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Pirmā daļa

I

Es klīstu pa Rigae ielām, nedzirdēdams viņu trauksmīgās
čalošanas un kara ratu rīboņas, kas tagad rīb un dārd bez stā-

jas, un skatu netvertas man aizpeld garām pretimnācēju sejas.
Pat mūsu reālskolas direktora kokardoto cepuri es pamanu

tikai pēc tam, kad starp viņas nēsātāja drukno muguru un

mani jau viļņo gājēju drūzma.

Man ir 16 gadi, un šodien es pirmo reizi skūpstīju sie-

vieti.

Taisnību sakot, tā vēl nebija sieviete, tikai ģimnāziste,
un skūpstītāja drīzāk bija viņa, nevis es. Bet galu galā tas

ta'k vienalga.
Es esmu noreibis no agrīnā pavasara smarsām, kuras dva-

šo rēnais aprīļa gaiss, un reizē pilns līksmas, nekad vēl neiz-

justas pašapziņas, kas liek vērot cilvēkus un visu pasauli pa-

visam citādākām acīm, nekā vakar un aizvakar.

Tad es iegriežos Esplanādes apstādījumos un apsēžos uz

soliņa, pār kuru noliecis savus jau pumpurotos zarus vecs

ievu (krūms. Te ir klusi, maz manāma trotuāra minēju solu

klabēšana un maršrotu gājiena smagais šūpojošais ritms. Te

var netraucēti sapņot, vērojot mākoņu barus, kas gausi peld
garām vakara saulei, vizēdami viņas staru zeltainajā mir-

dzumā.

Es ļauju saviem zēna sapņiem peldēt padebešu bariem

līdzi.

Kaut es būtu vismaz divus gadus vecāks, un septītā, kā

Edgars, nevis sestā klasē! Taid jau šoruden man būtu kabatā

studiju grāmatiņa, un pēc jaungada, varbūt, arī studenta ce-

pure galvā, ar Selonijas vai Talavijaß krāsām. — Nē, labāk

Selonijas, kā Mirdzas brālim Konrādam. — Visi mani uzska-

tītu paT pieaugušu, un es varētu iet pie Mirdzas tēva un

teikt:

— Kauliņa kungs, jūsu meita un es, mēs mīlam viene

otru, un pagājušā pavasari Bastejkalna kafejnīcā saderinājā-
mies. Lūdzu Mirdza? jaunkundzes roku.
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Skali čalodamas aizsolo garām divas skolnieces, saķēru-
šās roku rokā, un viņu brūno svārcirui Šalkoņa liek maniem

sapņiem atstāt Mirdzas tēva kabinetu un sālkt aijāt viņas
trauslo augumu. —

Tā aijāja viņu manas rokas, kad skolēnu vakarā valša

ritms mūs nesa citiem dejotāju pāriem līdz.

Tad es atceros kafejnīcu, —- bez mums tur cita neviena

nebij, Rīga likās dziļi lejā, un vecais viesmīlis bija pagriezis

muguru. —

Es aizveru acis, grimdams nesen pārdzīvotā atmiņās, un

man liekais, ka manam vaigam atkal glaužas klāt smejoša un

pietvīkusi sejiņa, maigas lūpas uz mirkli skar manējās un

čukstēdamas saka:

Mīļais!

Ak, tas tikai ievu krūma zars, kas saviem pumpuriem

noglāstīja manu seju. Viņš dreb un viegli šūpojas, kā nes-

dams nedzirdamu sveicienu. Es pārvelku ar roku pār vaigu,

spiežu plaukstu pie lūpām, un no viņas nāk viegla, tikko

vairs nojaužama parfima elpa.
Saule jau nolaidusies aiz namu jumtiem, bet vakaru

pusē visa debesu mala deg rieta ugunīs.
Es pieceļos un eju mājās.

II

Edgars jau pārnācis, bet sēd tumsā. Istabiņas logā lies-

mo vakarblāzmas atmirdzums.

„Kāpēc tu neaizdedz laimpu?" Es prasu, vilkdams nost

mēteli.

Brālis neatbild. Viņš sēd pie galda, atbalstījis galvu
rokās, un veras logā, kas izskatās sarkans kā asinis. Es nosē-

stos Edgaram pretī un paskatos tam sejā, — arī viņa šķiet
asinssarkana.

„Kur tu tik ilgi biji?" Viņš iprasa, kā taisīdamies bār-

ties, bet balsī nav parastās pārākuma apziņas. Tā skan aiz-

lauzti un dobji.

„Tāpat pastaigājos," es vilcinādamies atbildu, un

gribu savukārt sameklēt kādu vaicājienu, lai brālim nebūtu

laika mani tincināt. Nekas negadās, bet Edgars aizsteidzas

man priekšā:
„Vāoi pie Jelgavas," viņš saka, un balss tam skan
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aizlauzts. „Gubernā<tors jau afcbedzis uz Rīgu, un krievu

štābi ar."

Man sažņaudzās sirds un sāk trīcēt lūpas.

„Edgar, bet tad jau mūsu mājas
"

Brālis aizgriežas uz loga pusi.
„Frontes viņā pusē, kā tad citādi," viņš auksti at-

saka, bet šim aukstumam var dzirdēt cauri tikko savaldītu

drebēšanu.

Es iekritu gultā un sakožu zaims, stīvi vērdamies grie-

stos, kas gurdi balto istabiņas tumsā. Tad viņi aizpeld pro-

jām un es redzu cieto, grumbu šņīpām izvagoto tēva seju,

mātes laipnos vaibstus, mūsu mājas, aip kurām šalc veca»

kuplzarotas Jiiepas, vasarā pilnas bišu sanēšanas, un mūsu

plavae, kurām cauri vijas Platone, ik pavasari tās mēsloda-

ma treknām, no Lietavas sanestām dūņām.
Tad es ļauju asarām vaļu. Elsas rausta mani visu, līdz

vēlai nakts stundai, kad ārā kļuvis klusāks lielpilsētas trok-

snis. Nemanot piezogas un pārvar mani miegs. Kad pamo-

stos, ir jau liela diena.

Edgars vēl sēd ipie galda, atbalstījis gaiivu rokās. Viņam
ir .bāla seja un piesarkušas acis.

Varbūt, no negulēšanas un, varbūt, arī no asarām, ku-

ras tas man neredzot ir raudājis.

111

Kara ratu dārdēšana Rīgas i«4ās kļuvusi stiprāka, bet

toties gausāka (palikusi gājēju gaita. Liekas, it kā viņiem
vadirs nebūtu kur steigties, jo viņi iet pavisam lēni un klausī-

damies, un tad uz brītiņu apstājas pavisam, vērodami tālu,

tikko nojaužamu dunoņu. Tā nāk no Jelgavas puses, un brī-

žiem kļūst dzirdamāka, (bet brīžiem apklust pavisam.
Skolā pārtrauktas mācības. Divi skolotāji jau aizbē-

guši, citi steidz sakravāt mantas. Viņi grib būt gatavi doties

ceļā, kad pienāks ēvakuācijas pavēle, \m to gaida kuru katru

bridi.

Gar mums tie vairs neliekas zinis, un vienīgi mūsu au-

toritāte ir vecais skolas (šveicars Kārkliņš, kurš iezvana un

izzvana stundas un palīdz skolotājiem novilkt virsdrānas.

Tagad šīs funkcijas izbeigušās, un Kārkliņš klīst pa korido-

riem, tērzēdams ar skolēniem. Viņš ir lāga vīrs, labprāt pie-
dalās vecāko skolēnu rīkotos iedzeršanas vakaros, un starp-
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stundās izpalīdz ar papirosiem. Eksāmenu laikam nākot,

Kārkliņš nervozē līdz ar mums un pārbaudījumu dienās rū-

pīgi pēta un ziņo mums skolotāju gara stāvokli, jo tas, un

nevis skolēnu zināšanas, ir pats galvenais. Pašiem nemanot,

mēs esam sākuši šķiroties pēc guberņām; vidzemnieki par
sevi un kurzemnieki par sevi. Pirmo barā vēl šad tad ie-

skanas jautras valodas un smieklu šalka, bet kurzemnieki ir

klusi, drūmām, bālām sejām, un no daudzu acīm redzams,
ka šonakt viņas nav slēdzis miegs.

Kārkliņš šodien vairāk turas kopā ar kurzemniekiem,
vai cenšas mūs uzmundrināt ar labām vēstīm. — No Pēter-

pils nākot īpašas ķeizarienes jātnieki ar garu gariem japāņu

lielgabaliem, — gan aizdzīšot vācus atpakaļ līdz Šauļiem,

un /pāri prūšu robežai. —

Mēs labprāt gribētu ticēt sava drauga stāstam, bet pārāk
labi pazīstam viņa seju, lai nemanītu, ka tas fantazē, gribē-
dams mūs mierināt.

Tad atsteidzas Kārkliniete ar lielu kurvi uz rokas! Viņa
ir mūsu markkante un un starpstundās apgādā tēju un balt-

maizi. .Nolikusi zemē savu neslavu, tā aizgūdamās sāk stā-

stīt svaigas vēstis, kuras atnesusi līdz ar svaigu maizi no

maiznīcas.

Pie Jelgavas esot nostājušies vāciem icelā latvju ba-

taljoni, vecāku gadu karavīri, kuru rotas sastādītas tepat

Daugavgrīvas cietoksnī. Tie nozvērējušies, ka paliks visi uz

vietas, bet vāous savā zemē tālāk nelaidīs. Kaujoties ar prū-
šiem jau no jpaša rīta. Tikai tās plintes mūsējiem esot pa-

vecas, vēl no turku' kariem, un tikai pa vienai patronai lādē-

jamas. Toties garākiem štikiem, un tā
k
pati viena turku lai-

ku patrona taisot lielāku rībienu un dūmus, nekā piecas jau-
nas. Kā sākuši šaut, ijelgavā izbiruši vai visi logi. Vāci sā-

kumā nobijušies, domādami, ka mūsējiem katram izdots

maizs lielgabals, un atkāpušies atpakaļ, bet tagad mācoties

virsū no jauna. —

Kā apstiprinādama Kārklinietes vārdus, rūkoņa no Jel-

gavas puses kļūst stiprāka. Un cerība mūsu sirdīs mainās

ar bailēm: vai nu tur strādā latvju bataljonu vecmodīgās
bises, vairīdamas vācus no Jelgavas, vai arī vāci būs mūsējos
jau saminuši un tuvojas Rīgai.

Tālās kaujas dunoņa neapklust līdz vakaram un viņu
dzird arī naktī.
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Edgars staigā pa istabu, smēķēdams papirosu pēc papi-
rosa. Lāgu lāgiem viņš iet pie loga, paver lodziņu un klau-

sīdamies skatās māju jumtos, virs kuriem zvīļo mēnesnīca.

Es gulu atvērtām acīm, (domādams par mūsu mājām,

ap kurām drīz šalks vecās liepas, pilnas priecīgas bišu dūk-

šanas. Man liekas, es jau dzirdu tēva bišu sanešanu cauri

kaujas dunoņai, kas nāk no Jelgavas puses.

Tad abas dūkoņas saplūst kopā, un mani apņem nemie-

rīgs, murgains miegs. —

Es uztrūkstos no viņa, viss nosvīdis un drebēdams, j— Nu-

pat, nupat tak te bija māte, — es dzirdēju viņu saucam mani

vārdā, redzēju viņu pašu, bet mātei bija bāls un bēdīgs

vaigs.
Es piecēlos gultā sēdus, un uz mirkli man liekas, ka re-

dzu diirvīs pazūdam mātes pelēko lakatiņu. Bet nedzird

iečīkstamies rokturi, un tagad es atjēdzos, ka durvis no iekš-

puses aizšaujamas, un ka es pats tās vakarā noslēdzu cieti.

— Būšu redzējis nelabu sapni, — es domāju, apsēsdamies uz

gultas malas.

Ir agra rīta stunda, un aiz loga sarkans blāzmo saules

lēkts.

Arī Edgars ir piecēlies gultā sēdus un stīvi veras uz

durvju pusi. Tad viņš uzmet man savādu skatu, un viņa seja

šķiet bāla, par spīti blāzmas asiņainajam mirdzumam.

„Kas tev vainas?" viņš prasa.

„Redzēju māti, — viņa sauca mani vārdā," es sāku sto-

stīties un tad drebēt, jo briesmīgas (bailes man piepeši sa-

žņaudz kaklu un locekļus.

Edgara seja kļūst vēl bālāka. Tā izskatās gandrīz jbalta,
bet acis, stīvi ieplēstas, atkal veras uz durvju pusi. Tad

viņš sakniebj lūpas, un pēc brītiņa nosaka:

— „Sapņos daudz kas rādās; nevajaga visam tūliņ ticēt."

Es nomierinos, ātri nomazgājos un sāku ģērbties. Jā-

skrien pēc avīzes, vai neziņos ko jaunu, un jāatnes rīta tējai
baltmaize. Mani trenc uz ielas arī vēl kas cits: gribas tikt

ārā no mūsu istabiņas, kurā tik piepeši bija sagrābušas mani

neizprotamas bailes.

Šo sajūtu es cenšos apspiest ar visu varu, un beidzot

man tas izdodas.

Pārtikas veikala komijs stāsta, ka vāci atsviesti no Jelga-
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vas un atkāpjoties lielā steigā. Laikam nemetīšot bēgšanai

mieru, kāmēr neatradīšoties viņpus robežas.

Vienā stiepienā es esmu augšā pa trepēm, atpakaļ mūsu

istabā, un steidzos pastāstīt Edgaram jauno vēsti. Viņam

atplauks seja.
—

„
Brauksim vēl šodien paskatītes, kā iet vecajiem

pa mājām," — viņš laipni saka, sākdams mazgāties.
sim ar pirmo vilcienu, un tad ar kādu Jelgavas žīdu laidīsim

tālāk."

Mēs steidzamies uz staciju, un man ir reizē līksmi un

baisi ap sirdi.

— Kā gan mājās tagad izskatās?

Mirdzu es atceros tikai vilcienā, kad tas jau sācis tusnīt

uz Jelgavas pusi.

IV

Kārklinietes stāsts izrādās mazliet pārspīlēts, jo Jelgavā
vēl redz diezgan daudz veselu logu. To pašu, šķiet, nevar sa-

cīt par viņas aizstāvjiem, un vecais leitis, kurš pēc obligāto-
riskās kaulēšanās

apņemas mūs aizvest līdz mājām, stāsta

par simtiem kritušu un ievainotu, kas gandrīz visi dienējuši

Daugavgrīvas latvju bataljonos. Sveikā palikušie dzenoties

vāciem pakal, bet slimnīcas esot pārpildītas, un kapos jau no

agra rīta strādājot racēju komandas.

Mēs izbraucām ārā no pilsētas. Nomales namiņu lielai

daļai vēl aizslēģoti logi, kaut gan jau klāt pusdienas laiks.

Māju iemītniekus aizbaidījis projām kaujas troksnis, un viņi
vēl nav paspējuši atgriezties.

Važoņa zirdziņš sāk naski rikšot pa šoseju, kurai abās

pusēs tagad plešas spilgtzali rudzu lauki un rūsgani tīrumi,

kas gaida vasarāja 6ēklu. Padebešos sasaucas (dzērvju bari,

nākdami mājup no siltām zemēm, bet vecais leitis vēl arvie-

nu stāsta par Jelgavas kauju, pilsētas sargātājiem un viņu
likteni.

— «Vīri kā brieži, ilksi pārlauzīs kailam rokām," —

viņš saka, grozīdams galvu, — ..tikai tās bises
gan krievu ķei-

zars varēja iedot labākas. Un patronu arī pamaz bija. Var-

būt, par tāß pašas latvju dziesmas dziedāšanu, ejot kaujā."
— viņš nosaka, tad apraujas un uzšauj zirdziņam.
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— „Ko tad šie dziedāja?" — Edgars jautā aizžņaugtu
kaklu.

— ~Nu, to pašu „Dievs, svētī Latviju". Skanēja visa

Jelgava, baroniem svila vaigi, un man vēl tagad tās jūsu
dziesmas šalka ausīs skan," — važonis nobeidz, sākdams ska-

tīties uz dienvidiem, kur priekšā dzirdama gurda ratu rībē-

šana.

— „Nupal jau ved atkal," — leitis saka, rādīdams ar pā-

tagu uz braucēju rindu, kas nāk arvienu tuvāk. Tad viņš ap-

tur zirgu un noņem cepuri. Noņemam arī mēs.

Braucēji ir šķūtnieki, sadzīti no Svētes, Garozas un

Bramberģes. Veci vīri, sirmiem deniņiem un drūmiem vaib-

stiem. Tie brauc lēni, jo vedamiem nav kur steigties: stundu

agrāk vai vēlāk, šodien viņus tā kā tā apņem6kapu smilts.

Citos ratos gul divi, citos trīs, apsegti veciem nodriskā-

tiem kareivju mēteļiem, kas apsviluši, naktīs guļot pie

ugunskuriem, aplipuši māliem un ložu saplosīti.
Kādā platā bezredelu orē gul viens otram blakus veseli

četri. Orei kratoties, šineļa stūris ir atslīdējis valā, un var

redzēt spurotās ūsas un pelnpelēku bargu veca rezervista

seju, kas spītīgi sacirsta uz augšu un izdzisušām acīm veras

debesu zilgmē, kur jautri vīteņo cīruli, saukdami arājus
tīrumā.

— ,J)ieviņš vien zina, kas tagad ars tavu tīrumu, tu, de-

besmāju celiniek," — klusi saka vecais leitis, un tad viņam
uznāk klepus lēkme, kurai beidzoties, tas noslauka ūsas un

acis.'

Man sāk drebēt lūpas un, negribēdams, ka Edgars to ma-

nītu, es novēršos sānis, sākdams vērot zaļo rudzu lauku, kurā

ganās aitu pulciņš. Gans, tērpies kankarainos tēva svārkos, ir

pienācis ceļa malā un vēro braucēju rindu un mēmos pasa-

žierus, kuriem vairs nav kur steigties. Es redzu, arī viņam
sāk raustīties seja, un sakniebis lūpas, tas dziļāk uzmauc uz

acīm cepuri ar aizplīsušo nagu.

— Arī viņa tēvs ir aizgājis karā. Varbūt, kādā frontes

malā arī tas jau kļuvis debesmāju ceļinieks. —

Kad šķūtnieku rinda pabraukuši garām, leitis uzšauj zir-

dziņam, un mēs braucam tālāk. Tad ceļš sāk mazliet liek-

ties uz augšu un uziet pazema kalna mugurā, kurai krustām

pāri stiepjas izlocītas, nesen raktu grāvju līnijas, šķērsoda-
mas rudzu lauku. Ap grāvjiem lokās pelēki stāvi, nesdami
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ārā nedzīvus augumus, un guldīdami viņus turpat rudzzālē.

To ir daudz, un te iznāks mazākais vēl viens miroņu eša-

lons.

Vedējs aptur zirgu un sāk stāstīt, rīkodamies ap savu

pīpīti.
— „Tepat jau ir tā kaujas vieta. Vāci nākuši dziedāda-

mi uz Jelgavu, jo viņiem bijušas saņemtas tādas vēstis, ka

krievu karaspēks jau atkāpies pār lecavu, un labi ja lūkošot

vēl turēties pie Misas. Ar krievu družiņņikiem jau neesot

karošana, vāci smējušies, tikai skriešanās sacīkste. Velns ar'

ārā, kur tiem bārdaiņiem večiem esot žiglas kājas, — pat ka-

Valerija netiekot līdz.

— Viņi nezinājuši, ka latvju zemessargu rotas šepat uz-

cēlušas ierakumus, un gaida, lai dziedātāji pienāk tuvāk.

Aizmirsusies i dziesma, kad saņemti ar salvju uguni. Tā

pļāvusi vāciešus kā zāli, jo viņi nākuši tāpat pulkā, kauša-

nos nemaz negaidīdami. Jātnieki sajukuši kopā ar kājnie-
kiem un dala jau metusies atpakaļ. Tad vāci sakārtojušies

cīniņam un cīnījušies divas dienas, aizvakar un vakar, bet

nevarējuši uz priekšu tikt. Mēģinājuši gan ar ložmetējiem

izspļaut sev ceļu, gan šāvuši lielgabaliem, gan gājuši uz sti-

ķiem, bet nekā. Mūsējie stāvējuši kā mūris, un vāci sākuši

atkāpties lielā steigā, domādami, ka krieviem pienākuši lieli

spēki, un ka tie var tikt viņiem sānos vai aiz muguras. Ne-

zinājuši, ka te stāv pretim tikai divi latvju bataljoni." —

„Tur nu gul tie svešas zemes tīkotāji," vedējs
saka, ar pātagu rādīdams uz Māju, kas stiepjas aiz ierakumu

līnijas. — „levainotos un dalu kritušo
gan paspējuši paņemt

līdz, bet tāpat būs mūsu racējiem vēl darbs pēc savējo aprak-

šanas," — leitis nobeidz, noglabājis kabatā pīpi un ņemdams

grožus rokās.

Mēs braucām cauri tai kaujlauka daļai, kurai vēlušies

pāri vācu uzbrukumi. Daži viņu līķi gul netālu no tranšejas
dienvidu malas, cits ar seju uz leju, cits sagriezies uz sāniem.

Pašā ceļa malā, atmuguriski kritis un plati ieplētis rokas, dus

milzīga auguma kareivis, vācu kaskā, un sastingusē roka cel

dūri pret debesīm, vēl nāvē draudēdama. Aiz viņa otrs un

trešs, ņirdzīgi saviebtām sejām un valā palikušām asiņainām
mutēm, un vecais leitis mums stāsta, tie esot dabūjuši ar

durkli krūtīs, jo daļai vācu izdevies aizskriet līdz pašai iera-
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kūmu malai, bet tikai retajam laimējies tikt no tās dzīvam

atpakaļ.

Pa labi un pa kreisi no ceļa gul pelēkzili augumi. Tad

važoņa zirdziņš izbiedēts sitas sānis, jo grāvī, kas iet gar ceļa

malu, glūn sakrituši cits uz cita trīs miroņi. Viņu sejas jau
metas zilganmelnas, jo laiks ir silts, un tie, acīmredzot, kritu-

ši pašā kaujas sākumā. Bet izdzisušajās acīs vēl blāvo ļauns,

nespodrs mirdzums, kā lielas naida guns atspīdums.
Beidzot mēs esam miroņu laukam cauri, un ap mums

atkal sāk plesties zaļas rudzu svītras, mainīdamās ar mālai-

niem arumiem un augļu dārziem, kuros slēpušās, snauž Zem-

gales saimnieku sētas.

Pie kādas no tām notikusi jauna saskriešanās ar vāciem,

jo laidara mūris ir ložu sakapāts, dažām ābelēm nopļauti

pumpuru pilnie zari, vienam klēts galam vairs nav jumta,
bet dzīvojamās ēkas vietā redz kūpošas krāšņatas, no kurām

ceļas augšup nokvēpis skurstenis.

No drupu kaudzes ceļas gaisā tievas dūmu strūkliņas,

un diendusas stundas vēsma nes mums virsū vēl karstas plē-
nes, kurām nāk līdzi smaga gruzduma smaka un svelmes

elpa.
Leitis atskatās pār plecu, kā gribēdams atkal uzsākt va-

lodas, bet apraujas, ieskatījies mums sejās, un nopūzdamies
sāk skubināt zirdziņu.

Kaut jel drīzāk tiktu mājās. Man piepeši palikusi sma-

ga galva un gurst sirds, kā jūtot lielu nelaimi.

Puszagšus es uzmetu Edgaram ātru skatu. Viņam ir bāla

seja, cieši sakniebtas lūpas un es manu, ka baisīgais nemiers,

kas mani sagrābis no jauna, māc arī brāļa dvēseli.

Edgars piesola važonim pusrubli dzeramnaudas, ja tas

brauks ātrāk, un leitis sāk strādāt ar pātagu, kaut gan zirgs
nav no slinkajiem, un tam labi sokas tecēšana.

Vairs tikai trīs verstis līdz mājām. Tagad tikai divas,

un nu jau var saredzēt veco liepu milzīgos augumus, caur

kuru zariem manāmi ēku jumti. Netrūkst neviena, un mēs

atviegloti uzelpojam, jūtot, ka noveļas baisīgā nemiera sma-

gums no sirds.

— Nē, mūsu māju tuvumā nekas nav noticis, un tā tad

mājās arī nē. Viņas stāv neaizskārtas, un ap tām, kā agrāk,
šalc veco liepu pulks, kas salapojis tās apslēpj no visu kaimi-

ņu um lielceļa gājēju acīm ar savu lapu zaļumu.
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- - Bet kāpēc neviens nenāk mūs saņemt? Agrāk, ik rei-

zes pārbraucot, ganu meita vai kalpone steidza atcelt pagal-
ma vārtus, un viņām līdzi skrēja vecais Pakaus, ar līksmu rie-

šanu sveikdams savu draugu ierašanos. — Pagalma vidū mūs

mēdza sagaidīt māte, kupla kā visas Zemgales saimnieces, un

smaidiem tā pielijušu seju, ka likās smēja visas sīkās grum-

biņas zem acīm un deniņos. Un tad no zirgu stalla puses

vai klēts nāca tēvs, vingri un cieti sperdams ik soli, un taisni

nesdams gadu nastas nesaliekto, slaiko virsdienesta seržanta

augumu, — savā laikā labākais šāvējs visā Varšavas gvardijā.

Viņa kalsnā seja bija barga un skarba, bet zem garajām ūsām

paslēpies vizēja viegls pussmaids, pussmīns par dēlu iera-

šanos. —

Leitis pats atcel vārtus un mēs iebraucam pagalmā. Un

tad mums ieviļņo ausīs kāda skaņa, kas liek sirdīm sažņaug-
ties briesmīgās bailēs, un dvēselēm nodrebēt.

Tā ir bēru dziesma „Mājās, mājās steigsimies." Viņa

plūst no mūsu istabas saimniekgala logiem un viļņo pāri pa-

galmam. Dziedātāju nav daudz, jo dziesma skan gurdi un

klusi, bet atbalsojas krūtīs ar tādu spēku, ka mēs ar Edgaru
metamies cik jaudas skriet uz istabas pusi.

Mēs izskrienam cauri lievenim, priekšnamam, un ēdam-

istabai, un apstājamies pie zāles durvīm, atspiezdamies pret

viņu stenderēm un krampjaini saķerdamies rokām, jo mums

lodzas celi, un nepieturoties, jāsaļimst.
Pirmo mēs ieraugām tēva seju, jo tā vērsta tieši pret

durvīm. Viņa ir pelēkbāla, un sveču ugunis, kas zvīļo zem

viņas, met tēva sejai pāri vaska dzeltēnu atspīdumu.
Tēva seja ir bāla, bet cieta un skarba, kā arvien; tikai

acu plakstiņi mazliet sarkanāki un melnās ūsas, kurās viz

vecuma sarma, nokarājas lejup, gandrīz aizskārdamas dzies-

mu grāmatu, ko tēvs tura rokās, ar savu balsi vadīdams dzies-

mas meldiju, jo saimes ļaudis, kas nostājušies no tēva pa labi

un pa kreisi, un pie pašām durvīm, ir gandrīz visi leiši, un

luterāņu dziesmas nedzied. Viņi stāv nodurtām galvām, sa-

likuši rokas, bet lūpas kustas tikai vecajai Edei un Jurītim,

kuram tēvs dod žēlastības maizi, kā vecam kalpam, kas visu

mūžu nodzīvojis mūsu mājās un jau vectēvam kalpojis.
Mūsu skati klīst pa istabu, apstaigādami mājnieku se-

jas, maldās no vienas pie otras, meklē un mēmi vaicā, bet

mātes nav nekur.
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Tad viņi atgriežas pie bālpelēkās tēva pieres, pilni iz-

misuma baiļu, un tēva asiņu balss mūsējai atsaucas. Viņa

vaigu grumbas nodreb, noraustas piesarkušie plakstiņi, gausi
celdamies uz augšu un atsegdami acis, kas nolaistas lejup,

skatījušās pāri dziesmu grāmatai. Viņas ir pilnas smagu bē-

du un baisas uguns, un stīvi ieurbjas mums sejā. Tad tēva

plakstiņi, kā mādami, atkal laižas lejup, atkal slīdēdami pāri

grāmatas lappusēm, kurās lasāma vecā bēru dziesma. —

Klausīdami nedzirdamai pavēlei, ko paudis tēva ska-

tiens, mēs sākam virzīties tuvāk un vērties turpu, kur tēva

priekšā, mijoties sveču gaismai ar pēcpusdienas saules gais-

mu, balo kaut kas pēlēkbalts. Tad mēs pavirzāmies vēl tu-

vāk, saimes ļaudis atkāpjas sānis, dodami ceļu, un kājas mums

pašas no sevis saļimst ceļos, — no krūtīm sāk lauzties neval-

dāmas elsas, jo sveces deg zārka galvgalā, un zārkā gul mūsu

māte, tērpta melnajās svētku drānās, uz krūtīm saliktām ro-

kām un viņās iespiestu mutautiņu. —

Ir vēla nakts, un pie debesīm jau sāk bālēt zvaigznes,
kad tēvs beidz mūsu mājas bēdu stāstu. Viņš runā klusi un

gausi, ar piesmakušu kaklu, brīžiem apstādamies, kad tam aiz-

raujas balss. Un vārdi, kas nāk pār tēva lūpām, krīt du-

nēdami mums dvēselēs, kā smagi akmeņi. —

Kaujas priekšvakarā krievu karaspēks, bēgdams uz Jel-

gavas pusi, ņēmis šķūtis visās šosejai tuvākās mājās un no

mūsu sētas izrīkoti veseli trīs pajūgi. Tēvs baidījies, ka savus

zirgus vairs neredzēs, un tāpēc braucis kā trešais braucējs Ju-

rītim un Juzim līdz. Par mājās tikšanu daudz nebēdājis, ne-

ticēdams, ka vāciem tīri pa jokam atdos Kurzemi. — Vēl

ātrāki kā nākuši, tie bēgšot atpakaļ, viņš domājis, bet ko lai

dara saimnieks, ja paliek pašā sējas laika sākumā bez zir-

giem, un nav ko arklā jūgt?
Kad sākusies šaušanās Rullu kalnos, Jelgavā izcēlusies

pānika, un krieviņi bēguši, kur kurais. Mūsmāju šķūtnieki

izgāzuši viņu mantas uz ielas, un paslēpuši zirgus un ratus

kādā iebraucamā vietā. Kalpi palikuši pie zirgiem, bet tēvs

atcerējies jaunību un savus gvardijas seržanta laikus, un ne-

varēdams nociesties, gājis uz Rullu kalna pozicijām, kur vā-

ciem nostājušies ceļā latvju zemes sargi.
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- „Gribējās izmēģināt roku, vai nav pavisam aizmirsu-

si rīkoties ar šauteni, un bija arī mazliet kauns: jātiek drī-

zāk mājās, tūliņ varēs agrīnos miežus sēt, un kā nu nepalī-
dzēt vīriem, kas karo, lai vāci muktu atpakaļ, un ceļš uz mā-

jām būtu atkal valā," — tēvs, kā atvainodamies, nosaka.

— Rullu kalnu pozicijās tēvam nācies kādu laiciņu stā-

vēt dīkā, jo uz trim mūsējiem bijušas tikai divas šautenes.

Tad kāda no tām tikusi brīva, un virsnieks, kas sākumā gri-

bējis dzīt tēvu projām, drīz vien teicis, šis esot tīri labs talci-

nieks. Kad vāci atkāpušies, negribējis vairs laist projām, so-

līdamies celt par virsseržantu. Bet tēvs pēc kaujas atkal pa-

licis no karavīra par saimnieku, domājis tikai par miežu sēju,

un, aizbildinādamies ar saviem sešdesmit gadiem, steidzies

atpakaļ uz Jelgavu, lai jūgtu zirgus un brauktu mājās. Bijis
tāds nemierīgs prāts, kā paredzot nelaimi.

Tā ienākusi mūsu mājās līdz ar diviem zemessargiem,
otrā dienā pēc tēva aizbraukšanas, kad vāci jau bijuši pie Jel-

gavas. Viens no zemessargiem bijis leitis Kazimirs, kas pirms

gadiem kalpoja pie tēva par puisi, otrs kāds krievinieks. Abi

atklīduši pa krievu bēgšanas laiku no savas družinas, un vācu

jātniekiem aizņemot ceļus, slapstījušies pa birstalām un krū-

miem, nezinādami kur palikt, un negribēdami gūstā krist.

Tad Kazimirs atcerējies, ka tepat tuvumā esot mūsu mājas, un

devies turpu, vezdams krieviņu sev līdzi. Abi tik ilgi bučojuši
mātei rokas, līdz tā bijusi ar mieru dot bēgļiem patvērumu.
ledevusi vecās tēva drēbes, ko apvilkt kroņa drānu vietā, un

piekodinājusi paslēpties kūts augšas salmos.

Piekusušie bēgli nekāpuši vis kūtsaugšā, kā māte mācī-

jusi, bet nolikušies gulēt turpat pūnē uz āboliņa rindas. Rīta

agrumā viņus tur uzgājuši vācu jātnieki, pēc Jelgavas kaujas
drāzdamies projām no Zemgales, un meklēdami pa sētām

barību, ko pabarot savus noskrietos zirgus. Māte gan tei-

kusi, ka gulētāji esot viņas algādži, bet vāci pamanījuši krie-

viņam kājās vēl ķeizara dotās bikses, — bijis nolicies ar vi-

sām gulēt.

