatāriem, kuru stopnieku dziesmās zviedru ķēniņš par

lauvu un par ērgli cildināts, tik ar to mazo nelaimi, ka

nav apgraizīts, vēl ir giaurs.
Par Terekas, Jaikas kazākiem, kuri nīst Maskavas va-

ru kā mēri, par Pētera paša krievu ļaudīm, kas tik ļoti
gribētu no viņa vaļā tikt. Un par Donas stepju vīriem,

kuri vēl viņgad taisījušies caru notvert, tam braukājot

pa viņu upi, un izdot sultānam, lai reiz ir miers to ap-

spiešanai, to dzīšanai tālos karos.

Par baškiru pravieti, svētā musulmaņu kara vēstītāju,
kura vārdos vērīgi klausās visas islama ticīgās kalnu

un pustuksnešu tautas, no Kaukāza līdz Uralam. —

Visām šīm ciltīm un to zemēm zviedru ķēniņš izliekas

esam Dieva dusmu šķēps, kurš pacelts Visvarenā rokā,
lai ar to sadragātu maskaviešu varu, iedzītu krievus at-

pakaļ to mītnēs, ap Volgas augšteku un Oku, no kurām

tie, izplētušies pa zemju zemēm, un cenšas joprojām pa-

kļaut sev svešas tautas, tās mākt un kalpināt.
Kas brīvos krievu apspiestos no viņu jūga, mūžu mū-

žos tiks atbrīvoto dziesmās un teikās daudzināts. Un

reizē nodrošinās Vazās cilts valsti pret nebeidzamajām
briesmām no austrumiem. Droša tad būs tēva mīlētā

Vidzeme, Ingrija no dedzinātājiem droša; Igaunijā un

Somos tad sirotāji nejās vairs. —
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Caur franču sūtni no Versaļas bija laista vēsts, ka

Pēteris gatavs visu iekaroto atdot, tik Ņevas ieteku jū-
rā gribētu paturēt. Dot par to vietā divtik savu krievu

zemju.
Cars-viltnieks, labi zina, kur meklējams Vazās cilts

lielvalsts satvars! Bez Ingrijas, šīs zviedru zemju vie-

notājas šaipus jūras, tām zemēm gaisā karāties.

Nē, lai cars patur vien savus Gdovas un Pleskavas

krievus: krievs allaž būs un paliks krievs, un arī no

zviedru valsts iekšpuses glūnēs un rausies uz Maskavas

pusi. Tos pieņemt ingru vietā, nozīmētu pieņemt dana-

jiešu dāvanu. Un iekarojot pašam viņus vai tik daļu bū-

tu tas pats gals.
Samazināt to robežas, dot mācību tiem Maskavā, ka

tā pilsēta gan nav jaunā Roma! ledzīt tos atpakaļ Vol-

gas un Okas priežu silos, padarīt mazus, celt nemierīgā

cara Pētera vietā citu.

Varbūt, tā dēlu Aleksi, par kuru valodas, ka neesot

patēsts no tā paša lietas koka kā tēvs. —

Tad ķēniņš varētu reiz atpūsties, atpūtināt roku, ku-

ras jau seši gadi vēsts un vicināts šis garais, plaukstai
tik parastais, bet brīžam gan smagais zobens, pie Nar-

vas pirmo reizi bijis asinīs un līdz pat spalam.
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XXXI

Tūkstots septiņi simti septītā gada augustā ķēniņa
armija devās no Sakšu zemes projām. Kā pirmie dra-

gūni, aiz tiem jāja smagie jātnieki, maršēja garie gardi,
dārdēdama brauca artilērija, gāja kājnieku pulki, vis-

beidzot virzījās vezumi. Un skaņi gavilēja taures, dobji

ducināja bungas; sarkanos, zilos un dzeltenos lauvas zī-

mes karogus plandīja siltais labības mēneša vējš.

Ķēniņš sākumā jāja karaspēkam nopakaļ; tad aizau-

ļoja tā kolonnām garām un piepeši pagaisa savu vīru

acīm.

Vienu pašu virsnieku ņēmis līdzi, viņš bija jājis uz

Drēzdeni, atvadīšanās vizītē.

Pie Augusta galvas pilsētas vārtiem sakšu sargi taisī-

jās abus zviedrus saņemt ciet, jo tie nosaucās izdomātos

vārdos, un pasu nebij līdz. Tak tieši tobrīd gadījās
braukt garām grāfam Flemingam. Pazinis ķēniņu, tas

iepleta acis, izlēca laukā, sarāja sardzi, atvainojās pats

un, atkal kāpis karietē, aizbrauca lielā steigā, cenzdamies

tikt sava valdnieka pilī pirms zviedru ķēniņa.
Adjutants ierunājās, ka nebūšot labi, bet ķēniņš tikai

smējās. Un tad tie jau bija pie pils, atrada kūrfirstu

vēl gultā, pie tā grāfieni Kozelu; un Flemings, tikko bijis

tur, skrēja prom aizelsies un tieši uz to pusi, kur ka-

zarmas.

Brālēni sēdās brokastot; grāfiene skatījās vairāk logā,
kā savā šokolādes tasē, un runīgs bija tikai ķēniņš. Au-

gusts vairāk tik klausījās, piebalsoja un svīda lielus

sviedrus, par to vien domādams, vai Flemings paspēs

pirms brokasta beigām to padarīt, kas nupat norunāts,

un vai tomērnav par daudz bīstami to darīt.

Tad ķēniņš cēlās un teica, ka labprāt gribētu aplūkot
radnieka rezidences vaļņus. Tak tik tālu Augusts vairs

negribēja viņu laist, un uz vaļņiem jau nepavisam:
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Tautai redzot, ķēniņu nebij ne ērti, nedz gudri likt

saņemt ciet, jo kāds redzētājs gan jau tūliņ dotu ziņu

zviedru armijai, tā steigtos šurp, pirms gūsteknis no-

gādāts drošībā.

Daudz labāk to izdarīt pils dārzā, kā arī Flemings bija
teicis. Un Augusts vedināja radu turp, vilinādams ar

jaunu rožu šķirņu rādīšanu un laurkokiem, izaugušiem

zem klajas debess.

Tak ķēniņu neinteresēja rozes, Augusta cildinātie lau-

ri tāpat; un ar katru mazāko mēģinājumu to vest pa

citu, ne vairs paša iedomāto ceļu, viņā tika pamodināta
āža spīts.

«Mīļo brālēn,» ķēniņš teica, «es neesmu nācis ostīt

jūsu dārza smaršas bet apskatīt Drēzdenes vaļņus, pro-

tams, tikai ar jūsu laipnu atļauju.»
Un Augustam vajadzēja to vest un radam rādīt pilsē-

tas nocietinājumus.

Uz glasisa ar Augustu ticis, ķēniņš šo to lielīja, vairāk

pēla; tad atskatījās, kļuva kluss un pielika roku pie ga-

rā Narvas zobena, satumsušām acīm te skatīdamies

sakšu karavīros, kuri pēkšņi bija sanākuši augšā lielā

barā, te nobālušā brālēnā, kuram nu drebēja nevien ro-

kas, bet arī lūpas, kaut ko nesakarīgu lūkodamas mur-

mināt.

Ķēniņa skats bija tik draudpilns un nežēlīgi ass, ka

Augusts nobālēja vēl vairāk un pamāja ar mutautiņu

kareivjiem, lai pazūd. Un ķēniņš pēc tam pēkšņi kļuva
atkal jautrs un laipns, it kā nekā nebūtu bijis: beidzis

cietoksni kritizēt, turpat aprēķināja naudas summu, par

kādu tas būtu uzlabojams, viņš lika saukt adjutantu un

atvest zirgus, apkampa radu, smiedamies to lūdza līdz

vārtiem pavadīt.

Augusts gāja, bāls joprojām; un atkal drebēja tam

lūpas, sargiem pavēlot, lai ķēniņa priekšā plaši ver vaļā
vārtus.

Pamājds ar roku, ķēniņš pasmējās, paskatījās uz zal-

dātu vēl pilnajiem bastioniem, un brālēnā, pie kura pat-
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laban pieskrēja Flemings, no dusmām un nesaprašanas

sarkanzils; un atkal iesmējies, palaida lēkšos rumaku.

Ceļā sastapa feldmaršalu Rēnšeldu, par Fraustates uz-

varu celtu arī grāfa godā, un ar kādiem pulkiem jau iz-

jājušu meklēt savu ķēniņu.
Feldmaršalam nobāla seja, padzirdot, kur bijis tā kara

pulku kungs. Bet ķēniņš tik smējās, un viņa smiekliem,

tāpat kā viņās dienās jājot pa Kurzemes valsti, bija tē-

rauda cietums:

«Ticait man, mīļo Rēnšeld: viņi nupat vēl lemj rīt sa-

saukt sēdi, kurā spriedīs par to, kas šodien tiem bij da-

rāms.»

Cars bija gaidījis zviedru armiju nākam vēl pērnajā
rudenī. Tak zviedri nenāca, bet krievu valdniekam li-

kās, ka būs klāt gan jau pavasar. Un laidis Apraksinam

ziņu — Pēterburgu no sauszemes un jūras puses cieti-

nāt, izpostīt Vidzemē un Igauņos tāpat, kas tur vēl būtu

nenopostīts, pavēlēja šais provincēs ieņemto pilsētu ļau-
dis aizvest uz Vologdu.

Gar robežu simts verstu platā joslā paziņot zemnie-

kiem un miestu ļaudīm, lai rok zemē vai ved jau laikus

dziļāk valstī iekšā it visu savu mantību, jo zviedriem

nākot, viņus izraidīs, visu pēc tiem palikušo sadedzinās,
lai ienaidniekam nekur nebūtu pajumtes, nedz maizes.

Karaspēku sadalīja trīs armijās: Apraksinam
deva divdesmit četrus tūkstošus, ko sargāt Ingriju
un Pēterburgu; Baueram ar sešpadsmit tūkstošiem būt

Kurzemē un vairīt Lēvenhauptu, bet pārējos piecdesmit

tūkstošus, visgalveno armiju, izsūtīja ķēniņam pretī, lika

iemaršēt Leišos, klausīt Šeremetjevam, Menšikovam va-

dīt tās kavaleriju.

Mazepam, vecajam Ukrainas hetmanim, ar tā kazā-

kiem un to pulku artilēriju, jau ar pirmo zāli būt klāt

pie Kijevas, tur vaļņus mest un aizņemt Dņepras pār-

ejas ; izsūtīt poļu pusē izlūkus un likt, lai labi vēro, kas,

kur, un kādā skaita tuvojas, jo bija tādas vēstis, ka zvied-
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ru ķēniņš varot vest savus pulkus arīdzan uz Ukrainas

pusi.

Armijas izrīkojot, zviedru viesus gaidot, nemierīga bij
sirds arī par dienvidiem un rītu malu.

Tolstojs, sūtnis Konstantinopolē, bija atlaidis tādas

vēstis, ka franču sūtnis, gan jau ar poļu jaunā ķēniņa
Staņislava ziņu, skubinot sultānu uz karu, kārdinot viņu
ar Azovas atgūšanu un to, ka cars zviedru dēļ tagad
lielās spīlēs, nevarēs pret turku pulkiem diez kādus

spēkus izrīkot. — Tolstojs gan vēstīja, ka šis jau cīnoties

pret tām franču-poļu intrigām ar cara sabuļiem un ba-

gātīgi dodams veziriem un pašām zeltu," bet galvot vis

nevarot, vai tās dāvanas lieti līdzēs, jo par karu pret
krieviem esot arī Krimas chans.

Izlasījis, laida pavēli Donas flotei un tāpat jau Voro-

ņežā būvēt pabeigtiem kuģiem pavirzīties pa lielo stepju
upi uz dienvidiem, tuvāk jūrai un Azovas cietoksnim, —

drošs paliek drošs. Bet Tolstojam aizsūtīt jaunus sa-

buļādu saišķus un jaunus kazādas maisus ar dukātiem

un ziņu — darīt visu un dot, kam vien vērts dot, bet gā-

dāt, lai tas turku negaiss ietu secen.

Austrumos atkal bija jauna bēda: dumpojās baškiri.

Gar Kamu, un pat jau pie Kazaņas, sprēgādami dega pa-

reizticīgo kolonistu ciemi. Kāds baškiru kņazs pat bija

aizjājis līdz čečenciem un Kabardai, pratis sadumpot

Kaukazijas kalnu ciltis, ieteikt to vadoņiem, ka jāsāk

pret krieviem svētais karš.

Kalniešus sakāva, svētā kara sludinātāju saņēma gū-

stā, lika pakārt. Ar baškiriem lūkoja tikt tā galā, ka

lūdza jāt pret viņiem karā kalmikus, no Mongolijas ne-

sen ieklīdušus Volgas stepēs.

Cara kambarkungs Bachmetevs ar bagātīgām devām

— zeltu, halātiem un brandvīna mucām ieradās pie
kalmiku chana Ajukas, klanījās tam, nodeva dāvanas un

labdienas, samelsa, ka baškiri lamājot viņu par cūkas

dēlu un vardes brāli. Un kalmiku valdinieks, ietērpies
Pētera dotos brokatsvārkos, pavēlēja dividesmit tūk-
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stošdem savas šķībacainās tautas jaunekļu un vīru kārt

plecos bultu makus, ņemt rokās līkos vēršu ragu stopus

un sēsties kumeļos.

Četrdesmit trīs tūkstoši izlasītu vīru maršēja pakaļ

ķēniņam uz rītu pusi, cauri jau pļautajiem poļu rudzu

laukiem; un debesis, lai ganklāt septembris, bija spilgti

tumšzilas, bez lietus mākoņiem, un laiks tik silts kā

siena laikā.

Cauri Lielpolijai un tur vēl nesen izkarotu kauju lau-

kiem; garām Kazimeržai, kur bendes visiem redzot lau-

zīja uz rata par dezertēšanu, valsts nodevību un kaimiņ-
valstu uzrīdīšanu pret zviedriem uz moku nāvi notiesāto

Patkulu. Un poļu ķēniņš Staņislavs jāja draugam un

amatbrālim līdzi un stāstīja par Mazepu, veco un viltīgo
Ukrainas hetmani.

«Gudrs kā velns, tas ukraiņu vecis! Locās uz visām

pusēm, i no jums baidās, i no cara, i grib nesanīsties ar

savu tautu, kura pret maskaļiem. Bet gan mēs to dabū-

sim klaji savā pusē!»
Ķēniņam Staņislavam savas intrigas vēstījot, meln-

samtainajās un allaž it kā sērīgajās acīs gail jautras
un viltīgas guntiņas. Kārlis klausījās, savas tēraudzilās

vērsis tālē, kur viņpus ciemu puduriem un paretajām pa-

zilganu mežu svītrām likās ejam kopā ar zemi žilbinoši

zvīļais debesjumts. Un pašam viegli šūpojoties sedlos,
domās jau vērpjas liela plāna pavediens: gara acis redz

pret Maskavu, cara valsts sirdi, virzāmies kazāku tūk-

stošus, aiz tiem ceļamies kājās aziātu ordas, — jātnie-
kus bez skaita, pīķiem un stopiem bruņotus, un žiglos

stepju zirgos.
Tad jau vairs nava tālu Varšava, un Staņislavam jā-

dodas uz savu rezidenci, iesākt valdīt savus poļus, bet

otram ķēniņam zem zirga kājām garais krievu kara

gaitas ceļš; un abu galvām pāri pirmie gāju putnu bari

sēri klaigādami laižas uz dienvidiem.

Abi apkampjas, saskūpstās, jo pa šiem kara dēku ga-
diem noslēguši patiesu draudzību.
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Zviedru ķēniņš atstāj drauga rīcībā sava ģenerāļaKra-

sova divīziju, — kas var zināt, kādas domas atkal nāk

prātā magnātiem. Un saņēmis tos astoņus tūksto-

šus veterāņu, Staņislavs nevar gan dot pretī tikpat

daudz, bet lūdz atļauju likt jāt zviedriem un viņu ķēni-
ņam līdzi savas gardes pulkvedim grāfam Poņatovskim
ar diviem švadroniem.