Vāci pārskaitušies, sākuši lādēties un kliegt, ka māte esot

krievu spiegu slēpēja, un ka spiegu vainas dēl šiem neizde-

vies ieņemt Jelgavu. Viens no virsniekiem iesitis mātei ar

jātnieku pātagu, un Pakāris klupis tam krūtīs, pārkozdams ro-

ku. Vāci viņu turpat nošāvuši un teikuši, ka tūliņ notn-
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rēšot lauku kara tiesu. Virsnieki parunājušies savā starpā,

un vecākais tad paziņojis, ka kara tiesa piespriedusi visiem

trim apsūdzētiem nāves sodu.

Abiem pārģērbtiem krievu zaldātiem par spiegošanu vācu

armijas aizmugurē, un mātei par spiegu slēpšanu. —

Nelīdzējušas ne mātes asaras, nedz saimes mešanās ceļos

un lūgšanās žēlot saimnieci. — Visiem trim sasietas rokas, tie

pievesti pie vāgūža durvīm un nošauti ap saules lēkta

stundu. —

Papriekš māte, kas stāvēdama pretim jātnieku karabi-

niem, lūgusi par dēliem Dievu, un pēc tam Kazimirs ar krie-

vinu. —

Tad vāci sakāpuši zirgos, un, teikdami drīz nākt ar lie-

liem spēkiem atpakaļ, aizjājuši uz Elejas pusi. —

Debesīs deg saules lēkts, bet miegs nevienam no mums

nenāk prātā. Mēs sēžam, kā sēdējuši pie tēva istabas galda
arī pēc tam, kad viņš beidzis stāstīt un ar plaukstu izslaucījis

pietvīkušās acis.

Saimes galā noklaudz durvis un pāri pagalmam ar slau-

cenēm rokā aiziet kalpones. Jumtā dūdo baloži, iečīkstas

akas vinda, un mēs skatāmies logā, aiz kura cel savus vēl kai-

los zarus ceriņu krūms. Salapojis, viņš gandrīz aizsedz logu.
un ziedu laikā viņu violētās vālītes spraucas istabā, dvašoda-

mas maigi saldu smaršas reibumu. Tad gandrīz nevar sare-

dzēt ēkas, un tēvs jau sen taisījās apcirpt krūmam saknes, bet

atlika šo darbu no viena pavasara uz otru, klausīdams mātes

lūgumam.
Šo ceriņu krūmu tā bija pārveduši drīz pēc kāzām no

savām mājam, un viņa ziedu elpa tai atgādināja Mežotnes

dzimteni.

(Lauri ceriņu krūma zariem, kas pilni piebriedušu pum-

puru, tagad vēl var redzēt laidaru, aiz kura sarkani liesmo

padebeši, un redz arī vāgūža durvis. Virs tām ir mūra kaļ-

ķos iekalts skaitlis ~1895".

Tas ir tas gads, kura rudenī mūsu tēvs, pārnācis no virs-

dienesta un beidzis uzcelt vectēva aizsāktos jaunos staļļus,
braucis uz mežotniešiem pēc līgavas, klausīdams vecās mā-

tes žēlabām, ka saimnieces gaitas tai palikušas par grūtām,
un dēlam ar' gadi ejot uz priekšu. Esot pats pēdējais laiks

meklēt Vanagu mājām jaunu saimnieci. —
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Mūsu skati atraujas no tēva kāzu gada skaitļa, un sāk

slīdēt lejup, atkal apstādamies pie vāgūža durvīm.

Man liekās, ka pāri pagalmam vair viņās saredzēt devi-

ņus mazus caurumiņus, — par spīti asarām, kas miglo acīs.

Tos izurbušas vācu karabinu lodes, un šāvēji bijuši trīs.

Trīs vācu lodes nonāvējušas mūsu māti, — trīs lodes gā-

jušas cauri viņas krūtīm, kad saules lēkta stundā tā nostā-

dīta pie vāgūža durvīm, — asarām nolijušu seju, nevarēdama

pēdējai lūgšanai salikt rokas, kas sasietas tai uz muguras, un

drebošām lūpām vēl minēdama dēlu vārdus, kad skanēja ko-

manda, rībēja salve un drāzās ložu šalts.

Viņas balsi dzirdēja mūsu asiņu balss, - cauri lecavas

siliem, Olaines mežiem un Tīrelpurva klajiem, un līdz nāves

stundai tā skanēs mums dvēselēs.

V

Lazdu krūmos mirdz maigi dzeltenas ziedu bārkstis,

blīgznas un kārkli šūpo zeltainas, un aploka bērziem sprāgst

pumpuri; viņu zaros vietām jau pavīdējis pirmo lapu vā-

rais zaļums, jo šogad ir agrs pavasaris.

Jāņogulāji un ērkšķu puduri vieš lapas un bālzalganus
ziedus, un ap tiem dūc bišu izlūki, vēl pusnoreibuši no ziemas

guļas. Saulstaru izvilināti no tropiem, viņi pirmie uzsākuši

priecīgo medus dziesmu, kas kļūst sadzirdama ap lapu plau-
ku un beidz sanēt ar viņu birumu.

Mātes bēru diena ir silta un gaiša, un tikai pašā apvārk-

šņa malā staigā baltu padebešu pulki.

Mēs iznesām mātes zārku no istabas ābeļdārzā, kur klēts

galā jau sastājušies bērinieki un saimes ļaudis, un noliekam

viņu uz blakus sabīdītiem soliem. Tad tēvs ar Edgaru nocel

zārka vāku, lai māte pēdējo reizi redzētu savu sētu, viņas pa-

galma tekas, pa kurām tā divdesmit gadus staigājusi, ieda-

ma saimniecības gaitās, un veco ošu gatvi, pa kuras vareno

stumbru starpu aizvijās mūsu māju ceļš.

Šodien
pa to aizvedīs mūsu māti pēdējā braucienā vecais

bēris, viņas rāmais un uzticamais godību un tirgus zirgs.
Mātes sejā nav sāpju nedz moku, tikai kluss, sastindzis

miers. Viņa vēro sētu un palicējus caur aizvērtiem acu

plakstiņiem, un ap lūpu kaktiem tai iegulušās vieglas miroņu
smaida rievas.
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Tad vecais Kalniets, mūsu kaimiņš un pērminders, uz-

sāk trīcošā balsī bēru dziesmu, un mēs dziedam līdz. At-

saukdamies dziesmas šalkai, vējš iežūžojas ābeļu zaros, sapu-

rina ziedošās lazdas un uznes mums virsū dzeltenus ziedu pu-

tekšņus. Tiem apbirst mūsu galvas un pleci, un mātes mi-

roņauts, uztverdams viņas dārza sveicienu.

Vēja pūsmai atlaižas līdz apmaldījies bišu pāris, un

dūkdams sāk riņķot ap zārka galvgaļu. Viņas nolaižas tik

zemu, ka spārniem sapinas mātes matu cirtās, kas glaužas tai

ap deniņiem un palikušas lakatiņa neapsegtas. Varbūt, bi-

tes ir pievīlis mātes vaigu vaskainais dzeltēnums vai miroņ-

palagam uzšūtās baltās puķes. Kad tēva pirksti izņem bites

no mātes matiem un palaiž valā, viņas sirdīgi dūkdamas uz-

šaujas gaisā un pazūd aiz ābeļu galotnēm.
Tēvs neveikliem, drebošiem pirkstiem sakārto mātes la-

katiņu un matus, kurus sajaukuši viņa bišu spārni, un pār-
velk ar plaukstu sev pār seju, noslaucīdams iesirmajās ūsās

ieritējušu lielu asaru. Tad viņš saņemas, atkal ir bāls, ciets

un mierīgs, un nenovērsdams no mātes sejas acu, klausās Kal-

nieša vārdos, jo dziesma ir galā, un vecais pērminders teic

izvadīšanas runu. —

Elsas man smacē kaklu. Es novēršu asarainās acis no

zārka, cenšos neklausīties Kalnieša vārdos, kas nāk svinīgi un

lēni, un sāku skatīties vecās ābeles zaros, kurus tā izplētuši

pār bērinieku pulciņu. —

Pērnruden mēs ar māti ņēmām viņas ābolus. Tie ir

lieli un dzeltēnbalti, ar vidū paslēpušos medainu zeltainu-

mu, un māte mēdza smiedamās teikt, ka viņi garšojot pašam
ķeizaram.

Ābelei ir vairāk gadu nekā mūsu tēvam. Tā atvesta no

Rundāles, kur pirms simts gadiem nodzīvojis dažas dienas

Napoleons, iedams karā uz Maskavu.

Vai arī lielajam karotājam toreiz būs gājuši pie sirds

šīs ābeles ciltsmātes augli, es nezinu. Man ar Edgaru tie gar-

šoja lieliski, un māte, mums rudeņos braucot uz Rīgu
skolā, deva pa lielai kastei līdz, — lai ēdot un māti pie-
minot. —

Tekainīša gados man tikās rāpties augšā pa krevelaino

vecās ābeles stumbru, kāpelēt pa viņas zariem un skatīties

no virsotnes uz mūsu mājām kā no zaļa lapu kalnu. No šī

paraduma mani nespēja atradināt ne tēva siksna, nedz
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mātes bāršanās, jo cietie sauso zaru lūzumi plosīja man

biksītes.

Šī pati ābele reiz paglāba mani no traka suņa, kas dien-

dusas stundā bija ieskrējis mūsu pagalmā, un putojošu, ie-

plēstu muti lēca man klāt. Es uzrāvos ābelē, kā vētras celts,

un sāku skani raudāt. Suns grieza zobus un slaistījās ap ābe-

les stumbru, un no bailēm man tirpa rokas un kājas. Es

būtu drīz nogāzies zemē, ja manus brēcienus nedzirdētu mā-

te, kas gulēja tēva istabā dienvidu, — tēvs bija aizbraucis uz

Jelgavu. — Es pamanīju logā mātes izbiedēto seju, tad tā

pazuda, priekšnama durvis atskrēja valā, un uz lieveņa iz-

steidzās māte, ar tēva medību bisi rokās. Ap lieveņa stabu

pajuka uguns un dūmi, un šāviena troksnis man likās tik

briesmīgs un skaļš, ka pirksti atspruka no ābeles zara valā

un es novēlos zemē, — turpat blakus svešajām sunim, kam

divkārtējs skrošu lādiņš bija sašķaidījis galvu.
Līdz tai dienai un arī pēc tās māte netika ņēmusi rokā

nekādu šaujamo un pati nezināja pasacīt, kā tai bija veicies

notēmēt un reizē pasprūdīt abus bises gaiļus. Pat vistas vi-

ņa nevarēja nokaut, — visi māju kustoņu kaušanas darbi bija

jādara tēvam, vai vecajam Jurītim, — bet redzot mani

briesmās, tai diezin kur bij radusies dūša un gadījie- <ū-

ņas spars. —

Vecais Kalnietis ir beidzis savu runu, un mēs ejam pēc
kārtas pie mātes atvadīties. Tēvs noglauda viņai pieri un

vaigus, kodīdams savas iesirmās ūsas, un tad aizgriežas, jo

tagad arī viņam sāk raustīties pleci.
Tad noliecas pār zārku Edgars, un seja tam ir dzelten-

pelēka kā mātes vaigs; viņš sažņaudz dūres, sakož zobus tik

cieti, ka tam piepamst žokļu muskuli un noskūpstījis mā-

tei roku, atiet sānis, dodams man vietu.

Es redzu mātes vaibstus kā caur miglu, jo acis pieplū-
dušas asarām. Es saņemu mātes roku savos pirkstos, — tā

ir stinga un dveš ledainu vēsumu, — un noliecies, lai no-

skūpstītu lūpas, sāku grīļoties. — man sejā ir iesitusies sal-

deni pretīgā trūdu smaka. —

Laiks ir silts un no viņa rīta jau pagājuši divi dien

vidi. —

Tad zārkam uzliek vāku, mēs uzceļam mātes Šķirstu
uz ratiem, kurus piebraucis Jurītis, un vecais bēris sāk gausi
locīt galvu, vezdams savu saimnieci viņas pēdējā braucienā.
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Tēvs ved bēri aiz galvas, mēs ar Edgaru ejam ratiem

blakus, pieturēdami zārku, lai to nekrata izbrauktā ceļa

grumbas. —

Dunēdamas krīt kapa smiltis, apsegdamas māti, vaiņa-

gus un skujas, un tad mēs raudam savas pēdējās asaras.

No tās dienas mēs neesam vairs raudājuši, — tēvs,

Edgars, un es arī nē, kaut gan man tad bija tikai sešpadsmit
vasaras. —

Bērinieki izklīst tai pašā naktī, un mēs paliekam vieni.

Māja ir tik tukša un pilna baisīga klusuma, un vienmulīgi,
un reizē draudoši skan vecā sienas pulksteņa tikšķēšana.
Un vakaru pusē ļauni blāvo rūsa, vēstīdama, ka tur iet

zemei pāri negaiss.
Pērkona vai kara negaiss, — kas to lai tagad zin pa

sacīt. —

Tēvs sēd galda galā, savā saimnieka vietā, un stīvi veras

logā, kur traukdamas krēslaino pavasara nakts tumsu, ap-

vārkšņa malā liesmo un dziest rūsas ugunis, brīžiem ļauda-

mas saskatīt pagalmu un vāgūžu durvis, kas logam iepretim.
Tad mēs varam saredzēt arī tēva acis, kas liekas svešas un

cieti laxinas, un viņa seju, kurai skrien pāri tumšas ēnas,

mainīdamās ar tālās uguns blāvo atspīdumu.

Vienmulīgi bez gala. un reizē pilns draudu, kā nelokāms

likteņa vēlējums, iet vecais sienas pulkstenis. Un mūsu asi-

ņu balss, piebalsodama neatlaidīgi pulksteņa draudēšanai un

tai atsaukdamās, kal deniņos, zvana ausīs, dun sirdīs un

saka bez stājas:
„Aci pret aci, zobu pret zobu, — aci pret aci. zobu

pret zobu." —

Mēs visi dzirdam šo balsi, kas skan mūsu kopējās asins

ķēdēs, un brīžiem man pat liekas, ka to čukst mums ausīs,

nedzirdamiem soliem iedama no viena pie otra, — no tēva

pie Edgara, no Edgara pie manis, — kāda neredzama baiss,

kurai līdzi nāk viegla trūdu smaka.

— ~Tēvs, dabū man no pagasta uzticamības apliecību,"
Edgars saka, pacēlis galvu, un kā klausīdamies, — vecā pulk-
steņa gaitā, vai mūsu kopējās asins balss zvanīšanā.

— „Priekš kam tev tā apliecība?" Tēv6 prasa savā cie-

tajā balsī, kas divdesmit gadus paradusi rīkot saimi, un
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pirms tam otrus divdesmit gadus komandējusi mācības lau-

kumu klajos un kazarmu pagalmos.
— „Braukšu uz Maskavu, kara skolā,'" Edgars atsaka.

— „Labi, dēls," —- tēvs saka, un rūsas atmirdzumā es

redzu, ka tam iegailas acis un vēl cietāka paliek seja. —

„
La-

bi, dēls, brauc," — viņš klusāk atkārto, — ,*bet vai tevi uz-

ņem© bez septītās klases apliecības?"
— „Ja palūgšu direktoru, un teikšu, ka tagad es nevaru

(nebraukt, ka man jābrauc tūliņ, -— gan jau iedos," — Ed-

gars nobeidz, — balss tam skan cieši un skarbi, un tikai ta-

gad, pirmo reizi manā sešpadsmit gadu mūžā, es jūtu, cik

loti līdzinās mūsu tēvam viņa vecākais dēls.

— „Kad gribi braukt uz Rīgu?" Tēvs pēc brītiņa prasa,

un viņa balsī es tagad dzirdu maigāku pieskaņu, bet tā ir

tik vāra, kā gandrīz nav samanāma.

— „Jau rītu: 1. maijā sākās kara skolā mācības."

— „Tā tad, pēc četriem mēnešiem?" -—

— ..Būšu virsnieks, tepat mūsu frontē." —

— „Labi," tēvs atkārto, un tad griežas pie manis:

— „Un tu, Artūr? Ko tu domā darīt?"

— „Nezinu," es vilcinādamies atbildu, „gribētu pabeigt
klasi, un tad — ".

— „Arī labi," — tēvs nokāsējies saka. — „Noliec savus

šī gada eksāmenus un tad redzēsim, kas tālāk darāms. Virs-

nieks no tevis neiznāks, — esi par jaunu un par mīkstu, —

bet kareivis, varbūt gan," viņš nobeidz, gausi piecelda-
mies no krēsla.

— „lesim gulēt, bērni. Ar labu nakti!"

— „Ar labu nakti, tēvs," — mēs atbildam un ejam
priekšnamā, lai kāptu pa trepēm augšā, jumta istabiņā. Va-

sarā tur mitināmies mēs, bet rudeņos to pieber pilnu ābo-

liem, no durvim līdz logam, un istabiņas sienas tā piesūku-
šās viņu smaršas, ka tā samanāma ir pavasarī, ir vasarā. Te

labi sokas mācīties, ir vienmēr klusi, un no loga var redzēt

mūsu laukus un kaimiņu sētas, aiz kurām apvārkšņa malā

saslēdzas iezilgans mežu loks.

Debesis šonakt ir apmākušās, dienvidvakaros blāzmo rū-

sa, uz mirkli šad un tad pašķirdama tumsas lāņus un aizdeg-
dama zemu staigājošos padebešus, un tad liekas, it kā ap-

vārkšņa malā skrietu augšup iesarkani milzu plakstiņi un
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nikni iegailētos ļaunas acis. Bet tikai uz īsu mirkli. Tad

tumsas skropstas atkal skrien lejup, padebešu plakstiņi aiz-

veras cieti, un nekas vairs nav saskatāms apvārkšņa malā, kur

nupat ļauni zvēroja milzu redzokli, kāri vērodami Zemgales

klajumu.
Naktī es atkal redzu māti savos sapņos. Viņa ir bēdīga

un klusa, un staigā tik viegli no viena dēla gultas pie otras,

ka tās soli liekas neskaram grīdu. Tad viņa atsēstas uz ma-

nu cisu malas, skatās man sejā izdzisušām acīm, un krūtīs

tai liesmo trīs sarkani, ložu urbti caurumi. —

Edgars jau aizbraucis uz kara skolu un tagad es esmu

Rīgā gluži viens. Skolotājiem pārgājusi bēgšanas alka tūliņ

pēc vācu atsišanas no Jelgavas, un mācības rit savu parasto

gaitu, stundām mijoties ar jautras čalošanas pilnām starp-
stundām. Tam visam seko krēšlaini pavasara novakari, kad

bulvāra liepu ēnā slēpdamies un zem ziedošiem kastaņu ko-

kiem staigā saķērušies rokurokā nevien pieaugušie, bet arī

vecāku klašu audzēkņi un ģimnāzistes brūnos svārciņos un

bizītēm pār plecu, — pusbērni, pussievietes, kā nu kura, jo
Valdis Lejiņš, mūsu skolas lielākais švīts, ko citi uzskata par

donžuānu, mēdz sacīt, filozofēdams starpstundās un laizdams

papirosa dūmus caur nāsīm, ka ģimnāzistes pārvēršanās sie-

vietē esot galvenā kārtā atkarīga no diviem faktoriem, —
vi-

ņas pašas temperāmenta, un viņas dzīvokļa saimnieces

modrības. —

Ar Mirdzu neesmu ticies no viņreizējās sastapšanās Ba-

stejkalnā, kad viņas skūpsts man apdedzināja lūpas. Neesmu

viņai vairs rakstījis, jo mātes liktenis mani māc un smacē,

līdz ko es palicis viens, atšķīries uz ielas vai skolas koridorā

no biedru bara, vai pārnācis savā Matīsielas istabiņā.
Mātes ēna iet man visur līdzi, un viņas pavēnī nīkst ma-

nu jauno dienu prieks, agrākā alka būt jautrā pulkā un zē-

na sapņu lidojiens. — Es jūtu viņas neredzamo klātbūtni

dienas stundās, vakaros, kad gaisma vēl nav nomainījusi tum-

su, un nakts stundās, kad pār namu jumtiem uzkāpj mēneSfi,
— bāldzeltēns kā miroņa seja. —

Asaru man vairs nava, bet viņu vietā dedzina acis ne-

redzama guns, un krūtīs sarkst asa sāpju smeldze, kā nedzī-

stoša vāts. Biedri saka, es esot pārmainījies no iekš- un

ārpuses, un laikam tas būs tiesa, jo pieejot pie spoguļa, es
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redzu veramies man pretim iekritušus redzokļus, un ap lū-

,pām ir saskatāmas dziļas rievas. Es izskatos vecāks un bā-

lāks, un izbalējuši ir mani zēna sapņi, kurus tagad atcero-

ties uznāk īgnums un sametas kauns. —

Lejiņš kādā starpstundā pienāk man klāt un saka:

— „Mirdza liek tevi sveicināt un prasa, kur tu pavadot
savus brīvos vakarus, — neesot redzēts vai no pašas mūžī-

bas," viņš smiedamies saka, un skatās manī saivām zilājām,

nekaunīgajām acīm, kuru dēl tam skrien pakal tik daudzas

ģimnāzistes.
Man atmiņā ieskanas jautru smieklu zvaniņi, acu priek-

šā uzaust sīka meitenes sejiņa, un sirdī uz mirkli iesitas

greizsirdības vilns.

— „Laikam gāji ar viņu uz randiņu?" Es prasu, skatī-

damies Valdim acīs, kurās dzirkstī nekaunīgas uguntiņas.

Viņš sataisa nopietnu seju, nopūšas un tad saka:

— „Nu, ko lai dara? Jāuztur mūsu skolas reputācija
sieviešu acīs, un dažreiz jāaizvieto tie, kam priekš tādām lie-

tām nav vaļas," — viņš nosaka, bet tad ieskatījies man ciešā-

ki sejā, apraujas un pazūd biedru drūzmā.

Vēl drūmāks es eju mājup, savā Matīsielas istabiņā, un

ceļā uz turieni visu laiku dzirdu nākam man līdz meitenīgi

jautru smieklu zvaniņus. Kāpjot pa trepēm, viņi sāk attāli-

nāties un beidzot izdziest pavisam, kad mani apņem četras

sienas, un es redzu uz kumodes uzlikto mātes ģīmetni, laka-

tiņa apņemtu, smaidošu seju, kurā man zināmas visas grum-

biņas, un laipnām, mazliet sērīgām acīm. —

Nesen vēl tādas bija arī man, jo es esmu mātes dēls, at-

sities viņas ciltī, kas ir dainotāju un Lielupes zvejnieku cilts,

laipna un rāma, kā Zemgales lielākās upes ūdeņi. Tikai re-

tumis viņi sāk bangot, — kad kviešu laukiem un lukstu pļa-
vām iet pāri negaisa padebeši, un pavasarī, kad nāk palu
laiks.

Arī pār manu dvēseli tagad nācis palu un bangu laiks,

saceldams viņā lielus viļņus, kas diezin kad stās viļņot, un

diezin kur tie mani aiznesīs.

VI

Kviešu druvās zilganie stiebri sniedzas jau līdz krūtīm,

un pļavās tā sazēlusi zāle, ka pļāvējiem nākas brist kā pa
zaļu jūru, un muguras kļūst slapjas jau pēc otrā vāla. Tad
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viņi apstājas, un strīķēdami izkaptis, mazliet atpūtina plecu
muskuļus.

Dažkārt tie apstājas arī vāla vidū, pusvēzienā apturēda-
mi izkaptis, un brītiņu klausījušies, liek atkal šņākt platā-

jiem asmeņiem zālē. un pēc brītiņa atkal klausās, aizturējuši
elpu un savu izkapšu staigāšanu.

Viņi klausās tālā rūkoņā, kas atgādina pērkona dūcinā-

šanu borizonta malā, kad negaiss jau pārgājis pāri, un zibe-

ņi kapā lietus mākoņu lāņus aiz trijiem novadiem.

Tak pērkona rūkšana gan kļūst arvien klusāka, attālino-

ties melnu mākoņu kalniem un negaisam aizejot gar debes-

malu. Šī rūkoņa turpretim neapklūst jau trešo dienu un

nāk acrvienu tuvāk, kaut gan debesis ir skaidras, un padebešu

neaizsegta un liesmaina staro saules ripa, liedama savu svel-

mi pār Zemgales sētām un laukiem, un treknajām līču pļa-

vām, kurās lokās balti augumi, lāgu lāgiem apstādamies sa-

vā pļāvēju gaitā, lai vērotu bezmākoņaino debesu rūkoņu un

tveices sakarsētā gaisa drebēšanu.

Tā ir lielgabalu dūkoņa, kas veļas pāri Zemgalei, nāk-

dama no Lietavas puses, un nemiera pilnas ir kļuvušas lauku

laužu sirdis un domas. Šis nemiers kļūst vēl smagāks un

trauksmīgāks, redzot pa lielceļiem kustamies uz ziemeļu un

un rītu pusi putekļu mākoņus, kuriem skrien pa priekšu vi-

sādas lopu balsis, sieviešu klaigas un ilgi brauktu ratu čīkstē-

šana. — Šad un tad vēja pūsma, nākdama no zilganiem kvie-

šu laukiem vai ozolu birstailas puses, pasit sānis no ceļa pu-

tekļu padebešus, un tad var saskatīt nosvīdušus zirgus, kas

vēlk smagi piekrautus vezumus un milzu ores, un aitu barus,

kuru žēlās brēkas atgādina mazu bērnu raudāšanu. Ar aitu

bariem mijas brūnu un melnraibu govju pulki, virs kuriem,

putekļu blāķiem sablīvējoties no jauna, kļūst saskatāms tikai

ragu mežs. Tas sašūpojas un sāk trīcēt, atskanot dobjai vēr-

šu maurošanai, un viņai tūliņ atsaucas mazliet sīkākās govju

balsis, kurās skan ilgas pēc zaļām āboliņa ganībām un vēsiem

laidariem, un izmisums, kam nava svešas arī rāmās lopu
dvēseles.

Govju bariem seko meitenes un sievas, sajauktiem laka-

tiņiem, basām kājām un nosvīdušām sejām. Ar rīkstēm un

skalu kliegšanu tās trenc lopus uz priekšu, un reizē lūko vi-

ņus atgaiņāt no iebrukšanas auzu un miežu laukos, kas zaļo

ceļmalas. Aizsmakums un izmisis niknums, kas skan cauri
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sieviešu balsīm, liecina, ka lopi un viņu dzinējas nāk no lie-

la tāluma, nāk jau otro vai trešo dienu zem saules svelmes un

putekļu mākoņiem.
Aiz govju pulkiem smagi solo cūkas, un tālā ceļa staigā-

šana grūti sokas viņu resnajām, īsajām kājām, un visgrūtāk

pie aizgalda un rāmas guļas pieradušiem rožainbaltiem ba-

rokļiem. Viņi smagi els, un no pavērtām mutēm gubām
krīt putas. Dažs iestenēdamies pakrīt, vārīgi saliekdams zem

sevis atspaidītos nagus, un uz rājieniem un rīkstes cirtieniem

atbild ar žēlu kviekšanu. Citi lūko paglābties no sitieniem

un ceļa grūtībām ceļmalas grāvjos, kur pieputējusē zāle vēl

slēpj savās lapās un stiebros mazliet vēsuma, ko atstājis sen-

lijušais lietus, un kas palicis dedzinošo saules staru neiz-

dzerts.

Cūkas pagurst ātrāk par citiem māju kustoņiem, paliek
ceļa malā, un velta ir izmisušo dzinēju nežēlība, kas ar sitie-

niem lūko viņas dzīt uz priekšu.
Daži jau laikus iecēluši savus nobarotos veprus redelai-

nās orēs, bet arī tos ir samocījis karstais laiks, nokausējusi
saules svelme. Viņi gul gluži nevarīgi savu saimnieku ratos,

smagi elš un no mutes tiem krīt putas, līdamas uz riteņu
rumbām un ceļa putekļos.

Tad gadās ceļmalā kāda vēl neizžuvusi dziļāka peļķe,
dīķis vai strauts, un ap viņu vienā mirklī sastāj mājlopu ba-

ri, izmīdāmi sasilušās velgas krātuves malas gluži melnas, kā

kurmju rakumus treknā pļavā. Ūdens ātri plok, un vēlāk

pieskrējušie atrod viņa vietā tikai šķidrus dubļus. Arī no

tiem lūko izsūkt kādu velgas lāsi izslāpušās govis un aitas,

kuru blējošās balsīs dzirdams slāpju un ceļa putekļu radīts

aizsmakums. Tās drūzmējas dubļos, grūstīdamas cita citu.

un liellopiem zem kājām kviekdamas spraucas cūkas. Viņas

apgulstas dubļos, veļas no vieniem sāniem uz otriem, un omu-

līgi rukš, uz brītiņu aizmirsdamās ceļa gurumu un sāpes, kas

dedzina uz cieta lielceļa aplauzītos, vārīgos kāju nagus. Pā-

ris mirkļos viņas kļūst pelēkmelnas, aplīp dubļiem līdz

ausu galiem, un pašas saimnieces tad vairs nevar pazīt, kurš

sarainis ir viņas piederums, un kurš te atdzīts no kaimiņu vai

gluži svešu laužu mājām.

Augstu piekrautos ratos brauc sirmi vīri, vecas māmiņas
un sievas ar maziem bērniem, klusinādamas zīdainīšus, kas

līdz ar mātes pienu, šķiet, uzsūkusi sevī dalu izmisuma un
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satrauktu baiļu, kuras žņaudz zīdītāju sirdis un smacē. viņu
dvēseles. Viņu mātes sēž starp audeklu ritumiem, miltu mai-

siem, drēbju aizsaiņiem, bāldzeltēnām tauku iesņavām vii

brūnganiem cūku gurniem, kas mēnešiem ilgi slēpušies ru-

dzu apcirkņos, bet arī viņos gulēdami, nav tikusi valā no dū-

mu smaršas, kura tiem pielipusi, žāvējoties pirts dūmos.

Smagi kviešu maisi gul blakus putnu groziem, no kuriem

skan izbiedētas zosu klaigas un vistu kladzināšana.

Jaunākie vīrieši un zēni, kam nav jātrenc ganāmpulki,
iet blakus mantu vezumiem, nodūruši galvaß, un galvas zemu

klanās arī piekusušajiem zirgiem, kas elsodami ved tālāk

projām no lielgabalu rūkoņas to Kurzemes lauku bagātības
mazo dalu, ko cilvēki, dodamies bēgļu gaitās, paspējuši pa-

ņemt līdz. —

No Ventas līdz Aucei, no Abavas līdz Leišmalei ir saku-

stējušies lauki un klaji, visi celi pārplūduši lopu bariem, kļu-

vuši pilni ratu rībēšanas un bērnu raudu, bet lielgabalu rē-

cienu atbalss un degošu māju atspīdums seko bēgošai zem-

nieku tautai pa pēdām, nāk tai līdz, un vēl tumšākas kļūst

novakaros vīru acis un bāl sievu sejas, atskatoties uz vakaru

pusi, kur padebeši, beigdami sarkt no asiņainās rieta blāz-

mas, sarkst visu nakti un līdz rīta ausmai no ugunsgrēku at-

spīduma klusajās vasaras debesīs.

Uhū—u—ū—u—u—uhū— nāk dobja vaidoša dunoņa
no rietumiem, veldamās pāri Zemgales līdzenumam, kas pie-
sūcies ar siena smaršām un druvu dvašu, un kā sacenzdamās

un piebalsodama šai dunoņai, tai atsaucas otra, nākdama no

Lietavas
puses.

Viņas dārd no rīta līdz vakaram, un neaprimst arī nak-

tīs, un klausoties sažņaudzas bēgļu sirdis, atceroties savus

pamestos laukus, un rudzu sējumus, kuriem pāri jau nomiglo-

jušas ziedu dūmakas, vēstīdamas bagātīgu birumu. Un vī-

riem tumst sejas, un sievas dziļāki uzmauc uz acīm lakatiņus,

domājot par savām sētām, pa kuru klusajiem jumtiem, maigi

dūdojošu baložu vietā tagad, varbūt, jau staigā karotāju ro-

kas laistas rūcošas liesmu mēles. —

Rūkoņa vaid un sten, rēc un dun bez apstājas, un tāpat
nav gala Kurzemes bēgļu straumēm, kas kā upes plūst cauri

Zemgalei, pārplūdinādamas viņas lielceļus, satraukdamas tu-
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vas un tālas sētas, un jau sākušas skalot un raut rietumu no-

vadu ļaudis sev līdz. —

Tēvam nenāk naktīs miegs, un līdz rīta blāzmai viņš
neaiztaisa savas istabas logu, klausīdamies tālajās lielgabalu

balsīs, kas pamazām nāk tuvāk, un nemitīgajā bēgļu ratu rī-

bēšanā, kurai iet līdzi sīkās aitu vaimanas, aizsmakušās dzi-

nēju balsis, rīkšu un pātagu švīkstoņa un dobji žēlā govju
maurošana. —

Arī viņu sācis mākt trauksmīgais, bēgļu plūdu atnestais

nemiers, un gulēdams mūsu mājās jumta istabiņā, kas pēc
eksāmeniem atkal apņēmusi mani savām ābolu smaršas pie-
sātinātām sienām, es dzirdu lejā, tēva istabā, vienmulīgu, rit-

misku staigāšanu, uz priekšu un atpakaļ, no rietuma loga
līdz dienvidu logam, no gultas līdz durvīm, — un līdz pir-

majai gaismas stundai šai staigāšanai vēl nav pienācis gals.
Tēva solos sadzirdams tas pats vecais, mūsu mājniekiem

tik pazīstamais vingrums, kas virsdienesta kareivjiem iet līdz,

līdz kapa malai, neizgaisdams ne zem kādas bēdu nastas

smaguma.
Tēvs staigā vienādā un cietā ritmā, maršēdams pa savas

istabas grīdu, kā citkārt maršējis parādes laukumos, un šajā

vienādajā solu klaudzēšanā, pēc kuras Edgars mēdza pusjo-

kodamies, pusnopietni rēgulēt savu kabatas pulksteni, nekā

nemana no grūtajām domām, kas nedod tēvam miera vasa-

ras nakts krēslainajā paisumā. — Es dzirdu šīs domas ar sa-

vām asinīm, kas steidzīgi un trauksmes pilnas zvana deniņos,
atsaukdamās un uztverdamas to augošo nemieru, kurs dzen

projām miegu no tēva acīm un bango viņa asinīs.