Tad viņi izšķiras, bet ķēniņš, līdz Vislas lokam aiz-

maršējis, apstādina savus pulkus, apņēmies gaidīt, ka-

mēr aizsals ciet dangainie Leišu purvi un Baltkrievijas

upes, kurām allažiņ staigni krasti un viltīgi atvari.

Cars šaudījās no viena savas valsts stūra uz otru, nezi-

nādams, kurp īsti būs vērsts ķēniņa armijas trieciens:

pret jauno Pēterburgu, cara daudzināto paradīzi Ņevas
grīvas purvos, pret Smoļensku un pašu tā tēvu valsts

centru, vai dienvidos, pret Kijevu un Mazepas valdīto

Ukrainu.

Bija nolēmis atkāpties, zviedru priekšā postīt visu,
lai rod tik tuksnesi un pelnus, no ģenerālkaujas pēc spē-

jas vairīties, jo neticēja savu pulku izturībai, labi zinā-

dams, cik zviedru eskadronu un bataljonu sitieniem

briesmīgs spars.
Un domādams par visu, naktīs kaudamies ar bezmie-

gu un izmisumu, kurš vistuvāk nāk vientulības stun-

dās, pavēlēja kņazam čerkaskim sākt nocietināt pašu
Maskavu. —

Kremlī saveda no pilsētas visu, arīdzan tirgotāju la-

bību, un iesāka rakt jaunas akas, tai reizei, ja vecajam
caru cietoksnim būtu jāiztur zviedru aplenkums. ledzī-

votājiem lika vingrināties ieroču cīņai, sataisīties pil-
sētu aizstāvēt. Lai nebēgtu, aizliedza bez čerkaska at-

ļaujas vai ziņas aizbraukt vai aiziet prom no rezidences,
lai cik liels kungs.

Aizsūtīja prom no Maskavas visus zviedru gūstekņus,
arī kopš kara sākuma aizturēto sūtni Kniperu. Izrai-

dīja tos Vācu ciema ārzemniekus, par kuriem negalvoja
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nevuens krievs. Pa klosteriem un baznīcām savāca sud-

rabu, lika to pārkait naudā, bet no tā fonda ņemt vie-

nīgi tik ar paša cara katrreizēju atļauju.
Svētbilžu, zvanu un archīvu aizvešanas lietu uzdeva

zināt vecajam kņazam Prozorovskim, un par aizvešanas

vietu pagaidām norādīja Belozersku, gan brīdinot, ka

varbūt vajadzēs vest tālāk:

Uz Vologdu, vai vēl pat Vjatku.
Visu 1707./8. gada ziemu ap Maskavu strādāja dau-

dzi tūkstoši klaušinieku, uzmezdami augstākus zemes

vaļņus, dziļākus vēl rakdami grāvjus. Un darbos ik die-

nas vajadzēja būt pa vīrieša cilvēkam no katriem trim

skursteņiem.

Sācis pēc ziemsvētkiem atkal maršēt un izlauzies caur

milzīgajiem Nāravas siliem, kuru mežinieki, ksendzu sa-

mudināti, šāva no brikšņu slēptuvēm uz zviedru karavī-

riem, reiz gandrīz nošaudami pašu ķēniņu, Kārlis pēc

jaunagada iegāja iekšā Lietavā, kur jau bij krievu gal-
venā armija: tās jātnieku avangards, vācieša Mīlen-

felda vests, bija ieņēmis Grodņu, un cars, braucis tam

līdz, no tās pilsētas novērot, uz kuru valsts pusi gan sāk-

sies zviedru gājiens.
Krievu nemanīts, drīz bij pielēkšojis pie Grodņas ķē-

niņa jātnieku pulks, un Kārlis līdzi tiem. Un cars bēga
laukā pa tās pilsētas ziemeļvārtiem, no dienvidpuses jau
traucoties iekšā ķēniņam.

Atbēdzis verstu desmit, cars lika pieturēt zirgus, —

neviens naidnieks nedzinās viņam pakaļ, tik paša švad-

ronu rumaki. Un tad kāds kazāks, no Grodņas atlēkšo-

dams, vēstīja, ka zviedru ķēniņam līdz tikai pāris simti.

Cars nebij Augusts, negribēja šādu gadījumu palaist

garām. Un pusotra tūkstoša visžiglāko viņa zirdzinieku

apsvieda apkārt kumeļus, sāka tos lēkšos dzīt, klāt pie-

plakuši skaustiem.

Pie vārtiem stājās cara vīriem ceļā zviedru dragūnu

sardze, tikai mazs vads, un turējās ar traku sparu, ce-

rēdami tā gādāt laiku glābties savam ķēniņam. Trīsdes-
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mit varoņu šāva un cirta tā, ka krieviem sākumā likās:

tiem pretī stāv savi trīs simti.

Pēdējdem sardzes dragūniem ļimstot nāvē un vārtu

šturmētājiem gāžoties tiem pāri, ar kazāku simtiem sa-

grūdās kopā četri šāvienu rībēšanas celti zviedru eskad-

roni, kurus pats ķēniņš veda pretī straujā kontratakā.

Un padzirdot no sešsimts mutēm bļautu zviedru kaujas
saucienu «Vivat Carolus!», Grodņas šturmētājiem no-

laidās zobeni, nošļuka dūša; un vēl žiglāki nekā jājot

turpu, tie laidās pie sava valdnieka atpakaļ.
Atbēdzis Viļņā, cars satraukts vēroja dienvidu debes-

pusi, kā medinieku tramdīts vilks, kurš pēta mežmalā,
kur dzinēji un kur šāvēji.

Sākumā šķita tam, ka zviedri maršēs cauri Kurzemei

un Rīgai uz Pleskavu, un viņa Pēterburgai tieši aizmu-

gurē, lai pie tās satiktos ar Libekera divpadsmit tūk-

stošiem, kas grasījās nākt virsū jaunajai cara pilsētai
no ziemeļiem.

Kādas dienas vēlāk, zviedriem no Grodņas sākot iet

uz ziemeļrītiem, rādījās atkal tā, ka briesmas draud vis-

pirms Smoļenskai, kuras virzienā nu atkāpās šeremet-

jeva-Menšikova armija, pa ceļam dedzinādama visu nost,
— baltkrievu ciemus, žīdu miestus, poļu panu muižas.

Tad ķēniņš atkal apstājās, uz leišu un baltkrievu zem-

ju robežas, palika ilgi tur, gribēdams likt maršēt tik pēc

tam, kad būs jauns pavasars, un pļavās atzēlusi kara

zirgu ganīšanai vajadzīgā zāle.

Cars atkal atdabūja mazu atelpu. Bet arī tad nāca no

dienvidrītiem ļaunas vēstis, jo Donas stepēs kazāks Bu-

lavins, apvienojis tur sabēgušos nodokļu nemaksātāju,

klaušinieku, dienēt negribētāju rekrūšu tūkstošus un ca-

ra pulku daudzos dezertierus, veda savu raibo armiju
virsū Azovai, apdraudēdams arīdzan Donas floti, Voro-

ņežas kuģu būvētavas, Tambovas stepēs nesen ierīkotās

valsts ķēvnīcas; un taisījās sadoties rokas ar no-

gāju ordu, kalnu čerkesiem un aizkrāciešiem, šiem mū-

žīgajiem nemierniekiem, kam prāts sen nesās jāt reiz

arīdzan uz ziemeļiem, palaupīt cara pilsētās.
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Cars izmisa, uz brīdi jau nolaida rokas. Tad atkal sa-

ņēmās — jau kuru reizi — un sūtīja pret dumpiniekiem

soda ekspedīciju, dažu pulku stiprumā.
Bulavina armija apstāja viņus no visām pusēm; daļa

valdības kazāku kaujas brīdī aizjāja pie saviem kārtas

brāļiem, sāka brukt virsū dragūniem; daļa zaldātu no-

meta musketes, pacēla rokas. Atamans veica, pulkveži

un vaivadas tikai ar mokām izglābās.

Sūtīja jaunus pulkus, noņēma dažas reģimentes no

zviedru frontes, dodot jaunās ekspedīcijas vadītājam

Dolgorukijam jau tepat veselu korpusu.

Kņazs sāka savu lietu lēni, bet pamatīgi. Vispirms

pēc kārtas nopostīja, nolīdzināja ar zemi Donas pieteku
krastu daudzos ciemus, kur ļautiņi dzīvoja gluži savā va-

ļā, nelikdamies zinis gar cara ierēdņiem, nodokļu iekasē-

tājiem, rekrūtu ņēmējiem un vaivadām.

Bēgļi no valsts vddienas līdz šim bij tur dzīvojuši Die-

va un pašu vēlētu vecāko varā, apsievojušies, arī apbēr-

nojušies. — Pār tiem nu nāca negaiss: vecākos uzdūra

uz mietiem, vīrus kāra lielās, uz Donas plostiem celtās

karātavās, palaida pa straumi lejup, bet sievas un bēr-

nus izdzina kailā stepē, lai nonīkst badā, nomirst slā-

pēs, vilki lai saplosa.
«Iznīks tāpat,» kņazs atteica, kad cars apvaicājās,

vai tik no tiem ar laiku nesazelšot jauna dumpotāju
cilts.

Mēzdama stepes no savvaļas ļaudīm un viņu ciemiem,
Dolgorukija armija gausi virzījās uz dienvidiem.

Pirms Jāņu dienas zviedru armija piecēlās no saviem

ziemas un pavasara mitekļiem Leišu zemē, sāka atkal

maršēt uz austrumiem. Un ķēniņa galvā jau bija galīgi
izveidojies Krievijas sagraušanas kara lielais plāns:

Viņš pats ar galvenajiem spēkiem ies tieši uz rītiem,
Maskavas virzienā. Lēvenhauptam no Kurzemes — jau
aizsūtīta sīka instrukcija, kad sākt maršēt, cik jūdzu
katru dienu iet, un kur tad, un kur būt jau todien —
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jānāk pakaļ ar rezervēm, proviantu un pulvera muciņām
un auzu krājumiem, kā pavasarī abiem tiekoties no-

runāts:

Pavisam divi tūkstoši vezumu pārtikas un citu kara

mantu.

No Somijas puses lai reizē uzbrūk Libekers, un sāk

cīņu ar admirāļa Apraksina vadītajiem Pēterburgas sar-

gātāju spēkiem. Uz Ukrainu lai pošas ceļā ģenerālis
Krasovs, ar tiem poļu pulkiem, kurus draugs Staņislavs

nu gan jau drīz varēs dot līdzi: Ukrainā viņus kā drau-

gus saņems, pret caru sacelsies tās hetmanis Mazepa,
ar kuru Staņislavam un Pīperam nu jau viss norunāts;

un vecais viltnieks varēs vilkt uz rītiem un cara valsts

rēķina savas Ukrainas robežas tik tālu, cik pats gribēs,

jo hetmanim jās karā pret Maskavu līdzi trīsidesmit

tūkstošu kazāku. —

Tā bija teicis zviedriem Orliks, Mazepas sekretārs un

vistuvākais uzticības vīrs. — Un Baturinā, Mazepas gal-

venajā cietoksnī, tam Ukrainas brīvības karam un tā

talciniekiem laikus jau savākts proviants un municija.
Lai tik nāk zviedru viesi, — būs gana ko ēst un šaut.

Turpat aiz Ukrainas, Dņepras salās, ap kurām krāces

griež putu vainagus, bīstamas viņu nepazinējiem, laiz-

damās pāri tikai aizkrāciešu laivas, mīt varena un sen

slavena dēkaiņu cilts, gaidīdama tik jaunā kara ziņu. Un

vēl tālāk, aiz Aizkrāces un dūņainajiem Azovas jūras
niedru krastiem, Donas stepēs jau pacelts dumpja ka-

rogs, ar cara pulkiem karo kazāks Bulavins.

Ap visu plašo cara valsti, no zaļganajiem Ladogas
ezera ūdeņiem līdz pašai Krimai jau apjozts varens loks;
tam savelkoties aizvien ciešāk, nožņaudzot katru prete-

stību, virzoties pretī Maskavai un pāri viņas drīzām dru-

pām, caram ir jāiet bojā, tā valstij jāsaļimst.

Caur ļaužu tukšiem, kazāku izpostītiem novadiem,
kur nekas ēdams nebij dabūjams un maitām piemētātas
visas akas, ķēniņš ar viņa pulkiem virzījās no Lietavas
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uz rītu pusi. Un priekšā, pa labi un kreisi, visur bija
redzami ugunsgrēku dūmi, naktīs aiz blāzmas sarkans

gaiss.

Gāja bez ceļiem, traukdamies tieši pretī tai vietai, kur

saule lēc, naktīs gaitas virzienu pārbaudīdami pēc

zvaigžņu zīmēm.

Sapieri pa priekšu, līzdami kokus un pataisīdami pur-

viem pāri baļķu tiltus, pa kuriem cilvēkiem, tāpat zir-

giem ejot, acis ēda vai laukā odu mākoņi, aiztumšodami

dienas gaismu. No priežu siliem vairījās, jo vienā tādu

mežu malā ieejot, otrā jau sāka laizīt stumbrus, lēkāt

pa viršiem kazāku palaistu liesmu mēles.

Pienāca pie Berezinas, kuras īsto pāreju bij aizņēmis
krievu korpuss. Apgāja to, izbrizdami caur jaunām

dangām, jauniem slīkšņiem; pārcēlās citā vietā pāri at-

varamajai maldu purvu upei, uzgrūdās viņā malā virsū

cara armijai, stājušai muklāju segtās pozicijās pie
Golovščinas ciema.

Brienot no frontes un no flanka tam klāt, krievu kar-

tečām šmīkstot pamežā un sviežot gaisā dūņu šaltis, ķē-
niņš atkal bija līdzi pirmajām rindām; un, atdevis ievai-

notajam adjutantam savu zirgu, cīnījās kājām, skrēja

grenadieriem līdzi durkļu cīniņā.
Krievi atkāpās atkal, atkal jau uz rītiem. Un pienā-

kot ķēniņa armijas avangardam pie Mogiļevas, aiz platās

Dņepras, — tā, vakarsaulē pasarkani vizēdama, lēni vēla

viļņus stāvos mālu krastos, — vairs nebij redzams ie-

naidnieks; tik patālāk vēl dega kādi ciemi.

Cara galvenā armija bija atkāpusies aiz straumes, un

tās viņā malā jau Maskavas ceļš.
Ak, kaut jel tūliņ tagad būtu klāt Lēvenhaupts, ku-

ram tak tieši te pavēlēts pievienoties ķēniņa armijai!
Tad tūliņ varētu sākties kara pēdējais cēliens, gājiens
uz teiksmaino cara valsts galvas pilsētu, kuras neizskai-

tāmo baznīcu kupolus ķēniņš un viņa varoņi jau sapņos

redz zeltaini zvīļojam virs priežu silu galiem.

Lēvenhaupta vēl nav, nava par to ne ziņas. Bet viņā

upes malā mežu un ciemu pelnu tuksnesis, kurā bez



310

Lēvenhaupta vestā provianta ratiem nav spējams tālāk

tikt: jau tagad trūkst kareivjiem maizes, zirgiem

sen auzu nav, bet gaisā jau manāmaagra rudens tuvoša-

nās, naktis metas vēsas, un salnai līdzīgs rītos šķietas
rasas vizējums.

Laiks iet, bērziem jau iesāk dzeltēt lapas, bet ķēniņa
armija gaida, gaida.

Pie joda, kur gan palicis Lēvenhaupts?

No dienvidiem jāj vēstneši, un ķēniņš sadrūmušu seju
lasa viņu nestās vēstis:

Bulavins sakauts nošāvies; tā apakšatamani vēl gan

cīnās tālāk, tak pašiem pārgalvīgākajiem Donas spīt-
niekiem kamieši top salti un sirdij metas baisi, acīm re-

dzot, ka pa rāmo un plato upi lejup šūpodamās brauc

plostu karātavas, cita pakaļ citai; un vārnu padebeši
lidinās ap tām, te slinki gaisā celdamies, te atkal tup-
damies uz pātagu šaustiem, un pēc tam putnu knābju

sakapātiem pleciem.

Mazepas ziņnesis ar jaunu steigas ziņu:
«Ķēniņ, ko kavējies, ko gaidi? Ir pats pēdējais laiks!