— Viens, divi, viens, divi, viens, div' — maršē lejā tēva

soli, kuros skan virsdienesta seržanta elastīgās gaitas ritms,

bet asinīs man sāk skanēt kā tālas trauksmes taures skaņas,
dzīdamās projām snaudu, kliedēdamas miega lāņus un lieda-

mas bangainu nemieru sirdī un domās. —

Tā aiziet vasaras krēšlotās naktis, mīdāmās ar svelmaini

karstām dienām, un tagad arī Zemgalei ir pienācis bēgļu
laiks.

Saimnieki nodurtām galvām apstaigā laukus, ilgi neva-

rēdami novērst acu no rudzu un kviešu druvām, kas kļuvu-

šas jau bāldzeltēnas, un viņu skati kavējas pie āboliņa stir-

pām, pogalainajiem linu laukiem, pie pļavām, kurās jau sa-

zēlis trekni zaļš atāls un, pārslīdējušas ābeļdārziem, beidzot
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apstāja* pie ēkām, kas pašu vai tēvu celtas. Viņu acis glāsta

jumtus, kavējas pie sienām, lieveņiem un logiem, un nevai

beigt vien skatīties, kā gribēdamas paņemt svešumā līdzi sa-

vas sētas atceri.

Tās ir liekas pūles, jo latvju zemnieks, visur iedama,

nes līdzi savu māju dvašu, un viņu izskatu nespēj izdzēst no

tā acīm pat kapu smilts.

Un tomēr, šīm acīm, pirms tās nav slēgusi nāve, tik ka-

vēties pie savas sētas mājām, kā citam pie jauno dienu mī-

lestības.

Veco saimnieku skati nebeidz glāstīt ēku sienas un mm

tus pat tanī brīdī, kad lopi jau izdzīti pagalmā, kalpi nesē-

juši cieti mantu vezumus, un tik daudz reižu jau pārrunā
un pārspriests, ko vēl varētu paņemt līdz.

Saimnieces, atvadīdamās no mājām, ņem līd/i atslēgas,
Šos vecvecos Latvijas saimnieču amata simbolus, kurus pārci-

lājot Latgales ciemā, vai tālā Krievzemes sādžā, tās atcerēsies

savus laidarus, kas reiz bija pilni ragainu platu galvu, mie-

rīgas gremošanas un to saimnieces ausīm tīkamo skaņu, kas

ceļas pienam šlācoties kalpoņu slaucenēs. — Viņām neizies

no prāta klētis, kuru apcirkn* ndeņos piebērti līdz grodu
malām, dvašoja spēcīgo rv.dzu smaršu, miežu maigo saldumu

un auzu elpu. kurai vēl lipa klāt kulšanas putekli. — Savu

istabu lieveņus tās redzēs ik nakti- sapņos, — staipekņu ap-

vītus, ceriņziedu vai jasmīnu apdvašotus, jo uz šo lieveņu 30-

-liem bija tik labi sēdēt vēlos vasaras vakaros, vērot klusos

pagalmus, pirts lejas pļavas, no kurām jau viļņodami cēlās

balti miglas kalni, un ābeļdārzu, kura koki ļimdami zem

augļu smaguma, šad un tad lāva nokrist rasotā zālē kādam

oārgatavotam ābolam, kas pārsprādzis no kritiena un atdo-

dams zobiem savu maigo miesu, vēl nāvē dvašoja uzsūkto sau-

les el:>(A.

Svešā pasaules malā latvju saimniece glabā savas sētas

atslēgas kā smagu zeltu, — arī tad, ja labi zina, kā ēkas starp
kurām staigājot aiztecējuši viņas mūža gadi, jau izplēnējušas

uguns liesmās, vai granātu noslaucītas no zemes virsas.

Viņas glabās bēgļu gaitās savu nodedzināto sētu atslēgas
tik pat rūpīgi, kā viņu vīri mājas kontraktus.

— Arvienu tuvāk, nāk lielgabalu balsis, sasaukdamās

dienvidus pusē un pret vakariem, un viena pēc otras paliek
tukšas un klusas no cilvēku un lopu balsīm kaimiņu sētas.
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viņu iemītniekiem klausot krievu valdības pavēli, ka jāaiziet
no dzimtenes visu to novadu ļaudīm, kuru mītnes taisās ap»

ņemt ienaidnieks.

— Ir pats pēdējais laiks doties ceļā arī mums, jo vācu

jātnieki jau saskrējušies ar kazakiem aiz Dobeles, apšaudī-

jušies ar tiem pie Bauskas, un kuru katru brīdi var tikt no-

griezts ari Jelgavas ceļš.

— Tēvam saguruši pleci, apmākusies piere un sadrūmis

vaigs. Viņš staigā no istabas pagalmā, nO pagalma atpakaļ
istabā, vērodams savu sētu un nemitīgo gaisa un zemes

drebēšanu. Tad viņš saņemas un smagi nopūzdamies liek

vecajam Juritim izrīkot leišu kalpus, lai tie iet zirgus jūgt
un sāk kraut ratos labību, gaļas krājumus un sviesta spaiņus,
kas jau laikus sagatavoti un gaidījuši klētīs un vēsos pagra-
bos to brīdi, kad ari mūsu ļaudīm sāksies svešniecības gaitas.

Tēvs paaicina mani sev līdz, un mēs ejam pēdējo reizi

apstaigāt mūsu laukus, kuriem šoruden būs sveši pļāvēji.
Diena ir karsta un gaiša, un svelmains bez gala liekas

zilais debesu jumts, pie kura velves nav saskatāms neviens

mākonītis. Dārza zaros nedzird vēja žūžu, un liepās nav sa-

manāma mazākā vēsmiņa. Tikai bites nebeidz dūkt savu

medaino dūkšanu, kas skan ap tropiem un liepām, un gar sē-

tas ceļa malām, kur balo aitu āboliņa baltrožainās ziedu

galviņas.
Zibinādami kā zelta bultas, šaudās mirdzoši spāri, te pa-

vizēdami uz dārza sētas, te aizzibšņodami tīrumu izplatī-
jumā.

Mēs ejam pa ežu, kas noaugusi ķimeņu ceriem, smaržo-

jošām kumelīšu sprogām, violētām glāzenēm un zilgānpelē-

kajām timotiņa vālītēm, un šķir jau brūngano sēklas āboliņa
lauku no kviešu druvas. — Kvieši šogad padevušies vareni un

sniedzas pāri galvai. Ejot garām, viņu noliekušās vārpas

smagi glāsta plecus un vaigus, un pavada mūs ar klusu šalk-

šanu, kurā klausoties vēl gurdākas paliek tēva kājas.
Man liekas, šodien tām ir pielipis plāt viss mūsu mā-

ju mālainās zemes svars.

Tēvs apstājas ežas vidū un, pacēlis nodurto galvu, laiž

garu skatu pāri dzeltēnbālgano stiebru mežam, kas ceļas tik

biezs un augsts, ka aiz tā tikko var skatīt māju ceļa ošu

stumbrus. No gatves puses atlaižas pāri kviešu laukam vieg-

la vēsma, saceldama vārpu jūrā ēnu viļņus un skumju sanē-
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sanu, kas apstājas, aizsniegusi tēva seju, un noglāsta viņas
cietos vaibstus ragainajiem vārpu asumiem.

Tēvs atkal nokar galvu, mēs ejam tālāk, un tagad mums

vienā pusē jau kuplo miežu lauks, trekniem, iezilganiem
stiebriem un gaišzalganām vārpām, bet otrā ceļas brūnas

āboliņa stirpas un mirdz atāls, glāstīdams acis ar savu spil-

gto, sulīgo zaļumu.

— „Te šogad būtu iznākusi vēl otra pļauja, 4
— tēvs

klusi nosaka, nevarēdams novērst skatus no āboliņa atāla

zaļuma, — un tad tam acis atkal kaA'ējas pie stirpu brūiga-

numa, kā vērtēdamas, cik no tām varētu iznākt smagi krau-

tu vezumu, — tādus mēdza kraut ar tēva ziņu mūsu kalpi,

lai zirgiem būtu ko vilkt, un tad likās, ka no lauka uz māju

pusi kustas brūni kalni.

Mēs izejam uz lielceļa, kam vienos sānos stingst suloti,

trekni kartupeļu laksti, bet otros veldrē sakritis zirņu sē-

jums, kura pākstis jau sākušas mesties zaigandzeltēnas. Un

tad mūs apņem vecās ošu gatves ēnas: viņu vēsums mūs pa-

vada līdz sētas pagalmam, kura mauriņu jau pārpludinājušas
mebiraibās govju muguras.

Māju kustoņus vadīs bēghi gaitās vecā Ede, kas pasta-
lām kājās un maizes kulīti plecos, staigā noiaudājusies pa

īdošā bara vidu, glāstīdama platās govju pieres un valgos

purnus, kuri sniedzas tai pretī, un asām mēlēm skar viņas ro-

kas, plecus un sakšas bārkstis, kā brīnēdamies un vaicādami,

'kāpēc šodien nelaiž ganīties aizpērnā āboliņa laukā, bet liek

mīņāties uz vietas, pagalma liepu pavēnī.
Rati jau piekrauti, un vienos no tiem iecelts arī mātes

pūra šķirsts, nosūbējušiem vara kalumiem visos stūros, smags

bez gala un pilns sagšām, palagiem, galdautiem un deķiem,
kurus gatavojušas triju sieviešu paaudzes, atveidodamas ne-

vien skujiņu un saules rakstus, bet arī tos, kurus savā laikā

ierādījuši Mežotnes novada ļaudīm lielkunga Jēkaba ataici-

nātie franču un holandiešu meistari.

Es izeju cauri istabām, kas piepeši kļuvušas pilnas skum-

ja klusuma, un pavada ikkatru soli ar baisu atbalsi. — Ti-

kai vecais sienas pulkstenis iet bez stājas savu vienmulīgo

gaitu, mērodams laika gājumu, un pilna draudu šķiet viņa
vienādā tikšķēšana.

Es uzkāpju pēdējo reizi mūsu istabiņā, no kuras sienām

dveš pretim vītuma pilnā ābolu smarša un zēna gadu atmi-
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ņas. Pa logu, kas paliek vaļā, var pārredzēt pagalmu, kas ta-

gad pilns govju ragaino galvu un žēlas maurošanas, un ābeļ-

dārzu, ap kuru šalc veco liepu mežs.

Es aiztaisu logu, kāpju pa trepēm lejā, un lievenī satie-

kos ar tēvu, kas nāk ārā no sava kambara, nesdams vienā ro-

kā bīlbeli, otrā medību bisi. — Viņa galva sākusi ātri nosir-

mot, ntssen vēl melnās ūsas kļuvušas pusbaltas, un plecc* tam

šķiet uzgulies viss paša arto lauku svars.

Klusēdami mēs izejam pie ratiem, kur no mums atvadas

vecais Jurītis. Viņam jau pāri par septiņdesmit, tas piedzi-
mis un mūžu nodzīvojis mūsu mājās, un tēvs atstāj visu sētu

viņa pārzināšanā, jo Jurītis ir jau par vecu, lai tam prāts ne-

stos mūža galā doties projām no mājām, kurās viņš trijiem
saimniekiem kalpojis. Tēvs atdod Jurītim visas atslēgas, un

tad sniedz atvadīdamies roku šim vīram, kurš bērnībā to mā-

cījis jāt pieguļā, un vēlāk ierādījis visus darbus, kas jāprot
zemnieka cilvēkam. — Ilgi viņi tur stāv, turēdami sadotas

savas sarepējušās plaukstas, un Jurītim trīc sirmā galva, laižot

asarainu skatu pāri vezumu rindai, rāmajām govju pie-
rēm un aizgājēju augumiem.

Tēvam uznāk klepus lēkme un, bēgdams no viņas, tas

apskauj vecā kalpa plecus. Tad viņš palaiž tos atkal vaļā,

saņemas, un pārlaidis vēl reizi acis pār ēku jumties, kas sa-

drūzmējušies ap pagalmu, pāri ābeļdārzam un liepu zaļu-

mam, kura ēnā gul viņa bišu koki, tas pieiet pie pirmā vezu-

ma, kurā iejūgts lielais niknais melnis un. izņēmis Juzim no

rokām grožus, uzlēc uz rata stūra.

„Brauksim,'
,t

viņš saka ar aizsmakuma pilnu kaklu, un

es kāpju otrā vezumā, ko velk bēris, mūsu mātes rāmais go-

dību un tirgus zirgs. Kalpi sāk vadīt pārējos, un cauri īdo-

šam govju baram mēs izbraucam ārā no pagalma, ko apstā-
juši ēku jumti un varenie liepu augumi.

Tēvs brauc man pa priekšu, un es varu no sava vezuma

augšas labi saredzēt viņa nokārto galvu — cepuri tas dziļi

uzmaucis uz acīm un bēdu nastas saliektos plecus. Ošu

gatves galā viņš pietura melni, un,
atliecis galvu atpakaļ, vēl

reizi veras savā sētā, skatiem glāstīdams ēku jumtus, liepu
stumbrus, kuru ēnā gul bišu koki, zaraino ābeļu augumus,

un nevar beigt skatīties.

Tad viņš uzmauc cepuri vēl dziļāk uz acīm, nokāsējas
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un nikni uzcērt melnim, kaut gan tas ir turams, nevis dze-

nams zirgs.
Melnis šņākdams salecas gaisā un grib drāzties pāri ceļ-

malai un iekšā kviešu laukā, bet tēvs to savalda ar stipru
roku. Vezuma rindas sāk atkal kustēties uz priekšu, un

man nāk pakal maujošas govju balsis, kalpoņu klaigas un

rikšu švīkstēšana.

Vēlu nalktī mēs aizsniedzām Jelgavu, kas pilna satrauk-

tu gājēju steigas, bēgļu ganāmpulku maurošanas un kara

zirgu pakavu klaboņas. Jauniem klātnācējiem te vairs nava

vietas, nav kur atpūtināt savu mājkustoņu piekusušās kājas,
un mēs gausi izejam cauri pilsētai un viņas dārziem, sākda-

mi rīkoties uz nakts gulu tikai pēc tam. kad aiz mums jau

nodunējis lecavas upes tilts.

„Nu mūsu tauta vairojas," saka vecs čigāns, jantr.

spļaudams caur zobiem un trenkdams savu kaulaino sirmīti

uz Rīgas pusi.

Viņam taisnība, jo tagad arī mums vairs nav māju.

no kurām mūs jau nošķīri* lielgabalu rūkoņas un ugungrēku
blāzmas loks.

Mēs sagriežam vezumus šosejas malā. izjūdzam zirgus
un palaižam viņus sapītām kājām ganīties pļavā, netaujāda-
mi, kam tā pieder. Zirgi sāk naski plūkt rasoto zāli, smagi
sprauslodami, bet govis, kuras piekausējis šīs dienas tālais

gājums, tūliņ sagulstas zemē, vērodamas svešo pasaules matu

un zvaigžņotās debesis lielām brīnumpilnām acīm, kurās at-

mirdz mēnesnīca. Tā viz uz viņu ragainajām galvām un rai-

bajām mugurām, kas atgādina mēness mestas ēnas baltā spil-
vu pļavā, un baltie laukumi govju pierēs izskatās kā mēnes-

nīcas paltis.
No pļavas un purvainajiem apkārtnes mežiem sāk kū-

pēdami celties miglas lāņi, veidodamies par baltiem kal-

niem, kuros drīz pazūd attālāko koku kontūras un viņu me-

stās ēnas. Pazūd arī zirgi un govju pulks, kurus sargā .hizis

ar veco Edi, abi palikuši citu acīm neredzami.

Miglas kalni tiecas uzvelties arī šosejai un mūsu vezu-

miem un dvašo slapju vēsumu, no kura glābdamies mēs sā-

kam lasīt kopā skujotus zarus un satrūdējušu celmu praulus.
Jautrajam Donatam palaimējas viziet mežā netālu no pļava*
veselu grēdu sausas malkas, un miglas blāķi drīz sāk atkāp-
ties no šosejas malas un vezumu rindas, kuras galā sprēgā
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ugunskurs, jaukdams ar baltajiem miglas padebešiem savu

zilgano dūmu mutuļus.

Klusēdami mēs paēdam vakariņas, un tad saimes ļaudis

viens pēc otra sakāpj ratos, lai ļautos naktsdusai uz labības

un drēbju maisiem.

No attālākā vezuma drīz atlido apspiesti smiekli un pa

zemas vīrieša balss dūdošana. — Tur smej melnacainā Vero-

nika, un dūdotājs ir Kazis, mūsmāju labākais strādnieks un

pirmais kauslis visās zaļumballēs, kam tikai bailes no tēva

dusmām neatļauj arī šovakar sākt čīgāt ermoņikas, kuras

tas visur nēsā līdz.

Saimes ļaudīm nav māju, pēc kurām tie varētu sērot.

Viņu vienkāršajām leišu sirdīm nav žēl šķirties no Zemgales
druvām un pļavām, jo arī Vidzemes laukos būs vajadzīgas

stipras rokas, bet Lietavu jau apņēmis ienaidnieks. — Viņi
ir gāju putni, kas devušies ceļā pa daļai tāpēc, ka iet pro-

jām saimnieki, un kalpiem vairs te nebūs kam klausīt. Pa

daļai tos dzen projām bailes no krišanas vācu varā, kuras

padarījuši tik lielas Kurzemes bēgļu un krievu kareivju no-

stātsti.

No lopu bara puses, kas miglā kļuvis neredzams, atlido

grūtas govju nopūtas, un tad mēs dzirdam vecās Edes šņuk-
stēšanu. Viņa elso klusi, ietinusies savā sagšā un sēdēdama

starp govju mugurām un platajām pierēm. Viņa jūt ap

sevi padevīgās mājlopu dvēseles, un tās mocošo gurdo izmi-

sumu, kas liek sēri ieīdēties valgajām govju mutēm, pus-

miegā atceroties treknos ganāmā āboliņa laukus, siltos no-

vakarus, kad kalpones skali aurēdamas sauca ganus mājās,
un pārnācējas sagaidīja smaršīga sēka pilnas kastes, — un

tumšos staļļus, kas bija pilni dienā sasiluša gaisa vēsmu un

mierīgās baložu dūdošanas, kura nāca no apsūnojušā jumta
nažobelēm.

Vecajai Edei nav neviena tuvinieka, un par tādiem vi-

ņa izraudzījusies mājlopu dvēseles, kas nepazīst cilvēku vil-

tus un šīs pasaules ļaunuma. Ar māju kustoņiem tā runājas
vakaros, un rītos, un viņas mute, kas rājoties ar puišiem
un citām kalponēm, zin ļaunākos lamu vārdus, kļūst pilna
mātes maiguma, kad tā sāk sarunāties ar slaucamām govīm
vai telēm, mīli glaudīdama viņu platos kaklus un pieres, ku-

ru laukumi viz tumsā kā mēnesnīcas paltis.
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Visu savu garo vecmeitas mūžu vecā Ede nostaigājusi pa

laidariem un kūlim, kur ienākot viņu saņem no visām pusēm

gan lielu, gan mazu kustoņu draudzīgās balsis. Pasi niknākie

vērši, kas drebināja stallu sienas un sijas ar savu baurošanu,

palika rāmi, dzirdot Edes balsi, un nokaunējušies beidza ba-

dīt siles un važas žvadzināt.

Vecā Ede tik cieši saaugusi ar savu ragaino saimi, ka

zin visas viņas sāpes un spēj nojaust i bez vaicāšanas savu

rāmo draugu likteni. Un elsas tai nāk bez stājas, laižot asa-

rainās acis pāri gulošo govju baram, kas elpo nedzirdami

klusi, paslēpies miglā, un šad un tad likdams atskanēt grū-
tai nopūtai.

Pie ugunskura, kas deg ar mazu liesmu, esam palikuši tikai

divi sēdētāji, tēvs un es. Mēs mēmi veramies dūmos, kas ne-

gribēdami cetas augšup un beidzot saplūst kopā ar apkārtē-

jiem miglas kalniem. Un sirdis abiem māc mātes un māju
atcere.

Tagad mums vairs nav gandrīz nekā, — tikai pieci ve-

zumi mantu, pieci zirgi, pie kuriem gul vecais leitis, un

Edes sargātais govju pulks. Mēs esam kļuvuši gāju putni,
nezinām, kur apstāsies mūsu jaunās gaitas, un ko nesīs rīts.

Mēs gremdējamies atmiņās, un mūsu gara acīm aizpeld

garām brieduši labības lauki, pilni saules zelta, skrejošu

mākoņu mestu ēnu un smagu vārpu šalkšanas. No viņiem
nāk medainas druvu smaršas, kurām līdzi atlido bišu dūk-

šana, tiem laižoties no sētas kokiem uz veco klētiņu, kas pa-

vasarī pazūd visa baltrožainu ābeļziedu kupenās, bet vasa-

rā slēpjas lapu zaļumā, kļūdama acīm saskatāma tikai ap
zemliku laiku, kad kokiem nobirušas lapas un sērīga aiz-

saules klusuma pilnas ir cilvēku dvēseles.

Pie vecās klētiņas stūra cel gaisā savus varenos zarus

vecs ziemas bumbierkoks, rudeņos pilns zalganbrūnu cietu

augļu, kas kļūst baudāmi tikai pēc diviem trim jumta ista-

biņā pavadītiem mēnešiem. — Klētsstūrī ir nolikta būda,

pie kuras sēd Pakans, mūsu vecais un uzticamais mājas suns,

gudrām acīm vērodams pagalmu, kas viņam labi saskatāms

no bumbierkoka lapu kalna apakšas, un dod ar dobju rie-

šanu mājniekiem ziņu, ja pagalmā taisās nākt iekšā kāds

svešinieks.
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Pakana vairs nava, — viņai nošāva vācu virsnieks, veca-

jam sētas sargam metaties aizstāvēt savu saimnieci, — un

klētiņa līdz ar lapotājiem ābeļu kalniem mums zudusi bez

miņas, — aiz viņas saslējušies meži un sili, un dunošais liel-

gabalu rūkoņas loks.

Tad no vēsajiem miglas kalniem izpeld mūsu istaba,

— ar veco lieveni, kam abās pusēs ceļas jasmīnu ceri, un lo-

giem, no kuriem vienu gandrīz aizsedz mātes sargātais ceri-

ņu krūms. Pa lieveņa nojumi un istabas jumtu maigi dū-

dodami staigā baloži, — balti, vialētzili un rožaini, —
vi-

ņiem atsaucas citas dūdojošas balsis no staltu jumtu puses,
— un dūdošana kļūst tik stipra, ka atgādina vecu apsūno-

jušu un apiņstīgām aizaugušu dzirnavu rūkšanu.

Baložu maigo rūkoņu pātrauc skarbs, klaudzošs troks-

nis, gaiss ievaidas no viņa sausās skaņas un baltu, rožainu

un violētu spārnu švīkstoņas, izbiedētiem putniem šaujoties

augšup, jo pie vāgūža durvīm, virs kurām mūra apmetuma

kaļķos ieveidots gada skaitlis ~1895.", stāv trīs pelēkzili ka-

reivju stāvi, turēdami rokās šautenes. — Vāgūža durvīs

melno trīs mazi, ložu izurbti caurumi, un pie durvīm ir sa-

limusi zemē mūsu māte, — asarām un nāves bāluma no-

plūdušu seju, izdzisušām acīm un uz muguras sasietām ro-

kām, kas mani mazu bija auklējušas un, laižot uz skolu vai

tāpat satiekoties uz pagalma tekas, nekad neaizmirsa no-

glaudīt.
Viss aizpeld miglā, — nav vairs ne māju, nedz mātes

atceres, — un tikai sirds dziļumos deg sāpju smeldze, nebei-

dzama kā mūžība un asinsnaids.

Tēvs asi ieklepojas un, raugoties ugunskura dūmos, ku-

ra dziritstīm un plēnēm skrien līdzi mūsu atmiņas, viņam ir

piesarkušas acis. Bet rokas, kas gul uz ceļiem, — veca saim-

nieka sarepējušas rokas — viņš cieši sažņaudzis dūres, un ie-

sirmās, garās tēva ūsas, man skatoties viņās caur plīvojošiem
liesmu galu asumiem, liekas kā draudoši tērauda asmeņi.

~Aci pret aci, zobu pret zobu, —
tā. dēls, stāv rakstīts

bībelē," viņš saka ar aizžņaugtu kaklu, un acīs, kas mirdz

ugunskura otrā pusē, gail smags naids, kam nav un nebūs

gala, tāpat, kā nav stājas gadu steigai un laika ritēšanai.

„Jā, tēvs," es klusi atbildu, tikko pavērdams lūpas, un

viņām līdzi runā manu asiņu balss. Vēl dedzinošāka kļūst
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krūtīs sāpju smeldze, un tagad es zinu, viņa ies līdzi visu

mana mūža dienu gājumam.
„Aci pret aci," tēvs caur zobiem atkārto, un viņa

pirksti no jauna savelkas dūrē, kā aptverdami šauteni.

„Jā," dveš mana mute, sākot raustīties sejai, bet cc sa-

ņemos un, pacēlis galvu, klausos tālā rūkoņā, kas nāk no

dienvidu puses, atvitņodama pāri Jelgavas namu jumtiem
un muklainajiem lecavas krastu siliem.

Viņa nāk no tās puses, kur palika mūsu mājas, un mā-

tes kaps.

Miglas lāņos, kas kāp virs plavas, viemulīgi žēli griež

grieze, un no sila priežu puses
tai atsaucas ūpja vaimanas.

Cauri drēgno miglas dūmaku kalniem, kas tiecas aizsniegt
koku galotnes, nespodrs vīd mēneša vaigs, bāldzeltens kā mi-

roņa seja.
Visu aizsedz miglas plūdi, — vezumus un sila priedes,

un beidzot pazūd arī mēness vaigs. Visa pasaule šķiet aiz-

peldam miglā, — pelēka viz šoseja, gabaliņu tālāk arī izgais-
dama miglas paisumā kā mūžības vārtos, un tikai mēs divi,

tēvs un es, sēdam pie dziestošā ugunskura, juzdamies bez-

gala vieni, un krūtīs mums gruzd sāpju smeldze un naida

svelme, dedzinādama sirdis ar neredzamu uguni.
Visu lapņēmuši miglas kalni un liekas, ka mēs ar tēvu

esam palikuši divi uz visas pasaules, un visa pārējā dzīvība

aizpeldējusi nebūtībā bez miņas.
Tad no miglas iznāk gurda ēna, un viņas gaita ir tik

smaga, it kā tai būtu klāt pielipusi kapa smilts. Viņa lēni

pienāk mums klāt. atnesdama sev līdzi ledaina aukstuma

dvašu un trūdu smaku, apsēžas pie nodzisušā ugunskura,

palsāka par viņa pelniem, — skatās mums sejās mirušām

acīm. un krūtīs tai sarkani kvēl trīs ložu izurbti cau-

rumi.

VII

Lopi nodoti krievu karaspēkam, saimes ļaudis atvadīju-
šies un aizklīduši kur kurais, un no visa, kas mums vēli ne-

sen bija, palikusi tikai mātes bībele, tēva medību bise un

māju atmiņas, kas neatstājās no mums Matīsa ielas istabiņā
un Rīgas ēvakuācijas nervozajā steigā.

Ar skubu ved projām aktis un darbnīcu mašīnas, ie-

stāžu mēbeles un citas kroņa mantas, un tumsā kā niknas
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acis glūn fabriku tukšo korpusu logu rindas. Tukši no ie-

mītniekiem kļuvuši veseli kvartāli, un cilvēki brauc projām

no pilsētas, kuras tuvumā kļuvusi samanāma kara dvaša.

Rīgas ielās gandrīz vairs neredz viņu parasto minēju.

Tagad te valda bēgļu drānu zemnieciskais pelēkums; sievie-

tēm ir galvās lakatiņi un lauku saulē nodeguši vaigi, un

zemniecisks smagums dveš arī no kareivju augumiem, kas

ietērpti haki krāsā. Gausi un neveikli mīda ielu bruģi zā-

bakotās un pastalotās kājas, kas radušas iet pakal arklam

vai izkapts šņākšanai briedušā rudzu laukā, un tagad nevar

aprast ar ielu akmeņu viltīgo glumumu. — Tikai trotuāru

asfalts, pusatkusis saules svelmē, vietām uz mirkli atgādina
lauku ļaudīm viņu pamestos tīrumus un rasotās pļavas, pats
tūliņ aizdzīdams ar savu smirdošo dvašu projām bijušā at-

ceri.

Bez mērķa un steigas klīst Kurzemes un Zemgales lauku

vīri un jaunekli pa Rīgas ielām, un viņu zilajās acīs, kas vēl

glabā lauku zelta tin pļavu smaršas atmiņu, ir sagulušas
bēdas.

Bēdas, kas māc ļaudis, kuriem vairs nav dzimtenes.

Viņi iet nesteigdamies, jo dzimteni zaudējušiem, tāpat kā

mirušiem, nav kur steigties, — vienus gaida svešums, otrus

kapu smiltis.

Mēs klīstam šiem svešajiem Rīgas ielu minējiem līdz, un

kopā ar viņiem mēdzam bieži aizstaigāt līdz Daugavmalai,
lai stundām skatītos pāri duļķainajiem upes ūdeņiem, kaut

gan otrā krastā aizsedz debesmalu tādi pat mūru milzeņi, kā

tie, kas saslējuši savas rindas mums aiz muguras, Daugavas
labaiā krastā. Mēs skatāmies Torņkalna namos, Āgenskal-
na dārzos, un mums liekas, ka vējš, nākdams pāri upei no

Kurzemes puses, nes sev līdz Zemgales druvu žūžu un Liel-

upes līču pļavu sveicienus.

Mēs skatāmies uz dzimtenes pusi tik ilgi, līdz debesis

sāk degt saulrieta ugunīs, un sarkani liesmo Daugavas labā

krasta namu logi. Tad mēs lēni ejam prom un, iegriezda-
mies Vecrīgas šaurajās ielās, vēl apstājamies, lai vēl reizi

pamestu skatu uz to pusi, kur mūsu dzimtene deg saulrieta

un kara ugunīs.
Mēs ejam atpakaļ, cauri liepotu bulvāru lokam. Priek-

šā un aiz mums dimd pelēku gājēju soli, kurus padarījusi

smagus bēdu nasta un zudušās Zemgales auglīgā māla at-
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cere. Un gājēju acis meklēdamas vēro ielas, pēta pretim-

nācēju sejas un mēmi vaicā ceļu, kas vestu uz dzimteni at-

pakaļ.
Tērbatas un Dzirnavu ielu stūrī sadrūzmējies laužu

pulciņš, vērodams nama sienai uzlipinātu iesarkanu uzsau-

kuma lapu, un steidzīgāka kļūst pelēko gājēju gaita, nesda-

ma pulciņam klāt jaunus, bez mājām un zemes palikušus
zemnieku augumus.

Laužu pulks aug arvien lielāks, jau aizpildīdams ielu

krustojumu un tā turpinājumus, un pelēko augumu mežam

skrien cauri savāda šalka., likdama iegailēties acīm un aiz-

degties sirdīm, kā aizdedzina skanīgus priežu stumbrus sausa

sila ugunsgrēks.

„Pulcējaties zem latviešu karogiem!"
Šalka kļūst skala un dimdoša un skrien uz četrām de-

besu pusēm, kā trauksmes zvana zvanīšana, nakts melnumā.

Viņa atdzīvina pagurušos, apskaidro bēdu nomāktās sejas,
kuras ārdējusi Kurzemes lauku vēji, un liek blāzmot pilsē-

tas strādnieku jaunekļu vaigiem, kas zem acīm un deniņos
vēl glabā ogļu putekļu šņīpas, kā evakuēto fabriku atstāto

piemiņu.
Pilsētas ielu stūros deg uzsaukumi, mezdami tautā ai-

cinājumu uz tautas karu, un viņu liesmainās balsis kliedz no

namu sienām:

„Pēc 700 gadiem no jauna veidojas tautas liktenis. Ta-

gad, vai nekad!"

Aicinājumu balsis laužas dvēselēs, klauvē pie sirdīm,

un viņu radītā atbalss pelēkajos zemnieku plūdos atgādina
jūras bango juma dirndēšanu.