Ja kazāku ciltīm atslābs dūša, tad to tik drīz vairs ne-

pacelt.»
Vēsts no ķēniņa Staņislava:

«Ir laiks, sen laiks, mans lielais brāli! Krimas chans

arī pošas karā jāt, bet Istanbulā Tolstojs rok jau viņam
bedri: lūko piekukuļot vezirus, lai sūta chanam karot

ļaujas vietā zīda cilpu.»
Rītos pirms saules celdamies, tikai priekš pusnakts

iedams gulēt, ķēniņš taujā un prasa, vai tad tiešām na-

va no vecā, uzticamā Vidzemes ģenerāļa nekādas mi-

ņas. Un naktīs trūkstas bieži tas, ver acis, auss grib
āra tumsā sadzirdēt jājam raitnieku ar zīmīti no Lē-

venhaupta, ar ziņu, ka tas drīz būs klāt.

Nav ziņnešu, nedz ziņas no tās debesmalas. Laiks

iet, — nekas nava tik dārgs, kā laiks, un nu jau dzel-

tēnas sametas arī liepas, ozolu lapās tāpat parādījies
rudens rūsganums. Un vecie karavīri zina laika zīmes
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dažādas, bet šoruden visas tās jundī agru un bez gala

bargu ziemu.

Kur gan kavējas Lēvenhaupts?
Jauna Mazepas ziņa:

«Ķēniņ, ja tu šoruden nedomā vēl iet uz Maskavu, tad

lūdzams nāci šurp, jo citādi var būt par vēlu: ir dažas

pazīmes, kas liek domāt, ka caram aizklīdušas ausīs kā-

das baumas par mūsu norunu. Jel steidzies, augstais

kungs un ķēniņ, žigli nāc, — man visa kā pilnas ir Batu-

rinas magāzīnas.»

Tad ķēniņš saņemas, ved kara pulkus kreisā Dņepras

krastā, jo labajā vairs nav ko ēst, un mēģina traukties

tomēr tālāk, vēl arvienu uz rītu pusi. Un pie Dobrojes

ciema, tumšā silā, ar krieviem sagrūžas pēkšņā tuvcīņā

ķēniņa vadīts avangards.

Pa silu grūti jāt, priekšgalā tāpēc kājinieki, vecais

austrumgotu pulks; un tā rindas tagad iesāk retināt

biezoknī neredzamo pretinieku lodes.

Durkli uz rokas, tuvcīņā, marš, marš!

Visa egliena liekas spļaujam nāves guni; nekas nav

redzams, pirmajā skrējienā jau sajūk durkļu kaujas

meklētāju rindas.

Jūk rotas, tumšzaļajā skuju jūrā pagaist veseli vadi.

Un joprojām nemitas visa nāvētāja ložu krusa.

Tad pēkšņi no eglāja laužas ārā krievu kavalerija, zo-

beniem zibsnījot un zariem šmīkstot; un asmeņi sāk

savkārt kapāt nekārtotās rindas, kurām to kēninš jājis
līdz.

Tam nošauts zirgs un divi adjutanti blakus; un tre-

šais, vezdams valdiniekam jaunu rumaku, ar zirgu reizē

saļimst, abi pīķu durti.

«Ķēniņš ir briesmās, glābjiet ķēniņu!» sauc kareivji,
un izmisuši dur un cērt, un sit ap to un sevi, un viens pēc
otra krīt, vēl nāvē veidodami ap to sargu valni.

Narvas zobenu rokā, ķēniņš aizelsies pļauj ap sevi nā-

ves vālu; asmenis tam līdz spalam asinīs, līdz plecam

nošļakstējusi tikpat sarkana roka. Un krievu bars ap
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to aug aizvien lielāks, un vai nu krist no lodes, vai arī

gūstā krist —

Tad, vispēdējā acumirklī atskrien, jau iznīcinātajam

pulkam talkā steigdamies, vēl divi gardes bataljoni, un

izglābj savu ķēniņu, atkāpdamies to aizved līdzi.

«Tie tēviņi kopš Narvas laikiem ir mācījušies cīnī-

ties,» viņš drūmi saka tovakar sauktajā kara padomē.
Un ģenerāļi, taujāti viens pēc otra, ko domā, atbild visi

to pašu, ko ģenerālkorteļmeistars Gillenkroks:

«Sir, tālāk tagad iet vairs nevar, šī gada kampaņu

vajaga tepat beigt un padomāt, tūliņ uz vietas, par zie-

mas mitekļiem. Mums jāiet atpakaļ aiz Dņepras.»
«Ja krievi vēl būtu tie paši vecie,» saka jaunais feld-

maršals un grāfs Rēnšelds, pacēlis strupo degunu, «tad,

varbūt, varētu cerēt pārskriet tiem pāri un vienā stie-

pienā tās četrdesmit jūdžu līdz Maskavai. Bet tā, pret
šādiem kareivjiem, tas skrējiens labu galu nepaņems,»

Un redzot, ka ķēniņam sakniebušās lūpas:
«Ja būtu jau klāt Lēvenhaupts ar pārtiku, tad tā pa-

visam cita lieta. Ar maizi un ar gaļu apgādāti, mēs va-

rētu arī palēnā gaitā maršēt uz Maskavu.»

Un vēl, asi un skarbi:

«Kur tas vecais kungs palicis, to zina tik Dievs.

Bet kareivji jau tagad apēduši tepat visus sausiņus, dzī-

vo pusbadā, slimot sāk. Ko ēdīsim pēc kādām dienām,
arī to zina tikai Dievs.»

Jā, ķēniņš, savu pulku dievinātais kara elks, tā arī

nezin. Un uzklausījies ģenerāļu domas, viņš ceļas, pa-
vēl puspīcis un cieti:

«Armija tagad maršēs uz dienvidiem. Pie Desnas

upes mēs tiksimies ar Mazepu. šurp kurjērus, kas jās
meklēt Lēvenhauptu ar tādu ziņu, — tam vecajam va-

jaga tak būt kaut kur tepat netālu.»

Tad klusāk, bet arīdzan īgni:

«Divipadsmit tūkstošu vīru ar divi tūkstošiem vezu-

mu tak nevar pagaist gluži tā, bez miņas.»

Ģenerāļi mēģina bilst, ka tik krass armijas pagrie-
ziens atsegs krievu triecienam kreiso flanku, un aizmu-
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guri ar'; un ka armijai pietrūks tās pašas kaltētās

maizes tik tālam gājienam.
Viss kara gājiens dibināts uz to, ka pārtika pie Dņep-

ras pienāks līdz ar Lēvenhauptu. Un tā tad, vecais ģe-
nerālis turpat pie lielās upes arī jāgaida, ja tik viņam
nav ceļā gadījusies kāda nelaime.

Varbūt, pavirzīties tam pāris dienu pārgājienus pretī,
iet meklēt to?

Ķēniņš klusē, brīžiem, šķiet, nemaz neklausās, ko runā

citi. Un slēdzot kara padomes sanāksmi, un tiepīgi kā

gražodamies puika, atkārto jau reiz doto pavēli:
«Vēl šovakar mēs sāksim maršēt uz dienvidiem.»
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Lēvenhaupts, agrā pavasarī atjājis atpakaļ Rīgā, no

Leišiem un tur bijušās satikšanās ar ķēniņu, steidzīgi
sāka vākt kopā zirgus, pajūgus, ratus un pašus šķūtnie-
kus, milzīgā zviedru armijas transporta vešanai. Un

tāpat gādāt pārtiku savējiem un ķēniņa vestiem kara-

vīriem, auzas to zirgiem, pulveri lielgabaliem un bisēm;

un kažokus, ko apvilkt mugurā, tāpat jaunus apavus ka-

reivjiem, ko aut kājās, kad Krievos ejot iekšā pie-
nāks bargā krievu ziema. Un labi bija ielāgojis ķēniņa
sacīto:

«Grāf Lēvenhaupt, uz jums, manu vecāko ģenerāli, es

tagad lieku gandrīz visas savas cerības. Jūsu vezumi

būs mums citiem pats galvenais balsts, maršējot uz

Maskavu.»

Ģenerālis gaidīja savas iešanas vēsti jau maija bei-

gās, kā ķēniņš bij apmēram minējis, nosolīdamies aiz-

laist ar ziņnesi ziņu. Bet gaidīja to vēsti nemierīgs,

jo lielo pārtikas lērumu, un tāpat šķūtis tā vešanai, bij

gaužām grūti sadabūt: Vidzeme krievu izpostīta līdz

beidzamam, un arī lielkungu valsti tukšojuši gan zvied-

ri, gan krievi, iedami tai cauri jau kuru reizi, un paņem-

dami, kas tik nesams vai vedams.

Vāca un krāja kopā nepiekusis, gan pirka, gan rek-

vizēja; bet vēl arvien nebij pilni visi divi tūkstoši

milzīgajam transportam nozīmēto ratu, lai gan šķūtnie-
ki jau sadzīti, — no Kurzemes, no Zemaitijas un Rī-

gai tuvākajiem, vēl krievu neizsirtiem Vidzemes jūr-
malas novadiem.

Tad, jau pēc Jāņiem, ar kādu pieklīdušu šlachtiču pie-

nāca tāda ziņa:

Ķēniņš jau pilnā gājienā. Izgājis gandrīz pirms Jā-

ņudienas, un nu būs turpat pie Berezinas.
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Lēvenhaupts pirmā acumirklī saķēra galvu, nobālēja

viss:

Ķēniņa armija jau iet uz Krievzemi, iet kādu nedēļu,
bet viņam vēl nav un nav savākts tik daudz, cik vajaga,
lai armiju varētu tur, krievu silos mitināt!

Kā nu to visu sasteigt, un kā panākt savējos, kas,

varbūt, jau drīz būs pie Dņepras, lielās upes, kuras

krastos ķēniņš bija gribējis ar Lēvenhauptu un viņa
vesto transportu satikties?

Un kur gan palicis ķēniņa raitnieks ? Augusta draugu

poļu nošauts vai, nesot vecajam ģenerālim ziņu, ka gal-
venā armija jau iet no Leišiem prom, un Lēvenhaupta
vezumiem arī laiks doties ceļā?

Lai panāktu ķēniņa vestos pulkus, nu vajadzēja pa-

steigties. Un vecais Rīgas un Vidzemes gubernātors
steidzās cik vien spēja; tak ar visu steigu, atstājis

Rīgā un savā vietā mazo un žiglo Strombergu, varēja
sākt virzīties, gar Daugavu uz augšu, ar visu vareno,

gan pilno, gan vēl pustukšo kara ratu rindu tik ap ru-

dzu pļaujamo laiku.

Gauss bija sākums, tālāk gājumam tikpat palēna gai-
ta: purvs pie purva, un smiltains, vietām staigns ceļš. Ar

kazākiem un citiem cara kara ļaudīm šur tur arī iznāca

kādi cīniņi, šķūtniekiem nobeidzās, vai lauza kājas zirgi,
— kamēr dragūni jāja apkārt, meklēdami citus, arī pa-

gāja laiks.

Pulveri veda līdz no Rīgas, daļu maizes labības, put-
raimus un žāvētu gaļu ar\ Leišos un Baltkrievos vēl

šur tur pa ceļam pievāca tikko nopļautos rudzus, lika

kareivjiem tos naktīs kult, bērt maisos un kraut ve-

zumos, kur vēl bij vietas. Viļņā savāca brangi daudz

vadmalas un aitu ādu, un tāpat šā tā cita, kas varēja
būt karavīriem vajadzīgs, gan iztikai, gan glābiņam no

tuvās ziemas sala. Par visu domāja vecais, visu apsvēra
tā vērīgais, jaunībā četrās ūniversitātēs studējot asinā-

tais prāts; visu redzēja tā sērīgās acis.

Beidzot jau vairāk nekā nevarēja ņemt, nedz kraut,
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jo virzīšanās gausums taisījās kļūt vēl gausāks, un šķūt-
niekiem sāka lūzt ratu asis.

Pie Dņepras, ar ķēniņu norunātā vietā, aizkļuva tik

ap to laiku, kad koki jau sāk nobirdināt lapas, un zvaigz-

nes bariem birst. Un pie šklovas miesta sastapa ķēniņa
izsūtītus jātniekus, kuri teica, ka ķēniņš esot jau kopš

trijām dienām ar visu armiju pagriezies uz dienvidiem

un kazāku zemes Ukrainas pusi. Un sacījis vēl tā:

ja gausais ģenerālis Lēvenhaupts vēl neesot gluži
nozudis no zemes virsas, un kādreiz atkuļ ot i ē s, lai

tad ejot vien uz to pašu debesmalu, kurp aizgājis ķēni-
ņa vestais karaspēks.

Paši no sevis jātnieki vēl pastāstīja, ka tepat aiz lie-

lās upes, nu jau starp Lēvenhauptu un ķēniņu, esot krie-

vu pulku vai biezs.

«Tad mēs esam pagalam,» vecajam iedrebējās viņa

plānās lūpas, cieši savilkās kopā pasirmie uzaci. Un

visu nakti domāja par to, kas tagad būs ar viņa vezu-

miem, un kas notiks ar tā ķēniņu bez tiem.

Nevarēja aizdarīt acu, vaidēja viens un grūši pūta:
un rīta agrumā virsnieki ieraudzīja, ka pasirmais to ģe-
nerālis naktī kļuvis pavisam jau baltu galvu.

Tad saslējās, kā ņemdams plecos visu savu divi tūk-

stošu ratu smagumu, un sāka gudrot, kā tam cara armi-

jai garām tikt.

Starp ķēniņu un viņu nu jau divas lielas upes, Dņepra
un Soža, vidū starp tām abām krievu galvenais ka-

raspēks; bet Lēvenhauptam tik divipadsmit tūkstošu

vīru, kājnieku vairums nesen ņemti rekrūši.

Un tie vezumi, ak, šie vezumi, kurus pametot Dieva

ziņā vai sagāžot Dņeprā, ģenerāļa vestie veco dragūna
švadroni un jauno musketieru bataljoni varētu izglāb-
ties! Bet bez tiem vezumiem ķēniņa armija var aiziet

bojā, ja vien —

Ja pēdējā mirklī vēl nenotiek kāds brīnums. —

let gar Dņepras labo krastu, uz dienvidiem un lejup

nevar: tur slīkšņu purvi, nava ceļu un tādi muklāji, kur
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cilvēks no pasaules radīšanas nava spēris kāju, jo akacis

visur, dūņu bezdibeņi un rāvas murdēšana.

Tur tikai dzērvēm pāri iet, — Lēvenhauptam tur no-

grimtu ij vezumi, ij karaspēks.
Jālūko vien iet pāri Dņeprai, maršēt pa tās kreiso un

sausāko krastu.

Varbūt, Dievs Visuvarenais, kuru Lēvenhaupts nu

lūdz tik sirsnīgi, kā vēl nekad savā pagarajā mūžā nav

lūdzis, lai gan ir dziļi dievbijīgs vīrs, šoreiz to paglābs,

palīdzēs nemanītam pakļūt garām cara armijai?

Varbūt, ķēniņš vēl apdomāsies, pagriezīs savus pul-
kus atpakaļ?

Varbūt.

Tak Dievu lūgdams, vecais karavīrs neaizmirst arī ka-

ra viltību un, devis Šklovas miesta žīdam simts dukātu

no sava paša maka, — grāfs bagāts vīrs un vienu kara

ziemu no šī paša maka ir mitinājis savu mazo, Vidzemes

sargāšanai Rīgā likto korpusu — sūta to žīdu izgudrēm

uz dienvidiem, lai kristu krievu rokās, tiktu pratināts

un tiem iestāstītu, ka zviedru vezumnieku armija vēl

Dņepras labā krastā un taisās maršēt gar to, iekšā Po-

ļesjes purvos.