„Jūs, vidzemnieki un latgalieši, kas druvās vēl izkapti

cilājat, un jūs, kurzemnieki, kam arkli jau atstāti rūsē tēvu

tīrumos, — apmaināt izkaptis un arklus pret kareivju zo-

benu! Jo vairāk mēs esam zaudējuši, jo vairāk mums jā-

atgūst!"

„Latvju dēli, atsaucaties, — dzimtene jūs sauc! Jūs, kas

minat bēgļu tekas, — apstājaties, — dzimtene jūs sauc!"

Atbalss bangošana cel kājās veco naidu, kas mantots no

sentēvu paaudzēm, un modina cīņas alku, kas gruzdējusi
zem gadsimtu pelniem.

Tā gruzd zemdegu uguns kūdras laukos, lēni sadedzi-

nādama saknes purva priedēm un purva bērziem, līdz aiz-
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sniegta sila mala, liesmas atkal šaujas augšup, un krākdams

lēc gar koku stumbriem un auļo pa viņu zariem meža uguns-

grēks.
„Dzimtene sauc," tēvs klusi, saka, beidzis lasīt nama

sienai uzlīmēto uzsaukuma lapu, virs kuras mirdz logu

ugunis.
Mēs ejam mājup, un šovakar es dzirdu tēva solos agrā-

ko vingro un cieto dirndēšanu, ko bija nomācis bēdu sma-

gums un atstāto druvu zemes svars.

«Dzimtene sauc," viņš atkārto, pacēlis galvu un dego-
šām acīm vērodams Piena ceļu, pa kuru aizstaigā mūžībā

dzīvajo ilgas un mirušo dvēseles.

Tēva acis baisi kvēlo zem kuplajām uzacīm, kurās jau
sabirusi sirmuma sarma, bet seja tam cieta un gaita atkal

vingra, kā sendienās.

„Ar karu mums atņem mājas, un karā mēs tās atgū-
sim atpakaļ," viņš saka, un es manu, ka šovakar tam radies

cerības atbalsts un kļuvusi vieglāka sirds. „Tā, dēls, tak

bija tur sacīts par pazaudētā atgūšanu, vai nē?" Viņš noprasa,
ielas krēslībā pagriezdams pret mani seju, kurā liesmo re-

dzokļu ugunis.

~Jo vairāk mēs esam zaudējuši, jo vairāk mums jāat-

gūst," es klusi atkārtoju uzsaukumu vārdus, kas vēl arvienu

deg man dvēselē.

Cieti un vingri atkal dun tēva soli uz trotuāra, un klau-

soties viņu ritmiskajā dimdēšanā, es jūtu, ka manas asins

ķēdes sāk skanēt tēva solu dunoņai līdzi.

Ar asiņu zvaniem sāk sasaukties naida balsis, nākdamas

augšup no sirds dziļumiem, kur nerimstas sāpju smeldze.

„Aci pret aci," saka naida balss, atkārtodama bez stājas,
un asins ķēdes, riņķodamas dzīslās, skan ritmiskajai tēva

solu dimdēšanai līdz:

Brīvprātīgo pieņemšanas birojā mani sākumā grib no-

raidīt, jo zēniem, kas vēl skolas gados, esot vajadzīga vecā-

ku atļauja. Tad man aiz muguras skarbi nodārd tēva balss,
sacīdama, ka dēls ar viņa ziņu nācis šurpu, un rakstvedis

pieraksta manu vārdu.

Tagad nāk tēva kārta.



39

Rakstvedis pētošām acīm apskata viņa grumbaino, kals-

no seju, iesirmās ūsas, skatiem kavēdamies pie tēva galvas,
kas nesen bija vēl gandrīz melna, bet tagad atgādina ievzie-

du baltumu, un tad īsi nosaka:

„Jūs, tēvoc, esat par vecu. Nākošais!"

Tēvam saspurojas garās ūsas, noraustas vaigs un, atbīdī-

jis sānis jaunu puisi, kas gribējis steigties tam garām, uz-

sviež uz galda savu nodriskāto karaklausības apliecību:

~Nerunā muļķības, skrīvērjaunskungs, daudz tādu vīru,

kā tu, esmu savā laikā licis zem šautenes. Apskati papriek-
šu manus papīrus, un tad sāc runāt, vai labāki padod kādam

citam, kam par kara lietām lielāka saprašana."

Rakstvedis pietvīkst un ceļas kājās, taisīdamies rāties,
bet vārdi apstājas uz lūpām, redzot, cik bāla un draudoša

kļuvusi tēva seja. Viņš aiziet pie virsnieka, kas novieto-

jies aiz atsevišķa galda, patālākā pieņemšanas telpu kaktā,

un sāk tam kaut ko stāstīt, aizvainoti raustīdams plecus un

pārnesdams ar galvu uz mūsu pusi.

Virsnieks nāk mums klāt, un tēva kalsnais augums iz-

stiepjas taisns, kā vaļā laista atspere.
Virsnieks smīnēdams paņem rokās saplīsušo tēva aplie-

cību, sāk viņu apskatīt, un tad tam izgaist no sejas smīns.

„Keksholmas pulka seržants, — — — septiņpadsmit

godalgas par šaušanu —-— — gvardijas korpusa koman-

diera pateicība — piecpadsmit gadi virsdienesta — —-

„Pierakstīt," leitnants īsi nosaka, nomesdams rakstve-

dim priekšā tēva papīrus. „Sešdesmit gadi priekš virsdiene-

sta seržanta vēl nav tik liels vecums, ka tieši gadu dēl tam

nevarētu atkal dot rokā šauteni."

Tēvam atplaukst vaigi, un leitnants promiedams vēl

piemetina:
..Kadra mums tikpat kā nav, visi vēl zaļi lauku un fab-

riku zēni, un, sākoties apmācībām, būs zelta vērts ikkatrs

vecs karavīrs."

Mēs ejam prom, laisdami acis pār brīvprātīgo rindām,

un tām nav saskatāms gals.
Tur ir pusaudži, kas pavasarī vēl sēdējuši uz skolas so-

la. Viņu acīs dzirkstī pārgalvība un plūkšanās prieks. Tie,

droši vien, atnākuši bez tēva un mātes ziņas, un nezin, ka

biroja darbinieki tos dzīs mājās.
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Skalas zēniem blakus stāv pusmūža vīri, platiem ple-
ciem un pelēku svārku segtām mugurām, kas kļuvušas jau
mazliet līkas, gadu no gada liecoties pār arkla balstu, un

liekot iskaptij šņākt labības laukā. Viņu vaibstus rūdījusi
lauku saule, nopūtuši visu debesmalu vēji, staigādami pa

Kurzemes klajumiem. Prieka mirdzums šo vīru acīs nav sa-

skatāms, toties cieša apņemšanās un griba, kas tikpat cieta,

kā viņu platās, tulznu vīlēm piešvīkotās plaukstas, un tēvs,

uzmesdams viņiem kareivju pazinēja skatu, apmierināts pa-

loka galvu, pie sevis norūkdams, ka labi lauku darba strād-

nieki nepaliekot kaunā arī pēc tam, kad sētuves vietā tiem

uzkārtas plecos patronu somas un iedota kaujas šautene.

Daudzi brīvprātīgie nākuši no strādnieku kvartāliem,

kur tagad valda baigs klusums, jo Rīgas fabriku mašīnas iz-

vazātas pa visiem Krievijas dzelzceļiem, varenie korpusi pa-

likuši tukši, bez monotonās ratu dirnēšanas un spoļu dūk-

šanas, un strādniekiem līdz ar darbu zudusi arī maize. —

Gados vecākie pa lielai daļai devušies ar sievām un bērniem

līdzi savu fabriku mašīnām, cerēdami, ka kādā pasaules ma-

lā tās atkal sāks dunēt no jauna, bet jaunatne, kas dzimusi

un augusi Rīgā, ir tā pieradusi pie savas pilsētas gaisa, ka

bez tā viņai jānonīkst. — Viņa cer atsviest vācus no Rīgas,
aiztriekt tos atpakaļ ar savu trakulīgo jaunības sparu, un

cer, ka pēc tam dzīve atkal ritēs savu agrāko mierīgo ritēša-

nu. Viņu bālajās spītīgajās sejās, kas nepazīst lauku saules

svelmi, vēl samanāmi ādā iezīdušies akmeņogļu putekli, kuri

nebaidās no ziepēm, un vienā otrā redzamas baltas rētas,

sevišķi fēniksiešiem, kam lielas mutes, cietas dūres, un nazis

kabatā vienmēr pa grābienam. Viņi pieraduši strādāt kā

zvēri savas sešas dienas nedēlā, lai sestdienas vakarā iztra-

kotos priekšpilsētas ballītēs, dzertu, kautos un glāstītu saivas

skuķes, svētdien izgulētu un salāpītu paģiras, un pirmdien
atkal stātos uz sešām darba dienām pie savām virpotavām,
mašīnu ratiem un rūcošiem zobriteņiem. — Ejot uz darbu

vai krogu un nākot mājup, viņi paraduši negriezt pretim-

nācējiem ceļu, un, droši vien, nedarīs to arī tad, ja saskrie-

sies ar pretimnācēju kaujas laukā.

Aiz fēniksiešiem un Baltijas vagonu fabrikas strādnie-

kiem, kas tāpat turas no lauciniekiem savrūp, atkal redz

pelēkus kurzemnieku vīrus un zemgaliešu zēnu augumus, un

vienam otram lauku puisim pie zābakiem vēl turas pielipis
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māls, (kas atnests bēgļu gaitās līdzi, un neatstājas no zābaku

valkātāja kā zudušās dzimtenes pēdējā piemiņa.
Laucinieku rindās neredz nicīgu smīnu un izaicinošu

seju, nedzird priekšpilsētu žargonā vestu valodu, un no paš-
austajām vīru un jaunekļu drēbēm nāk atstāto druvu dvaša.

Viņi gaida savu kārtu pacietīgi un klusi, nekurn un netrok-

šņo, un savāds dziļš miers redzams tiem vaibstos un skatos,

kas, vērodami Rīgas namu jumtus un debesu zilgmi virs

tiem, nebeidz griezties atkal un atkal uz to pusi, kur viņu
dzimtene deg kara ugunīs.

Bēgļu ļaudis tagad atraduši sev ceļu, kas vedīs viņus uz

dzimteni atpakaļ. Šis ceļš ved cauri kauju laukiem un

daudzi neizstaigās viņu līdz galam, palikdami ceļmalā un

tikai iztālīm sajutuši savas Kurzemes mežu šalku un Zem-

gales puķaino pļavu smaršu, bet cita ceļa nava, un kad tas

būs nostaigāts, dzīvajos palikušie atkal varēs mierīgi art sa-

vus laukus, klausoties, kā vīteņo gaisā arāju draugi cīruli,

un kā birstalās rubeņi rūc.

Cauri kaujlaukiem un asiņu paltīm iet vienīgais ceļš, kas

ved uz zudušo dzimteni atpakaļ. Un bez mājām un zemes

palikušie zemnieku vīri un jaunekli taisās sākt staigāt šo

ceļu, un Kurzemes kalpu jaunekli un vīri iet viņiem līdzi,
kaut gan tiem nav ne māju, nedz zemes, jo viņu tēvi grūta

mūža galā iemantojuši tikai tās sešas pēdas, ko dzimtene ne-

liedz nevienam.

Kurzeme ir šo kalpu jauno dienu un pirmo sapņu ze-

me, un viņu kājas pazītu lielākajā nakts melnumā viņas mā-

lus, tos sajuzdamās zem sevis pēc visu pasaules malu pār-
staigāšanas. Viņi tic un zina, ka nekur citur nav tik gaiša
un silta saule, kā tā, kas lēc virs sēļu siliem un nogrimst jūrā
aiz miglainajiem kuršu klajumiem. Zem šīs saules aiztecē-

juši viņu mūža gadi, un atmiņas kā neredzamas ķēdes ir

piekalušas viņus pie jauno dienu zemes un velk pie tās at-

pakaļ, — cauri kauju laukiem, asins paltīm un lielgabalu
balsīm, kas gaidīdams jaunus karotājus, sasaucas pie Slo-

kas, pie Lielupes un lecavas krastu silos.

Mēs vērojam, iedami gar brīvprātīgo rindām šīs dažādās

sejas, un tomēr viņās samanāms kaut kas tāds, kas it kā

stāsta un mēmi runā, ka te sastājusies liela radu saime, sa-

stājis brāļu pulks.
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Aicinājums uz kauju ir sacēlis tautu kājās, tagad sāksies

tautas karš. — Aicinājumam atsaukušās viņas asiņu balsis,

un. sasaukdamās lielajā saskaņā, tās radījušas atbalsi arī

tautas kareivju sejās, palielinādamas un atsvaidzinādamas

to ārējo līdzību, kas saskatāma tādu cilvēku vaibstos, kam

kopēja valoda un kopēja dzimtene.

VIII

Mēs ejam uz Daugavmalu, lai kāptu Mīlgrāvja kuģīšos,
kas šodien mūs aizvizinās uz apmācības vietu, un Rīga nāk

salkdama un dunēdama mums līdz.

Apkārt kolonnai, kas vēl tērpta privātdrēbēs, skalojas

izvadītāju plūdi, viļņojošs augumu un blāzmotu seju mežs.

virs kura plīvo lakatiņi, lido mums mesti ziedi un kā rožaini

putni dreb gaisā celtu roku sveicieni.

No trotuāriem skrien mums klāt meitenes un jaunas
sievas, mirdzošām acīm un puķu pilnām rokām, rotā mūs

rozēm un sarkanām neļķēm, un asteru vaiņagiem. Viņas

mauc mums tos galvā, sprauž sarkanus un baltus ziedus

svārku atlokos, aiz cepuru siksnām un platmaļu lentām, un

no puķēm birst mums sejās vēsās ūdens lāses un rotātāju
raudātās asaras.

Viņas raud un smaida, skriedamas mūsējo rindām līdz.

un censdamies savām kurpītēm uztvert gājiena solu aijājošo
ritmu, kas drebina ielu bruģi ar savu vingro un cieto dim-

dēšanu.

Ja viņu dvēseles būtu puķes, šodien tās drebētu mums

pie krūtīm, šūpotos virs galvām un skrietu kuģīšu gaitai
līdz.

Trotuāru malās stāv vecas māmiņas, spieķīšiem rokās,

un sirmi vīri. un arī viņi cenšas smaidīt caur asarām.

Gājiena solu dunoņai tie dzird cauri dēlu solus, kurus

prot atšķirt no simtiem citu tēva un mātes auss; citi nākuši

izvadīt savus mazdēlus, kurus diezin vai vairs redzēs (pavadī-

tāju acs. Viņi valdas, kaunēdamies svešiem rādīt savas sā-

pes, bet asaras tiem tomēr līst pār vaigiem un slapji sarau-

dāti ir daudzi vecu roku turēti mutautiņi.

Vietām redz ielas malā bālas sievas. Viņas tura rokās

mazus bērnus, kas brīnumpilnām, platām acīm vēro ziediem

un vaiņagiem pusaizsegtās gājiena rindas, sekodami mātes
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skatiem un arī censdamies saskatīt tēvus, kurus sauc no savē-

jiem projām tautas karš.

Man blakus maršē Pētersons, niknām ūsām un tumšu,

fabrikas sienās nomelnojušu seju. Nepalēninādams solu rit-

mu, viņš izķer trotuāra malā stāvošai sievai savu puisīti no

rokām, uzcel uz pleca un klusēdams iet mums līdz, nesdams

dēlu, kas apķēries kājām ap tēva kaklu, rēc no prieka un

turas abām rociņām ieķēries Pētersona milzīgajās ūsās, kuras

atgādina nosūbējušus durkļu asmeņus.

Mēs ejam gar Rīgas pili, kuras dārza mūriem liecas pā-

ri kuplo zaru lapotais zaļums, un priekšējās gājiena rindas

izskatās kā līgojoši puķu vilni, kas šūpojas rakstā līdzi mūsu

solu dūņai un vecās kara dziesmas meldijai.

Pašai pirmajai rindai blakus solo tēvs, vingri nesdams

savu kalsno augumu un cieti sperdams kājas uz dimdoša-

jiem bruģa akmeņiem. Šad un tad viņš tāpat maršēdams

apcērtas apkārt, laiž bargu skatu pār mūsu rindām, un nik-

nā seržanta balsī, kurai jau piesities aizsmakums, kliedz no

jauna:

~Viens divi, viens divi, viens div'!"

Viņa acis tik draudošas un balss tam tik skarba, ka ka-

reivju rotātajām dziest smaidi sejās un apraujas gaita, acīm

sastopoties ar tēva skatienu. Līdz pašam pils mūrim viņš

aizmaršējis nepušķots, un tikai pie mūra stūra kāda meitene

ģimnāzistes svārciņos tam pieskrien no muguras klātu un

uzmet galvā ozollapu vaiņagu. Tas apņem tēva drūmo pieri
kā zaļš meža ķēniņa kronis, un, skuķei iebēgot pavadītāju

jūklī atpakaļ, es redzu, ka uz mirkli sagurst tēva pleci, un

uz krūtīm noliecas galva, kārdama lejup ozollapu vaiņagu.

Viņš ir atcerējies zāļu vakarus mūsu sētā, kad saime nā-

ca līgodama kronēt viņu un māti zaļiem Jāņu zāļu vaiņa-

giem.
Tad viņš nopurina savu vecā kareivja galvu, ko tagad

apņēmis varoņkoka lapu loks, saslienas taisns un vingrs, aiz-

dzīdams projām bijušā atceri, un atkal kļūdams instruk-

tors no galvas līdz kājām, kā sendienās, vingri maršē kolon-

nas pirmajai rindai blakus, sirms, bet gadu un bēdu nastas

nesaliekts, un komandē skalā, nikni rēcošā balsī, kā gadiem

ilgi radis komandēt mācības laukumu klajos un sava pulka
kazarmu pagalmos:
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„Labo plecu uz priekšu, — marš! Taisni! Viens divi,

viens divi, viens div'!"

Daugavmalā tēvs aptura mūsu kolonnu, un ļauj stāvēt

brīvi, jo vēl nav pienākuši pie krasta mūsu kuģīši. Rindas

pajūk, jo ap nākamajiem strēlniekiem sabrūk pavadītāju
mudžeklis ar jaunām puķēm, vēl neatdotiem sveicieniem,

mīļiem vārdiem un uzvaras vēlējumiem.
Tad es jūtu maigu pieskārienu pie pleca, griežos ap-

kārt, acis man sastopas ar mirdzošām meitenes acīm, un

Mirdza apvij man rokas ap kaklu, aizmirsusi pavadītāju ba-

ru un draudzeņu klātbūtni.

Viņa skūpsta man lūpas un vaigus, kas paliek mikli no

manas meitenes raudātām asarām, raud un smaida, un ie-

sprauž svārku atlokā mirtes zaru, no kura nāk skumju smar-

ša un iesitas sejā savāds, sirdi un galvu mulsinošs aromāts.

„Šis zariņš ir no manas mirtes," Mirdza tikko sadzirdā-

mi saka, un apjukusi pieglauž galvu man pie krūtīm, dre-

bošām lūpām vāri glāstīdama sīkās zariņa lapas, kas tagad
zaļo virs manas sirds.

Viņa skatās manī asarainām un reizē smaidošām acīm,

un viņas sirds balss runā, lūpām klusējot, un nedzirdāmi

saka, ka līdz ar zaļā zariņa skumjo smaršu man ies līdzi

meitenes pirmā mīla, un dāvādama savu mirti, viņa atdod

tai līdzi savu dvēseli.

Man sirds sažņaudzas saldās sāpēs, kā jūtot lielas lai-

mes tuvumu, un reizē baiļojoties viņu pazaudēt. Es sāku

skūpstīt meitenes pirkstiņus, kas staigā man pa seju, maigi

paijādami vaigus, — silti, dreboši un rožaini, — glāstu lū-

pām viņas acis, kurās blāzmo sāpju smaids, bet skropstās
mirdz asaras, un mana mute velti grib runāt mīlas vārdus,

kuru pārpilna kļuvusi nabaga zēna sirds.

Mežonīgs biklums un kautrības pašlepnums liek mēlei

klusēt, aizžņaudz kaklu un stindzina rīkles muskuļus. Tikai

ievaimanājoties jau pienākošo tvaikonīšu svilpēm un gaisā
nodārdot tēva komandai, kas liek mums atkal stāties rindās,

es paspēju izdabūt pār lūpām senseno banālo zvērastu, ko

miljoni jau teikuši, un miljoni runās vēl:

„Es mīlēšu tevi līdz mūža galam."
„Gaidīšu tevi pārnākam," — —

—" dveš meitenes dre-

bošā mute, pēdējo reizi pieskārdamās manējai, un tad mūs

atrauj vienu no otra sakustējies cilvēku mežs, atšķir pavadī-
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tāju bangas, plūsdamas atpakaļ, brīvprātīgiem atkal slēdzo-

ties rindās.

Atkal skan komanda, un ostmalas bruģis no jauna sāk

dunēt zem rakstā celtām tūkstots kājām. Un tad bruģa vie-

tā jau dimd zem mums tvaikonīšu uzvelkamie tiltiņi. Mēs

apstājamies uz klāja un stāvam nekustēdamies. Toties iz-

vadītāju bangas atvilņo līdz īpašai krastmalai, un tālākās

rindas, neatlaidīgi traukdamās uz priekšu, draud iesviest

Daugavā tos palicējus, kas stāv viņai vistuvāk, turēdamies

ūdens malā.

Cilvēku bangojumā pazudusi manas meitenes saraudātā

sejiņa, atsevišķus vaibstus vairs nevar saskatīt, — redz tikai

tūkstošiem acu, mutautiņu plīvo gaisā, kā baltu baložu

pulks, un dzird vilnu balsīm līdzīgu šalkšanu. Un tad izva-

dītāju plūdiem skrien pāri savāda vēja pūsma, raudama

nost cepures, un krastmalā palicējiem galvas top kailas, tā-

pat kā mums.

Stāvēdami uz tvaikonīšu klājiem un pamazām attālinā-

damies no krasta, starp kuru un mums arvien plašāki ple-
šas sakultie Daugavas ūdeņi, mēs dziedam „Dievs, svētī Lat-

viju", un Daugavas krasti, kurus apstājuši laužu bari, dzied

mums līdzi.

Dziesma šalc un skan, un balss, atsisdamās mūros un

torņos, steidzas mums pakal, viļņo virs ūdeņiem, dreb gaisā
un skrien mums līdz.

Skrien līdz ar pavadītāju cerībām, mīļo sveicieniem un

tuvo un tālo ilgām.
Citi tic, ka mēs atrausim vaļā vārtus uz dzimteni tiem,

kam tā zuda, un citi atkal sagaida, ka mūsu pārstaigātos kau

ju laukos sāks ataust rīta blāzma, kurai jānāk pēc tautas lik-

teņnakts.

IX

Ir septembris, un vējš, dzenādams pa gaisiem zemu

klejojošus lietus padebešus, krata pielijušo priežu galotnes,
rauj bērziem nost viņu gurdo lapu zeltu un purina jau kai-

los ošu zarus, kas vēl nesen dega rudenīgi sarkanās ugunīs.
Par mitekli mums ierādīts vecs koku zāģētavas korpuss,

kuru sienās reiz dūkušas mašīnu siksnas un kviekuši tvaika

zāģi, griezdami plankās un dēlos egļu un priežu augumus.
Evakuēto gateru vietā tagad te mitinās mūsu bataljons, mi-
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tinas jau sesto nedēlu un gaida, kad atnāks viņa pirmās
kaujas laiks.

Mums trūkst mēteļu, nav zābaku, ko brist mācību lau-

kumu dubļus, un daudzi jau staigā basām kājām, noplēsuši
līdz šņorcaurumiem savus apāvus, kas tiem bijuši kājās,
karā aizejot no laba prāta.

Nakšu dzestrums mums neļauj izģērbties, jo jāguļ uz

kailiem lāvu dēliem, kam pārkaisīti pāri pussaberzti salmi,

un reti kādam ir līdzi mātes vai līgavas dots sedzamais dē-

los. Rudens aukstums spiežas pa izsistajām logu rūtīm līdz

ar nakts melnumu un miklo miglas dvašu, un nāk iekšā pa

sienu lūkām, kurām reiz joņojušas cauri gateru mašīnu siks-

na*,
drebinādamas korpusa sienas ar savu dzenriteņu vareno

dirnēšanu.

Mums nav šauteņu, un ar tām pāris desmit, kas pagai-
dām iedotas, mēs mācāmies rīkoties pēc kārtas, astēs stāvē-

dami. Zobgali jau ņirgājas, ka astēs vajadzēšot stāvēt arī

kaujas laukā un gaidīt, kad pienāks rinda stāties kāda kritu-

šā vietā un ņemt savā ziņā viņa šauteni.

Instruktori, starp kuriem ir daži Rullu kalna kaujas
dalībnieki, rāj zobgaļus un liek tiem par sodu stāvēt pāris
stundas zem mieta, jo nav šauteņu ari šim nolūkam. Bet ari

viņiem pašiem ir drūmas sejas un, liekas, arī viņi vairs lāgā
netic saviem apgalvojumiem, ka ieročus mums izdos rīt, vai

vēlākais parīt: šos galvojumus mēs dzirdam jau vairākas

nedēļas. —

Tēvs ticis musu rotas virsseržanta amatā, un tikai retu-

mis man gadās ar viņu tikties divātā.

Parasti tas notiek vēlā nakts stundā, kad rotas telpās

jau visur dzird gulētāju krākšanu. Tad es klusi pieceļos no

savas lāvas, aizžogos līdz tēva istabiņas durvīm, kas atrodas

mūsu barakas ziemeļu galā, un, aizturēdams elpu klausos,
vai tēvs aizmidzis, vai nē.

Ja viņš ir nomodā, tas pazīst bez vaicāšanas manu kāju
solus un ar klusu ieklepošanos dod zīmi, ka varu ienākt.

Tad es iežogos iekšā, censdamies nečīkstināt durvis, un ap-

sēžos uz tēva lāvas malas, — cisu vietā tam ir siena maiss,

no kura nāk vītušu stiebru un nopļautu puķu elpa — an

dzirdu turpat blakus tēva smago vienādo elpošanu, ko brī-

žiem pārtrauc klusas nopūtas, jo naktīs viņam mēdz uznākt

kaulu sāpes.
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Es sēdu tāpat tumsā uz tēva cisu malas» uu reti kad mēs

pārmijam pa vārdam, saprasdamies bez runāšanas un jutsda-
mies rotas virsseržanta istabiņā nošķirti no visas pasaules.
Tēvs vairs nava bargais feldfebels, vingru gaitu, dārdošu bal-

si un niknu seju, no kuras pa gabalu mūk paši trakgalvīgā-
kie bataljonai pašpuikas, bet vecs Zemgales saimnieks, kas

atpūšas savās cisās no dienas gaitu grūtuma. — Es pats jūtos
kā sendienās, kad tēvs, jādams siltos vararas vakaros uz Pla-

tones pļavām pieguļā, ņēma mani līdz. — Kad rasā man sā-

ka salt kājas, un no upes mutuļodami vēlās um klīda augšup
balti miglas kalni, es ielīdu tēvam padusē zem svārkiem,

kur mani sildīja viņa ķermeņa siltums uu drīzi pārņēma

miegs. Man bija tik labi zem tēva svārkiem, ka modos tikai

viņa purināts, kad bija pienācis laiks jāt mājās.
Es neesmu vairs mazs puisītis, bet kareivis, kaut arī

man tikai nepilni septiņpadsmit gadi. Mums abiem vairs

nav dzimtenes, un mēs nevaram rīta ausmā jāt mājās, kā cit-

kārt no Platones pļavām, zirgiem žvadzinot pinekļu dzelžus

un cenšoties vēl mājūpcelā nokampt pa mutei treknā atāla.

Un tomēr, ir tik labi tā sēdēt nakts melnumā, dzirdēt

tēva elpošanu un smagas, vaidiem līdzīgās vecā vīra nopū-

tas, un apzināties, ka vēl es neesmu palicis gluži viens, un

vēl ir kāda vieta, kur varu justies gandrīz kā mājās, — kaut

arī šī vieta ir tikai izbijis zāģētavas naktssarga kambaris, kas

tagad kļuvis par mūsu rotas virsseržanta istabiņu.
Tad es pieceļos, saku tēvam ar labu nakti, un dažreiz

tie ir vienīgie vārdi, ko mēs pārmijam, satikušies viņa ista-

biņas tumsā, kad rotas kareivjus un instruktorus jau apņē-

mis dziļš miegs. Klusi, kā nācis, es aizlavos atpakaļ savā lā-

vā, atnesdams sev līdzi tēva tuvuma dvašu, un apmierināt-
noliekas gulēt, ātri krisdams miegā no kura mani uzmodina

dežuranta balss, likdama celties, un dēlu čīkstēšana virs gal-
vas, jo mūsu lāvas celtas divos stāvos, un augšā gulētājiem
nākas rāpties savās cisās pa priežu stabiem, kas aizsniedz pa-
šus griestus un palīdz turēt lielo dalu no šīs gulēšanas
ierīces.

Tad no savas virsseržanta istabiņas ienāk rotas telpās
tēvs uz rīta apskati, atkal vingrs un bargs, un viņa urbjošās
acis tik pat skarbi un vienaldzīgi slīd pāri manai sejai, kā

visām pārējām, un es manu, ka mani taisās pārņemt tas pafte
puiciskais biklums, ko jūt citi rotas strēlnieki im visi batal-
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jona kareivji šī vīra tuvumā, kam sirma galva, bet dārdoša

balss, ass acu skats un jauneklīgi jauna gaita, un balvas, ko

tas guvis, divdesmit gadus dienēdams.

Tad Bākās apmācības, — pagalmā, ja spīd saule, un tur-

pat zāģētavas telpās, ja līst lietus un atkal iestājies slapj-

draņķis. Mācībām, kuras vijas ar pārtraukuma brīžiem at-

kal seko vēsi novakari ar miglotu nakts dvašu, un tad mūsu

baraku pamazām pārņem miegs.
Daži vēl lūko turēties tam pretim ar karšu palīdzību,

slēpdamies no dežuranta acīm lāvu augšstāvu salmos, un citi

atkal stāsta anekdotes, kurā galveno lomu spēlē sievietes.

Un vēl citu klusās valodas maldas pa pielijušiem mežiem,
dumbrainiem purvu klajumiem un kāpu priedēm, minēda-

mas, kur mēs izkarosim savu pirmo kauju, — pie Misas, Tī-

relpurvā vai aiz Lielupes. Viņi prāto un zīlē, kā mums veik-

sies, jo lielais vairums pazīst ugunscīņu un tuvcīņas apstā-
kļus tikai no paziņu-kareivju nostāstiem un kara korespon-

dentu tēlojumiem. Starp instruktoriem daži gan bijuši kau-

jas ugunīs, un pāris pat piedalījušies Jelgavas aizstāvēšanā,

bet viņu uzšuves, rezervistu mierīgums un jau solīdie mūža

gadi vēl liedz tiem ciešāki saaugt ar strēlniekiem, kas gan-

drīz visi jaunekli un zaļi zēni, pilni puiciska skaļuma un

visādu pārgalvību.
Mēs vēl arvien jūtamies kā skolas zēni vai fabriku mā-

cekli, jo lielākā dala atnākusi šurpu tieši no klasēm, darb-

nīcām, vai puspuiša gaitām, kuru sākumā nevis arājs valda

arklu, bet arkls arāju. Tagad instruktori mums māca šau-

šanas un duršanas mākslu pasniedz ķēdes mācību un iekal

pārrindošanās variācijas un militāro sveicināšanu, un mēs kā

netiekam, tā netiekam ārā no skolas atmosfairas un mā-

cekļu istabu gaisa, un instruktori ar viņu cienīgo gaitu un

pašapzinīgo valodu mums liekas kā skolotāji vai amata mei-

stari, kam acīs skatoties saplok drosme, bet aiz muguras tū-

liņ atkal nāk prātā nebēdnības un tīksminoša alka izjokot.
Vecāko gada gājumu strēlnieki, kuru ir mūsu rotā visai

maz, arī turas no zēniem mazliet savrūp, nevarēdami aprast

ar viņu šaudīgo bravūru, kas lāgā negrib griezt nevienam

ceļu, vienīgi tēvu un virsniekus atskaitot. Šie pavecākie vīri,
kurus aizrāvis jaunekļiem līdzi sajūsmas vējš, apmācības
stundās cenšas darīt visu, lai tiktu par labiem kareivjiem,
bet vaļas brīžos ir padrūmi un klusi, jo tiem neiziet no prā-
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Xv bērnu galviņas, un viņus māc domas par sievām, kas .pali-
kušas Rīgā, vai maldas pa svešu laužu novadiem, ik diena»

ļaudamas vaļu asarām un tikai ar impulsīvo sievietes pie-
ķeršanos jaukām idejām un domām uzturēdamas dzīvu sevī

ticību, ka strēlnieki vēl šoruden aizdzīs vācus projām no Rī-

gas pievārtes, iztrieks arī no Kurzemes, un bēgļu gaitās aiz-

kilīdušo sievu vīri tad liks šautenes kaktā, ies meklēt savus

piederīgos un vedīs viņus atpakaļ uz dzimteni.