žīds izdara, kā ģenerālis mācījis. Krievi pirmajā stei-

gā notic un cara korpusi sagriežas pret ziemeļiem, sāk

doties pāri Dņeprai, iet ķert Lēvenhauptu un tā vezu-

mus, kamēr tas ar saviem transportiem un citā vietā arī

ceļas pāri upei, cerēdams nu tikt projām un pie ķēniņa.
Viņš tiek pāri, domā nu laimīgi jau ticis lielākajām

briesmām garām. Un zaldāti, kam uzreiz jautrāks

prāts, palīdz stumt kara mantu ratus, — tik ašāk, ātrāk

uz priekšu tikt! Un vecais ģenerālis jāj gar transpor-

tiem, pats uzmudina Kurzemē, arī Vidzemē saņemtos

šķūtniekus lauzītā viņu mēlē, jo nu, jau gadiem ilgi ka-

rodams ap Rīgu, ir mazliet ieklausījies latvju valodā:

«Mudīg, mane bērniņ, tā mudīg!»
Un apsola, ka katrs šķūtīs braucējs, tā vezumam lai-

mīgi nonākot pie ķēniņa, dabūs pa trim zelta dukātiem

no viņa paša, grāfa Lēvenhaupta maka.
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No tā paša, kurš aiz viņu ziemu izmitinājis veselu ma-

zu korpusu.—
Tad nāk nestunda: krievi beidzot nomana vecā viltī-

bu, padzird no kāda šļachtiča, ka tas iet pavisam uz citu

debesmalu, un lādēdamies ceļas atpakaļ pār Dņepru, gā-
žas uz dienvidiem.

Pakaļ Lēvenhauptam kā traki nu steidzas četrdesmit

tūkstošu vīru; un vezumu tiem nav, tāpēc divtik žiglā-
kas kājas. To vajātiem ceļā dziļā un platā Sožas

straume, aiz tās jauni purvi un priežu sili, un uz papē-
žiem viss galvenais cara spēks.

Ejot pār mežu strautiem, caur slīkšņiem gājienā sev

un vezumiem taisot tiltus, veco un viņa vīrus apstāja
ienaidnieku debess. Un vajadzēja caur tiem ceļu lauzt,

vai arīdzan palikt uz vietas.

«Uz priekšu, bērni! Durkļiem šturmēt silu, kurš ceļā,
no kura uz mums tā krievu lielgabalu guns.»

Sils no tās guns bij tinies tādos dūmos, ka vecā jaunie

bataljoni pazuda viņos kā melnā naktī, ar visiem savu

rotu karogiem. Un dragūni aiz tiem un ap vezumiem,
zobeniem rokās, baisām sirdīm gaidīja, ko Dievs lems

Lēvenhaupta kājniekiem.

Ilgu laiku bija redzami tikai dūmi, dzirdama tajos nik-

na šaušana un cīnītāju klaiga. Un tad no sila iesāka

nākt ārā saplosītas zilās rindas. Pārspēka atsviesti un

dzīti, atpakaļ kāpās bataljoni un neieņemts tas sils!

Karogi līgodamies apstājās mežmalā, rotas lūkoja
kārtoties. Bet no dūmiem jau nira laukā citas, zaļos
kara svārkos ģērbtas rindas; un zaļš no krieviem uzreiz

kļuva meža pļavā karotās kaujas lauks, bet Lēvenhaupts

padeva saviem eskadroniem uzbrukšanas zīmi:

«Uz priekšu, zēni! Zobeniem izcērtiet ceļu! Vivat

Carolus!»

Dragūni pieliecās kumeļu kakliem, sāka uzreiz auļos
dzīt. Un tad pret to zirgu krūtīm jau slējās krievu pir-

mo rindu pīķi.
Tos salauza reizē ar viņu nesējiem, un sāka tūliņ nikni

kapāt mežmalā sasēdušos cara strēlniekus. Un jau dra-
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gūnu švadroni bij zem priedēm, piegāzdami stumbru at-

starpas pilnas sakapātiem augumiem; bet tālāk silā ne-

tika, jo par daudz karsta no tā gāzās tiem pretī preti-
nieka lielgabalu guns.

«Bērniņi musketieri, tagad atkal cīniņā!» Lēvenhaupts
uzsauca saviem jau sakārtojušamies kājniekiem; un

dragūni, pieturējuši rumakus un noslaucījuši to krēpēs
zobenus un asinīm piešļakstējušās acis, šņākdami ska-

tījās, ka atkal maršē virsū viņu ceļu aizstājušam naid-

niekam un silam pēc bataljona bataljons, ar bungu rībē-

šanu un karogu plandām, bet krietni īsākas jau likās pa-
likušas meža šturmētāju rotu frontes.

Tikko švadroni bija paguvuši atvilkt dvašu, tiem sā-

nos gāzās tik varens krievu zirdzinieku spēks, ka šalca

sils un vaida zeme. Un žigli sviedās apkārt kauties pa-
radušo veterāņu eskadroni, gāzās virsū uzbrucējiem kā

viesuļauka.
Ilgs bij zobenu cīniņš, sīvs un smags, un tā beigās Lē-

venhaupta dragūnu apgāzti tie krievu pulki, silā atsvie-

sti ; un jājot pļavā atpakaļ, rokas daudziem līdz elkoņiem
bij asinīs, citiem sarkanas krūtis, sejas.

Tak nelīdzēja visa krievu zirdzinieku saciršana, jo at-

kal atsists bij no lielgabalu meža zviedru kājnieku spēks.
Un kazāku kaukšana jau dzirdama pie vezumiem, tur

juceklīgi šauta apsargu guns.
«Ja netiekam tam silam cauri, mums visiem tepat

pienāks gals,» Lēvenhauptam pavērās asi kniebtās plā-
nās lūpas. «Uz priekšu, bērni! Dievs un ķēniņš!» Sau-

ca vecais, savus kājniekus jaunam šturmim kārtodams.

Un bataljoni atkal aizmaršēja izmisušā cīņā, atkal tos

sagaidīja balta guns.

Tak šoreiz musketieri nekāpās atpakaļ. Jau tālāk

mežā matīja aizejam cīņas troksni; tad beidza dārdēt

priekšā krievu lielgabali, un tālāk ceļš bij brīvs.

Tak visa bagāža, lielgabali un visi ķēniņa vīriem ve-

stie vezumi palika purvu silā, — tos apsargāt un reizē

baļķu tiltu priekš tiem taisīt turpat nevarēja: nebij kad,

jo krieviem steidzās talkā jauni, Bauera atvesti spēki.
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Pamezdams ienaidniekiem savus mantu vezumus un

četrdesmit divus karogus, un to vietā ņemdams līdzi

septiņpadsmit krievu standartu, ko meža kaujā bija

guvuši viņa dragūni, Lēvenhaupts smagu sirdi gāja tā-

lāk, cauri jauniem siliem un citiem mežiem, tiekdamies

sameklēt Ukrainas zemi un savu, tanī zemē gājušo

ķēniņu.

Tiekot laukā no nāves sila, vīrus sakārtojot un re-

dzot, ka tik puse.izlauzušies līdzi, vecais pamanīja kā-

du sava dragūnu pulka standartu jaunās rokās, un ka-

rognesis bija kaprālis, kā seja šķita pazīstama.
«Vai tu neesi Johans Raabe, ko Jelgavā grasījos likt

pakārt?» klāt jājis vaicāja, un kaprālis salutēdams no-

lieca kara pulku pavēlnieka priekšā karogu.
«Tā jums patika toreiz mani saukt, ģenerāl,» skanēja

cieta un it kā spīts pilna atbilde, «kaut gan pulka listēs

es ierakstīts kā Jānis Krauklis. Un šo standartu nesu

tikai pagaidām, jo karodznieks Nirots palika beigts silā.

Standarts arīdzan paliktu turpat, ja mēs ar Raudu neiz-

rautu to no krievu rokām.»

«Kur ir tavs vecais draugs?» ģenerālis noprasīja,

kopš Dņepras pāriešanas tobrīd pirmo reizi mirkšķinā-
dams acis, jo viņam uz to drošo puisi nu sametās labs

prāts.

«Guļ mežā, blakus Nirotam,» Krauklis atteica, spītīgi
skatīdamies vecajam acīs. «Turpat, kur lielā puse mū-

su eskadrona.»

«Tad nes to standartu ar godu tālāk un esi mazās, silu

izjājušās tava eskadrona paliekas karodznieks,» vecais

atteica, pamāja švadrona vīriem ar galvu un jāja tālāk,

sērīgs un rūpju liekts, un kā linu kodeļu baltu galvu,

un viņā tālāk vērpdams savu nebeidzamo domu:

kas nu gan būs bez tā vezumiem ar viņa ķēniņu?
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Ķēniņa armija, izbridusi dangu dangas un vilku pil-

nus silus, ar pirmām salnām nonāca pie Desnas upes,

sākdama tur sagaidīt Mazepas solītos kazāku tūksto-

šus, un atkopdamās ar to proviantu, ko paslepen jau

bija atsūtījis pretī vecais hetmanis. Bet maz bija sū-

tīts, pārtikas joprojām maz.

Ķēniņu, tāpat citus māca nemiers: par vezumiem un

Lēvenhauptu vēl nekādas miņas. Un vienam esot,
Kārlim bālēja vaigi, smaga bija sirds, to dienu iedomā-

jot, kurā bija pēkšņi pats ietiepdamies sajaucis savu

lielo plānu.
Tad atkal cēlās pašlepnums un spīts, un attaisnoja

viņu savās paša acīs:

Nekas ar šo plāna maiņu nav pazaudēts: ziema rādās

būt agri klāt, un tiešam gājienam uz Maskavu jau tā kā

tā bija par vēlu. Labāk tad pārziemot bagātajā kazāku

zemē, nekā tur augšā, purvainajos Dņepras mežos. —

Dvēsele atspirga, pats lūkoja izlikties jautrs. Bet

galvā nerimdama nāca doma:

Augstais Dievs, kur gan tagad varētu būt Lēven-

haupts? " ' .

Veļu mēnesis drīz būs galā, visi ceļi pilni ozolu un

liepu lapu, kļavām notraukts to zeltainums un gaisos asi

vēji. Un tad piepeši ķēniņa pulku nometnē pūš trauk-

smi: .*

Tuvojas gara kolonna, priekšgalā jātnieki, kuri nu ie-

sāk rikšot šurpu.

Mazepas daudzinātā kazaku armija?

Nē, pašu zemes ļaudis, Lēvenhaupts. — Un vīri skrien

kopā no visām nometnes malām, apstāj līdz nāvei nogu-

rušos un iekritušiem vaigiem kājniekus, un īgnos dra-
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gūnus, kuru pavēlnieks, nu pavisam salīcis un sirms, ir

pazudis ķēniņa teltī.

Brītiņu tie vēro viens otru klusēdami, un ķēniņš jau
no acīm redz, ka vecais nenes viņam labas vēstis. Un

pēkšņi sirds sākusi straujāk sisties, saltāks reizē šķiet
kļuvis teltī gaiss.

Lēvenhaupts, vēl arvien salutēdams, mēmi skatās ķē-
niņā; sērīgajās acīs tam asaras, bet mati balti, kā drīz

gaidāmais sniegs.

«Majestāt...»

«Nu, Lēvenhaupt?..»

«Majestāt, mums ceļā gadījās nelaime ...» vecais,

niknākajā ugunī stingrais vīrs gatavs sākt šņukstēt.

«Lēvenhaupt, saņematies, runājiet kā vīrs. Nelaime

jau var katram gadīties, arī bez paša vainas.»

Klusums, kurā viens slauka acis, otrs kodī lūpas.

«Ziņojiet, Lēvenhaupt! Teicat visu un droši! Kā ka-
ravīrs!»

Ģenerālis tad saņemas un iesāk savu bēdu stāstu. le-
sāk ar to, ka nav redzējis pie tā laisto ķēniņa raitnieku,
un valdniekam mirkli ieplešas acis, mute:

«Tad, lūk, kāpēc mēs nevarējām jūs sagaidīt!»

Nē, nevien tāpēc — ģenerālis risina tālāk savu vēstī-

jumu.
Par provianta savākšanas grūtībām un sliktiem ce-

ļiem. Un to, ka pie Ļesnajas stājusies ceļā cara armija:
«Es izsitos cauri, bet...»

«Nu, kas tad, Lēvenhaupt?»

«Majestāt, bez lielgabaliem!»
«Tā, tā

...Nu, labi gan tas nav, bet ja tik glābti vezu-

mi... Ziniet, Lēvenhaupt, tie mums būs ļoti vajadzī-
gi .. •»

«Majestāt, arī tie — pārtika pagalam, pulveris, fura-

ža, — viss, viss ...»

Ķēniņš sagrīļojas, iet aši klāt un sagrābj vecā vīra

plecus.
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«Lēvenhaupt, Lēvenhaupt! Pulveris arī?! Tas nevar,

nedrīkst būt!» ķēniņa balss izskan teltī kā izmisuma

brēciens.

«Bet tā ir, majestāt! Visi vezumi...» Lēvenhaupts
nokar balto galvu, un pār vaigiem tam norit, bez steigas

un lēni, lielas asaras.

«Mēs cīnījāmies visu dienu pret lielu pārspēku, maje-
stāt

...
Un krievi vairs nav tie, kas bija pie Narvas.»

Ķēniņš ir līķa bāls un sakodis zobus, lai ģenerāļa

priekšā neiesāktu lēkāt lūpas.
Tad aši paceļ galvu, mierīgākas metas acis:

«Saņemsimies nu abi, Lēvenhaupt! Vēl mums ir

izeja: Mazepam tā Baturinā savākts tik daudz pārti-

kas, ka pietiks visai ziemai. Un pulveri lūkosim paši

pa ziemu samalt, cik tik vajaga.»

Pēc sešām dienām atkal jauna bēdu vēsts: Libekera

gājiens Ingrijā nava laimējies. Lūkodams pret Aprak-
sinu un Pēterburgu iet, tas atsists, pazaudējis trīs tūk-

stošus vīru un atvilcies Somijā atpakaļ.
Ķēniņš viens pats sēž savā teltī, rudens vēsumā un

tumsā, un viņam nu jau divtik smaga sirds:

Plāns, viņa lielais, tik labi izdomātais Krievijas sa-

graušanas kara plāns, — vai gan to jauc liktens vai paša
Dieva roka, sūtīdama tā ģenerāļiem neveiksmi pēc ne-

veiksmes, un pret pretinieku, kuru nesen vēl varēja tik

viegli kaut?!

Vai tiešām tad, pie Narvas klausīdams ģenerāļu pa-

domu, pret sava paša jaunā prāta dziņu neiedams tūliņ
iekšā cara valsts robežās un uz tā Maskavu, viņš būtu

nokavējis īsto brīdi?

Vai būtu jau par vēlu, un vienīgi tik caram par labu

nākuši visi šie astoņi garie zviedru armijas uzvaru un

tās ķēniņa slavas gadi ?

Nē, tikai nepazaudēt dūšu! Plāns ir labs, un viņš to

vedīs galā. No Ukrainas, no tālām Donas, Volgas un

Jaikas stepēm citu pavasar, līdz ar zāles sazelšanu vel-
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sies pret cara Maskavu kazāku un tatāru laistais

uguns loks, un aiz tā maršēs, neuzvarama un neveica-

ma tās visu dragā tājas gaitā viņa, zviedru ķēniņa ar-

mija.

Mazepa, nu ķēniņa lielā cerība, atjāj pie tā, un ap-

sveicina ar daudziem komplimentiem, teiktiem ķēniņa mī-

ļotajā latīņu valodā; un kamēr sirmūsainais hetmanis uz-

skaita visus zviedru, gotu, vandaļu un citu ķēniņa titu-

lus, Kārlis var labi vērot vecā grumbu izvagoto seju,

septītajam gadu desmitam par spīti vēl arvienu jaunās

acis, un zeltīto amatzizli, ko hetmanis ir paturējis rokā,

ķēniņa priekšā nokāpdams no sava baltā arābu sugas

kumeļa.
Mazepa, zvēr mūžīgu uzticību tā zemes glābējam. Un

ķēniņš dod viņam savu ķēniņa vārdu, ka agrāk tas ie-

ročus nenoliks, pirms Ukraina nebūs palikusi par brīvas

tautas valsti.

Tad viņš ved jauno kara draugu savā teltī, sāk apvai-
cāties par tā apsolītiem trīsdesmit tūkstošiem un pro-

viantu.