No šo vecāko strēlnieku vidus izraudzīti mūsu nodalu

priekšnieki un posmu vecākie, jo īsto instruktoru, kas nēsā

kaprāļu vai seržantu uzšuves, tikko pietiek vada komandie-

ru vai rotu virsseržantu amatu atvietošanai. Kaprāļu un diž-

kareivju vietas pagadām izpilda vienkārši brīvprātīgie, ku-

ru zināšanas kara mākslā nav neko daudz lielākas par mūsē-

jām. Tēvs vakaros raujas ar viņiem veselām stundām pa sa-

vu virsseržanta istabiņu, censdamies tiem ielāgot nepiecieša-
mākos komandas vārdus un tās reglamentu vietas, kuras mie-

ra laikā zin no galvas katrs rmdinieks.

Šo pagaidu instruktoru autoritāte neslēpjas viņu uzšu-

vēs, kuru tiem nava,
bet spējās iedvest pret sevi morālisku

un arī fizisku respektu jaunu trakgalvju baram, kas te sala-

sījies no Kurzemes klajumiem un Zemgales laukiem, Rīgas
skolām un viņas priekšpilsētas kvartāliem. Dažiem tas so-

kas gluži labi, kaut vai tam pašam Pētersonam, kas viņa

milzīgo ūsu un bargās balss dēl ticis par mūsu vada I no-

daļas priekšnieku. Viņam vajaga tikai savilkt grumbās savu

jau tā drūmo pieri un paskatīties uz to pusi, kur patlaban
taisās irt tikko nostiprinātā disciplīna, lai paši fēniksieši pa-
liktu rāmi, un Grīziņkalna pašpuikām aprautos nicīgais
smīns

Citiem ar šī nepieciešamā respekta iedvešanu veicies jau

grūtāk un viņi cer panākt nokavēto ar vēl cītīgāku mācīšanos

tēva istabiņā, kura vakara stundās pārvēršas par mācības ko-

mandas klausītavu.

Visgrūtāki klājas 2. nodaļas pagaidu priekšniekam Gai-

lim, kam ~valodniecības" stundās viens otrs palaidnis, ie-

priekš sataisījis nevainīgi naivu seju, mēdz uzstādīt jautāju-
mu, kāpēc kaprāļa kungs vēl nenēsājot pat dižkareivja
uzšnves.

Gailis ir kara sākumā kalpojis „Metropol" viesnīcā kā

viesmīlis, un turpat aiztecējuši, skraidot pikolo gaitās, viņa
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agrīnas jaunības gadi. Viņš ir izveicīgs un lunkans, ātri pie-

savinājies ārējo kareivisko iznesību, nīst vācus, kas Gaiļa

tautības dēl to izēduši no vietas, ir diezgan apķērīgs un cen-

tīgs bez gala, bet visu dzīves prieku tam bojā viņa uzvārds,

un it sevišķi visas tās skaņas, kurām ir kaut kāds sakars ar

vistas tautu.

Šo pašu vārīgāko Gaiļa dvēseles vietu, ko tas rūpīgi pra-
tis slēpt no citu cilvēku acīm līdz atnākšanai mūsu bataljo-

nā, gluži nejauši ir uztvēris viņa nodaļas strēlnieks Vilnis-

jauns fēniksietis un mūsu rotas lielākais skandālists, kas gan-

drīz visu brīvo laiku nostāv zāģētavas pagalmā ar lielu mie-

tu pār plecu: šauteņu mums pagaidām tik maz, ka to ne-

pietiek pat šaušanas paņēmienu apmācībai, Un tāpēc tēvs.

pēc iepriekšējās aprunāšanās ar rotas komandieri, ir nācis

pie atziņas, ka vienīgā, te rodamā izeja ir aizvietot discip-
linārsodos šauteni ar kādu citu daiktu, kas strēlnieku apmā-
cīšanai nav vajadzīgs.

lerindas mācību laikā pienāk Gaiļa kārta vingrināties

komandēšanā. Viņš to dara ar sevišķu centību, jo apziņa, ka

250 vīri klausa katram viņa vārdam kā automobilis šofera

kājas vai rokas piespiedienam, tam sagādā lielu baudījumu.

Viņš skrien mums blakus, viss pietvīcis, likdams no jauna
atskanēt savam augstajam tenoram un dodams pavēli pārgru-

pēties nodalu kolonnā, kurai tad jāmaršē uz baraka pusi.
Pie baraka stūra stāv rotas komandieris ar tēvu, un abiem

ir apmierinātas sejas, jo viņi redz, ka no Gaiļa iznāks lietas

koks.

Tieši šai mirklī nebēdnieks Vilnis, kas skaitās mūsu ro-

tas labākais dziedātājs, spēcīgi uzsāk „Kur tu teci, gailīti ma-

nu", un mēs. paraduši lādās lietās Vilnim sekot, raujam vi-

ņam līdz.

— Protams, tas ir visai smags disciplinārs pārkāpums,
bet Vilnis, tāpat, kā mēs citi, vēl maz ko zin no disciplīnas.
Viņš vēlāk mums dievojās, ka šis to esot izdarījis bez kāda

ļauna nodoma. Mēs viņam ticējām, jo saviem biedriem Vil-

nis nemēdz melot.

Gaiļa seja nobāl, tad piepeši metas uguns sarkana.

Viņš jūtas divkārt apvainots, kā instruktors, un vienkārši kā

cilvēks, kam nepatīk paša uzvārds, un sašutuma kamols, kas

sakāpj tam kaklā, ir tik liels, ka Gailis nespēj ne vārda pa-

runāt- Viņš aizmirst savu dusmu lēkmē, ka ir karavīrs aiv>
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mirst vajadzīgo komandu un, dūres vīstīdams, skrien mums

pretim, gribēdams rokām apturēt dziesmu un dot kolonnai

citu virzienu — tagad tā draud iegāzt barakas sienu, bet

pirmās rindas trieciens to atsviež atpakaļ. Viņš izmisis

skrien tai blakus, mētādams dūres pa gaisu, bet no mutes

tam nenāk neviens, šai kritiskā brīdī tik nepieciešamās ko-

mandas vārds, kurus tas lielās dusmās visus piemirsis.
Tad Gailim steidzās talkā tēvs, ar savu dārdošo balsi

likdams ap rauties mūsu dziedāšanai un dodams rotas kolo-

nai, kas jau taisās drāzties savas mītnes sienā, citu virzienu,

—■ gar sienas malti uz baraka stūra pusii, kur mūs sagaida
rotas komandieris, zem ūsām slēpdams vieglu smīnu- Blakus

komandierim stāv tēvs, no dusmām nobālējušu seju, jo Gai-

lis, centīgākais viņa skolnieks, ir izgāzies, un piedevām no-

ticis disciplīnas pārkāpums, rotai sākot dziedāt ierindas ap-

mācību laikā bez sevišķas pavēles. —

Mēs citi tiekam samērā viegli cauri, bet Vilnim, ko Gai-

lis apsūdzējis kā galveno vaininieku, iznāk stāvēt zem mieta

vai veselu nedēlu, atskaitot tās stundas kad notiek apmācī-

bas, un kad pāri rotas ļaudīm nolaižas nakts migla un miegs.

Vakara stundās, kad strēlnieki jau salīduši lāvās, no at-

tālākā telpas kakta atskan gaiļa dziedāšna. Gailis, kas ner-

vozējis visu vakaru, un šonakt ir dežurants, skrien turpu,

lai meklētu rokā vainīgo, bet arī pretējā kaklā atskan gaiļa
dziesma un piedevām vēl spārnu sitieni. - Tad iedziedās

gailu balsis augšējos lāvu stāvos, un beidzot viņas dzird visas

baraka malās, kas tagad liekas kā liela vistu kūts.

Piepeši atsprāgst vaļā virsseržanta istabiņas durvis. \i-

ņās parādās tēvs, dusmās degošām acīm. un no viņa balss, kas

nodārd pēkšņi uznākušā klusumā, nodun mūsu mītnes grie-
sti un sienas.

~Rimstiaties, bezkauņas! kuru notveršu, tas rītu skries

trejdeviņas reizes apkārt pagalmam, ar mietu pār plecu un

septiņiem ķieģeļiem uz muguras!"
Klusums uzreiz iestājas telpās, un tas ir tik liels, ka mēs

varam sadzirdēt savu asiņu zvanīšanu deniņos, un dzirdam,
kā čiepst jumta pažobelēs miegainie zvirbuli.

Tēvs ātriem, dunošiem soliem iziet cauri mūsu mītnei,

no viena gala līdz otram, tad apcērta» apkārt un pazūd savā

virsseržanta istabiņā, atstādams viņas durvis pusvirus.
Līdz rīta ausmai viss paliek klusu, bet gulētājiem sākot
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celtie* kājās un stājoties uz ritu pārbaudi, mēs piepeši iz-

dzirdam vistas klukstēšanu. Tā liekas nākam no mūsu noda-

lās lāvu apakšas, un Gailis, kas patlaban kārto savus strēlnie-

kuss satrūkstas ne pa jokam, jo tāda kustoņa atrašanās viņa
nodaļas rajonā ir nolaidība, par kuru pirmā kārtā dabūs

ciest nodaļas priekšnieks.

Viņš steidzas novērst no savas galvas jaunas nepatikša-

nas, jo tūliņ nāks tēvs, un tāpēc aši metas pie lāvām, lūko-

dams zem tām saskatīt nepatīkamo viešņu un ņemt to ciet.

Bet tikko viņš pieliecas, klukstēšaua jau atskan tam mugur-

pusē, un meklētājam sviežoties apkārt, skan izrindotās noda-

lās priekšā, — tad viņas kreisajā flankā, tad atkal pie lāvām,

bet pati klukstētāja nav nekur ieraugāma.
Gailim no brīnumiem ieplešas mute, bet tad viņa seja

paliek bāla, jo vēl arvien neredzamās vistas klukstiem ta-

gad sāk atsaukties vesela cāļu bara čiepstēšana. No kuras

puses tā šķiet nākam, nevar pasacīt, un Gailis, apjucis un

sarkdams arvien vairāk, skraida ap savu nodalu, te mesda-

mies viņai frontes pusē, te skriedams gar strēbiieku mugu-

rām, bet vistu ar viņas cāļiem neredz nekur.

Apjucis bez gala. nobijies un gatavs ticēt spokiem, Gai-

lis aizsteidzās pie vada komandiera un klusā balsī tam pa-

stāsta savu nelaimi.

Vadu komandē kaprālis Sala, vecs rezervists, kas pie-

dalījies japāniešu karā, tur iegūdams Jura krustu, un pava-

sari cīnījies 1 atvjll zemessargurotās pie Rullu kalniem. Viņš ir

Pūpes sīkgruntnieks, pamaza auguma, pelēku seju un drū-

mām acīm, un strēlnieki to ciena kā taisnīgu priekšnieku un

kaujas laukus izstaigājušu kareivi.

Sala nāk, Gaiļa pavadīts, lēnā gaitā gar mūsu nodalu,

un pretēji nodaļas priekšnieka acīm, kuras nemierīgi skraida

ap strēlnieku kājām, vēl arvien nezaudēdams cerību saskatīt

neredzamo klukstētāju un aizgādāt to projām pirms virsser-

žanta ierašanās, vada komandieris laiž gausu, caururbjošu
skatu pār mūsu sejām, apstādamies pie pašpuikas Vilna, pie
garā dundadznieka Konrāda, kam zvejnieku kautiņā ar airi

nocirsta puse auss. un tad, kā nejauši un garāmejot, uzprasa
sarkanmatim Spilvām, kas stāv kreisajā nodaļas spārnā:

„Kur tu strādāji pirms kara?"

„Solomonska cirkū, kaprāļa kūmi-!" Braši atbild tau-

jātais. Sala paskatās atpakaļ pār plecu uz Gaiļa pusi, un tad



53

savā rāmajā balsi nosaka: ..Šodien pēcpusdienā divas stun-

das zem mieta, un vakarā vēl tik pat."

„Paa- ko tad, kaprāļa kungs?" Spilva sataisa apvainotu

seju.
Sala apstājas, cieši paskatās Spilvām sejā savām drūma-

jām, urbjošām acīm un izbijušais cirkus artists neiztur vecā

rezervista skatienu.

nerunāt! Par uzstāšanos rotas telpās ar cirkus

numuru bez atļaujas. Ja ir par maz, pieteicies pēc pārbau-
des pie virsseržanta, dabūsi patikšot ar ķieģeļu maisu pa pa-

galmu."

Spilva saraujas tik maziņš, ka tam īstā vieta nevis mūsē-

jā, bet 4. vadā.

Un tomēr, blakus mutīgajam Vilnim un dundadaiiekam

Konrādam, kas prot angliski lamāties un zin nebeidzamus

jūrnieku nostāstus par astoņkājiem, jūras meitām un kauti-

ņiem svešu zemju matrožu krodziņos, Spilva ir kļuvis popu-

lārs nevis ar mēles palīdzību, bet roku veiklību, jo viņš liek

mums vaļas brīžos ieplēst mutes, demonstrēdams stikla ēša-

nu un durdams adatas cauri abiem vaigiem, pie tam nezau-

dējot ne pilītes asiņu. Viņš prot uguni rīt, ēd aizdedzinātas

pakulas, aizliek sev aiz pakauša abas kājas, un ir tāds velna

zēns, ka var kāju pirkstiem iespraust sev mutē papirosu, uz-

raut sērkociņu un aizsmēķēt, un visu to bez roku pielikšanas.
Vislielāko respektu pret Spilvu mums tomēr iedveš viņa

māka nažus mest, un ar tādu sparu, ka naža gals dziļi iedrā-

žas baraka sienu plankās, un spals vēl ilgi dreb no spēcīgā
skrējiena. Viņš met nažus tik ātri, ka asmenis nozib pēc

asmeņa. un tik pareizi, ka gals vienmēr ķer mērķi, vienalgi,
vai tas ir dēla gals, uz lāvas malas nolikts maizes kukulis, vai

naglai uzmaukta cepure.

Spilvas prestižs ceļas kā plaukstoša uzņēmuma akcijas,
un paši fēniksieši, kam katram līdzi somu duncis, skatās uz

Spilvu godbijīgām acīm. mi pirmie sāk pie viņa ņemt privāt-
stundas nažu mešanā. Honorārs nav nekāds lielais, pa kliņ-
ģeram no cilvēka, jo Spilva ir liels kliņģeru ēdājs, par spīti
nelielajam augumam, var notiesāt bez piecelšanās savus des-

mit gabalus un tikai tad iet pie spaiņa nodzerties.*

«Velna puika uz visām kantēm," norūc Vilnis, mazliet

skaudīgām acīm skatīdamies uz to lāvas augšstāva malu, kur

Spilva, metamo nazi vienā, iekostu kliņģeri otrā rokā, sniedz
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viņu apstājušiem strēlniekiem paskaidrojumus, kā jātur is-

meņa gals, un kā sviedienā jālaiž roka, lai nazis neietu mēr-

ķim garām un drāztos pēc iespējas dziļāki.

Pats čaklākais Spilvas skolēns ir Konrāds, kam bakurē-

taina seja, stiegrainas zvejnieka rokas un trūkst labās an—.

\ iņš mācās tik cītīgi, ka mātes līdzdotais maciņš plok plā-
nāks ar katru dienu, rītos, pusdienas brīvlaikā un pievakarēs
skrienot uz maiznīcu pēc kliņģeriem. Viņš ir arī pirmais

Spilvas metamo nažu pircējs, jo somu dunči un salieceņi, kā

Spilva paskaidro, lāgā nederot mērķī mešanai, un ietos varot

dabūt pirkt vienīgi pie viņa.
Tie ir gari, loti asi un plakanām koka spalām. Skepti-

ķi, ar Pētersonu priekšgalā apgalvo, ka šos nažus varot da-

būt pirkt katrā tēraudpreču veikalā, kur pārdodot miesnieku

amata piederumus, un pie tam daudz lētāki par tām cenām,

kuras plēš Spilva par saviem asmeņiem. Lielais strēlnie-

ku vairums tomēr tic Spilvas apgalvojumiem, kurš tirgo-

jas ar saviem nažiem ik dienas, gūdams pircējus pat no

kaimiņrotām. un diezin pa
kādiem, viņam vien zināmiem

ceļiem iegādādams bataljona kazarmās izpārdoto nažu vietā

sev jaunus krājumus.

Konrāds sāk jau mest nažus gandrīz tikpat labi mērķī,
kā pat* Spilva, un mēs spriežam, ka viņš drīz vien pats ēdīs

arī savus kliņģerus. Konrāds met asmeņus ar lielāku sparu,
nekā viņa skolotājs, kam īsākas un ne tik dzīslainas rokas,

un beidzot jau ir ticis tik tālu, ka stāvēdams vienās baraka

gala durvīs, var droši tēmēt pretējās, protams, ja tās aizvēr-

tas cieti, un telpās dežūrē kāds paļāvīgāks instruktors, kas

skatās caur pirkstiem uz strēlnieku aizraušanos.

Šī aizraušanās iet tik tālu. ka Konrādam sprūk meta-

mais nazis no rokas arī tanī stundā, kad virsseržanta istabā

tēvs tikko mācīt nākamajiem instruktoriem koman-

das un reglamentus, un nolicies savās cisās atpūsties. Asme-

ni» izsvelpj mirdzēdams cauri visam rotas barakām, bet ne-

laimīgā kārtā atsitas pret durvju roktura apkalumu un ieska-

nēdamies nokrīt zemē.

Sviedējam no bailēm ieplēsas mute. bet mēs aizturam

elpu, dzirdēdami virsseržanta istabiņā niknu rūcienu, un tad

viņas durvīs parādās tēvs, steigā pogādams cieti tērpa blū-

zes apkakli.
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Lāvās apklust strēlnieku valodas, augšstāva spēlmaņi
steidz glābt kārtis un nopūš sveces, un ēaukstinādami salmus,

pazūd cisās metamo nažu asmeņi.'

Trača vaininieks Konrāds, ticis vaļā no sava apmulsu-

ma, sirdīgi nospļaujas, nosaka: ~nu ir brennē," un vienā

stiepienā pazūd aiz apaļās krāsns baraka galā. Galvu viņš
tomēr patur ārā, lai redzētu, ko darīs niknais virsseržants.

Tēvs pārlaiž mītnei bargu skatu, tad ierauga turpat pie
durvīm nokritušu tuteni, un to pacēlis, sauc rotas dežurantu.

šoreiz tas ir Konrāda lāvas biedrs Lejiņš, jautrs poli-
technikas students, kas atnākot strēlniekos, nēsāja pāri krū-

tīm lentu ar sēļu krāsām. Tagad tas tāpat apaudzis netīru-

miem un kasās kā mēs citi, bet vēl arvienu stūrgalvīgi atsa-

kās braukt uz kara skolu, teikdams, ka šis to darīšot tikai

pēc pirmās kaujas un tanī gūtās uguns kristības.

Lejiņš piesteidzas tēvam klāt un ziņo, ka strēlniekam

Konrādam vingrinoties naža sviešanā mērķī esot paslīdējusi
roka un ka Konrāds cerot, šī māksla tam labi noderēšot iz-

lūku gājienos, lienot klāt vācu sargposteņiem.
Lejiņš. censdamies glābt drauga ādu, grib klāstīt viņa

kareiviskos nodomus plašāki, bet tēvs to pārtrauc, vēl arvie-

nu turēdams rokās nazi ar mirdzošo asmeni:

Konrādu."

Lejiņš aizsteidzas uz mītnes dibengalu un atgriežas ves-

dams līdzi garo dundadznieku. kas sākumā cenšas iet visai

gausā gaitā, gribēdams novilcināt negaisa trakošanas iesāku-

mu, jo zibeņiem šoreiz jānāk pār viņa paša galvu. Tad viņš

saņema>. atgū 'ams savu parasto spītību, nopurina galvu un

plecus, un gariem soliem piemaršē tēvam klātu, nostāda-

frontē un sasisdams papēžus.
Mēs klausāmies aizturējuši elpu.
..Tas tavs nazis. Konrād?" Noskan tēva balss.

~Taisni tā. virsseržanta kungs!" Atcērt dundadznieks,

kura balsī manāma spītīga bravūra.

„Parādi savu māku," tēvs mierīgi saka. pasniegdams
Konrādam viņa tuteni.

Konrāds atviegloti uzelpo, nomanīdams, ka tiks puslīdz
sveikā cauri, un nazi rokā, sāk atmuguriski skriet uz mītnes

vidus pusi. Ta 1 viņš apstājas, ņem asmeni pirkstgalos, no-

tēmē, pavicina nazi pār plecu un piepeši laiž tam šņākt gai-
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sā ar tātlu sparu,
ka visos mītnes kaktos sadzirdama asmeņa

dūkšana.

Tutenis aizsvelpj tēvam garām un skmēdāms iedrāza»

barakas durvīs, kuras nodārd no spēcīgā trieciena.

Lejiņš pieskrien pie durvīm un ar pūlēm izvelk ārā ga-

ro nazi, kura asmeņa gals gandrīz caururbis divas ceļas bie-

zo priedes dēli.

mests,
14 viņš jautri iesaucas, bet tad apklust, atce-

rēdamies, ka ir rotas dežurants, un ka vēl nav zināms, kā

beigsies šīvakara tracis.

Tēvs pamāj ar galvu, un tad saka Konrādam, kurš atkal

nostājies viņa priekšā, ar platu smaidu pāri visai bakrētaina-

jai sejai.

«Vingrinies vien, tas amats var tiešām kādreiz noderēt,

bet nemētājies ar tuteņiem pa rotas telpām. Tādām lietām

vieta pagalmā, pa brīvlaika stundām. Ijai tu to neaizmirstu,

nostāvēsi rīt divas stundas zem mieta," tēvs nobeidz, taisī-

damies iet atpakaļ savā istabiņā un pie viņas durvīm piebilst,

pamādams Lejiņam:
„Jūs arī, studenta kungs."
Beidzot pienāk lielā diena, un dieninieki sāk nest iekša

hmagas kastes, kurās glabājas mums atsūtītās šautenes. Zē-

nu acīs dzirkstī prieks, visiem ir lielas mutes, un arī vecāko

strēlnieku nopietnajām sejām blāzmo cauri savāds gaišums,
kā nākdams no lielas guns, kas deg viņu dvēselēs.

Tikai tagad mēs jūtamies īsti kareivji, un pagalma ze-

me Btiprāki dreb zem mūsu kājām, kad rota maršē tai pāri,
durkļu galiem zibsnījot rudenīgi rāmajos saulstaros. Un pie-
vakarē, kad uznākušais lietus mūs sadzen zāģētavā, kur in-

struktori norīko strēlniekus pie šauteņu tīrīšanas darba, mē*

ieliekam šī uzdevuma veikšanā tik daudz uzcītības, ka veselu

stundu nedzird rotas mītnē nekādu valodu.

Klusumu pārtrauc Pētersons, kas bijis dieniniekiem lī-

dzi bataljona štābā un ticies ar turienes rakstvežiem.

„Nu, puikas, saturaties," viņš saka, likdams atpakaļ šau-

tenē viņas aizslēgu, ~drīz ies vaļā."

Divi simti puisēnu galvas pagriežas uz runātāja pusi, uz

brītiņu beigdamas liekties pār jaunajām šautenēm, kas pa-
liek guļot uz strēlnieku ceļiem.

„Ir jau sen laiks," atsaucas no baraka priekšgala pirmā
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vada kaprālis Danga un pieceļas, lai slietu pie sienas savu

saelloto ieroci. «Citādi te mūs utis apēdīs."

«Ēd jau tagad," ierūcas mūsu vada komandieris Sala,

apdomīgi vilkdams roku ārā no blūzes un nobeigdams no-

tverto vaininieci zem īkšķa naga uz lāvas malas. ..Kur tas»

laiks, kad bijām beidzamo reizi pirtī."

..Sakursim friēiem labu pirti, un pērsimies paši līdz," lie-

līgi nosaka Miķelsons, kam naža rēta švīko labo vaigu. «Ne-

te var dabūt izkauties, ne kā. Zini tik skraidīt pa zāģētavas

pagahnu, vai stāvēt zem mieta. — Un skuķes arī neļauj
mums apciemot," viņš nopusdamies nosaka, taisīdams bēdīgu

seju, bet acīs tam deg niķīgas uguntiņas.

„Nu jau mums būs skuķu vietā šautenes," piebalso Vil-

nisļ maigi glāstīdams savējās laidi, «būs jāmīļo tās pašas.
Kas tad tai manējai vainas: gluda, kā meitenes kājiņa."

«Jāpaciešas, kamēr tiksim pēc lielākas kaujas uz Rīgu

atpūtā," Miķelsons nosaka.

„Sen jau varēja izkarot tavu lielo kauju." pukojas Kon-

rāds, «kāpēc tik ilgi nedeva mums šautenes? Vācieši būtu

jau aizdzīti ratā, un mēs varētu rīkot Rīgā ballītes."

„Ko tad štāba vīri stāsta?" Sala apvaicājās, nosēsdamics

Pētersonam blakus uz lāvas malas un lēni laisdams roku sev

azotē.

Pētersons nikni sakustina savas milzīgās ūsas.

„Vāci mācās virsū kā miegs," viņš drūmi nosaka, lai-

kam atkal domādams par savu puisīti un bālo sievu, kas bija
atnākusi viņu izvadīt. ..Gribot līdz pirmajam sniegam tikt

Rīgā, vai vismaz cauri muklājiem, lai neiznāktu pa ziemu

sēdēšana Tīrelpurvā."
Sala vienaldzīgi norūc, kašādams plecu, ~citādi

var vēl apsaldēt kājas. Kas nu šos laidīs Rīgā," viņš pieme-
tina, bet Pētersons turpina:

~Krieviem te nemaz neesot lādzīgāku karavīru, vairāk

tikai družiņņiki vien, bet tie jau neder ne velnam," viņš ni-

cīgi nospļaujas, \ui Sala tam flegmātiski piebalso:
«Kā tad, nav ne velma vērts. Par velti tik ēd valsts maizi,

par velti tiem tēvaiņiem dod patronas. Izķēzī ir vienu, ir

otru mantu."

«Vai šaut neprot, vai?" Ziņkārīgi ieminas Mausi
«iamies abu mstruktoru valodās.
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..Var jau būt. ka prot ar'," Sala gausi nosaka, pames-

dsanu vienu aci uz studenta pusi, «bet viņi nemaz nemēģina

godīgi šaut. īespiež seju ar visu bārdu zemē, pagriež stobru

gaisā un tik plaucē pa padebešiem," Sala nobeidz sarunu,

beidzis ari kasīties un pogādams cieti tērpa blūze? apkakli.

«Šauj pa mākoņiem tik ilgi, līdz vācietis klāt gan, ņem dru-

žtiņņikam aiz skatista un ved kā aunu prom. Smejies vai

raudi, bet Rīgas sargātāji no tiem krieviem neiznāk," S «la

vēl piemetina, aiziedams uz tēva istabiņu, kur sākusies rotas

instruktoru apspriede.
..Ka nav. lai nav." iesaucas Miķelsons. laisdams caur zo-

biem garu spļāvienu, kas ķer lāvas stabu, un Vilnis jautri

piebalso:

~Nosargāsim mēs vien. Vai nē, puikas?"
Puikām sāk blāzmot sejas, un gados vecākie strēlnieki

piekrisdami loka galvas.

«Tagad mums ir šautenes," turpina Vilnis, pār kuru nā-

cis runātāja gars, «un vācietis redzēs velnu. Vai nē, puikas?"

Viņš atkal
noprasa un sāk dungot dziesmas meldiju.

«Nevis vienu vien. bet veselu bataljonu.'" smiedamies

sauc Lejiņš. un sāk dungot Vilnim līdz.

Tā ir Viļņa un mūsu rotas mīļākā dziesma, latviskotā

marseljēza, kurai ugunīgi vārdi un tracinošs ritma spars.

Abiem dziedoņiem iet pirmie talkā fēniksieši, un dzie-

dot sāk pamazām kaist im kvēlot viņu bālās, spītīgās sejas.
Tad atsaucas viens pēc otra visi mītnes kakti, un 250 jaune-
kļu un vīru dzied viņiem līdz:

~Uz priekšu, tēvu zemes dēli.

Jums atspīdējis slavas rīts.
"

Dziesma aug un skan arvienu straujāka un varenāka.

Viņa dārd un dun. pilna aukaina kaujas spara, un viņas lies-

mainais aicinājums cīņa liek liesmot dziedātāju acīm un

degt viņu dvēselēm.

Ilgi vēl pēc tam, kad izskanējuši pēdējie kaujavs dzies-

mias vārdi, viņu atbalss šalc mums sirdīs un deniņos. Un tlīdz

pašai v akara jundai vēl kvēl mums acis, kaist sejas un bango
asinis, kuras sabangojis ugunīgais dziesmas ritms.

Jaunākie tic, ka rītu mūs sūtīs cīņā. Šo pārliecību se-

vi-ki dedzīgi aizstāv Vilnis, visus skeptiķu iebildumus ap-

gāzdams ar vienu pašu argumentu:
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~Priekš kam tad mums tieši šodien izdalīja šautenes?'
4

Šovakar vairs nemana spēlējam kārtis lāvu augšstāvcs,
bet sveces tomēr deg visās baraka malās. — Vilna apgalvo-

jums beidzot suģestējis visus, un strēlnieki steidz rakstīt līga-
vām un māsām, mātēm un sievām vēstules.

Man turpat kaimiņos kāds rūkdams burza papīru uti

šad tad sāk nikni šņaukāties. — Tas ir Konrāds, bakurētai-

nais, garais dundadznieks, kura pirksti vairāk raduši vadīt

airi. nekā zīmuli. — Viņam palaidnību pilna galva, mute

prot niknākos lamu vārdus piecās valodās, bet šovakar tas

sataisījies rakstīt vēstuli savas mātei, kas aizklīdusi citiem

Kurzemes bēgļiem līdzi uz Pleskavas guberņas malu. un rak-

stot, Konrādam birst asaras, kuras tas grib maskēt ar biežu

degunu šņaukšanu, jo tad var noslaucīt nevien degunu, bet

arī acis. Viņš kaunas no sevis paša, kannās no biedriem,

bet asaras tam nebeidz līt pār bakurētainajiem vaigiem, un

kreisā roka kā draudēdama paša asarām, ir sažņaugusies
dūrē un laiku pa laikam nikni uzcērtas lāvas malai, kura no-

dārd no zvejnieka dūres trieciena.

Nopietnāks, kā citos vakaros, ir palicis arī Lejiņš. Viņi
neraksta vēstules, bet smēķē papirosu pēc papirosa, tos slēp-
dams dūrē no dežuranta acīm. un sēdēdams uz lāvas malas,

stīvi veras baraka lūkā. aiz kuras glūn melna tumsa un gau-

do oktobra vējš, dzīdams iekšā salto nakts dvašu un aukstās

lietus lāses, jo lūkā ieliktā stikla plāksne ir pārāk šaura, lai

spētu mūs pilnīgi nošķirt no āra gaisa un nakts melnuma.

Lejiņš izvelk no kabatas vēstuļu maku, izņem meitenes

ģīmetni ovālā ietverē OSU, paskatījies viņā, atkal to noglabā.
Tad viņš aizsmēķē jaunu papirosu, un atkal skatā- nakts

tumsa, kas glūn aiz loga, kā censdamies kaut ko saskatīt

viņas melnumā.

Varbūt to pašu meitenes seju, kuras attēlu viņš nēsā

sev līdzi, slēpdams kā sirdī sistu vainu, ko nedrīkst redzēt

labākā drauga acs?

Tagad es atceros arī savu meiteni, kuras sejiņa man bija

pa pusei izgaisusi no miņas, pašam iejūkot jaunu biedru

pulkā.
Neesmu viņai rakstījis kopš atbraukšanas Mīlgrāvī, un

no tā laika pagājuši tepat divi mēneši. Taisījies un sācis

esmu daudzas reizes, bet tāpat kā toreiz, Daugavmalā šķiro-
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!■>>. kautrības pašlepnums man nelāva runāt mīlas vārdu»,

tagad tos neļauj masn rakstīt tas pats mežonīgais, puiciskai?

kauns. Mana sirds ir pilna mīlu vārdu, kuriem es gribētu

iztālim glāstīt savu meiteni, bet roka atsakās viņu rakstīt,

galvai iedomājoties, ka tie skanēs banāli un sāji, kā norakstī-

ti no kāda vēsturnieka lappusēm.
Es noglāstu tērpa blūzes krūškabatu, kur noglabāts Mir-

dzas dāvātais mirtes zariņš, griezts no mirtes krūma, kas

aug viņas līgavas vaiņagam.
Sīkās zariņa lapas ir samanāmas cauri tērpa drānai un.

liekas, nodreb no manu pirkstu pieskāršanās. Tad sāk dre-

bēt ari viņi, taustīdamies tik ilgi, līdz beidzot es jūtu man

sejā iesitamies skumju un reizē reibinošu smaršu. Tas ir

sirdi un galvu mulsinošais mirtes aromāts, ko zariņš saglabā-

jis mēnešiem ilgi, kā manas meitenes sveicienu.

Es aizvēni acis, ļauju sakaltušam mirtes zariņam slīdēt

pār seju, un man liekas, ka pieri, plakstiņus un lūpas man

glāsta dreboši sīki pirkstiņi, staigādami tik nemanāmi maipi-

kā mēdz staigāt pa nosūnojušu jumtu rožains dūju pulks.

ledomu vara kļūst tik liela, ka man liekas, es dzirdu

baložu rūkšanu. Tikai tā kļūst arvien stiprāka, saukdama

atcerē mūsu stallu jumtus, pa kuriem dūdodami mēdza stai-

gāt baložu badi.