Nē, šobrīd hetmanim ir atjājuši līdzi tikai trīs tūk-

stoši tā kazāku, bet citi celsies kājās, līdz ko būs tiem

laists Mazepas manifests. Un proviants, kā jau ķēni-
ņam agrāk ziņots, savests Baturinā.

Saņēmis ziņu par hetmaņa pāriešanu zviedru pusē,
cars dabūja vai trieku: viena otrai sekoja četras sma-

gas lēkmes, kuru laikā neviens neiedrošinājās nākt val-

diniekam tuvu, — nelaulātā sieva Katrīna bija Maskavā,

zīdīja tur nesen dzimušu meitiņu.
Pēterim likās, ka nu būs visam gals: tūliņ sacelsies

visa Ukraina, kazāki no dienvidu puses pavērs naidnie-
kam ceļu uz valsts vidieņu.

Caru un tā valsti tobrīd paglāba Menšikovs, ķēniņam
lēni un iesāņus sekojušās krievu armijas avangarda
priekšnieks: paķēris kādus pulkus un lielgabalus, aiz-

steidzās pie Baturinas, ieņēma cietoksni dienu pirms
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zviedru pienākšanas, nodedzināja visas noliktavas un

saraka ap gruvešu vietu visapkārt asiņainus mietus, ar

viņu galos uzdurto Mazepas piekritēju vēl nāves mokās

trīcošajiem augumiem.
Citās Ukrainas pilsētās tūliņ ieveda krievu garnizo-

nus, bet tos zemes novadus, kuri tuvāk zviedru ķēniņa

nometnei, izdedzināja, izpostīja klaji.
Visās baznīcās mācītāji, klausīdami Maskavas pavē-

lēm, nolādēja Mazepu kā pareizticības un tēvzemes no-

devēju, kurš gribējis iegrūst Ukrainu un viņas kazākus

jaunā poļu kalpībā. Un pavēstīja vēl, ka cars par het-

mani iecēlis Skoropadski, kam nu vajagot paklausīt.

Cara dusmu, krievu garnizonu, baznīcas lāstu un Batu-

rinas aizstāvju moku sabaidītā Ukraina klausīja, un

Skoropadskis visu kazāku pulku priekšgalā nolika savus

ļaudis.
Zeme nesacēlās, nesekoja Mazepas laistiem manife-

stiem ; brīvības karā viņa aicinātie kazāki nekāpa Maze-

pas dēļ sedlos.

Kurnēja klusām gan, bet palika mājās, vai nopūzda-
mies stājās cara pusē.

Vienīgi aizkrācieši atlaida Mazepam tādu ziņu, ka šiem

to galvenajā salā bijusi sanāksme ar lielu iedzeršanu,
un tajā nolemts ar pirmo zāli karā jāt, viņam un zvied-

riem talkā.

Tak līdz pirmajai zālei bij ko gaidīt, — veco nupat
sāka segt sniegs.

Bezgala barga bija tā ziema, naktīs apkārt mēnesim

sala loki, un dienas stundās sala dūmakām cauri gan-

drīz vairs nesaredzams saules vaigs.

Saplaisāja zeme, lauskis par zibeni vēl bargāk saskal-

dīja koku stumbrus, visa pasaule bij kā miroņauts.
Elpa sasala ledus adatās, tikko izdvašota no mutes:

ķēniņa kancelejas rakstvežiem ik rītu bija jāatkausē
tinte. Pulku mācītājiem pieņemot zaldātus pie dievgal-

da, sākot tiem dot no sēnalām un auzām ceptu dievmai-

zi, — citādu miltu nebij vairs, — biķerī jau bija sasalis
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vīns. Kaprāļi, iedami lūkot apsargus, atrada zemei pie-
salušus viņu posteņos, musketēm sastingušās rokās.

Trīcēdami plānajos vasaras tērpos, lupatās tītām kā-

jām, kareivji un virsnieki spiedās ap gunskuriem, sniegā
kurtiem no noplēstajiem māju jumtiem. Kad dzisa lies-

mas, vējš bij izmētājis pagales un plēnes, siltuma mek-

lētāji palika sēdam turpat, pelēkzilām sejām un jau stik-

lainām acīm.

Tad sāka aurot puteņi, kuriem nebija gala, tāpat kā

viņu sagrieztajām kupenām. Teltis sabruka zem snie-

gu nastas smaguma, nometņu ceļus aizpūta tā, kā jāt-
nieki vairs nespēja tikt cauri.

Kareivji sāka mirt nevien aiz aukstuma un bada, no

sērgām ar. Un dzīvos vēl, tāpat pusdzīvos pamazām

bij pārņēmis apātijas trulums un apziņa, ka viņiem vi-

siem jāiet bojā, ka tas Dieva lemts.

Ķēniņš sala tiem līdzi, badojās tāpat, dienām ilgi ne-

ielicis mutē tās pašas pelavmaizes kumosa. Un pusdienu

panēsājis Mazepas dāvināto kažoku, aizsvieda to kupenā,

ieskatījies no sala pusstingušam musketierim acīs.

Cerēdams savus mirējpulkus jel ar kustībām atsildīt,
lika sabungot bataljonus, veda tos marša kolonnā pa ste-

pi. Apsaldējuši degunus, ausis un vaigus, kareivji klu-

sēdami gāja pakaļ ķēniņam, ar mokām turēdami mus-

ketlaides stīviem, sala tulznu pilniem pirkstiem. Un

drīz vien sāka streipuļot, daudzi iemiga ejot, nosala ceļ-
malā.

Izmisis ķēniņš izbeidza tos nāves gājienus, vienā vie-

nīgā pazaudējis divi tūkstošus-

Vairs tikai pusei jātnieku bij zirgi, artileristu ru-

maki apēsti sen; un dažs dragūns nīka dienām un nak-

tīm, ar zobenu rokā sargādams no bada cietējiem savu

kumeļu.
Miroņu bija jau tik daucļz, zeme tā sasalusi, ka miru-

šos bedija upju āliņģos. Turpat sagāza arī lielo daļu
lielgabalu, jo pulvera un bumbu priekš tiem nebij vairs,

un tāpat zirgu, kuri vilktu lafetratus.

Tanī ļaunajā ziemā ķēniņam palika tikai puse viņa

armijas.
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XXXIV

Agrāk kā ķēniņa pulku tālajā tēvzemē, atnāca pava-

sars: jau sveču mēneša beigās izgāja upēs ledus, marta

sākumā sāka zāle dīgt, kurā palaida pa ziemu pavisam

novājējušos kavalerijas zirgus.

Ar zāles sazelšanu ieradās trīs tūkstoši aizkrāciešu,
turēdami rudenī doto solījumu, izrādījās par nepār-
spējamiem meistariem provianta sagādāšanā, un atsita

Menšikova dragūniem un kazākiem vairākus prāvus ta-

bunus zirgu. Un bez rumakiem palikušie ķēniņa eskad-

roni atkal tika sedlos.

Garastāvoklis kļuva nu pamazām citāds. Kareivji,
dabūjuši atkal paēst, saules sildīti, palika mundri, sāka

lāpīt pa ziemu noplīsušos tērpus, tīrīt musketes, asināt

zobenus un durkļus, un sukāt atkal atkopušos kumeļus.
Šur tur jau atskanēja jokošanās, dziesmas.

Reizē ar vecā karavīru gara atgriešanos, sadzija sala

brūces ķēniņa vaigos, atplauka viņa sagurusē sirds, acīs

no jauna iezibsnījās pašpaļāvības cietums.

Ziemā atgriezies no gājieniem starp mirēju rotām un

pusdzīviem švadroniem, viņš, savu izmisumu slēpdams

un ticis viens, bij dažu labu reizi nolādējis likteni un

Dievu. Tad atkal meklējis remdinājumu tām dvēseles

mokām bībelē, un lūdzis visu zemes lietu Vadītāju neļaut
jel viņa karavīriem un tam nonīkt tādā nāvē, bet sūtīt

lielu kauju, atļaut slavas laukā mirt, kā tiem tā pirmo
kara gaitu draugiem, kas bija palikuši pie Narvas, Rī-

gas, Klisovas, Fraustates.

Nu atkal modās viņa vecā drosme, tā pati senā spīts.
Un kauju gaidīdams, par visu nozvērējies panākt lielu
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kauju, viņš jau atkal ticēja sev un saviem pulkiem, ti-

cēja, ka tie šinī gaidāmā kaujā uzvarēs.

Mazepam bija sazināšanās ar Krimas chanu, vecais

gaidīja nākam talkā tatārus; gaidīja arī Staņislava po-

ļus, bet par tiem bija tāda vēsts, ka nevēlas jau tūliņ

pat karot ar caru, bet gaidīs, kamēr ķēniņš būs sakāvis

Pētera armiju.
Tās divīzijas tobrīd lēni maršēja uz dienvidiem pa

pavasara ūdeņu miekšķētiem ceļiem, bet nerādījās zvied-

riem pārāk tuvu; arīdzan pats cars jāprojām gribēja
izvairīties no ģenerālkaujas, savu pulku sparam vēl

visai maz ticēdams, naktīs sapņos redzēdams jaunu
Narvas grautiņu. Un būdams pavasarī Azovā, tur ār-

stēdams savas miesas kaites ar merkūrija vannām, un

reizē turkus baidīdams, lai sēž rāmi, jo citādi krievi rai-

dīs pret viņiem cīņā savus Voronežā sabūvētos kara ku-

ģus, par visu vairāk mocījās ar neziņu un bažām, ko

domā darīt ķēniņš un ko gan nesīs caram šīgada vasara.

Aiz Donas stepēs vēl nav gluži apslāpēta sacelšanās.

Ukrainā arī, jaunā hetmaņa un Menšikova pūliņiem par

spīti, zem šķietamās padevības gruzd nemiers, kurš tū-

liņ lauzīsies uz āru pēc pirmās zviedru uzvaras. Un tad

sāksies tāds ugunsgrēks, ka tajā sadegs visa Kriev-

zeme. —

.

• •' v.

Par to pašu ugunsgrēku diennaktīm domā arī ķēniņš,
labi noprazdams, ka cars būs pazudis, ja dienvidos sākas

visu kazāku dumpis. Bet kā gan panākt to?

Ar darbiem, ar ģenerālkauju un uzvaru, — tā jāiegūst,
un ķēniņš vinu gūs, ņemdams kaut pašu likteni aiz rīk-

les!

Jo dziļāk Dievs tam licis krist rudenī un šai pagāju-
šā ziemā, jo augstāk pacelties tam šovasar! Un gaidā-
mos un pagājušos gadusimtus žilbināt ar savas visuspo-
žākās uzvaras slavu.

Tik vienu kauju, tikai vienu uzvaru! Un viss, kā-

labad ķēniņš astoņi gadi cīnījies, būs uzreiz panākts,
garā kara augļi tam vienā dienā visi nokritīs pie kājām I
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Caram top arvienu īdzīgāks vaigs: nāk arvien drau-

došākas ziņas.
Jau Turcija sāk nu patiesi svārstīties! Ja tā viņam

patiešām pieteic karu? Krimā chanam jau gatavi jāt
kaut šodien karā trīsdesmit tūkstošu jātnieku!

No vienas lielas kaujas abiem atkarīgs viss. —

Turcija un Krima var iesākt karu arī pirms šīs kau-

jas. Pēteris saprot, ka tam būtu jāpasteidzas, jāiet un

zviedru pulki jāuzmeklē, jānoveic, pirms dienvidos vēl

tikai velkas kopā turienes negaisa debeši. Un zviedru

nav daudz, pēc Ļesnajas kaujas cars no tiem vairs tā ne-

bīstas.

Izrādās, ka ar labu pārspēku tie tomēr uzveicami, ja

tikai —

Ja tikai tos vada cīņā nevis pats zviedru ķēniņš, bet

kaut kāds Lēvenhaupts.
No Kārļa caram kopš Narvas laikiem savādas, sirdi

stindzinošas bailes, kurām klusēt ar prātu nevar pavē-
lēt.

No Dņepras kreisā krasta jūžu desmit, starp divām

lielās likteņstraumes pietekām guļ Poltava, cara cie-

toksnis, kuram četru tūkstošu garnizons un augsti vaļņi.
To cietoksni maija beigās sāk aplenkt zviedru armija,

kaut gan ķēniņam vairs tik četri lielgabali.
«Caram jālūko glābt Poltava, jo tā galvenie spēki nav

no šenes tālu,» teica ķēniņš savam ģenerālkorteļmei-
staram Gillenkrokam, ar to kopā jādams ap krievu valni,

no kura uz tiem šauta slinka guns: «Ja neies palīgā, ka-

zāki domās, ka tam no mums bailes, ka cars par mums

ir vājāks, un sacelsies.»

«Bet ja nāks, majestāt?»
«Tad mēs to kausim, goda vārds,» ķēniņš saka, bet

Gillenkroks pakrata galvu:

«Majestāt, ģenerālkauja, ņemot vērā turpat pilnīgu ar-

tilērijas trūkumu un mūsu vīru mazo skaitu, būtu nu
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par daudz liela riskēšana. Tāpēc mums jāatkāpjas aiz

Dņepras, poļu Ukrainā, jāgaida tur Krasovs un citi pa-

pildspēki, un jāsameklē lielgabali ar. Un tad —»

«Tad?»

«Tad mēs lūkosim iet atpakaļ šai krastā un sakaut

krievus, ja Dievs tā būs novēlējis.»
«Tad jau būs krievu kaušanai par vēlu, un ar to at-

kāpšanos karš būs Dieva priekšā un citu acīs pazaudēts,»

ķēniņš mēmi saka pats sev. Un apsviež zirgu, jāj tik

aši prom, ka ģenerālis tikko tiek tam līdzi.

Gillenkroks lūdz Pīperu jel lūkot pierunāt ķēniņu
atkāpties, iet projām no cietokšņa:

«Lai nedabūtu drīz uz kakla visu krievu armiju,» ģe-

nerālkorteļmeistars paskaidro, redzēdams nesaprašanu
vecā kanclera acīs.

Kanclers lūko runāt, bet ķēniņš skarbi apstādina:

«Pīper, kauju lietas nav jūsu darīšana. Bet ja jums
tā gribas zināt, — es neatteikšos no Poltavas aplenkša-

nas arī pat tad, ja man to pavēlētu paša Debestēva sū-

tīts eņģelis.»
Kanclers aiziet nošļucis prom, bet ķēniņam vēl drūmi

blāzmo acis:

Ak, tuvredzīgie nesaprašas! Atsakoties no kaujas,
kurā mums jāuzvar, atkāpjoties atpakaļ Polijā, kur

Staņislavs netiek galā ar Augustu un cara draugiem,
mēs tūliņ dabūtu sev atkal kaklā dāņus, sakšus, varbūt,

prūšus piedevām! Un viss, kas šais astoņos gados izcī-

nīts, būtu velts, un esot tik tālu projām no tēvzemes,
mums bojā eja būtu gandrīz droša.

Turpretim tagad, tam drošas cerības uzvarēt. Un

griezt vienā jaunas slavas dienā atkal par labu, kas pie
Ļesnas un Baturinas, un ļaunās ziemas sniegos pazau-

dēts. —■

No ziemeļiem un rītiem cara pulki nāk arvien tuvāk

Poltavai; un citi, no Kijevas pa Dņepru lejup braukda-

mi, ir maijā pēc briesmīgas cīņas nopostījuši Aizkrāci,

pret caru karā gājušo krāču kazāku patvērumu.
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Vispēdīgi pats cars, izsūdzējis grēkus, iebaudījis svē-

to vakariņu un norakstījis katram gadījumam arī teštā-

mentu, dodas no savas Azovas pie armijas caur putnu

klaigāšanas pilnām stepēm. Un vēl smagāka sirds, dvē-

sele svārstās mazās cerībās un lielās šaubās, bet karst-

galvim Menšikovam aizlaists diezin jau kurais brīdinā-

jums —no kaujas vairīties. Un tajā cara novēlējumā,
rakstītā tai reizei, ja pašam pienāktu gals, starp citu

teikts tā:

«Un tad vēl novēlu Dieva un labu ļaužu gādībai zinā-

mo Katrīnu ar viņas meitiņu Annu. Ja ar mani kas no-

tiek, tad izmaksāt viņām no manas personīgās naudas,

kas glabājas Menšikova namā, trīs tūkstošus rubļu.»
Cars Pēteris nav bagāts vīrs, jo uzskata par savu īpa-

šumu tikai nedaudzos sensenos Romanovu ģimenes cie-

mus, pats iztikdams ar algu, cik tam, kā artilērijas virs-

niekam, ik mēneša pienākas.
Viss cits tam ir un paliek valsts manta. Un tie trīs

tūkstoši, ar nāves domām nokaujoties, nelaulātai sievai

un viņas meitai novēlētie trīsi tūkstoši ir gandrīz viss

brīvais paša cara kapitāls.

Krievu armijas vadoņi izdomājuši līdzekli, kā tikt

zviedru māktajai Poltavai palīgā.
Ar visiem spēkiem tie iet pāri Vorkslas upei, kura līdz

ršim tos šķīrusi no zviedriem un cietokšņa, apstājas
no tā nepilnas divi verstis, ar upes krasta krauju aiz-

mugurē, divi dziļām gravām sānos; un lai bīstamie

zviedri nejauši netiktu klāt jau dabas stiprinātai nomet-

nei no ceturtās, vēl brīvās puses, tai pusē steigšus izrok

sešus garus grāvjus un uzmet četrus redutus, tos visus

piebāzdami strēlniekiem un lielgabaliem.

Aiz tām gravām un grāvjiem vēl ar stāvkoku sētu jo-

zušies, krievu kājnieku tūkstoši nu jūtas droši, bet ār-

pus retranšmenta palikušie kavalerijas pulki vēl no-

drošina sevi no naidnieka ar jauniem redutiem.
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Ķēniņam tikai četri vara stobri, cara armijai tieši

astoņpadsmit reižu vairāk.

Lai nava bisēm pulvera, lai tikai četri lielgabali! Ķē-
niņš apņēmies veikt pretiniekus ar savu vīru zobeniem

un durkļiem. Un krievu nocietinātā nometne, uz kuru

viņi tik lepni, kļūs caram nāves slazds, tiks viņa armijai

par bojā ejas vietu!

Naktī zviedru armija pieies nemanīta klāt krievu

cīņas grāvjiem, lauzīsies cauri tiem ar traku sparu,

tad tūdaļ virsū nometnei ar durkļiem, zobeniem un joni.
Un krievu masai nebūs tur kur sakārtoties cīņai, nebūs

arī kur bēgt un sprukt no zviedru baginetu sienas un

ķēniņa jātnieku asmeņiem!
Un glābiņa nekur, tik trīs nāves: no zviedru ieročiem,

vai lēcot sānu gravās, laužot kaklus tur, vai arī nogāžo-
ties Vorkslas upē!

Rēnšelds pašūpo lepno galvu, dzirdēdams ķēniņa plā-

nu, Gillenkroks uzreiz piekrīt tam. Un tūliņ sāk izstrā-

dāt ķēniņa domu visos sīkumos, jo sīkumi te būs ļoti
svarīgi, sevišķi slepenajā nakts gājienā, un vēlāk, sākot

lauzties krievu aizsegierakumiem cauri. '

Tikai neaizkavēties — Dieva dēļ! — ne turp maršē-

šanā, nedz pie tiem krievu grāvjiem:

Nešturmēt, neiekarot gluži tos, bet tik tiem cauri iz-

raut ceļu! Un žiglāk ieskriet iekšā cara kareivju no-

metnē, kamēr nāves izbailes turēs viņiem cieši sažņaug-
tas sirdis un rokas!

Tad, saulei lēcot, cara armijas nebūs vairs, un šo pašu
vasaru vairs nebūs arī tās valsts, kuru cars Pēteris grib
platībā un spēkā pacelt pāri visām viņas kaimiņu val-

stībām.

«Kauju laime ir untumaina sieviete,» rūc pie sevis

Rēnšelds, «un ķēniņš, visus gadus bijis dāmu ienaidnieks,
nu grib viņu ar varu ieraut savās skavās.»

«Cits nekas tam vairs neatliek,» nopūšas Gillenkroks,
«bet kaut ko lieliskāku par to cara armijas sagraušanas

plānu nebūtu izdomājis pats senais Hanibals.»
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«Viņa majestāte gan kopš bērnības sapņo par Alek-

sandra slavu,» atsaka Rēnšelds, celdams lepno seju pretī
nakts spīdekļiem, un meklē rast starp viņiem ķēniņa lik-

teņa zvaigzni.
Lauvas Sirdi, kas ķēniņam atnākot pasaulē priekš div-

desmit septiņiem gadiem, gaišāk par citām mirdzējusi

pie Zviedru zemes debesīm.

Rīt ir ķēniņa dzimšanas diena, un zvaigznei vajadzē-
tu būt saskatāmai arī starp šās tālās kazāku zemes

zvaigznēm. Tak velti feldmaršals piepūlē acis:

Vai nu te tanī debespusē redzamas jau citas zvaigžņu

zīmes, vai cits kas, bet ķēniņa likteņzvaigzni viņa feld-

maršals nesaredz.

«Ko jūs tur laba saskatījāt, grāf?» prasa nu kanclers,
abiem pienākdams, ziloņkaula spieķi rokā, jo iet savu

kārtējo vakara pastaigas gājumu.
«Neko,» feldmaršals atcērt gandrīz rupji, griež ap-

kārt zirgu, jāj uz savu telti.

Cīņas prieka un pašapziņas pilns, un līksms, kaut gan

arī pat savā dzimšanas dienā dzēris tikai ūdeni, ķēniņš
tās vakarā

— no Vorkslas lejas un no stepes ceļas viegla

migla — ar mazu pulciņu jāj krievu nometnes posteņus

izlūkot, un sākot aiz pārgalvības ar tiem šaudīties, kā-

da kazāka lode sadragā ķēniņam papēdi.
Nelikdamies gar sāpēm zinis un joprojām jautru se-

ju, ķēniņš-spītnieks jāj tālāk, jāj pa divi lāgi apkārt no-

metnei un reiz vēl ap Poltavu. Tik tad, pēc stundām

sešām, tā pulciņš lēkšo atpakaļ, bet pavadoņi redz, ka to

kungs piepeši sagrīļojas sedlos; un zālē, kas aiz tā, ma-

na stiepjamies melnas rasas svītru, melnas un lielas

lāses rit viņam no zābaka atloka. Un piejājot pie ķēniņ-
telts, tas pats vairs nespēj tikt no zirga, trabantiem jā-

noceļ:
Viss garais kavalērista zābaks pieskrējis asinīm; un

asiņaina arī bijusi melnā sliede, jo ķēniņš kļuvis krekl-
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bālu seju, zaudējis, bravūrējot savu karavīru priekšā,

aplam daudz asiņu.
Sanāk ārsti un ģenerāļi. Pirmie ar savām pincetēm

rakņājas pa brūci, ņemdami ārā sadragātā kaula drum-

stalas un lodi. Otrie ir sanākuši izzināt, vai tiešām viņa

majestāte nevarēs pats vadīt kauju, par kuru nu jau ru-

nā visi, lai gan vēl nav zināms tās plāns.
Mazais nometnes laukums ap ķēniņa telti arī pieplū-

dis ziliem svārkiem: kareivji, nelaimi padzirdot, nu

pēkšņi sajūtas kā bērni, kuriem to tēvs postā, kaut gan

pusei zaldātu vairāk gadu kā ķēniņam.
«Vai viņa majestāte smagi sašauts?» aizmirstot zvied-

ru stingro disciplīnu, vaicā satrauktas dragūnu un mus-

ketieru balsis, ģenerāļiem iznākot no telts.

«Nē,» Rēnšelds strupi atsaka. Bet Lēvenhaupts vēl tu-

ra rokā cepuri, un mēnesnīcas sudrabs jaucas ar viņa
matu sudrabu.

«Bērni, lūdziet Dievu, lai ķēniņš labi drīz atkal varētu

kāpt sedlos,» viņš nopūzdamies saka, iet nokārtu galvu

cauri vīru rindām, un zaldātiem šķiet, ka vecajam balss

šoreiz sērīgāka kā parasts.

Otrā dienā iesākās vāšu drudzis. Naktī viņš murgo,

jūtas kaujas laukā, ved savus bataljonus nakts triecie-

nā; min pulku vārdus, sauc to pulkvežus, kliedz pavē-

les, un labā roka kustas tam tā, itin kā vēztu zobenu.

Nesamaņas brīži mijas ar skaidriem nomodas brīžiem,
kuros ķēniņš saņem rāportus, lūko parakstīt Pīpera kan-

celejas papīrus. Un tad, pasaucis Rēnšeldu un ģenerāļus,
pēkšņi saka tiem, ka rītnakt viņiem jāved pulki kaujā,
kā prasa kaujas plāns.

«Majestāt,» brīnās Lēvenhaupts, «mēs par to plānu
vēl nekā nezinām.»

«Rēnšelds zina,» tam atteic ķēniņš, aši dvašodams, —

jau atkal karstums sacēlies, nosvīdusi piere un drudžai-

nas top acis. «Rēnšelds zina un pateiks tiem, kam jā-

zina; bet nav labi, ja daudzi zina.»
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«Rēnšelds — rītnakt jūs vadīs — manā vietā — kad

— Spare, kur jūsu dragūni? Kreic, nu tiem tik virsū ar

visu sparu — kur — kur šjernhēks —? Gardes batal-

joni —
Liela tumsa —»

Ķēniņš murgodams kritis spilvenos, un ģenerāļi veras

te viņā, te feldmaršalā drūmām acīm. Un klusēdami iet

projām no telts, Rēnšeldam līdzi, pazūd naktī.
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XXXV.

Patumša, silta stepju nakts, ar zvaigžņu margošanu,
bet bez mēness, kurš nogājis; un zilgani melnajā pus-

tumsā dzird šad tad klusas ieroču šķindas, čukstošus

vārdus, saucienus pusbalsī.

Bataljoni salasās kopā kolonnās un pazūd zilganajā

himsā, zvaigžņu atspīdumā šad un tad iedzirkstoties

durkļu galiem. Un tikpat klusi, tikko sadzirdami aiz-

dim garajā stepes zālē un infanterijai pakaļ švadronu

zirgu pakavi.

Karogus un standartus virs naktī kaujā ejošiem viņi

paši vēl nesaredz, tik jauž sev turpat priekšā cauršautā

un vecā zīda vēdas.

Kluss marša gājiens apkārt gravu pilnam ozolsilam,
un pāri kurganiem, kur atdusas sensenos karos kautas

stepju klejotāju ciltis. Un migla, pienbalta rīta migla
ir iesākusi nu jau celties augšup, līdz rumaku krūtīm un

kājnieku pleciem, pie kuriem cieši spiestas tukšās bises.

Un citādas kā dienu tanī miglā šur un tur liekas kolon-

nu ceļvežiem pakalnu, tāpat koku kontūras.

Jau iesāk gaisma svīst, tak stepe vēl bālganās dūma-

kās, virs kuras augšā nu jau bāl un izdziest zvaigznes.
Un nu jau saredz karogus virs rindām, kuras brien pa

miglas jūru. Un standartu augstumā, nāvē ejošiem pāri

celts, uz nesamā krēsla, kas stiprināts starp diviem, ko-

pā sietiem zirgiem, ievainotais ķēniņš līgojas standar-

tiem un kompāniju flagām līdzi:

zobenu labajā rokā, un balti aptīta tam sadragātā

kāja. —

Ak, tomēr par daudz lēni iets, vietām tumsā un miglā
metot maldu lokus! Un pūšot rīta vējam, austrumu pu-

sē jau sākot izšauties augšup saules pirmo staru kū-
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ļiem, aizkavējušies šturmētāji redz, ka turpat ieblakus

tiem norādītiem krievu grāvjiem stāv zaļā masā cara

kavalerija, bet kājinieku nometnē aiz grāvjiem bungas

rīb, un tā tad, brigāde pēc brigādes grasās tur ārā nākt.

Seši bataljoni, kuriem lemts pirmiem šturmī iet, mar-

šē krieviem virsū un pretī kā parādes gājienā, cēli spe-

rot platu soli, tukšo bisi stāvus pie pleca. Un bungas

sit, sit nāves gājienu; un rīta vējā plandī vīru priekšā
zviedru lauvas karogi, dzelteni, sarkani un zili.

Tuvāk, arvienu tuvāk, tuvāk. To pāris šņaucienu pul-

vera dēļ, kas naktī izdalīts, nava vērts likt bisi pie vai-

ga. Musketes uz rokas, durkļus uz priekšu! Marš,
marš!

Sešu Zigrota bataljonu trieciens liek nodrebēt visām

krievu skanstīm, kuru aizstāvji atjēgušies nu tik sāk

šaut. Un viens no pirmajiem krīt trieciena kolonnas ko-

mandieris, vienīgais zinādams, ka krievu grāvji nav jā-

šturmē, tik caur tiem jāizlauž sev ceļš, — ar durkļiem
jāiebrūk nometnē iekšā, lai krievu kājinieki nevar no tās

laukā tikt.

Tad skanstu šturmētāju aizmugurē sudrabaini un ska-

ļi iegavilējas zviedru švadronu taures. Un zeme dreb,
tūkstošiem jātnieku sākot reizē skriet kaujlaukā un pre-
tī cara eskadroniem. Un gāžas virsū tiem ar tādu spa-

ru, ka apgāzts un tūliņ jau būs aiztriekts un samīts dan-

gās krievu jātnieku spēks. Un veterāņu bataljoni reizē

laužas tālāk, un dur, un sit, un cērt; un līdz caram, kurš

vēl savā nometnē, aizbrāž un liek tam bālēt, nodrebēt

veco Kārļa kareivju kaujas sauciens:

«Vivat Carolus! Mcd Guds hjālp!»

Lēvenhaupts, nu jau prieka pilnām acīm, sāk vest

cīņā citus bataljonus; tak dabū retranšmenta bateriju
uguni no flanka, un atkāpies apstājas pa labi, netālu no

upes. Un tad griezīgi skaņa taures ziņa sauc krievu

veicējus jātniekus atpakaļ; bet daļa, Šlipenbacha un Ro-

zena vesta, jau par tālu, lai sadzirdētu un grieztu ap-
kārt kumeļus.
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Krievu aizsarggrāvji ir pārrauti, un tagad viss atka-

rājas no tā, vai Rēnšelda vadītā, bet jau pajukusē
mazā armija paspēs atkal nostāties kaujas kārtībā un

uzbrukt, pirms krievu infanterija pagūs iznākt no no-

metnes.

Kamēr signāla taures sauc pa lauku, veterāņu-kājnie-
ku komandiera Zīgrota vietā stājušais ģenerālis Ross

iesāk šturmēt 'krievu redutus, nodarboties ar lietu, kura

krieviem zelta vērta:

Rosām neaizcērtot cieti krievu nometnes izeju, no tās

plūst laukā cara kājnieki kā zaļa upe. Un apstāj varo-

ņus, pārspēks veic tos, spiež atpakaļ; un tad tai vietā,
kur bij cīņa, vairs redz tik zaļās krievu kolonnas.

Šlipenbachs ar Rozēnu netiek pie savējiem atpakaļ:
tie piespiesti pie sila, dzīti viņā iekšā, un padodamies
nomet zobenus. —

Tad beidzot ģenerāļi ziņo Rēnšeldam, ka armija jau
izrindota, un nu var īsto kauju sākt, lai gan pāris des-

mitu eskadronu nava vairs, un nava arī sešu bataljonu.
Atkal rīb bungas, tievā frontē iet virsū krieviem kriet-

ni mazāks palikušais ķēniņa karaspēks, un ķēniņš nestu-

vēs iet līdzi, drudžains tam skats. Un tad tam bālāks

vēl top vaigs un acis plešas platas, jo nu jau ir par vēlu:

Krievu armijas masa pretī nāk, par zviedriem daudz

garākā un trīstik dziļā līnijā. Un sakautā krievu kava-

lerija atkal sakārtota, un šturmētājus gaida septiņdes-
mit divu lielgabalu rīkles.