Neredzamo dūju rūkšana aug un aug, — un tad es at-

veru acis.

Sveces lāvu stūros ir beigušas degt, mi vēstuļu rakstītāji

jau gul dzito miegu. Tikai lāvu koridora vidū pie griestiem
gurdi liesmo stiepulēm apvītie nakts lukturi.

Esmu piemidzis, sapņodams aizvērtām acīm, ar mirtes

zariņu rokā. Bet rūkšana, kas man likās kā tāla baložu dū-

došana, manas ausis dzird ari vēl tagad, kad esmu atjēdzies,
un sapņu dūjas aizlidojušas projām.

Tā ir 1 ielgabalu rūkšana, un viņu balsis tagad sadzirdā-

mas cauri nakts melnumam un zemliku laika feju raudošām

balsīm, un nāk no tās debesu puses, kur palika mūsu mājas
un manas mātes kaps.

XI

lešana uz fronti mums gan neiznāca tūliņ pēc šauteņu
izsniegšanas, bet pālis nedēļas vēlāk, kad jau bija saņemta»
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vēstis par vecāko bataljonu sekmīgiem uzbrukumiem vācu

prtekšpiilkiem.
Pienāca sīkākas ziņas, kuras stāstīja, ka viena pati dau

yavgrīviešu rota pie Misupes izvajājusi vācu bataljonu. Ve-

čiem staroja acis, jaunekli bija kā spārnos, un arī no tēva

bargās sejas to dienu nenodzisa viegls smaids līdz pašai va-

kara jtnidai.
~Dievs sodi, tie puikas vēl vieni paši padzīs vācu*, un

tad mēs nevarēsim saviem skuķiem ne acīs rādīties," sāk

gausties Miķelsons, bet Konrāds vingrinās nažu mešanā ar

divkārtēju uzcītību, un naktīs murgo, mudinādams biedru*

brukt vācu ierakumos ar joni, jo nupat esot salimis pie lož-

metēja ar viņa mestu nazi kaklā vācu stundiniek*. — Spilva,
kam vieta netāl Konrādam kaimiņos, sāk nožēlot, ka tam

ierādījis šo mākslu, un runā, ka vajadzēšot atņemt garajam
mencu zvejniekam viņa asmeni: ka neielaižot

pa miegu un

tumsu kādam vēderā.

Tad kādā naktī rotas dežurants sāk apstaigāt kaprāļu un

seržantu lāvas, čukstēdams tiem ausīs tēva laistu ziņu, ko

sadzird blakus gulošie strēlnieki. Vienā mirklī tā aplido ba-

raku, aizdzīdama miegu un traukdama visus kājās:

Vadu komandieriem tīiliņ jāierodas rotas kancelejā.

Tā ir trauksme, kaut gan kaprāli un seržanti ir piepeši
kļuvuši nolsopumiaini klusi, un uz mūsu taujājumiem neat-

Irild. Varbūt, viņi vēl neko nezin arī paši, bet viņu klusē-

šana liekas kā apstiprinoša atbilde.

Negaidīdami pavēles, mēs sākām ģērbties, aunam kājās
zābakus un steidzam sakravāt savas mantas. Kad no kance-

lejas atgriežas tēvs, vadu komandiera pavadīts, rota jau iz-

rindojusies gājiena gatavībā, — atliek tikai tvert rokās šau-

tenes.

Ziņkāras balsis cenšas izvaicāt vecos strēlniekus, kurp
mums būs jāiet, bet tie izvairās no atbildes. Tad Sala bei-

dzot kaut ko pačukst Pētersonam ausī, bet čukstējienu ir no

tvēris arī Miķelsous ar savu aso dzirdi, un mūsu rindu zi-

beņātri aplido ziņa, ka vāci uzmācoties Slokai, un tā mums

par katru cenu jānotur.
Tā tad, mūsu pirmo kauju mēs izcīnīsim pie Lielupes.
Rīta krēslā uz ielas jau izriudojies viss bataljons, un

par spīti ausmas stundai, mūs arī te apstāj izvadītāju pulk*.
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strādnieki, viņu sievu* un meitenes, un veci jūrnieki, kurn

kuģiem pasaules karš liek stāvēt dīkā.

Viņi ir nabadzīgi ļaudis, un dod mums ceļā, kas nu ku-

ram ir. Matroži
pa cigaretei vai tabākas kušķim, sievas pa

baltmaizes gabalam; meitenes dala smaidus un krizantēmas,

kuras mēs steidzam saspraust šauteņu stobros, un viņas tur

dreb un šūpojas kā balti putni, kajs taisās aizlidot. Strād-

nieki atvadās no pazīstamiem strēlniekiem ar cietu roka*

spiedienu un uzvaras novēlējumiem.

Tad atskan komanda „mierā!", nāk bataljona koman-

dieris, un mēs to saņemam ar trādicionālo apsveikuma sau-

cienu.

Mūsu komandieris ir pasirms pulkv edis-leitnants, pilns

jauneklīga straujuma, ātrs dusmās un goda vīrs. Viņš staigā
lar spieķīti rokā, pa

daļai aiz veca ievainojuma vainas, p*
daļai tāpēc, ka radis uz vietas spriest tiesu un taisnību. Mūsu

sirdis viņš ieguva otrā dienā pēc savas ierašanās bataljonā,

pašrocīgi nopērdams 2. rotas pavāru, kam bija piedegusi

zupa, un piekodinādams strēlniekiem darīt pašiem to pašu.
ja virtuve* vīri turpmāk neizpildīs savus dienesta pienāku-
mus.

Bataljona komandieri* lēni iet gar mūsu rindām, vēro-

dams agrīnā rīta krēslā strēlnieku sejas ar veca karavīra rū-

pīgu skatienu, tin liekas mazliet noraizējies, jo vadonis gan

izstaigājis daudzus kauju laukus, bet viņa zēni pirmo reizi

ies ugunī.

Komandieris klusēdams pēta jaunekļu un vīru vaibstus,

un ugun*, kas viņu skatos, liek noskaidroties tā sejai un rada

viņa acīs gaišu atmirdzumu. Viņa vaigs klusi blāzmo, tam

apstājoties bataljona frontes priekšā, lai teiktu parastos xiz-

runas vārdus, kuru* teic vadoni* saviem kareivjiem, taisīda-

mies to- vest nāves cīniņā.

Viņš runā vienkārši, brīžiem apstādamies un meklēdams

vajadzīgos apzīmējumus, jo ilgus gadus dienēdams krievu

pulkos, tas latvju mēli mazliet piemirsis. Un tomēr viņa ru-

na mums saviļņo sirdis ar savu aizgrābtību, kas šad un tad

liek nodrebēt vecā vīra balsij, un ar to, ka viņš runā par mū-

su pienākumiem pret tautu un dzimteni, pār kuru mēs tagad
iesim kaujā.
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Ta<l komandieris ir beidzis savu uzrunu, un mēs sākam

maršēt uz Rīgas pusi. Mūs pavada palicēju sveikas, un pār

mums atkal viļņo latviskotās marseljēzas rilm-:

„Uz priekšu, tēvu zemes «lēli

Jums atspīdējis slavas rīts!

Pret varmācības slogu cēli

Jau kaujas karogs vaļā tīts."'

Vingrā rakstā ceļas im krīt tūkstols kājas, un arvienu

vairāk sabangodama dvēseles un karsēdamas sirdis, šalc pāri
mūsu galvām senās cīņas dziesmas meldija, līdz beidzot lie-

kas, ka dzied zemu ejošie padebeši, dzied kāpas un pielijušās
Meža kapu priedes, un Sarkaudaugavas nomales ēku zemie

jumti sviež atpakaļ un sūta mums pakal dziesmas skaņu at-

balsi.

Mākoņi sāk smidzināt aukstu rudens lietu: smilšainajās
ielās kļūst klusāka un mazskanīgāka kāju sperto

Bolu duna, bet vēl arvienu mums bango asinis un lej acīs savu

liesmu kvēli ugunīgās dziesmas vārdi un viņa- viļņojošā

meldija.
Dziesmai atšalcot namu mūros, bataljona kolonna maršē

pa Rīgas centra ielām uz stacijas pusi. Tur mēs apstājanii'-s.
ieturam pusdienas un gaidām, kamēr dzelzceļnieki podos
mums domātos vagonus.

Gaidīt nākās ilgi. laiks ir lietains im vēss, ar raudošām

debesīm un aukstu miglas dvašu, mi kad mēs beidzot sākam

novietoties savā vilcienā, ir jau vakars, un pāri stacijas jum-
tiem nolaidusies dziļa krēsla, ko nespēj kliedēt patumšās luk-

turu ugunis.

«Pirmklasīga kupeja," sauc Miķelsons, pirmais ierāpies
mūsu vadam domātā vagonā, un mēs klusēdami kāpjam
tam pakal, durkļiem žvakstot un katliņiem sitoties pie šau-

teņu laidēm.

Miķelsons gan piemelojis klāt visas trīs klases, jo mū-

su vagons ir 4. klases pelēkais, bet tomēr ar soliem, uz ku-

riem ļ>ietiek visiem vietas, un nav jāsēž uz grīdas, vai skabar-

gainiem dēliem, kā parastajos kareivju vagonos.

«Puikas mēs braucam uz Sloku," Miķelsons atkal ie-

minas, izlaidies garšļaukus uz mūsu nodaļas nodalījuma aug-

šējā plaukta un laizdams pāri Konrāda sarkanai galvai slai-
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du spļāvienu vagona logā, kurami jani sākusi joņot garām

nakts tumsa un atpakaļ bēgošo pilsētas namu ugunis.
„Zinām jau bez tevis, 41

atrūc dundadznieks, pētoši pār-
vilkdams aT plaukstu savam sarkanajam matu mežam, kas iz-

skatās kā priežu sila ugunsgrēks, „bet nākmo spļāvienu laid

uz citu pusi, ja nē, — dabūsi ar laidi. 44

Un Konrāds, rūkdams, pieceļas visā savā garajā augumā,
«n ņem šauteni

pa vēzienam ap vidu, par zīmi, ka gatavs sa-

vus draudus izpildīt.
Čiekurkalnietis drošības pēc atvirzās mazliet atpakaļ no

sava plaukta gala un saka:

„Ko tu ārdies? Ja arī būtu ķēris tev cekulu, saki man

paldies, jo tādus džungļus, kā tev uz galvas, bez iesplaušana<s
nevar sasukāt. 44

Konrāds stomās, nezinādams, vai tūliņ laist darbā savas

šautenes laidi, vai mazliet nogaidīt.

Viņam steidza* pailgā Vilnis, kam šodien reti laba oma

un jautris prāts.

«Negurķojies, Miķelson,* 4 viņš ieminas, ~Konrāds ir mans

draugs un tāpēc nekāp viņam uz ancuka. Ja nerimsies, mēs

gāzīsim abi reizē, im tad no tevis paliks tikai binzoles.* 4

Vilnis ir veikls bokseris un vienmēr nēsā līdzi somu na-

zi: Konrādam garas, stiegrainas rokas, un šautenes laidei vi-

ņa ķetnā jābūt briesmīgam ierocim. Niķīgais čiekurkalnietis,

kas paradis visus ķircināt, tāpēc atzīst par prātīgāku šoreiz

apklust un uzsmēķēt papirosu, lai tā dūmiem aizmaskotu sa-

vu atkāpšanos.

„Dievs ar jums/" viņš teic pēc brītiņa, pūzdams dūmus

vagona griestos, im pamanījis), ka Vilnis aiziet uz vagona otru

galu, pusbalsī piemetina:

«Atradies draugu pāris, — žirafe ar vebia pistoli.
4 '

Ir labi, ka abi draugi šoreiz nedzird, ko runā par tiem

Miķelsons, bet v iņa dotās palamas pielīp vienmēr, un,
tuvāk

sēdošiem strēlniekiem te nav ko iebilst, nedz pielikt: Kon-

rāds ar viņa garo augumu un nedabīgi izstīdzējušo kaklu tie-

šām līdzinās žirafei, bet Viļņa impulsīvā daba un kauslīgai*

temperāments atgādina pistoli ar uzvilktu gaili, kas katru

mirkli gatava vaļā sprāgt.

Lejiņš sēd ar šauteni starp ceļiem un vēro pa logu ga-

rām skrejošās nakts ugunis. Viņa seja ir nopietna un klusa.
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un reizē liekas apskaidrota, un man neviļus ienāk prātā sen-

senais kareivju ticējums, ka pirms došanās kaujā varot nola-

sīt no karotāju vaibstiem, kurš paliks cīņas laukā un mūžam

vairs nepārnāks.
Sala ar Pētersonu iegrimuši dziļās valodās. Viņi vien-

mēr zin visu agrāk par citiem, un mazais kaprālis Btāsta sa-

vam drūmajam ūsainajam draugam, kāpēc Sloka par katru

cenu jānotur.

„Redzi," Sala runā savā flegmas pilnajā balsī, kurai

šķiet pielipis viņa sejas pelēkums, „ja friči tiks Slokā, tad

viņi ies vēl tālāk
gar jūrmalu, līdz Majoriem un Buļļiem, un

apies Tīrelpurvu no jūras puses, un tad labi, ja varēs viņus
noturēt pie pašas Daugavas."

„Tad jau tavas mājas paliktu viņā pusē," rūc Pētersons.

Sala pamāj ar galvu, un viņa pelēkajās acīs iegailas ļau-

nas ugauntiņas.
„Ja gribam glābt Rīgu, tad Sloka mums jānotur," Pēter-

Bons nosaka, smagu skatu pavērdamies logā, aiz kura jau
kļūst arvienu retākas namu ugunis, un atkal domādams

par

savu bālo sievu un mazo puisīti, kas bija atnākuši toreiz

Dangavmalā viņu pavadīt.

„Tā ir," Sala piemetina, un viņam acu redzokļos dziest

un uzliesmo no jauna ļaunas uguntiņas.

Pētersons uzsit uz grīdas ar šautenes laidi, kas gulējusi
tam starp zābaku purniem, un ūsas viņam saspurojas, kā cī-

ņai sacelti nosūbējuši durkļu asumi.

«Noturēsim," viņš saka kaprālim, kurš apstiprinādams
pamāj ar galvu, un abi instruktori laiž pētošus skatus pāri
soliem, kurus aizņēmuši mūsu nodaļas strēlnieki.

Lejiņš vēl arvien veras vagona logā, savādi kluss, bet

Konrāds, kas apmeties tam iepretim, ir sācis snaust, ar elkoni

balstīdamies uz palodzes un šauteni ielicis starp cēliem. Vi-

ņa labā roka nokarājas' tam gar sāniem, gandrīz aizsniegda-
ma zemi, kreisā tepat aizsedz seju, un dundadznieka ķet-
nas, no kurām apmācības mēneši nav spējuši izdzēst zvejnie-
ku gaitās gūto sarkanumu, ir spalvainas un milzīgi gariem
pirkstiem, kas arī apauguši no ārpuses ar spalvām gandrīz
līdz pašiem ieapaliem nagu baltumiem. Vagonam šūpojo-
ties riteņu klaudzoņai līdzi, Konrāda labā roka kā meklēda-

ma staigā uz priekšu un atpakaļ pa grīdas virsu, un garie
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spalvainie pirksti šad un tad sāk liekties cieti, kā atraduši

un žņaugdami meklēto.

«Gatavais gorilla," Pētersons nospļaudamies saka, «bet

ar durkli pratīs strādāt kā neviens."

Sala paloka savu pelēko galvu.

«Labs kareivis," viņš nosaka, tikai pavājš šāvējs. Stu-

dentam katra lode ķēra mērķi, bet šim labi ja piektā, vai se-

stā. Es saku: kas tu, Konrād, par strēlnieku, ka vienmēr

šauj garām? Šis atņirdz zobus un saka:

«lešu vācietim tuvāk un zvelšu ar laidi, vai metīšu tu-

teni. Tas man nekad neiet garām."

«Dulns palicis tas cilvēks ar saviem tuteņiem," iejaucas
abu kollēgu valodā mūsu nodalnieks Gailis, celdamies aug-

šā no sola, lai atkal ietu uz vagona dibengalu. «Ar tiem vien

noņemas."
Gailis izskatās pavisam bāls, un acis tam pilnas nemie-

rīga drudžaina mirdzuma. Viņš zaudējis savu parasto izne-

sību, un aizdomīgi bieži staigā uz vagona dibengalu. kur at-

rodas zināmā labierīcība.

Sala ar Pētersonu Saskatās, un abiem viegli nodreb ūsas.

Tad viņi atkal iegrimst valodā, bet šoreiz tās tik klusas, ka

ne vārda nevar sadzirdēt.

No augšas plaukta, kur nogūlies Miķelsons, atlido pus-

balsī dungota vieglprātīga tautas dziesma:

«Meitas mani aicināja
Uz gubeni sienu bāzt;
Es meitāmi atbildēju —

—"

Klusi skanēdamas, sitas rūtīs rupjas lietus lāses, un aiz

logiem jau izgaisušas rudens nakts tumsā Jelgavas priekšpil-
sētas logu ugunis.

Monotoni, rakstā klaudz skrejošo vagonu riteņi, un viņu
klaudzoņai zvana līdzi mūsu asins ķēdes, skanēdamas de-

niņos :

Tatata—ta ta ta ta — ta —

Ta ta ta ta ta ta — ta —

Es sēdu ievilcies vagona nodalījuma kaktā, un aizveru

acis, kaut gan man nenāk prātā miegs. Domas tiecas ap-
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staigāt nākamo kaujas lauku, cenzdamās to saskatīt caur pie-
vērtiem acu plakstiņiem, — cauri oktobra nakts tumsībai,

zemliku lietus lāņiem un vienmulīgajai vagonu riteņu klau-

dzēšanai:

Tatata—ta ta ta ta — ta —

Es cenšos gara acīm saredzēt Sloka6purvus, kuros jau
šonakt, varbūt, vēlākais rit, klaudzēs mūsu šautene:-;, gulēs
kritušie, — dzīvajie skries tiem garām un pāri, turi no kaujas
saucieniem dunēs cīņas lauks.

Velti ir viss, — velti cenšos izsaukt no tumsas melnuma

kaujas skatu. — Caur aizvērtajiem acu plakstiņiem es re-

dzu miglainu ņirbēšanu, klajumu, kam plūst pāri asiņains
mirdzums, un veļas baltu dūmaku kamoli, no kuriem veido-

jas neskaidri, gan guloši, gan ejoši stāvi, — bet tas ir viss.

Atkal man slīgst lejup sagurušie plakstiņi, un caur tiem

veroties manu, ka no ņirbošās, iesarkanās miglas sāk augšup

kāpt mūsu māju liepu milzīgās galotnes, un ēku jumti, kas

apstājuši pagalmu. Tas ir kails un pielijis ūdens paltīm, —

kaili ir liepu un ābeļu zari., — klēts durvis plaši atvērtas

vaļā, un viņas virina raudošais rudens vējš. — Istabai nav

logu, — tikai tumši caurumi, kā izsāpējušas aklas acis,

un vecajā vietā stāv tikai vāgūža durvis, kurās melno ložu

izurbti caurumi.

Ta ta ta --ta ta ta ta — ta — klab vagonu ri-

teņi bez stājas, un tagad es dzirdu viņu klaboņā šauteņu aiz-

slēgti klaudzēšanu, — sauso šāvienu troksni, — un redzu ložu

caururbtās vāgūža durvis, virs kurām no jumta ceļas augšup
izbiedētu baložu pulks.

Rokas pašas no sevis sažņaudzas dūrēs, kaklā sakāpj
karsts vilnis, un acis es vēl neveru vaļā, juzdams zem plak-

stiņiem dedzinošu velgu un baiļodamies, ka man pār vai-

giem sāks līt asaras.

Ta ta ta — ta — ta ta ta — ta — klaudz vagonu

riteņi, skriedami monotonā steigā, un viņu klabēšanā tagad
skan savāds, ciets un nelokāms, kā paša likteņa griba, aici-

nājums un vēlējums:
Dzimtene sauc — dzimtene sauc.

„Hē, puikas, nupat būsim pāri Lielupei," no vagona vi-
dus, kur novietojušies Pētersona nodaļas strēlnieki, kas gan-
drīz visi fēniksieši, atskan Vitņa vienmēr jautrā balss.
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«Pietiks trunipas sist," tā pati ballss saka, «uzdziedāsim,

lai pašiem un citiem aizskrien miegs."
Metāliskās fēniksiešu balsis sāk vilkt Vilnim līdzi, un

dziesma aug un plešas, savām skaņām pildīdama vagonu, dre-

binādama logu rūtis un traukdama kājās tos strēlniekus, kas

vienmulīgās riteņu klaboņas un vagona šūpošanās ieaijāti,

bija sākuši sēdus snaust.

Vilnis, kā vienmēr, ir uzņēmies uzdziedātāja lomu un

viņa bravūrīgais tenors, pilns nesalaužama spara, dzīves un

cīņas prieka, liek atkal skanēt strēlnieku marseljēzas meldi-

jai, tiecas lauzties cauri aizlijušiem vagona logiem un likt

skanēt melnajam veļu nakts melnumam:

«Uz priekšu, latvieši!

Velns, sasper vāciešus!

Lai asins plūst, — mēs kausimies.

Līdz vergu važas lūzt!"

Ta ta ta
— ta ta ta ta — ta — klaudz vagonu

riteņi, un viņu klaudzēšana skan kā likteņa vēlējums, un kā

aicinājums, ko pauž mūsu asiņu balss.

«Ko viņi mūsu zemē meklē,
Šis svešinieku — zvēru bars?

Tie grib mūs iedzīt verdzīb's peklē.
Drīz uzbruks mums šis elles svars

. .
."

Cauri nakts melnumam skan un plūst Vilna baiss, un

dreb vagona logi un sienas, fēniksiešiem un visiem citiem

velkot tai līdz.

«Lai asins plūst, — mēs kausimies,
Līdz

vergu važas lūzt!"

XII

Izkāpjot no vagoniem, mūs apņem drēgns vēsums, lietus

čalošana un akla tumsa, un tikai pašā stacijā gurdi kvēlo

maza uguntiņa, kā nevarēdam izšķirties, vai lūkot vēl degt,
vai nodzist pavisam.

Sejā sitas aukstas lāses. Viņas grabinās mūsu katliņos,
tek pa vaigiem un līst aiz apkaklēm, likdamas nodrebināt ies,

atmiņā ataustot vagonu siltumam, un vienā otrā rindā dzird

klusu lāstu.
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Ceļš tā izmircis, ka sākot mums iet, kājas iestieg dub-

ļos līdz puslieliem. Peļķēs, kuras nevar saredzēt šai veļu

nakts melnumā, tikai samanīt ar dzirdi, kad miegainās dub-

ļu murdēšanas vietā zem strēlnieku kājām iečalojas ūdens

šļaksti, slapjums sāk smelties mums stulmos, un piepeši aiz

muguras kāda nomiegojusies un īgna balss sāk nejauki lādē-

ties, vēstīdama, ka viņas īpašniekam dubli norāvuši zābaku.

Tas ir Spilva, sarkanmatainais cirkus artists, ko kaprā-
lis Sala savā rāmajā balsī steidzas tūliņ norāt, aizrādīdams,

ka vāci esot tepat pie Slokas, un ka kārtīgam kareivim neva-

jagot ienaidnieka tuvumā celt nieka zābaka dēl lērumu.

Šo vēsti, acīmredzot, pastāstījis Salam mūsu rotas ceļve-

dis, un viņa aizdzen mums uznākušās žāvas un miegaino gur-

denumu. Atkal sasprindzinās nervi, ciešāki savelkas muskuli,

un acis uztraukti un asi vēro tumsu, meklēdamas vācu iera-

kumus.

Mūs pārņem ticība, ka tie atrodas tepat ceļa galā, ka

mēs vēl šonakt, — jau tūliņ iesim uzbrukumā, un nevienam

nenāk prātā vaicāt, kāpēc tik kluss ir tuvais cīņu lauks.

Mums liekas, ka viņš tūliņ atvērsies mūsu priekšā, tumšs,

glūnošs un klajš, un mēs instinktīvi sākam vingrāki celt kājas,
katru mirkli gatavi raut šautenes no pleca, un Vilnis, kas

solo man pa priekšu, jau ir uzsācis pusbalsī dungot marseljē-
zas meldiju.

«Rimsties, Vilni, pacieties līdz rīta ausmai," atkal ie-

runājas tumsā neredzamais vada komandieris. «Paēdīsim

vakariņas, dabūsim pāris stundas nosnausties, un tad tu va-

rēsi uzdziedāt, ja vēl būs prātā dziedāšana."

Nervu satraukuma vilnis atslābst, vieglāki atlaižas mus-

kuļu cīpslas, un kājas atkal vienaldzīgi mīca dziļos ceļa dub-

ļus, — apkārt čalo lietus urdziņas, un nakts melnumam nav

samanāms gals.
Tad priekšējās rindas sāk stāties, un apstājamies arī

mēs. Tāpat pa tumsu mūsu rota sabrūk viņai norādītā nakts

mītnē, par kādu kļuvusi vietējā skola, un daži strēlnieki, ku-

rus jau vagonos mācis miegs, noliekas tūliņ uz soliem, vai

tāpat uz grīdas, apņēmušies negaidīt solītās vakariņas. Citu

valodas tomēr neļauj tiem aizmigt, un kad atgriežas ēdiena

nesēji ar kūpošiem katliņiem, un nodalnieki aizdedz sveces,

gulētājiem rodas ēstgriba, pazūd miegs un rūkdami tie prasa
savas vakariņas.
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Tās dabūjuši, viņi liekās pa otram lāgam uz sāniem, un

drīz vien no krākšanas, un citām cilvēcīgām skaņām var no-

manīt, ka viņu galvas nemāc domas par to, ko nesīs rīts.

Daudziem tomēr nenāk prātā miegs.
Viens no tiem ir Vilnis, kam nepacietības un trauksmī-

guma pilni visi locekli. Viņš klusi svilpo un dungo, nelik-

damies zinis par miegaināko uzrūcieniem, un viss liekas kā

savilkta atspere.

Negul arī Lejiņš, sēdēdams uz sola gala ar šauteni starp

ceļiem un mūžīgo papirosu zobos, un nenāk miegs arī Kon-

rādam. Garais dundadznieks, izvilcis no azotes savu tuteni,

tur asmeni pirkstgalos un viegli šūpo savu nazi, kā gatavo-

damies laist viņam skriet projām ar skanīgu dūkšanu, un

Konrāda mazās, piemiegtās acis viltīgi un reizē jautri glūn
aiz piesarkušiem plakstiņiem. Arī viņš kaut ko dungo savā

nodabā, bet viņa dziesma vairāk līdzinās 'kaķa ņurdēšanai.
Un melnā ēna, aiz Konrāda muguras šūpo uz klases sienas

vēl milzīgāku nazi, un nedzirdami dūc dundadznieks dzies-

mai līdz.

Nomodā palicis Pētersons, kas nikni kustinādams milzī-

gās ūsas tīra šauteni. Šad un tad viņš apstājas savā darbā,

stīvi paskatās logā, aiz kura šalc lietus un glūn tumsa, un vi-

ņa bargajai sejai tad laižās pāri skumja ēna. -— Viņš atkal

domā par savu puisīti, par sievu, bet tad tam paliek vēl nik-

nākas acis un draudoši saspurojas ūsas, kā milzīgi melni

asmeņi.
Sala gul draugam blakus, roku palicis pagalvī, un par

spilvenu tam, tāpat kā citiem, ir mantu maiss. Viņš elpo

šņācoši un smagi, laizdams caur degunu baisi svilpojošas

skaņas, kurām pretstats ir Salas sejas flegmātiskais mierī-

gums. Tas neatstāj mūsu vada komandieri arī miegā, un man

neviļus ienāk prātā domas, ka tikpat mierīgi un reizē pilns
instruktora pašapziņas, kaprālis Sala maršēs arī dvēseļu pul-
kā, ja tam lemts krist rītdienas kautiņā.

Plaši izplētis rokas, gul Miķelsons, mūžam nemierīgais
Skandālists un cilvēku smējējs, kam naža rēta švīko labo vai-

gu, un arī tagad ap viņa lūpām vēl redzamas rievas, kuras

ievilcis nicīgs smīns.

Toties Gailim, mūsu nodaļas priekšniekam, atdusa nav

nākusi prātā. Viņš gan vairs neskraida ārā un iekšā, kā brau-

cot vagonā, bet izskatās pavisam pelnpelēks, un nedzīvs šķiet
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palicis ari tā acu skats, kas vēl nesen bija pilns nemierīga,
drudžaina mirdzuma.

Klusi atveras mūsu vada telpas durvis, viņās parādās
sirma galva un drūmais tēva vaigs. Konrāds pacel galvu,
Vilnis beidz dungot, un Gailis, satrūcies, un atkal iejuzda-
mies instruktora lomā, jau ieplēš muti, gribēdams kliegt:
«piecelties, mierā!", kā citkārt Mīlgrāvja barākā. Bet tēvs

vēl laikā paspēj tam skarbi pamāt ar roku, un Gailis atkal

saplok sevī, kļūdams vēl pelēkāks.

Tēvs iet pie Pētersona un klusā balsī kaut ko teic bar-

gajam nodalniekam, kas, sākot virsseržantam runāt, piecē-
lies visā garajā augumā.

Tad Pētersons atkal atlaižas uz sava sola, sākdams no

jauna rīkoties
ap šauteni, bet tēvs iet lēniem, nedzirdāmiem

soliem starp solu un gulētāju rindām, kā meklēdams.

Viņam saguruši pleci, nošļukušas baltās ūsas un par

spīti savam tērpam un zobenam, tēvs šajā naktī man atkul

liekas vecs Zemgales saimnieks, nevis bargais rotas virsser-

žants.

Karsts vilnis man sakāpj kaklā, likdams asinīm sākt

strauji zvanīt deniņos, un es aizveru acis, likdamies pie-
midzis.

Tēvs pienāk man klāt, apstājas un laikam ir pieliecies,

jo es manu uz vaiga viņa karsto elpu, — tā ir smaga un asa,

un man iedrebas acu plakstiņi.

Viņu drebēšana uzmodina manis vērotājā apziņu, ka

viņš ir rotas virsseržants, kam priekš tēva jūtām nav vaļas

naktī pirms kaujas. Kā bēgdams no manis un sevis paša,

viņš ātri saslienās un aiziet, un viņa solos es atkal dzirdu

agrāko vingrumu.
Pirms viņu iedunēšanās man iesitas līdz ar tēva dvašu

sejā kāda klusa, nopūtai līdzīga skaņa, bet varbūt mani vīla

dzirde, un šo skaņu es biju sadzirdējis savās satrauktajās
asinīs.

Tēvs iziet pa durvīm, un es atveru acis. Konrāds ir no-

glabājis savu tuteni, Vilnis vēl nav sācis dungot, un Pēterso-

nam atkal gul uz ceļiem šautene. Bargā nodalnieka acis no-

vēršas no durvīm, kurās pazudis tēva kalsnais stāvs, un kā

meklēdamas savukārt klīst pāri soliem un gulētājiem. Viņas
neapstājas, pirms nav aizsniegušas logu un viņā glūnošo nakts
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melnumu, kuram cauri, un par Bpīti gulētāju krākšanai, ir

sadzirdama lietus čalošana. Un Pētersona skatiens stīvi ve-

ras nakts tumsā, kas glūn aiz loga, un viņa acīs es manu

skumju velgu un klusu nožēlu, ka melnūsainais nodalnieks

nevar iet naktī pirms kaujas savu dēlu apraudzīt.

XIII

Nemanot uznāk snaudiens, un mani pārņem murgains

miegs.
Es redzu pielijušu lauku, kurā gul kritušie un viz asins

paltis. Mūsu vads iet ašā gaittā pāri līķu klajumam, un mūs

ved tēvs, maršēdams ķēdei pa priekšu un cieti un vingri

sperdams ik soli, kā parādes gājienā. Gaisā gaudo granātas,
kuru sprādzieni ārda zemi un šķaida vienu ķēdes posmu pēc

otra, un biedru pulciņš plok arvien retāks, līdz beidzot pa

miroņu lauku vairs iet tikai divi, tēvs un es. Tad virs galvas

smagi ievaidas gaiss, zem kājām iestenas zeme, un mani uz-

sviež augstu virs līķiem un asins paltīm melna dubļu un dū-

mu šalts. Es nokritu zemē, asinis sāk man plūst pa muti un

es redzu tēvu vienu pasu aizmaršējam pa lauku uz mūsu mā-

ju pusi, un uz vienu mirkli man iešaujas galvā brīns, — kā

gan gadījušies tūliņ aiz Slokas purviem tēva sētas liepu va-

renie augumi.
Es viņus redzu loti skaidri, un starp šalcošām liepu ga-

lotnēm sāk nirt ārā no rudenīgām dūmakām ēku jumti. Es

gribu celties kājās, steigties turpu, bet celi neklausa; es sāku

rāpties, gribu saukt tēvu, lūgt viņu ņemt mani līdz, bet vār-

du vietā man pār lūpām vēl straujāk plūst asinis.

Tēvs nedzird, neatskatās atpakaļ, un maršē pāri rugāju

klajumam uz māju pusi, nesdams šauteni pār plecu, un

vingrs un stalts, kā bataljona parādē, kad mums pirmo reizi

sveica sirmais komandieris.

„Zēni, ceļaties," pārtrauc manu sapņu rēgus kaprāļa Sa-

las balss, un berzēdams acis, es pietrūkstos sēdus, ieraugu
biedru sejas, dzīvas un mundras, un sāku steidzīgi vilkt ple-
cos mantu maisu, jo durvīm tuvākie strēlnieki, šautenēm ro-

kās, jau sāk iet ārā no 'klases istabas, kas šonakt devusi mums

mājvietu.
Tumsa, kaß mūs apņem pagalmā, vairs nav tik melna, kā

Slokā ienākot, bet guvusi savādu zilganumu, jo visur kūp un
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viļņo tik bieza migla, ka tikko var saskatīt koku stumbrus,

kas aug skolas nama priekšā, un tuvāko biedru augumus.

Gaiss ir drēgns un vēss, viņš liek nodrebināties ādai, un

zem tās ciešāk savilkties muskuļiem.

Mēs brienam pa dubļiem un ūdens peļķēm uz bataljona

sapulcēšanās vietu, kur virsnieki aiziet apspriesties ar pulk-

vedi, un liek mums diezgan ilgi gaidīt.

Tad viņi atgriežas, sasauc kopā instruktorus, un rotas

komandieris klusā balsī sāk tiem kaut ko stāstīt. Viņa vār-

dus mēs nevaram sadzirdēt; tos nespēj uztvert pat Miķelsons,

par kuru biedri smej, ka viņš dzirdot zāli augam, bet virs-

leitnanta balss ir pilna līksma sprindzīguma, kas tūlīt sāk

pielipt arī mums, dzīdama projām žāvas, gurdenumu un

aukstuma sajūtu, kura vēl nesen lika nodrebināties mūsu lo-

cekļiem.

Kaprāli un seržanti stājas savās vietās, rotas komandie-

ris komandē, un mēs sākam iet pakal virsniekiem pa dubļai-

no ceļu, un dubļu murdēšanu, ūdens šļaksti un klusas valo-

das aiz mums liecina, ka ceturtā rota nāk līdz.

Pētersons jau paspējis no sava drauga Salas izdabūt tam

zināmās ziņas par šīs dienas kauju:

Bataljons lauzīsies
gar Lielupi uz dienvidiem, tiekda-

mies pāriet Zemgales robežu, kas nav no Slokas diez cik tālu.

Abas pirmās rotas šturmēs Pavasara muižu, kas pašā upes

krastā, bet pārējās bataljona daļas ies vairāk pa labi, un dzīs

vācus ārā no purva un mājām, kuru nosaukumu Pētersons ir

piemirsis.
Vēl vairāk pa labi, gar Tukuma dzelzceļu, lauzīsies uz

Ķemeru pusi pulkvedis Francis ar saviem rīdziniekiem, kas

jau bijuši tepat pie Slokas vācu ugunī. —

Un tad vēl Pētersons zin stāstīt, ka mums par cīņas bie-

driem šodien būšot krievu zemessargi, un nospļaudamies tū-

liņ piemetina, ka ar diegiem neesot aršana, un ar tādiem tē-

vaiņiem kopā nekāda karošana. —

Mēs ejam uz priekšu, tumsa metas arvienu zilganāka,
bet visapkārt viļņo bieza rudens migla, virs kuras liekas pel-
dam namelu jumti un koku galotnes.

Kad celulozes fabrikas nami palikuši aiz muguras,
mēs

nogriežamies no lielceļa pa labi, pārkārtojamies kaujas ga-

tavībā, un mūsējais un pirmais vads iet platā frontē abiem
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pārējiem pa priekšu. Zem kājām atkal šlakst ūdens, jo pie-

lijuši visi lauki un dūkstainās pļavas, un paltis vietām tik

lielas, ka miglā tām nav saredzama otra mala, un viņas izska-

tās kā ezeri, kas apstājuši mūs no visām pusēm.

Visur vilņo miglas lāņi. Mēs brienam tiem cauri pa lie-

tus paltīm, un rudens rīta pelēkās ausmas klusumu pārtrauc

tikai ūdens skalošanās ap strēlnieku zābakiem, kas velk sev

līdz smagas dubļu pikas. Visur bālo miglas dūmakas, viz

pelēkas peļķes, un mēs ejam pa ūdeni un miglu, un nezi-

nām, cik tālu ienaidnieks.

Tad no labās puses, kur aiismas paisumā pazudis rotas

komandieris ar pirmo vadu, dzird kādu steidzīgi brienam

šurpu pa dubļu un miglas lāņiem, un mēs bez komandas pa-

lēninām solus, un padusēs turētās šautenes ņemam abās ro-

kās, liekot pirkstu pie sprūda, jo nevar zināt, kas staigā,
draugs vai ienaidnieks.

No miglas mutuļiem iznirst Vilnis, ko Sala norīkojis par
mūsu vada ziņnesi pie rotas komandiera, un aizelsies vēsta:

«Virsleitnants pavēlēja sūtīt vadam pa priekšu izlūku

patruļu, un teica, ka līdz friču ierakumiem palikusi nepilna
verste."

«lelāgo reizi par visām reizēm savā pašpuikas galvā,'*
Sala sabozies saka, «ka rotas komandieris priekš tevis nav

virsleitnants, bet virsleitnanta kungs."
Vilnis taisās atbildēt, bet Salam ierūcoties no jauna: «la-

sies atpakaļ un saki virsleitnanta kungam, ka nodevi man

pavēli," — viņš klusēdams pazūd dūmaku paisumā, kā mig-

las rēgs.
Sala apspriežas ar Pētersonu, un saka, piegājis pie mūsu

nodaļas:

«Lejiņ, Miķelson un Konrād, — izlūku patruļā uz priek-
šu! Ejat klusi, turat ausis un acis vaļā, šaujat tikai tad, ja
taisās iet slikti, un zināt, ka bataljona komandieris apsolījis
pirmā gūstekņa atvedējam Jura krustu."

Gailis nedroši iet kaprālim klāt, jo visi trīs ir viņa no-

daļas strēlnieki, bet Sala neliekas viņu redzot, un pamādams
izlūkiem ar roku, piemetina:

«Ejat, klausāt studentu, un lai Dievs jums palīdz."
Izlūki klusēdami iespiež padusēs šautenes un pazūd

miglā.
Mēs ejam ķēdē tiem pakal.
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Dūmaku un ūdens pilna ir zeme, un drēgni dvašo auk-

stais rudens gaiss. Ir palicis gaišāks, bet migla vēl arvienu

tik bieza, ka drīzāk varēja ko redzēt un manīt nakts tumsā,

nekā tagadējā iezilgano dūmaku baltumā.

Viss ir klusu, un tikai retumis dzird iegurkstamies dub-

ļus zem kāda strēlnieka zābaka, jo tagad mēs cenšamies vēl

uzmanīgāki celt un likt kājas, lai gan līdz ienaidnieka pozi-

cijām vēl atlikusies laba pusversts.

— Tad mēs visi reizē apstājamies, un pukstošām sirdīm

klausāmies, aizturējuši elpu. —

Priekšā, kur miglas plūdi aprija mūsu biedrus, dzird

uztrauktu sasauksanos. Tad norīb šāviens, — otrs un trešs.

— dzird vaidu, un kā atsaukdamies šāvienu troksnim mūsu

vada frontes priekšā, pa kreisi uz Lielupes pusi nodun smags

grāviens, ieklaudzas tālš šāvienu troksnis, un pa labi, tai de-

besu malā, kur aizstiepjas Tukumļa dzelzceļš un iet kaujā rī-

dzinieki, sāk aizsmacis riet miglā ložmetējs. —

Bez komandas mēs metamies uz priekšu, skrējienā sviez-

dami pie pleca šautenes, bet Sala nikni šņāc pusbalsī:
~Stāvēt uz vietas, un nešaut bez manas ziņas!"
Mēs atjēdzamies, ka priekšā tak ir mūsu biedri, un ka

viņus var ķert mūsu lodes.

Atkal ap mums iestājas klusums, lēni viļņo biezā, ne-

caurredzamā migla, un piepeši viņa ir kļuvusi tik auksta, ka

vienam otram sāk klabēt zobi šai spokainu dūmaku laukā,
kur zeme pielijuši ūdens paltīm, gaiss piesūcies ar miklu trū-

du dvašu, un miglas kamoli aizseguši gaisa, zemes un ūdens

robežas.

Brītiņu klausījies. Sala pamāj ar roku, un mēs virzāmies

uz priekšu, acīm ieurbdamies dūmaku mutuļos, kas kūp un

viļņo visapkārt, un lūkodami viņos sadzirdēt ikvienu svešu

skaņu.
Mūsu priekšā viss atkal palicis kluss. Tikai pa kreisi

dzird tālu apšaudīšanos, kas kļūst arvienu stiprāka, un pa

labi, Tukuma dzelzceļa pusē, kā nikns ķēdes suns, atkal iere-

jas miglā ložmetējs.
Tad kaprālis, iedams vada priekšgalā, atkal apstājas,

brīdinoši paceldams gaisā roku, un atkal klausāmies arī mēs,
sastindzinātiem nerviem, pieliekušies, kā kaķi pirms lēciena,
un cieši sažņaugdami rokās šautenes.
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Miglas lauks, kas kūp mūsu priekšā, sāk ātri mesties

dzeltēnbalts, un viņa vidū aug iekšā debesīs zeltaini ugunīga

puķe, nespodri mirdzēdama cauri dūmaku lāņiem, un uguns-

puķes kāta galā piepeši uzplaukst un atveras liesmu zieds.

Viņš mirdz un dreb gaisā, šūpodamies nedzirdami klusi un

apspīdēdams miglas mutuļus ar bālu trīcošu spožumu. No

liesmu zieda līst uz visām pusēm ugunīga rasa, dzisdama dū-

maku drēgnumā bez mazākās skaņas. Tad zieds sāk ātri bā-

lēt un slīd lejup, un pēc dažiem mirkļiem ir noslīcis miglā,

un tikai zem tās vietas, kur viņš dega gaisā, vēl blāvo virs ze-

mes vājš izdzisušās uguns atspīdums.

«Raķete" — čukst Spilva, ar plaukstu slaucīdams degu-

nu, — un Pētersons ierūcas, nolaizdams pacelto šauteni:

~Lai zēvelē cik grib, tādā elles miglā tāpat ne velna —"

Pētersonam apraujas pusvārdā valoda, un viņš sviež šau-

teni pie vaiga, jo miglā dzird nākam no ienaidnieka puses

smagus solus un dubļu gurkstēšana liecina, ka nācējs nav

viens.

«Nesteidzies," čukst Sala, noliecies uz priekšu, un ska-

tiem urbdamies dūmaku viļņos, kas nedzirdami skalojas
mums pie kājām. «Ja tā ir friču patruļa, saņemsim dzīvus."

No miglas nāk smaga elsošana, un sāk nirt ārā kaut kas

milzīgs un melns, kas sākumā izskatās pēc zirga muguras.
Tad nācējs ir jau piegājis mums tuvāk, un mēs redzam, garu,
salīkušu stāvu, kas nes pār plecu pārsviestu nedzīvu ķermeni.

«Konrāds!" ķēdes vidum izskrien cauri čukstu šalka.

Aiz garā dundadznieka parādās otrs stāvs, un Spilva,
kam vanagacis, saka, tas esot Miķelsons.

Izlūki pienāk mums klāt, Konrāds vārīgi nolaiž zemē

savu nastu, un ar lielo plaukstu slauka acis, jo atnestais ir

viņa draugs Lejiņš.
Sala noliecas pār kritušo un drūmi saka:

«Taisni sirdī. Varēji atstāt turpat, jo viņam vairs nevar

līdzēt neviens dakteris. Ejot ķēdei uz priekšu, tu tak nene-

sīsi to sev līdzi."

Konrāds klusēdams slauka acis un skaņi šņauc degunu,
bet Miķelsons, kam sakārtas plecos vairākas šautenes, nikni

spļauj vienu spļāvienu pēc otra un pusbalsī lādās:

tādu lempi vairs neeju ne par kādu naudu! Ja jau
cilvēks pats neapjēdz sava spēka, lai tura frici aiz kājām,
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mani dēl aiz ausīm, bet negrābstās ar saviem gorillas na-

giem ap rīkli."

Sala pavēl Miķelsonam runāt par lietu, nevis Konrāda

nagiem, bet iekaisušais skandālists nerimstas:

~Viņa nagi jau mums izjauca visu lietu, kaprāļa kungs!

Ejam visi trīs pa miglu un ziktējam, vai kur nemana friču

posteni. Uzreiz dzirdu priekšā kādu nošķaudāmies un saku

studentam: skat nu, viens memmes dēliņš jau apsaldējis kā-

jas. — Sākām šļūkt uz to pusi. Pielienam tuvāk, redzam:

pie priedes cera viens kūko, bolīdams acis uz mūsu pusi, un

vēl divi brāli tup šim pie sāniem; ejam vēl tuvāk, friči mūs

pamana, slienas uz pakaļkājām un sauc Halt! Wer da?

Students atbild: Freunde! Friči laikam notic, un sačukstē-

damies skatās, kā mēs brienam šiem tuvāk. Tad viņi atkal

paliek nemierīgi, pacel šautenes, un garākais ievēkšas no

jauna: Halt! Waffen nieder! Esam jau pavisam tuvu, brū-

kam virsū, un students pirmais pielēcis klāt, dod vienam fri-

cim krūtīs ar laidi, ar otru roku izrauj tam šauteni. Skrie-

nam palīgā, — otram fricim sprūk vaļā šāviens, students no-

krīt zemē, — es noduru šāvēju, un trešais laižas prom. Šauju
tam pakal, bet netrāpu, un fricis pazūd miglā. Skatos, kur

Konrāds? Redzu, gul uzklupis Lejiņa pasistajam vācietim,
kā vistu vanags cālim, un žņaudz dziesmu ciet. Es saku: ko

tu tur dari! Šis atšņāc: turu cieti, lai neaizmūk. — Apska-
tu studentu, redzu, ka tas beigts, savācu šautenes un saku šim

ķilavu ēdājam: cel nu to jaunskungu augšā, un vedīsim pie

bataljona komandiera, lai dod pa krustam, kā solījies. —

Konrāds gan piecēlās, bet fricis ne vairs ceļas, nedz pūš:
gul izkārtu mēli un baltām acīm skatās debesīs."

Un Miķelsons, vēl arvienu nevarēdams norimt, sāk atkal

lādēt garo dundadznieku, kura vainas dēl čiekurkallnietim

jāpaliek bez Jura krusta.

Sala pavēl Konrādam stāties ķēdē, aizsūta Miķelsonu ar

vācu šautenēm un ziņojumu pie rotas komandiera, un ved

mūs tālāk.

Mēs ejam uz priekšu, turēdami rokās šautenes, ap mums

vēl arvien viļņo miglas plūdi, bet debesis jau metas gaišas,
un ūdenī un dubļos paliek guļot students Alberts Lejiņš, mū-

su pirmais kritušais. —

Strēlnieku barā viņš mēdza būt viens no jautrākiem
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biedriem, bet sirdī slēpa vecu vainu, un nēsāja uz tās ovālu

meitenes portreju, ko nebija redzējusi labākā drauga acs.

Pa labi, tai pusē, kur iet uzbrukumā pirmais vads, norīb

šāviens, un pirmajai šautenei steidz vairākas piebalsot. Sāk

strādāt ložmetējs, virs vācu līnijas lido un uzplaukst gaisā
dzeitēnbaltas raķešu ugunis. Lēni bālēdamas, tās dziest mig-
lā, un arvienu gaišāks metas debesjums.

Pāri mūsu ķēdei aizspindz lode, un nodalnieks Gailis

ierauj dziļi plecos galvu, piedevām saliekdams arī muguru.

„Ir gan tiem viesmīļu kungiem lunkans kūkums," —

pusbalsī ņirgājas fēniksietis Spandegs, un māj savam ķēdes
biedrim Straujiņam uz nodalnietka pusi.

Gailis neliekas dzirdot, un varbūt nedzird ar', jo visus

viņa prātus saistījusi vācu ložu spindzēšana. Tās svelpj
mums pāri viena pēc otras, sākdamas spindzēt arvienu ze-

māk, un tad ķēdes labājā galā kāds iestenas un reizē izgrūž
niknu lāstu:

«Velns lai parauj! roka pušu un pagalam šautene."

«Nogulties!" Sala klusi komandē, «skriet uz priekšu

pa posmiem!"
Mēs metamies ar krūtīm un vēderiem dubļos. Tagad

vācu lodes jau spindz pavisam zemu, un vienā un otrā vietā

starp gulošiem strēlniekiem sāk zibsnīt ar vieglu kbikstošu

skaņu zilganas uguntiņas.
«Sātani!" lādas Pētersons. «Viņi jau šauj ar sprāgsto-

šām lodēm."

Pa labi dzird miglā ātrus ūdens šļakstus, un cauri dūma-

kām diebj uz vācu pusi salīkuši augumi.
Šaušana klūst arvienu stiprāka, un miglā jau var manīt

priekšā uzliesmojam un dziestam šāvienu ugunis.
Debesis palikušas pavisam gaišas, starp caurumainajiem

mākoņiem bāl retās zvaigznes un padebešu atsārkums Rīgas

pusē rāda, ka vairs nav tālu saules lēkts.

Šķiezdamß uz visām pusēm dubļus, aizjoņo kaimiņu

posms, ko komandē Spandegs. Tagad ir mūsējā kārta, bet

posma vecākais bija Lejiņš, Miķelsons vēl nav atgriezies, un

mēs ar Konrādu stomāmies, kam komandēt.

«Posnis uz priekšu! man pakal!" Pašam nemanot man

sprūk vaļā balss, sveša un nedabīgi skala, un drāzdamies ar

dundadznieku uz priekšu, un nolikdamies dubļos blakus
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Spandega posmam, es dzirdu pa labi niknu fēniksieša

šņācienu:

~Neķērc tik dikti, čomiņ! Fričiem nemaz nav jādzird,
kā tu komandē."

Ta!— ta —ta -ta — ta! (pa
labi sāk pavisam tuvu

strādāt ložmetējs."
Mums pa kreisi nokrīt dubļos pēdējais nodaļas

posms,

bet Gailis mav saredzams.

„Visa nodala reizē uz priekšu! rēc Spandegs, uzņemda-
mies vadīšanu, un mēs metamies cik jaudas skriet uz vācu

pusi, zemu pieplakdami dubļiem un ūdens paltīm, jo lodes

tagad svelpj tik zemu, ka gandrīz skar mūsu cepures.

Vietām viņas skar arī galvas un krūtis, jo skrējienā mēs

dzirdam pa kreisi ievaidamies „māte!", un kā atbalss šim vai-

dam atsaucas kluss iekliedziens no labās puses, kur kāds sma-

gi nogāžas zemē, skandinādams katliņu un šķiezdams ūdens

šaltis, un nepieceļas vairs.

Vāci sākuši šaut visā frontē. Viņu lodes kapā dubļus

un per paltis, un liekas, ka peļķēs krīt lielas lietus lāses, spē-

cīgi sviezdamas augšup ūdens šļakatas.

„
Tēmēklis 400! Pa miglā saredzamām vācu šāvienu

ugunīm," sauc Sala, ne vairs pusbalsī, bet griezīgi un skali.

Spandegs atkārto vada komandiera komandu, un mēs ar dru-

džainu steigu liekam strādāt šauteņu aizslēgiem. Pašu šauto

šāvienu pirmie klaudzieni sāk nomierināt satrautos nervus,

un laides atsitiens plecā liekas mierinošs drauga glāsts.

Visā mūsu ķēdē tagad līksmi sasaukdamās strādā šaute-

nes, un vietām dzird sasaucamies arī blakus gulētājus. Mēs

atkal vaidam pār sevi un saviem nerviem, un asinīs kūsā cī-

ņas iprieks.
Kārli," ieminās mums turpat blakus Strautiņa balss,

griezdamās pie jaunā nodaļas komandiera, „iev slaidāka roka,
„zēvelē gar to priedīti tūliņ pa kreisi: jau trešo reizi tur

zibsnī friča bises iiguntiņa."
Spandegs paklausa, un viņa draugs steidzas tūliņ apgal-

vot, ka šāviens ķēris, kaut gan priekšā, kur jau sākusi klīņāt
migla, itnekas nav saskatāms, tikai reti krūmi, dūmaku

mutuli un vācu šauteņu šķiestās uguntiņas.
„Konrad, neplaucē pa mākoņiem," no kreisās puses at-

lido Spilvas balss, kurš pats nav saredzams, un tā tad, jādo-
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mā, nevar arī redzēt, cik augstu virs zemes pacelts dundadz-

nieka šautenes stobrs.

Konrāds saraujas, es uzmetu viņam ašu skatu un redzu,

ka cirkus artista rājiens nācis īstā laikā, jo dundadznieka bi-

ses gals, kas tagad ātri slīd lejup, vēl atrodas labu pēdu virs

zemes.

«Sasodīta būšana,** Konrāds taisnodamies nosaka,

«vienmēr baidos ņemt par zemu.'4

Kā apstiprinādama Konrāda bažas, turpat viņā šautenes

stobra galā, pēc nākamā šāviena uzšlakst gaisā ūdens un

dubļu šalts.

Konrāds apjūk pavisam un viņa bises stobrs atkal sāk

celties augšup, kā sekodams vēl arvienu neredzamā Spilvas
jaunam brīdinājumam:

«Konrād, nešķied citiem dubļus acīs.
44

«Va velns, kur tam uguns rijējam gaišas acis,
44 sapīcis

brīnās dundadznieks, mezdams šaušanai mieru, un pagriezis

galvu uz manu pusi, prasa:

,Artūr, vai tev nav pie rokas kāds smēķis?44

«Nav,44
es atbildu, atvilkdams pirkstu no sprūda, un sāk-

dams klausīties dubļu murdēšanā, kas dzirdama mūsu ķēdes

aizmugurē un nāk arvienu tuvāk.

Konrāds acīm seko manam skatienam nesen pārietā
lauka miglā, un saka, slaucīdams dubļus no pieres, ko ap-

šķiedusi vācu lode, drāzdamās ūdens peļķē:

«Tur jau nāk tavs vecais ar otro pusrotu.
44

Un Spandegs, pagriezdams uz mūsu pusi galvu, pie-
metina :

«Kad visi salasīsies ķēdē, sāksies īstais uzbrukums.44

Tagad jau var dzirdēt mums aiz muguras dubļu šļakstē-

šanu zem skrejošām kājām. Tad no miglas iznirst kāds au-

gums un aizelsies nokrīt zemē starp mani un Konrādu, un

tūliņ liek šauteni pie vaiga.

«Mazais, neplaucē uz zila gaisa,44 Konrāds steidzas viņu
pamācīt: «apskaties pa priekšu, kur mana friča uguntiņas,

ņem tēmēkli 400, un tad gāz vaļā ar Dieva palīgu.
44

Nelielais 4. vada strēlnieks, vēl bērnišķīgu bālu seju,
godbijīgi paglūn uz garā dundadznieka pusi, un pārbīdījis
tēmēkli, iespiež šautenes laidi savā šaurajā zēna plecā.

«Tagad pūcē vaļā,44 Konrāds rīko viņu tālāk, juzdamies

jau priekšnieka lomā, un pagriezies uz jaunā klātnācēja pusi.
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kurš nokriti* tam labajos .sānos, blakus Strautiņam, atkal

ieminas:

„Čomiņ, vai tev nav kāds smēķis?"
Strēlnieks papurina galvu, un viņa vietā atrūc Strautiņa

balss:

„Nupat jau nāk virsseržants ar cigāru kasti."

Konrāds mudīgi ierauj plecos galvu un sāk rīkoties uz

šaušanu, un viņa šautenes stobrs atkal vilcinādamies staigā

uz augšu un leju.

„Ko tu āksties," klātu āeējs mkni nosaka, pacēlis galvu,
un pagriezdams pret mums tumšu jaunekļa seju ar melnām,

apcirptām Ūsiņam. Tad viņš saraujas, neredzama trieciena

ķerts, iekrācas. izlaiž šaiueni no rokām, sviežas uz sāniem un

paliek kluss.

Kreisās acs vietā tam glūn tumšsarkans caurums, un pār

brūno vaigu plūst asins urdziņa.

Strautiņš noliecas pār kritušo un izgrūž caur zobiem

klusu lāstu.

~Velni! Tas viņiem dārgi maksās," viņš nošņācās, bet

šņācienā dzirdamas apslēptas elsas, un tagad es atceros kri-

tušā strēlnieka vārdu.

Tas ir Egle, Strautiņa māsas dēls.

Konrāds, apjucis, pagriežas uz manu pusi un slauka

seju, kas piepeši kļuvusi asiņaina.

„Vai tev ķēra?" Es prasu.

„Nē," viņš čukst, „mani nošķieda ar tā jaunā ashiīm,"

un stostīdamies piemetina, atkal vilkdams ar piedurkni pār
savu asiņaino seju:

..Laikam ar smadzenēm ar. Eglēm nemaz vairs nav pa-
kauša: aizšlakstējis prom, kā izliets zupas šķīvis."

Tiešām ap mums ir atkal sākušas uzliesmot ar vieglu
klukstošu skaņu sprāgstošo ložu uguntiņas.

Palicis pavisam gaišs. Migla sāk izklīst, un debesis me-

tas sārtas.

Blakus kritušam nometas jauns strēlnieks un vērš pret
vāciem šauteni, nolicis viņas stobru uz Egles krūtīm. Man

pa kreisi dubļos izstiepjas mazais Ozols, ceturtā vada labā-

kais šāvējs un Nīcas sīkgrmitnieka dēls, kam vasaras raibu-

mi izraibojuši seju kā irbes spārnu. Izšņaucis degunu, viņš
cel nesteigdamies bisi pie vaiga.
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Un tad es dzirdu cauri vēl citu skrējēju solu troksnim

cietus, un pat dubļu laikā vingrus solus, kurus pazītu mana

dzirde pašā melnākajā nakts melnumā.

Tēvs nesteigdamies pienāk mums klāt, prasa, kur Sala.

un lēni iet gar ķēdi uz viņas vidu, meklēt rokā vada koman-

dieri. Tas steidzas viņam pretim, un abi sāk apspriesties,

kājās stāvēdami turpat pie ķēdē gulošo strēlnieku kājām,
kaut gan miglas sega jau kļuvusi caurumaina, un priekšā
var redzēt nevien retās priedītes un alkšņu krūmus, bet arī

tumšu ierakumu strīpu, virs kuras arvien steidzīgāki zibsni

šāvienu uguntiņas.
Aiz vācu ierakumiem vēl bālo pabieza migla, kuras mu-

tuli kūp un veļas, pusaizsegdami zemnieku sētas ēku siena?,

un ļaudami saskatīt tikai viņu noplukušos jumtus, kas peld
virs miglas lāņiem.

Vācu lodes spindz arvien biežāki, un biežāki tās ārda

Bērni un kapā lietus peļķes, sviezdamlas gaisā dubļus un

ūdens šļakatas, bet tēvs ar Salu vēl nav beiguši valodas.

Tad Sala pagriež galvu uz labā spārna pusi un cieši pa-

skatījies saka, ka šurp nākšot rotas komandieris.

Tēvs aiziet viņam pretīm gar ķēdi, ar roku pieturēdams

smago feldfēbeļa zobenu, bet kaprālis nometās uz ceļa tur-

pat pie Spandega. posma, un nesteigdamies Tizsprauž durkli

savai šautenei.

„Nu, zēni sataisāties un iespļaujat rokās, būs dūšīga
raušanās," — saka pusbalsī Spandegs, un mēs jūtam caur

krūtīm un sirdi skrienam karstu vilni.

Ratnieks, saticies pusceļā ar tēvu, nāk uz mūsu pusi.
ziņnešu pavadīts, un kaut ko jautri un uztraukti stāsta, bet

reizē nenovērš acu no ienaidnieka ierakumu puses, kas tagad
zibsnī vienās ugunīs, un tēvs, klusēdams un acīm sekodams

virsleitnanta skatiem, iet viņam līdz.

Ta — ta — ta
— ta — ta — ta ta — ta — ta — ta

pa labi atkal sāk darboties vācu ložmetējs, riedams slinki,

nikni un smagi, kā vecs nobarots dogs. Viņam tūliņ stei-

dzīgi un līksmi atsaucās mūsējais, ko vada Krastiņš, meln-

matainais Daugavas laivinieks.

„Beigt šaut! Uzspraust durkļus!" Skali skan virsleit-

nanta balss, apturēdama vēl šur tur ķēdē dzirdamo šauteņu
klaudzēšanu, un mēs sākam celties kājās.



83

Asinis zvana trauksmi, arvienu steidzīgāki sisdamas de-

niņos. Sasprindzinās nervi, cieši un vingri, kā pirms lēcie-

na, savelkas roku un kāju muskuli. Sakožas zobi, ieplešas
nāsis, gruzdamas karstu dvašu, un mēs jutām, ka mūs jau
sācis šūpot atakas trakuma vilns.

Virsleitnants izskrien mūsu ķēdei cauri, tad apcērtas

skrējienā apkārt — acis zib, smaidošā mutē atmirdz zobu

baltums, — un māj mums uz vācu tranšeju pusi, izrāvis no

jostas metamo granātu.
«Uz priekšu, puikas!"
Tēvs, ātriem soliem steigdamies cauri kājās saceltai ķē-

dei, nopurina sirmo galvu, no kuras lode notriekusi cepuri,

un iespļāvis plaukstā, kā radis darīt pirms rudzu pļaujas

sākumā, izvelk savu plato zobenu.

Ta — ta — ta — ta — pavisam tuvu ierejas vācu lož-

metējs, tiekdamies pārspēt šauteņu klaudzēšanu, kas liek

melnajai ierakumu strīpai zibsnīt vienās ugunīs.
Mēs skrienam uz uguņu pusi, aiz kurām redzami noplu-

kušu zemnieku māju jumti. Sejās sitas auksta rīta dvaša,

gar ausīm žūžo vējš, un tad, nomākdama visas citas skaņas,

pārkliegdama ložmetēju un šauteņu blasis. ir piepeši sākusi

šalkt gaisā savāda, balsīga un tracinoša skaņa, kas viļņo pāri
pielijušam laukam, skrien uz priekšu un neatvairāmi rauj un

nes sev līdz.

Ā—āāā — rēc gaiss un zeme, un mēs rēcam viņiem
līdz un pakal kaujas saucieniem veļas uzbrukuma vilnis.

Pretīm skrien tumša ierakuma strīpa, virs kuras liesmo

un dziest šāvienu ugunis.
Tad mēs esam pieskrējuši pavisam tuvu, redzam platu

grāvi, un virs tā asus kasku galus. Šaušana ir piepeši mi-

tējusies, un mums pretīm saslienas iezilganu durkļu mežs,
aiz kura vīd bālas, naida im dusmu sašķobītas sejas.

Mēs rēkdami gāžamies uz priekšu, — virsleitnants skrē-

jienā sviež rokas granātu, kas sprāgst uz ierakuma malas, uz-

svieždama gaisā uguns un dubļu šalti. — Asmeņu mežs, kas

noliecies mums pretīm, sāk ļodzīties un drebēt, un grāvja vi-

ņā malā top redzamas dažas iezaļganas muguras, kas pārme-
tās tai pāri, bēg uz māju pusi, plok aiz eku stūriem un no

turienes liek zibsnīt jaunām šāvienu ugunīm.
Mēs lēcām tranšejā, durkļiem atsisdami pretī celto»

durkļus, laidēm dragādami kaskas un viņu segtos pakaušus.
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un asiņaini kļūst dažiem nevien asmeņi, bet arī šauteņu sto-

bru gali, lēcējam ar vien ķermeņa smagumu gāžoties tajā
mirklī virsū laidei, kad durkļa gals no augšas iedrāzies pre-

tiniekam krūtīs vai kaklā.

Daži vāci griež muguras kopā, un sakoduši zobus, cīnās

klusēdami. Citi lūko atspiesties pret traversiem un vērš

mums pretīm savu plato durkļu asmeņus, negribēdami bēgt,
nedz padoties, un ļimst nāvē viens pēc otra, un kādu instruk-

toru, 'kas vēl lūko slieties kājās un raut revolveri ārā no

maksts, pacel gaisā un izmet no grāvja, kā kviešu kūli, ve-

seli četri asmeņi.

Cīņa tranšejas dēl ir galā. Smagi elpodami, mēs slau-

kām mēteļu piedurknēs sviedrus, noslaukām asinis, kurām

piešlakstējušas acis, un tikai tagad redzam, ka mums nav ne-

viena gūstekņa. —

Spilva, sarkanmatainais cirkus artists, ir kritis, neaiz-

sniegdams vācu grāvja malu. Spandegam asiņo kreisā roka,

bet viņš saka, tas esot nieks, jo lode skārusi tikai mīkstumu,

un kauls palicis vesels.