Vēl palikušie zviedru bataljoni iet durkļu cīņā, labi

zinādami, kas nu tos sagaida. let drošā nāvē, savā vis-

pēdējā parādē stalti iedami garām savam ķēniņam, kurš

slims un vārgs un šoreiz nevar tos vest. Un it kā atva-

doties no viņa, kurš bijis tagad nāvei nolemtajiem cīņu

draugs, brālis salkumā un salā, un to vadonis, tēvs un

daudziem kara dievs, par godu ķēniņam vēl šalc pār
kaujas lauku:

«Vivat Carolus!»

Tad rēciens: «Mcd Guds hjālp!» Un tad jau sasizda-

mies durkļi šķind, siena sagrūdusies ar krievu sienu. Un
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tik liels veterāņu spars, ka tūliņ apgāzta būs trīs rei-

zes lielākā krievu siena, — jau krievu kreisajā spārnā
samīti četri cara bataljoni, uz krievu aizmuguri pavēries

tur ceļš!
Tak* astoņreiz nu lielāks cara kājnieku spēks; un sa-

vas frontes rāvumu saglābjot, tie aizpilda ar rezervēm

ij rāvuma vietu, ij apņem frontes rāvējus no flanka,

jau no muguras pat. —

Labajam zviedru spārnam mirstot, apstāts, ielenkts

un nomākts drīz arī kreisais spārns, vienam zviedru

durklim arī te ceļoties pret septiņiem un desmit.

Pulkveži, kaprāļi, kapteini un kareivji ļimst nāvē, kriz-

dami zem laižu triecieniem un durkļu durti; un pļauj tos,

kopā, nāvē krievu strēlnieku svins.

Līgodamies vēl šur tur ceļas no nāves lauka vecie,

cauršautie lauvas zīmes karogi, dažs šodien jau desmitā

karodznieka rokās. Un dažā kaujlaukā vietā, kur vairs

tikai desmit vīru vēl stāv ap tiem reiz dotu ķēniņa karo-

gu, kā mirēju nopūta vēl nāk cauri krievu kaujas klai-

gai:
«Vivat Carolus!»

Arvienu klusāk nāves laukā nu jau dzird šo mirēju

vēlējumu viņu ķēniņam. Šur tur tik, zaļgano krie-

vu svārku jūrā vēl redz drebam un ļodzamies, un krītam

zviedru flagas, kuru vietā nu viļņo zaļa jūra, brāzmo

urrā klaiga un svētbildēm un virseņģeļu tēliem izrotātu

cara karogu sils.

Tas tuvāk nāk, arvienu tuvāk; jau aizsniedz ķēniņa
nestuves, jau reiz lielgabala lodes sašautas, un no div-

desmit četriem vēl dzīviem trābantiem, kas visi virsnieki,
divdesmit viens krīt, saļimst viens pēc otra, ar saviem

zobeniem, krūtīm un arī līķiem aizsegdami ķēniņu, kurš

zobenu gan arī tUra rokā, bet vēl karsoņa apmiglotu
skatu. Un nestuvēm atkal lūztot un krītot, tomēr mē-

ģina kauties līdz, — tā pēdai atraisījies apsējums, un ap

sevi cirzdams un klibodams, savu nedaudzo uzticīgo
vilkts, tas velk pa putekļiem un melnām smiltīm sadra-

gāto, atkal asiņaino kāju.
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To izglābj Poņatovskis, drauga Staņislava līdz dotais

polu gardes pulkvedis. Un izcērt krievu apstāto, apkuru

krituši jau gandrīz visi viņa svītas vīri, ceļ kaut kur

žigli sadabūtā zirgā, aizsedz ar steigā saraustu kājnieku,

dragūnu, gardes un vezumnieku puišu sienu, kas atkāp-
damies dur un šauj, un cērt.

Ar kauju laužoties cauri krievu pulkiem, kas tiem jau

aizmugurē, krīt atkal daudzi, pīķa nodurts ķēniņa zirgs.
Bet viņa sargeņģelis Poņatovskis atkal tam atrod citu,
— tas armijas maskota, joku dēļ karā līdzpaņemtais ve-

cais, vēl zemnieku ķēniņa zirgs, kurā tas priekš gadiem
trīsdesmit jājis dāņu karā.

Cauri pašu nometnei, kura deg un kurā visur laupa

krievi, Poņatovskis ar savu raibo sargātāju baru izved

ķēniņu drošībā, nosēdina turpat rastajā Pīpera karietē,
kaut gan pie tās jāsacērt desmit vai divpadsmit krievu.

Un sēdinājis iekšā, iesēžas pats, pavēl tiem, kam zirgi,

jāt līdz par sargiem; un kariete sāk līgoties pa Dņepras

ceļu, uz dienvidrietumiem.
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XXXVI

Tās dienas vakarā cara teltī, nometnes vidū un aiz

līķiem nokaisītā kaujas lauka, bij dzīrās, kurās aicinā-

tie ģenerāļi un pulkveži dzēra brandavu lieliem sudraba

un liepas kausiem, un kristalla pokālos, zelta glāzēs tapa

garo preobražencu liets viltīgi saldais Ungāru zemes

vīns, dzeltenbrūngans kā veca medus šūnas. Un jau
diez kuru reizi caram Pēterim, lielajam Krievu zemes

valdniekam un zviedru noveicējam, neuzvaramam, dar-

bos neizteicamam par godu bļauts vivat, kam laukā un

melnzilganajā naktī atsaucās salūtlielgabalu grāvieni un

citu karavīru, arī dzīrotāju, noreibušās klaigas, virsnie-

kiem un zaldātiem dzerot ap neskaitāmiem gunskuriem.

«Eglītes zaļās, svētā dievmāte un tu, vecais Nikolaj
brīnumdari! Lai nu jel viens vāciets iedrošinās vēl

melst, ka mēs, krievi, neesam Dieva izredzēta tauta,»
asaraini iegavilējās šeremetjevs, ar tokajieti viss aplē-

jies, ar Menšikovu tikko sabučojies, un abi zvērējuši
viens otram, ka aizmirsts vecais naids, kura gan, patie-
sību sakot, viņu starpā nekad neesot bijis. Un labā

spārna priekšnieks Bauers, platu seju un mazām, nikni

trulām lāča acīm, turpat blakus stāstīja preobražencu
komandierim Gļebovam, cik karsti šorīt gājis viņu flan-

gā, kad Spares vestā zviedru kavalerija uzbrukusi kā

viesuļvētra, un jau apgāzti, sajukuši cara eskadroni, ģe-
nerālim Rennem ar zviedru dragūna pistoli tieši sejā
šauts. —

Cars dzēra ar visiem, saskūpstījās ar visiem, no uz-

varas un goda, un vīna skurbuma jau pavisam sarkanu

seju, un asins pieplūdušām acīm, kurās dega un gavilēja

prieks, pirmatnēji līksms un traks. Un armijas vado-

ņiem skaļi triecot un smejoties ap to, aiz pašapziņas lep-
numa jau iecirstām galvām un uz priekšu izgāztām krū-
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tim, piepeši pavēlēja ataicināt pie dzīru galda arī dienā

sagūstītos zviedru kara lielkungus: šlipenbachu, Rozēnu,

Hamiltonu, mazo Virtembergas princi Maksi, feldmar-

šalu Rēnšeldu, un ar tiem kopā arī ķēniņa kancleru grāfu

Pīperu.

Gūstekņi nāca, tik bez prinča, kurš aizbildinājās, ka

guļot slims. Un iesilušie krievu ģenerāļi, sākumā maz-

liet smīnīgām, bet tad jau dzērāju labsirdībā atkusu-

šām mutēm sveica tos, apsēdināja viesus sev blakus,

paši ielēja tiem, uzsauca ziņnešiem, lai tuvāk viesiem

paceļ kannas, un degvīns lai tiek atkal liets jau tukša-

jos dzeramos traukos.

Gūstekņi bija atturīgi klusi, un kausiem gan tikpat
kā nepieskārās to sērīgi kniebtās lūpas. Arī pēc tam,

kad cars, pēkšņi uzlēcis kājās, pavēries pa labi un pa

kreisi savām jautri niknajām lūša acīm, ar tām ieurbās

pretim sēdinātā Rēnšeldā un sauca, smiedamies tam

sejā:
«Lai laba veselība mūsu skolotājiem visās kara mā-

kās! Vivat!»

Telts nolīgojās no brāzmainiem kliedzieniem, un cars,

pār galdu pasniedzies, pieskandināja savu kausu glāzei,
kuru feldmaršals pieklājības dēļ bija pacēlis pirkstos:

«Dzer, brālīt Rēnšeld, es tev saku: dzer! Vai tad pie

jums, zviedriem, gan tāda paraša, ka pats sev nekad

neuzdzer?!»

«Sir, lūdzu mani gaužām atvainot,» Rēnšelds pacēla

pastrupo degunu, spītīgi pavērdamies caram sejā, «bet

es patiešām nezinu, kam nupat te uzdzēra veselības?»

Brītiņu bija klusums, un krievi aprāvušies paskatījās

valdniekā, pēc vaiga zīlējot, vai rēkt par zviedru nesa-

prašu, vai sākt sirdīties, raukt pieri līdz ar caru aizvai-

notu grumbās.
Bet dusmas nesakāpa caram vaigos, lai gan skats uz

mirkli it kā iesāka tumst. Tak apvaldījās uz vietas, no-

smējās draudzīgi un reizē joviāli, un sauca vēl skaļāk:
«Tie mūsu skolotāji kara mākslās esiet jūs, zviedru

kara kungi!»
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Telts piešalca pilna skaļu reibuma smieklu, un krievi,
zviedriem blakus sēdēdami, smiedamies aicināja tos sa-

bučoties un sadzert, draudzīgi un vēlīgi uzsizdami tam

un citam uz pleca. Bet par skolotājiem nosauktie ne-

dzēra vēl, skatīdamies, ko teiks un darīs feldmaršals.

«Tā tad, šodien būtu ticis mums, skolotājiem, atmak-

sāts,» viņš sērīgi noteica; un cars pasmējās, viņa vīri

tam līdz, palocīdami jau pasmagās galvas.
«Tādā gadījumā es dzeru,» Rēnšelds pieceldamies sa-

cīja, un viņa zviedri cēlās tam līdz, pokāliem rokās: «Es

dzeru šodien kritušo un vēl gan neaprakto mana ķēniņa
karavīru piemiņai.»

Izdzēris, smagi nosēdās, pār galdu atkal paskatījās ca-

rā, kam bija noraustījies vaigs, tā krievi palikuši klusi.

Bet arī šoreiz carā prieks noveica jau celties sākušo

dusmu vilni:

«Feldmaršal, tu esi bezbailīgs vīrs, un šovakar man

sirds nevēlas naida. Tos kritušos, kuriem tu nupat uz-

dzēri, es likšu aprakt kapracēju klaušās dzītiem polta-

viešiem, un neatstāšu maitu putniem par barību, kā tu

pameti manus ļaudis, kautus pie Frauštates.»

Rēnšelds saknieba lepnās lūpas, cara vārdu dzelts.

Bet caram jau bija nācis prātā kas cits; un pabīdījis bla-

kus nosēdināto šeremetjevu tālāk nost, aicināja zviedru

feldmaršalu nākt otrā galda pusē, blakus apsēsties:
«Gribu no tavas mutes dzirdēt, kāds īsti bijis kaimi-

ņam Kārlim kaujas plāns, ja viņš, bez pulvera un lielga-
baliem un lielā vīru mazākumā palicis, tomēr bija cerē-

jis mūs uzvarēt.»

Rēnšelds gāja un apsēdās, sāka stāstīt; un cars vērīgi

klausījās, pat licis roku zviedru maršalam ap pleciem,
tam sejā brandavīna un ķiploku smago smaku dvašo-

dams. Un Rēnšelds tēloja caram, kāds liktenis tam

un tā krieviem ķēniņa gatavots, taisoties naktī pēkšņi

pārraut skanstis, tikt iekšā nometnē, un izdeldēt tā ar-

miju ar durkļiem un zobeniem vien.

Cars klausījās un aizvien platākas tam pletās acis;

pamazām pagaisa no vaigiem noreibuma sarkanums, at-



344

dodams vietu baiļu bālumam. Mute sašķobījās šaus-

mās, skati pavērās uz augšu, un redzēja brāžamies sar-

kanā rumakā tam un tā armijai virsū pašu pastarās
dienas jātnieku, kam bija Kārļa garenā un lepnā seja.

Skani iebrēcās, izstiepa it kā atgaiņādamies varenās

namdara rokas augšup un pretī ķēniņa vizijai, kas tūliņ
pazuda cara acīm bez miņas. Tak rāvās vēl atpakaļ, me-

žonīgi ieplestie redzokļi pavērās Rēnšeldā, kā tikai tagad
redzēdami to; un grūda feldmaršalu nost, nikni un ar

spēku, kā grūzdams prom viņa tēlotās caram draudēju-
šās briesmas un reizē baiļodamies, ka tik sīki tās stāstot,

viņas var atdzīvoties, kādreiz atkal atgriezties.

Dzīrotājos sacēlās uztraukums. Šeremetjevs vilka

Rēnšeldu prom no cara; Menšikovs cēlies paņēma marša-

lu zem rokas, grasīdamies aiz sevis un Baueram

blakus sēdināt. Bet cars bija uzlēcis kājās, jau dzīru

galdu gandrīz apgāzdams, un vēl arvienu bāls, iebrēcās

griezīgi un skaļi:
«žūpas un nelgas, suņa bērni gatavie! Par pakaļdzīša-

nos ķēniņam visi piemirsuši, neviens ij nedomā! Boris

Petrovič, vecais velns, vai gan es viens pats lai paturu
visu prātā, kas jādara! ?»

Krievu pirmais feldmaršals nopūzdamies piecēlās, pa-

aicināja Golicinu un Baueru, un lika vienam ar gardi,
otram ar jātnieku pulkiem steigties zviedriem nopakaļ,

pa ķēniņam vēl palikušās kavalerijas pēdām. Un Menši-

kovs, par to kauju jau celts otrā feldmaršala godā, pats

pieteicās jāt vajātājiem līdz.

Tikai pēc laba laika atslāba cara nervu satraukums un

sāka atdzīvoties vecais dzīru skaļums. Un atvainojies
Rēnšeldam par grūstīšanu, cars nobučoja to ar savu dzē-

rāja dvašas pilno muti, un iedāvināja savu zobenu.

Pus jūdzi aiz Poltavas ķēniņa karieti panāca kājnieku

priekšnieks Lēvenhaupts, savus vīrus gandrīz līdz pēdē-

jam krītot to dien gan redzējušais vecais ģenerālis, un
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kavalerijas pulku komandieris Kreics, atkāpjoties kār-

todams sajukušos eskadronus.

Brītiņu pamodies no saviem vāšu drudža karstumiem,
ķēniņš pavēlēja Lēvenhauptam būt viņa vietā un lūkot

atkāpties pa stepēm līdz Krimas tatāriem:

«No turienes tad atkal — bundzinieki, sitait ģenerāl-
maršu! Kreic, ar divdesmit četriem švadroniem mežam

apkārt, uzbrukt no flanka! — Māsa Ulla — kas gan

man licis galvā bruņu cepuri ? Tā karsta un tik smaga—»
Atkal sāka murgot, un Lēvenhaupts uzkāpa savā ķē-

vē, nopūzdamies un pret debesīm paceldams gurdās, aiz

lielām bēdām miklās acis. Un salauzts, ticēdams tik

tam, ka viss jau zaudēts, noturēja ķēniņa pavēlēj urnu par
karsonī runātiem vārdiem, aizmirsa tos un laidās līdzi

dragātās armijas straumei, kura nesa viņu un ķēniņa
karieti uz dienvidvakariem.

No Dņepras labā, viņu slavas nesen pilnā krasta pār-

ejot viņas vasaras beigās kreisajā, bija pamazām iesā-

cies viss lielais posts, un viri instinktīvi tiecās pār lik-

teņupi atpakaļ, zemapziņā un arī pusapziņā ticēdami, ka

tur, aiz upes, to bēdām pienāks gals.
Pienākot pie Vorkslas grīvas un Dņepras, kura plūda

ceturtdaļas jūdzi platumā, strauja un bangaina, augsti
veldama iepelēkus viļņus ar baltu putu vainagiem, vī-

riem sagura dvēseles un kājas, jo laivu nebij it nekur.

Nebij arī laika iet meklēt kokus, ko celtuves un

plostus pataisīt, jo izmisumam, kurš nu bija viņus pa-

galam apstājis, ik brīdi jau varēja pievienoties ienaid-

nieks.

Mazepa bija piebiedrojies bēgļiem ar trim mucām sava

zelta un aizkrāciešu pulciņu, kuriem, tāpat, kā tam, drau-

dēja mietā duršana, ja kristu cara vīru rokās. Un krācu

kazākiem šaudoties kā ķīvītēm gar krastu šurp un turp,

palaimējās beidzot rast dažas pavecas un cauras laivas,
kuras tie lielā steigā sāka salāpīt.

Lēvenhaupts, cepuri rokā, piegāja pie ķēniņa ratiem.

«Majestāt,» viņš teica, un baltos matus tam plivināja

ap bālajiem vaigiem lielās upes vējš: «Ar Dieva žēlastī-
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bu un Mazepas ļaužu gādību, jums šovakar vēl būs iespē-

jams pārkļūt pāri upei, steigties tad pie chana vai sul-

tāna.»

Ķēniņš pavēra drudža apmiglotās acis.

«Tas labi, Lēvenhaupt,» viņš sacīja. «To jūs patiesi

esiet brangi un ātri izdarījuši. Lieciet pārcelt kājinie-
kus kā pirmos, pēc tam lai kavalerija un —»

«Kungs ķēniņ,» vecais grūši nopūtās: «Ir tikai pāris

mazas laivas, un vienīgi jūs variet tikt šai nelaimes

upei pāri.»

Atslīga atpakaļ karietes spilvenos, pievērdams acis, ku-

rām nervozi noraustījās plakstiņi.
«Tad mēs paliekam visi kopā un šepat, kur esam,»

ķēniņš paskarbi atcirta. «Bez savas armijas es neiešu

nekur —»

«Majestāt,» Lēvenhauptam iedrebējās balss un tas lū-

dza paceltām rokām: «Tikai Dievs Visuvaldītājs vien

zina, kam no mums, jūsu kalpiem, tikt debesīs, kam ellē.

Bet kauns būs visiem, kauns no Dieva un arī no velna,

ja pametam šeit krievu rokās jūs, savu ķēniņu.»

Gribēja vēl runāt un lūgt, bet Poņatovskis pamāja,
lai klusē, jo ķēniņš atkal bija grimis neatmiņā.

Laiks bija dārgs, Lēvenhaupts vēl bez padoma, un tā-

lumā aiz stepes kurganiem jau skanīgi sasaucās cara

jātnieku taures. Bet arī aizkrācieši ar laivu salāpīšanu
galā, un Mazepa pameta Poņatovskim ar roku, lai liek

braukt ķēniņa karietei lejā: tur, uz divām laivām, bija

pataisīts neliels plosts, un aizkrācieši, pārkrustījušies un

iespļāvuši rokās, jau gatavi ķerties pie airiem.

«Tad vediet viņu Dieva vārdā, mīļo grāf! Un sargā-

jiet viņu, kalpojiet tam tāpat, kā mēs to darījām visus

šos gadus,» Lēvenhaupts sacīja un novērsās, jo viņam
aizrāvās balss un noraustījās pleci, dzirdot ratu rībē-

šanu, tiem uzbraucot uz celtavas.

Plosts ar karieti, hetmani un ap to sastājušiem štāba

ļaudīm atstūmās no krasta, iesāka šūpoties viļņos, upe
to lejup nest. Un redzot, ka straume nes projām ķēni-
ņu, daži simti viņa jātnieku sajāja ar' viļņos, lūkoja
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peldēt līdz. Dažiem tas veicās, citi sāka slīkt turpat

pie krasta. •

Tie, kuriem nebija tik labu zirgu, un tāpat kājnieki,

stāvēja krastā, atseguši galvas, un daudziem ritēja pār

vaigiem asaras, acīm sekojot celtavai, un tiem, kas pel-

dēja tai nopakaļus, turēdamies pie saviem kumeļiem.
Un pūta svaigs upes vējš, virs viļņu galiem putu cekuli

un žēlabainās kaiju klaigas.

Lēvenhaupts izslaucīja acis, saņēmās un pacēla pret
debesīm dzīslainās veca vīra rokas.

«Kungs, nu mēs esam pielīdzināti avīm, kas ir bez

gana,» viņš sauca pretī mākoņiem, «bet pateicamies Tev

par to, ka ganāmpulkam bēdās paliekot, jel esi izglābis
tā pulka ganu!»

«Amen,» tam simtiem balsu atsaucās.

Krievu tauru sasaukšanās aiz pakalniem skanēja aiz-

vien plašākā lokā un rādījās, ka viņiem ļoti lieli spēki.

Nošļukušākie ķēniņa armijas vīri zināja jau runāt par

kādiem trīsdesmit tūkstošiem.

Ap Lēvenhauptu bija tur, līdz tam krastam atkāpu-
šies gan kādi tūkstoši, bet vienai daļai nebij ieroču,
nevienam pulvera, un daudzus bija pārņēmusi izmisuma

vienaldzība, kura atraida katru cerību. Un Lēvenhaup-
tam liekot rindoties zem karogiem, klausīja tikai puse:

citi palika guļot zālē, citi sēdēja, sejas paslēpuši

rokās, un vēl citi runāja, ka to, kas nu nāk, esot viņiem
jau nolēmis Dieva prāts, pret kuru ir velti cīnīties. Un

tikai kādi veterāņu simti bij gatavi kauties.

Kad uz kurganiem jau kļuva redzamas krievu bateri-

jas, Lēvenhaupts grūši nopūtās un lika Kreicam jāt

turp un uzsākt ar ienaidniekiem sarunas.

Atbilde bija tā, ka zviedriem jāizdod standarti, ka-

rogi un ieroči, zirgi tāpat, un jāpadodas gūstā.
Ar apjukušu vadību, kura vairs neticēja kara laimei

un pate sev, piespiesti pie milzu straumes, bez cerībām,
vecās drosmes un senā spara, un noticēdami, ka kfie-
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viem milzīgs pārspēks, ķēniņa švadroni un bataljonu pa-

liekas kurnēja gan, bet palika uz vietas, kad Lēven-

haupts aizlaida krieviem ziņu, ka padodas.

Zem Menšikova lielgabalu stobriem, pret upi un pret
zviedriem sagrieztiem, zviedru karodzniekiem nu vaja-

dzēja pēc pulku kārtas iet garām krievu komisāriem —

trofeju saņēmējiem, skali teikt sava pulka vārdu un ro-

tas vai švadrona numuru, lai krievi pieraksta; un tad

likt lielā un kopīgā kaudzē slavas simbolus, kuru zīds

bija šalcis tik daudziem, gankritušiem, gan tagad gūstā

aizejošiem pa priekšu Ingrijā, Leišu miglainajos laukos,

Galicijas pakalnos un aiz Elbas lejas, pie Narvas, Rīgas,
Klisovas un Golovščinas, un dividesmit citās kaujās. Un

redzot to, un sevi pašus gadiem nicināto un gadiem kau-

to krievu varā, daudziem ritēja pār vaigiem asaras.

Apbira tās arīdzan karodzniekam Krauklim, jāšus
stāvot karogu atdevēju garā rindā, spiežot sev klāt

standartu un skatoties, kā arvien augstāks aug zviedru

karogu sārts aiz krievu komisāriem, un arī viņa paša
kārta arvien tuvāk nāk.

Nu vairs tam bija priekšā vēl trīs; nu vairs tik divi,

un tūliņ jāatdod vecais un mīļais, cik ložu cauri šautais

zīds, ko rudenī ar zobenu pats bija izcirtis no standartu

jau sagrābušām krievu rokām.

Un nu tagad, tām pašām rokām šis standarts, viņa
standarts ar labu jāatdod!

Līdz šim tā sirdi dedzinājusi izmisuma un dusmu žē-

luma, un traka naidaguns saskrēja puisim smadzenēs un

acīs. Dūkanais, stipras rokas rauts, vienā lēcienā bij
laukā no rindas, brēkdams atsprāga sānis komisārs, tik-

ko nepakļuvis zem zirga kājām. Un nedzirdēdams, ko

tam satraukts sauc pakaļ viņa paša ritmeistars, nema-

nīdams aiz sevis kādus krievu ķērājus, kas arī laida

zirgus auļos, Krauklis, aizsniedzis krauju, ieraudzījis
tur dziļi lejā vērpetes un viļņus, atvēza smago standart-
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kātu kā šķēpu sviedienam, un aizlaida, cik tālu vien roka

jaudāja sviest, ar visu ap kātu satīto zīdu.

Standartu tūdaliņ sagrāba straume, sāka lejup nest,

lēni tas grima viļņos. Un asarainām acīm vērdamies

pakaļ tam, dabūja smagu un karstu sitienu pa kreiso

cisku, — turpat vai blakus norībēja šāviens, lamas vārds

tika krievu mēlē kliegts. —

Izrāvis zobenu, sviedās pa paradumam žigli atpakaļ,
ieraudzīja dusmu sašķobītas un svešas sejas. Un atgai-

ņājis divus cirtieniem, trešajam iegrūdis kaklā asmeņa

galu, krievu jātnieku zirgu spiests ar dūkano uz krau-

jas malu, piepeši manīja, ka krasta mala brūk, tas ar

visu zirgu krīt dziļi lejā. Un tad ap viņu sasitās ūdens

šaltis, uz mirkli segdamas pavisam.
Krītot straumē, karodznieks pazaudēja zobenu, jau-

nībā ar ķēniņu samīto cepuri, un tam bija ar granti pie-

šķīdušas acis. Tās izberzējis ar vienu, ar otru turēda-

mies pavadā un krēpēs, Krauklis pamanīja, ka upe jau
sākusi nest lejup to un dūkano, no krasta lād un atkal

šauj tos, ielaidās velgā blakus kumeļam, ieķērās astē

tam ar abām rokām, un paļāvās uzticamā zirga spēkam
un ūdensmātes gādībai.

Upes vidū bija tik lieli viļņi, ka rumaks spēja vairs

tikai grūši pūst, un ūdens ik pēc pāris mirkļiem sasitās

pār bēgļa galvu. Tad kumeļš izmisis nozviedzās, sāka

grimt, laikam krastā sašauts. Un Krauklim šķita jau, ka

viņš grimst zirgam līdzi.

Tak uzpeldēja atkal augšā, sāka šķirt viļņus tālu pel-
dēt paradušām rokām; tik kreisā kāja it kā negribēja

paklausīt. Un bangas jau mazākas sametās, jau varēja
sadzirdēt viņa krasta niedru šalku.

Sēklī kļuvis, lūkoja rāpu iet, jo kā bez dzīvības un

gaužām smaga likās ciska.

Izrāpās cauri niedrājiem un krasta ceriem, tur iztrau-

cēdams nakts dusai salaidušos ūdens putnus. Tad ro-

kas beidzot sataustīja sausu zāli un tai klāt pieplakušā

sejā iesitās ne vairs velgas trūdu smaka, bet stepju pu-

ķu medainums.
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Nogulēja līdz pēcpusdienai, pirms aizmigšanas aprau-

dzījis brūci un atrazdams, ka asins netek vairs: un tikai

mīkstumu, ne kaulu ķērusi tā lode. Un pēc atpūtas un

pārsiešanas ar krekla skrandu, varēja jau paiet, lai gan

tik atspiedies uz turpat krastā lauztas vēzdas. —

Kliboja visu nakti, traukdamies tālāk tik no upes, brī-

žiem atpūtās, kad atkal smaga bija sametušies kāja.
lelīda zālē gulēt, kad jau dzisa zvaigznes un rīta pusē

parādījās pirmais blāzmas svīdums.

Uzmodās, kad saule jau bija pusdienā, atrazdama tā

guļvietu, sākdama seju dedzināt. Un pagrābstījies svār-

ku kulēs, atrada vēl no aizvakara pataupījušos garoziņu,
—

vakar nebija ēdis, dusmu un lielo bēdu mākts.

Apēda, cēlās, sāka vilkties tālāk. Visapkārt bija zāļu
jūra, sienāžīšu cirpstēšana, spāru zibināšana, bet pāri

galvai karsta saule, augstuma dēļ nesaredzamu ērgļu
skarbās balsis un bezgala zils debesjums.

Mocīja izsalkums, ko nebij spējusi remdināt garoziņa.

Lūkoja meklēt kādas saknes, tak tās bija tik rūgtas, ka

nācās izspļaut, uz lūpām un mēles palika it kā apdegums.

Trešajā dienā palaimējās tāpat rokām noķert zālē sa-

pinušos stepju vistu, gan laba medņa lielumā, bet krietni

vien garākām kājām. Noplūcis, salasīja pasausu zāli,

ņēma šķiltavas, mēģināja putnu izcept zāļu pelnos. Ēda

ar sāju nelabumu, jo medījums nebij izcepis, tikai ap-
svilis silts.

Atkal bija apkārt tik zāle, vietām ar šalku sasizdamās

pāri galvai, putnu klaigas gaisā un tālos stepes ezeros,
debesu zilums, saules tveice.

Ceturto dienu gājis, sajutās tik noguris, ka domāja
jau nelūkot vairs vilkties tālāk, turpat mirt.

Aizmidzis, murgu sapnī ar krieviem nikni cirzdamies,
ieraudzīja piepeši ķēniņu, ne vairs bālu un nevarīgu,
kā viņdien, kaujas laukā, vai pēc tam karietē:

Jautrs, atkal vingri turēdamies sedlos, ķēniņš Krauk-

lim nemanot bija piejājis pie tā, skatījās tēraudzilām

acīm, zobgalīgi smīnēdams, jo karodznieks ar vari cen-



351

tās uzlēkt kājās, salutēt, bet kājas bija līdz ceļiem iegri-
mušas nez kur gadījušās dūņās.

Ķēniņš palika nopietns, pakratīja galvu, tad pasmējās

un jāja tālāk, atskatīdamies vēl reiz atpakaļ un pamā-

dams Krauklim ar pirkstu. —

Uztrūkās no sapņa un kājās, izberzēja acis un brīno-

damies skatījās uz to pusi, kur ķēniņš likās tikko pazu-

dis, — tur it kā sasizdamās atkal kopā līgojās vēl zāle.

«Tas būs bijis ar savu ziņu,» Krauklis teica sev: «ķē-
niņš pa velti vis negāja mani saukt, lai arī sapnī.» Un

ielāgojis ceļu pēc tās zāles kustēšanās un debess spīdek-

ļiem, sāka iet, jau ar sauli iznāca uz paliela vezumnieku

ceļa un tā malā bij stepes aka, — māju vai telšu, cilvē-

ku vai lopu neredzēja it nekur.

Izvilcis spaini, nodzērās un jau domāja sākt iet pa to

ceļu tālāk, uz dienvidiem, kurp naktī bija pagaisis ķē-

niņa rēgs.
Tad padzirdēja uz ceļa mīkstu dipoņu un aši ielīda

turpat pie akas zāļu stiebros.

Piejāja savāds vīrs, pustatārs, puskazāks, zobenu pie
sāniem, pistoli aiz jostas un garu pīķi rokā. lemējis to

zemē, nolēca no kumeļa, piegāja akai klāt, ielaida iekšā

spaini, noliekdamies pār tās malu, pagriezis Krauklim

muguru.

Karodzniekam salēcās sirds un iedrebējās nāsis. Kā

lūsis izlīda no zāļu stiebriem, bija jātniekam žigli klāt,
grūda tā mugurgalu ar visu spēku.

Smagi sasitās akā ūdens; tad viss bij un palika kluss,
tik svešā kumeļš brīnodamies skatījās karodzniekā, iz-

stiepis uz viņa un akas pusi galvu.

Paglūnēja pār akas malu, — virs ūdens bij redzami tik

tērauda pakaviem kaltie zābaku papēži.

Nospļāvās, ielaida spaini akā, padzirdīja kumeļu. Tad

ierāpās sedlos, paņēma pīķi labajā un jāja projām pretī
saulei.

Beigas.
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