Spandega draugs Strautiņš, kas solījās atriebt savas mā-

sas dēlu, ir turējis vārdu, un vēl nāvē žņaudz vācu kareivja

līķi, kaut pašam starp lāpstiņām redzams durkļa asmeņa

gals.
— Mazajam Ozolam lode nobrāzusi pieri, bet zēns jau

uzmeties uz grāvja malas, griezdams savu raibumaino seju
un šautenes stobru uz to prasi, kur atkāpās ienaidnieks. Viņš

nesteigdamies sāk atkal šaut, pēc katra šautenes noklaudzie-

na pārvilkdams ar mazo plaukstu pār pieķepējušām uzacīm,

jo citādi tam asinis var aizmiglot acis.

Miķelsons atkūlies atpakaļ mūsu nodaļā. Viņš paspējis
iedzīvoties mauzerpistolē un atkal plēšas ar garo dundadz-

nieku, kas nupat vēl nesen, mums guļot ķēdē, bija pavisam
bez smēķa, bet tagad lepni kūpina milzīgu cigāru.

„Kur tu to rāvi?" skaudīgi taujā Miķelsons.
«Palūdzu tepat no viena friča," Konrāds māj ar gal-

vu uz kreiso pusi, viltīgi piemiegdams savas iesarkanās sivē-

na acis. „Bija tāds dženitlmens, ka atdeva ar visu etviju,'*
Konrāds parāda lielu eigānnaku, un to noglabājis turpina:
«Viņš liek tevi sveicināt, lūdz atvainot, ka viņa kabatās

priekš tevis nekā neesot palicis, un bija tik smaidīgs, ka nav

aizņirdzis zobus vēl tagad," dundadznieks ņirdz savējos, un
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smīnēdams skatās Miķelsonā, pūsdams taim sejā sava cigāra
dūmus.

JĶēms tāds!" Miķelsons pukojas, «aplaupījis mironi un

vēl lielās."

Piemiegtās Konrāda acis piemiedzas vēl šaurākas.

«Lēnām pār tiltu, eomiņ! Tavs jaunais revolvers lai-

kam brūtes dāvana? Nupat saņēmi, atsūtītu rožainā kon-

vertā, vai nē?"

Miķelsons nospļaujas un aiziet pa kreisi, iebāzdams bik*

šu kabatā savu mauzeri, un Konrāds noskatās čiekurkalnie*

tim pakal.
«Par velti vien būs tas gājums.** viņš noņurd, un neiz-

laisdams cigāru no zobiem, laiž pāri grāvja malai spļāvienu.

«Vai ira trešās nodalās zēni nemācēs pašu durtos fričus ap-

čamdīt?"

Aizelsies atskrien
pa tranšeju Vilnis, steigā lēkdams

pāri līķiem un tāpat steigā vērodams paša acīm, kas no mū-

sējiem beigts, un kas vēl stāv nz paša kājām.
«Rotnieks lika ierīkoties tepat uz šaušanu, uzmest pa

velēnai degungalā, un plaucēt pa mājām, kas jums iepre-
tim," Vilnis nosaka savā žargonā, taisīdamies iet uz kreiso

vada spārnu, kur sāk (pamazām klaudzēt mūsējo šautenes.

Man piepeši aizraujas elpa. un es grābju Vilnim aiz

rokas.

Viņš apcērtas apkārt.

«Kas tev vainas? Tu jau izskaties tik bāls, kā etiķskābi
sadzērušies jaunkundze."

«Kur tēvs?" Es aizgūdamies prasu.

«Tavs vecais? Sveiks un vesels, un lēcot grāvī, pārcirta
vienam fricim ar savu skalu fizionomiju," Vilnis jautri no-

saka, skatīdamies acīs, un redzot viņa smaidošo seju man uz-

reiz paliek viegla sirds.

Vilnis pamet man ar roku. un taisās iet. bet tad atkal

apstājas un sāk ostīt gaisu.
«Tavu smalku dūmu!" \'iņš teic, un tad pamana dun-

dadznieku, kas pagriezis mums muguru un skatās pār grāvja
malu uz friču ieņemto māju pusi, viss ietinies cigāru dūmu

mutu tos.

Vilnis pakutina ar zābaku purnu dundadznieka mugu-
ras galu un Konrāds gausi pagriež pret mums bakurētaino

seju. leraugot Vilni, tā visa saplūst platā smaidā, un Kon-
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rada roka. līsdams ārā no bikšu kabatas, sniedz draugam

cigārmaku.
„Varens dūms," Vilnis nosaka, aizsmēķējis un izlaidis

caur nāsīm pirmo dūmu mutuli.

„Lai salda dusa paša raktā grāvī tam nabaga fricītim,"

viņš piemetina, un tad piepeši, kā atcerēdamies apjautajās:

«Ar tuteni arī dabūji strādāt?"

Konrādam ieplešas mute, atminoties svarīgu, bet pie-
mirsušos lietu, un viņš stomīdamies saka, grozīdams šauteni

un skatīdamies draugā vainīgām acīm:

«Ar to lērumu pavisam piemirsās. Sāku strādāt ar

durkli, tāpat kā citi, un tad" —

«Nu?"

«Un tad te vairs nebija neviena dzīva friča, beigti vien,"

Konrāds atsaka, ieraudams plecos galvu, kas rēgojusies pāri

tranšejas malai, un viss itkā savilkdamies, jo patlaban ir at-

kal sācis šaut vācu ložmetējs, šoreiz no netālās rijas stūra,

un viņa ložu šalts, skalodama grāvja malu, tuvojas tai vietai,

kur stāv garais dundadznieks.

«Nevajadzēja ļaut dzīvajiem aizbēgt," Vilnis rājās, un

aiziet uz kreisā spārna pusi, kur šaudīšana kļūst arvien

stiprāka.
Lodes kapā tranšejas malu. ārda dubļus un sviež mums

acīs un aiz apkaklēm miklas zemes pikas. Tad ugunsšalts
sāk lēni virzīties uz labo pusi, bet pēc brītiņa atkal nāk at-

pakaļ, noliecas pa kreisi, atkal atgriežas, un tausta un ārda

to ierakuma malu, aiz kuras aizplakusi mūsu nodala, un mēs

nevaram pacelt galvs pār grāvja malu, nevar lāgā apskatī-
ties pa labi un kreisi, jo visur lēkā un lido ložu šķiesto dub-

ļu šļakatas, un mūsu mēteli, kas jau tā savazāti, guļot ūdens

peļķēs, aplīp dubļiem vēl vairāk un kļūst tikpat netīri, ka

tranšeja.
Vairīdamies no ierakuma malas, ko kapā lodes, mēs

velkamies uz grāvja vidu, bet tas tā pielijis, ka duļķainais
ūdens apņem zābaku purnus.

Ūdenī un dubļos gul beigtie vāci un mūsu kritušie, un

vērojot viņu pelu pelēkās sejas, man savāds gurdenums pie-

peši pārņem rokas un kājas, un es apsēstos uz strēlnieku pa-

kāpes, lai slēptu no biedru acīm ceļgalu drebēšanu.

Turpat pie manām kājām, ar seju dubļos, gul liela au-

guma kareivis zalganpelēkā mētelī. Kaska tam nokritusi.
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ūdeni, un kareivim ir gaiši dzelteni mati un plats

pakausis, kas tagad kļuvis zilgansārts.
Es gribu novērst no šī pakauša savas acis, bet viņas ir

kā piekaltas, un nebeidz vērties turpu, kur ūdens, kas skalo-

jas līķim ap kaklu, izskatās mazliet iesarkans.

Gaišdzelteni mati bija arī tam vācu kareivim, kam es,

lēkdams grāvī, ietriecu no augšas savu durkli kaklā, -— viņš
krita ap šo pašu vietu, un kāda balss man nedzirdāmi saka:

tas ir pirmais no tavas rokas kritušais. —

Atkal iešalcas tepat blakus biedru balsis, un klausoties

viņās, mani atstāj savādais gurums un nervu atslābums.

«Velni, viņi tak paspējuši aiznest projām visas savas

mašīnas," pukojas Miķelsons, kas tikko atgriezies atpakaļ
mūsu posmā pēc sava noslēpumainā gājiena uz kreiso

grāvja galu.
«Vai ķērās ar?" Konrāds tam noprasa,

slaucīdams dub-

ļus no sejas, kas jau kļuvusi mempelēlka.

Miķelsons papurina galvu, bet dundadznieks aizdomīgi
vēro viņa kabatas, kas izskatās uzpūtušās un nedabīgi kuplas,

«Nemaz nezināju, ka tu valkā galifē bikses,* 4 Konrāds

norūc, un atsēdies uz strēlnieku pakāpes, sāk sūkāt tālāk sa-

vu cigārgalu.

Migla izklīdusi, bet padebeši staigā pavisam zemu un ir

svinpelēki. Tikai pa kreisi., uz Lielupes pusi, tie šķiet maz-

liet salkanāki, jo tur deg kādas mājas, un ugunsgrēks met

padebešos savu liesmu atspīdumu.
Ložmetēja ložu šalts ir aizvirzījusies atkal pa labi, un

mēs, izbāzuši galvas pāri grāvja malai, sākam apskatīties.
Savus trīssimts solus no mums redzami lietū nomelnē-

juši ēku stāvi, un vienam no tiem ir salmu jums. Istabai

vairs nav logu: viņu vietā glūn melni caurumi, kuros uz-

liesmo un dziest šāvienu ugunis, lai pēc mirkļa turpat zibsnī-

ju citas. Šāvienu ugunis redz arī ap klēts pakšiem, aiz rijas
stūra, un stalta mūriem, bet paši šāvēji tik labi noslēpušies,
ka nav saskatāmi, un tikai retumis manāma kāda neuzmanī-

gāka kaska, vai no slēptuves stūra ārā pašāvies plecs,
«Būs ko rauties, kamēr izdzīsim ārā no mājām,4* saka

Spandegs, vārīgi cilādams apsieto roku,

«Jā, vajadzēja uzreiz, pašā pirmajā brāzienā skriet tā-

lāk,** viņam atbild Sala, kas apstaigādams sava vada jaunās
pozīcijas, nemanot pienācis mums klāt.
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Nevajadzēja ļaut zēniem sākt čamdīties pa beigto friču

kabatām. Tad mēs tagad sēdētu zem jumta, un vāci mež-

malā,** Spandegs īgni nosaka, atkal cilādams savu cauršau-

to roku.

«Vai stipri sāp?" Sala apvaicājas.

„Nē, tikai palikusi tāda karsta un smaga."

«Nu, tad šļūc uz pārsiešanas punktu," Miķelsons ieminas-

«lr jau pārsieta un palikšu tepat," Spandegs strupi at-

saka, un tad vaicā kaprālim:

«Diezin kur palicis mūsu nodalnieks? Man nācās viņa

vietā komandēt."

«Zinu jau," Sala pamāj ar galvu, «pats dzirdēju. Gāja

gluži labi, un komandē vien tālāk, ja tikai vari palikt ierin-

dā, jo Gailis ir pagalam."
Konrādam ieplešas mute. Miķelsons klusi iesvelpjas, un

Spandegs saka kaprālim, slaucīdams vaigu, ko apšķiedusi

vācu lodes mestā dubļu šalts:

«Tas cilvēks tak palika ķēdei iepakaļus, vēl miglā, kad

friči sāka mūs apšaudīt. 4*

Sala ieklepojās, paskatīdamies uz cigārgalu, kas Konrā-

dam zobos, un sāk meklēties pa kabatām. Miķelsons iegrūž
dundadzniekam sānos, nu tas steidz piedāvāt vada koman-

dierim cigāru.
«Redziet, zēni,** viņš svarīgi nosaka, paņemdams cigāru

no Konrāda etvijas un uzmesdams viņas īpašniekam pētošu

skatu, «kas cilvēkam nolemts, no tā viņš neizbēgs. Gailis

domāja citādāki, bēga no sava vārda, bēga no kaujas, pā-

rnesdams savu nodalu, par ko draud sešas lodes, un tomēr

gul beigts tepat laukā.44

Aizsmēķējis cigāru, Sala runā tālāk, un viņa rāmajā
balsī manāms tas pats vecais pašapzinīgais mierīgums:

«Virsseržants, vesdams otro pusrotu, saticis Gaili slap-
stāmies miglā, un šis sācis taisnoties, ka sāpot vēders. Virs-

seržants viņu tā sabrēcis, ka šis vienā stiep ienā atskrējis līdz

ķēdei, bet iekūlies 1. vadā, kuru strēbiieki dzinuši viņu

prom, sacīdami, lai ejot pie velna ar savu nelabo smaku.

Gailis tad sācis iet gar ķēdi uz mūsu pusi, im ceļā to ķērusi
vācu lode. Pašos deniņos. 44

«Sabllamējies cilvēks līdz .gajljatm* bet no nāves tomēr

neizbēga, 44 Sala svarīgi noteic, aiziedams pa kreisi, un mēs
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klusēdami iespiežam plecos šauteņu laides un sākam šau!,

tēmēdami izsistajos istabas logos, kuru melnumā liesmo un

dziest vācu šāvienu uguntiņas.
„Artūr," Konrāds klusi saka, „kreisā logā apakšējā

stūri kaut kas kustas. Ņem uz grauda man tāpat neveik-

sies."

Es sāku ciešāki skatīties uz dundadznieka norādīto vieto

un pamanukaskas apaļumu, ar mazo tornīti virs tā. Nema-

nīdams, ka viņu novēro, vācietis lēni cel vēl augstāk galvu,
un tad jau var saredzēt pieri un acīm priekšā liktu tālskatu,

ko tas tur abām rokām.

„Gāz brillu starpā," Konrāds mudina.

Es nomērķēju, pavelku sprūdu, jūtu sava vinčestra laidi

viegli atsitāmies plecā, un redzu, ka binoklis pārvēlās pāri

loga malai, bet kaska līdz ar galvu nogāžas uz sāniem.

«Taisni pierē," priecājas dimdadznieks un pēc brītiņa

piemetina:
«Vai zini, man tā cilvēka tomēr žēl."

«Tu esi dulns palicis," Miķelsons pukojas, «sāks vēl frici

žēlot! Ko tad šis lien galu meklēt mūsu zemē?"

Konrāds nepacietīgi nopurina galvu.
„Pats esi dulns," viņš nospļaujas, „es jau nerunāju par

to frici."

«Par ko tad?"

«Par Gaili, mūsu bijušo nodalnieku. Gan muka, gan

glābās, un tomēr beigts un pagalam, un vēl pirms nāves tāds

nesmukums ar biksēm." Konrāds bēdīgi nopūšas.

Miķelsons saviebj seju.
«Ē, ko tur žēlot. Līda bez ziepēm, vienmēr skrēja sū-

dzēties. Ja tev tik mīksta sirds, žēlo labāk citus, kas šorīt

krituši."

Konrāds neatbild. Viņš pacēlis galvu im klausās lielga-
balu ducināšana, kas dzirdama Lielupes pusē. Tā aug, brī-

žiem tiekdamās pārspēt ložmetēju balsis, kas tur skan bez

stājas, un šauteņu nervozo tarkšķēšanu.
«Pirmajai rotai iet grūti," Spandegs ieminas, ari sāk-

dams klausīties lielgabalu rūkoņā. «Laikam netiek uz

priekšu."

«Brīnums gan," Miķelsons nicīgi parausta plecus, «divi
ložmetēji un viena jaunkundze līdzi, un tad vēl nav tikuši

muižā iekšā, kaut gan jau klāt brokastlaiks."
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Miķelsonam taisnība, jo pirmajā rotā dien meitene,

«trēlniece, un bālpelēkais dienas gaišums, kas tagad mūs ap-

ņēmis, rāda, ka jau ir garām saules lēkts.

Konrāds sāk žēloties, ka gribēties ēst,

«Friči, laikam, ietur brokastis," viņš skaudīgi nopūzda-
mies saka, vērodams mājas, kas mums iepretim. „Re, skur-

stenis arī kūp. Citi vāra kafiju, citi šauj un citi kniedē.*'

Tiešām, vācu uguns ir kļuvusi vājāka, bez pirmītējās
drudžainās steigas, un tikai retumis ierejas viņu ložmetējs.

Grāvī pa labi dzird steidzīgus solus, un strēlniekiem ap-

raujas valodas. Aiz traversa parādās tēvs un ātri aiziet uz

kreisā spārna pusi. Man garām ejot, viņš pamāj ar savu

sirmo galvu, un krūtīs man iesitas karsts maiguma vilnis.

Pie mums pienāk Sala un aicina sev līdzi Spandegu.

«Laikam ies atkal vaļā," teic Miķelsons, noskatīdamies

pakal mūsu nodaļas komandierim.

Spandegs drīz atgriežas un stāsta, ka mūsu vadam jāsa-

gatavojoties iet uzbrukumā.

«Ceturtā vada zēni pagaidām paliks tepat ierakumos."4

viņš saka, kustinādams savu cauršauto roku un veselajā turē-

dams rokas granātu.
«Viņiem jāplaucē cik jaudas pa ēku stūriem un istabas

logiem, līdz tam mirklim, kad mēs sāksim skriet uz māju

pusi."
Grāvī dzirdama kņada, kas nāk arvienu tuvāk un tad

parādās Krastiņš un aiz viņa tā palīgs Vāvere. Abi tusnīda-

mi stiepj ložmetēju, un tiem pakal nāk divi strēlnieki,

nesdami patronu lentu kārbas.

«Skat* nu," priecājas Konrāds. „ar mašīnu tā li«ta daudz

labāki veiksies."

Pēc brītiņa pa kreisi jau dzird strādājam Krastiņa lož-

metēju. Sākumā tas šauj ar pārtraukumiem, kā taustīdams

vācu ieņemtās ēkas un viņu ķēdi, kas gul pa kreisi no mā-

jām, izstiepusies dubļainajā laukā, bet tad ložmetēja tarkšķē-
šana jau skan bez stājas, un Krastiņš, acīmredzot, vērs sa-

vas mašīnas uguni galvenā kārtā pret istabas stūri, aiz kura

tam rej pretīm vācu ložmetējs.

«Nupat būs labi," Konrāds ieminas, ..kamēr šie divi rie-

mes, mēs tiksim vienā stiepienā pāri laukam un fričiem pie

krāgas."
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Krastiņš koncentrē pret istabas stūri tādu uguni, ka vi-

ņa nopļauj ogulāju krūmus, un drīz pēc tam nogāžas arī

ābele, kas stāvējusi ēkas gadā. Tad ložmetēja stobrs, acīm-

redzot ir pagriezies mazliet pa labi, jo gala logam, kā ar

zāģi nogriezts, nokrīt zemē slēģa gads.

~Nupat tiem kafijas vārītājiem iet dumji," saka Miķel-

sons, uzsprausdams durkli savai šautenei. «Nevar ne degun-

galu izbāzt ārā no istabas."

„Zēni. sagatavojaties," komandē Spamdeg». Mēs seko-

jam Miķelsona priekšzīmei un pakāpjamies uz grāvja ma-

las, un taisāmies lēkt ārā, līdz ko Skanēs jauna komanda.

Ceturtā vada strēlnieki šauj trakā steigā, arī raidīdami

savas lodes uz ēku pusi, kuras nepiekusis ārda Krastiņa lož-

metējs. Un no mūsu labā spārna atsaucas citas šauteņu bal-

sis un tām līdzi cita ložmetēja tarkšķēšana.

~Mājas krusta ugunīs," rūc Spandegs, cilādams savu ro-

kas granātu, «nupat ies vaļā."

«Pirmais un trešais vads. skriešus uz priekšu!" Pa labi

noskan rotas komandiera balss, mi mēs lēcām ārā no grāv-

ja, un sākam saliekušies skriet pāri laukam uz māju pusi,
kuras nupat vēl plosīja mūsējo ložmetēju un šauteņu ugunis.

Ugunssega tagad ir vidū pārtrūkusi, un plīsums ātri plē-
šas, ložmetējniekiem un ierakumos palikušiem strēlniekiem

griežot savu ieroču stobrus no ēkām pa labi un pa kreisi, kur

vācu kareivji, gulēdami ķēdē, ir pamanījuši mūsu skrējienu,
un liek svilpot lodēm gar mūsu pleciem un ceļgaliem.

Ēkas joņo mums pretī; mēs Skrienam cik jaudas, instink-

tīvi nojausdami. ka no mūsu kāju žigluma tagad atkarājas
uzbrukuma un pašu liktenis.

Mēs esam jau pāri puslaukam. kad istabas logos atkal

parādās šauteņu stobri, un aiz ēku stūriem no jauna klust

saskatāmi kasku asumi.

«Uz priekšu, negulties zemē!" Skan rotas komandiera

balss, un instruktori skrējienā atkārto komandu, mudināda-

mi skriet tālāk tos strēlniekus, kam palikusi gausāka gaita.
Ēkas jau pavisam tuvu, bet tagad no viņām mums gāžas

pretī nāvējoša uguns šalts. Atkal sekodams vairāk instink-

tam, nekā instruktoru balsīm, kas vācu šāvienu klaudzoņā
vaxrs nav sadzirdamas, mūsu pulciņš izjūk ķēdē, un nodaļas

un atsevišķi posmi metas katrs uz savas ēkas pusi, plok zemē

aiz viņu sienām, atvilkuši elpu, brūk uz priekšu pa ēku stū-
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riem, laiž darbā durkļus un met granātas, kuru sprādzieni
dimd visos pagalma stūros.

Mūsu posmam ir gadījies pieskriet pie istabas gala loga.
kam Krastiņa ložmetēja nošauts slēģa gals. Tepat vēl nesen

rēja vācu ložmetējs, un Miķelsons, skriedams logam klāt, jau
iztālīm laiž viņā rokas granātu. Tā sprāgst, atsitusies pret

palodu, un saplosa vēl palikušo slēģa dalu, bet iekšā viss ir

(kluss, un vācu ložmetējs nekur nav dzirdams, nedz redzams.

„Velna milti! Atkal paspējuši aizstiept projām savu

mašīnu," rēc Miķelsons un, šauteni rokā. pirmais metas pa

izsisto logu iekšā istabā.

Mēs ar Konrādu gāžamies tam pakal. Man paslīd kāja.
un es izstiepjos uz grīdas, starp izšautām patronu lentām un

diviem vācu kareivjiem, kas peld savās asinīs, cauršautām

galvām un krūtīm. Konrāds uzrauj mani augšā, — mētelis,

seja, rokas, viss aplipis asinīm, —un mēs skrienam pakal
Miķelsonam, kurš patlaban steidzās iekšā nākošā istabā.

Tajā nav neviena, ne dzīva, ne miruša, tikai apgāzts
galds, ar izripojušiem pa grīdu traukiem, starp kuriem Kon-

rāds pamana un tūliņ grābj cieti un cel pie mutes aizkostu

desas gabalu.
„Tukša kā baznīca," sirdās Miķelsons, sper kāju nāko-

šās durvīs, un tās plaši atskrien vatā, atvērdamas patumšu
priekšnamu no kura iet augšup kāpnes. Un līdz ar durvju

spējo atsišanos pret sienu, no augšas norīb šāviens, un Kon-

rādam sāk asiņot kreisā auss.

~Sātani!" Miķelsons lādās. zibeņātrumā aizplacis aiz

durvju stenderes un sviezdams bisi pie vaiga un izšaudams

priekšnama griestos, kur glūn melns uzejas caurums.

Konrāds ir saķēris ausi ar roku, un kad viņš to atlaiž

vaļā, plauksta ir kļuvusi sarkana. Viņš smagi elpo, bakurē-

tainā seja tam metas bāla. bet mazās sivēna acis deg uguns-
sarkanas.

Tad viņš ierukšķas kā saniknots kuilis un drāžas augšā
pa kāpnēm, kaut gan lēcienā tam apsvilina galvu jauna šā-

viena ugunsšalts. Mēs ar Miķelsonu redzam, ka dundadznieks

jau ir pie uzejas cauruma, ierēkdamies cērt no visa spēka uz

augšu, dzird arī smagu vaidu: Oh, Gott, un tad klaudzēda-

ma nokrīt mums pie kājām sveša šautene, un pēc mirkļa tai

pakal zilganpelēks ķermenis, ko Konrāds pārsviedis ar dur-

kli pār plecu.
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Nepaskatījies atpakaļ, viņi pazūd uzejas caurumā, kas

glūn kā melna mute, — atkal dzird šāvienu, kam seko sāpju
brēciens, — un tikai tagad mūs atstāj savādais sastingums, un

abi reizē mēs skrienam augšā, pretī uzejas mutei, kuras ap-

rīts pazudis garai* dundadznieks.

Augšā valda pustumsa, ko nespēj kliedēt izsistais bēni-

ņu gala logs. Pie tā redz salīkušu Stāvu, kas šņākdams kā

nikns runcis, lēni slienas taisns, kaut ko ķepurainu vilkdams

sev līdzi.

Es metos Konrādam talkā, bet viņš aizelsies uzšņāc:
„Pag\ es pats," —- un velk iekšā pa logu drukna auguma
vācu kareivi, ko lēcienā vēl paspējis nogrābt aiz zābaka. Jau

ievilkts iekšā, gūsteknis vēl cenšas izrauties, — rokas izmisu-

šas turas loga palodā, un kājas, kuru potītes tur aptvērušas
dundadznieka milzīgās ķetnas, dreb un raustās, censdamās

izrauties. Vienai no tām izdodas, un naglām apkaltais zāba-

ka papēdis ķer Konrāda muti. no kuras sāk plūst niknas la-

mas un asinis. — Tad Konrāda brīvā roka pagrābj blakus

nomesto vinoestru. laide nošņāc gaisā un smagi burkšķēdama
nokrīt uz gūstekņa kakla.

Vācieša rokas atsprūk vaļā no palodās, viņš noraustās

un paliek kluss, bet Konrāds saslienas visā savā garajā augu-

mā, un spļaudams asinis, kas plūst no pārsistās mutes, vēl

nerimstas sprauslot un rūkt.

Tikai tagad mums piesteidzas Miķelsons, kas uzskrējis
bēniņos, bija pazudis pustumsā, un uzmetis acis beigtajam

gūsteknim, sapīcis saka:

..Tā jau domāju, — šitam pārlauzis kaklu, tam otram

muguru. Ejot ar tevi kopā, drīzāk tiks bērza, nevis Jura
krusts."

Konrāds nikni paskatās čiekurkalnietī savām iesarka-

najām acīm, kurās gail dusmu trakuma uguntiņas, tad sir-

dīgi nospļaujas, un šauteni rokā skrien uz kāpju pusi, vēl

rūkdams skrējienā un lēkdams pāri nedzīvam ķermenim,
kas gul pie paša uzejas cauruma, ar seju uz leju:

~Paspējis jau apčamdīt."
Turēdami durkļus uz augšu, mēs sabrūkam pa trepēm

priekšnamā, kur apstājamies un klausāmies aizturējuši elpu,
jo tepat tuvumā ir sācis strādāt ložmetējs un dzirdamas

niknas klaigas.
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-Tagad viņu mašīna mums rokā," Miķelsons līksmi ie-

saucas, metas pa durvīm pagalmā, atkal iejuties posma va-

doņa lomā, un mēs skrienam viņam līdz.

Tieši iepretim istabai saredzami mūra stalli, kas apstā-

juši augstas dēlu sētas aizsegtu laidaru. Ložmetēja balss nāk

no vāgūža augšas puses, bet no laidara sētas dēlstarpām, no

stalta augšas lūkām, — visur glūn šauteņu stobri, klaudz šā-

vienu ugunis, un lodes kapā istabas sienas, un lieveņa stabus,

kas palikuši mums aiz muguras.

Mēs aizkrītam aiz apgāztiem vācu kara ratiem, kas gul

pagalma vidū, Un turpat streņģēs gul viņu zirgi, atņirgtiem

purniem un uz augšu sagrieztiem vēderiem, kuru sāni no-

skrējuši asinīm.

Pa kreisi redzāma koka klēts, ap kuras stūriem gul sa-

krituši mūsējo augumi, šautenēm pie vaiga. Pa labi — rija
ar plašu nojumi un salmu jumtu, un šāvienu troksnis un

skaļie komandas saucieni no tās puses mums rāda, ka rijā.
ko ielenkuši mūsējo ķēde, vēl turās ienaidnieks.

..Sazini nu, kuriem skriet talkā," rūc Miķelsons, bet tad

mēs pamanām aiz klēts stūra sava kaprāļa nelielo stāvu, un

vienā stiepienā esam pāri dubļainajai sētsvidus malai, kaut

gan līdz klētij ir savi divdesmit metri ko skriet.

..kaprāļa kungs," Miķelsons aizelsies vēsta, istabā pa-

lika pieci beigti friči, neviena dzīva, un mēs esam klāt."

Sala pamāj ar galvu, bāzdams jaunu patrontvertni savā

šautenē.

«Ejiet tepat ap stūri, viņā klēts pusē gul jūsu nodala.

Un sakāt Spandegam, ka līdz ko es svilpšu, viņam divos

mirkļos jābūt ar visu nodalu pie vāgūža mūra. Tikai lai lobj
cik jaudas, — ja stiepienā sākumā jūs pamanīs friču ložme-

tējnieki, nopļaus kā siena vālu."

Aiz klēts sienas gul sakrituši čupā astoņi mūsu nodaļas

strēlnieki un viņu vidū Spandegs, kam cauršautā roka aiz-

bāzta aiz mēteļa pogām, bet otrā tura nagānu.

Miķelsons ziņo Spandegam kaprāļa pavēli, un strēlnieki

sāk celties kājās un saliekusies, šautenēm rokās, pieplok pie
klēts sienas, gaidīdami Salas signālu.

Klēts jumtu plosa lodes, bet viss vācu uguns niknums ir

vērsts uz rijas pusi, ko šturmē pirmais vads. Uz to pašu pusi,
acīmredzot, sagriezts arī vācu ložmetēja stobrs no vāgūža
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augtais, līdz kura sāniem no klētsgala ir savi piecpadsmit

metri ko skriet.

«Puikas, esiet gatavi,'* saka Spandegs kā manīdams, ka

mums neredzamais kaprālis liek svilpi pie lūpām.

Pakluss, īss svilpieusu Mēs metamiem pāri žogam, kas

Šķir dārzu no arumiem aiz tā, un zem mūsu zābakiem šķīst
dubli un šlakst vagās salijušās ūdens paltis Vāgūža sānsie-

nas mūris skrien mums pretī, bet mēs skrējienā nenovēršam

acu no vāgūža augšas lfikas, no kuras rej riju un to apstājušo
mūsu ķēdi vācu ložmetējs.

Tad mēs jūtam sev uz vaigiem miklu vēsumu, un cieši

pieplokam pie vāgūža sānu aukstā mētra, kas tagad ir mūsu

patvērums.

Tepat augšā, gandrīz virs mūsu galvām, nemitīgi klaudz

ložmetējs, kura vadītājiem mūsu skrējiens palicis nemanīts.

No savas jaunās slēptuves mēs varam pārredzēt šauru pagal-
ma malu un klēti, aiz kuras stūriem glūn pārējo vada biedru

šauteņu stobri. Netālu aiz mūsu mugurām melno zema prie
žu meža strīpa.

Spandegs kaut ko iečukst Miķelsonam ausī, un tas, no-

metis šauteni un palēcies gar mūri uz augšu, rokām aizķēra*
aiz spāres gaiļa. Konrāds tam paliek zem zābaka savu slīpo
plecu, un čiekurkalnietis kā vāvere uzrāpjas uz drēgnā jum-
ta, un nogaidījis sevišķi niknas šaušanas mirkli, uzmanīgi iz-

lauž lubu jumtā šauru spraugu, sākdams pa to vērot vāgūža
augšas iekšieni.

„ Aizturējuši elpu, mēs sekojam Miķelsona kustībām.

Viņš glūn veselu mūžību, — vismaz mums tā izliekas-

Tad pagriež pret mums savu rētaino vaigu — ap acīm un

lūpām tam dreb smīns — nesteigdamies atloka mēteļa stūri,

izvelk no biksti kabatas sērkociņus, un pēc tam saburzītu

avīžlapu
Uzrāvis sērkociņu, tas liek viņu klāt avīzes strēmelei,

aizsegdams mazo uguntiņu ar savu plaukstu no vēja pūsmas.
Mazā liesma sāk lēni laizīt tai pielikto papīra strēmeli,

aug lielāka, sāk līksmi šauties augšup, un tad Miķelsons, pa-
vicinājis degošo avīžlapu gaisā, ielaiž viņu vāgūža jumta
spraugā, pa kuru pēc maza brīža sāk spiesties ārā tieva dū-

mu strūkliņa. Tā briest resnāka, dūmus redz spiežamies ārā

arī no tuvākām jumta lubiņu starpām, un Miķelsons, veikli

noslīdējis zemē, pusbalsī teic:
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«Tā lieta ir darīta. Visa vāgūža augša piebāzta ar sie-

nu, un pilna, liekas, ir arī kūtsaugša. Ja friči pēc pusstun-
das nebēgs ārā no vāgūža un staļļiem, lai tad Rīgas brūte

mani piešmauc ar pirmo ceļā gadījušos družiņņiku"

Spandegs paskatās uz dūmu mutuļiem, kas spiežas cauri

jumtam, paskatās uz klēti, aiz kuras stūriem glūn mūsu vada

šauteņu stobri, un nosmīn, piemiegdams acis, un, acīmredzot,

šai mirklī piemirsdams arī sāpes, kas sineldzina cauršauto

roku:

«Viņiem jāmūk, tas ir skaidrs, un tie var mukt vienīgi

pa šauro spraugu, starp vāgūža stūri un klēts galu. Ap otru

stalla pusi jau neskries, jo zin, ka tur paklūs zem pirmā
vada ķēdes ugunīm."

„Tā tad, mēs zēvēlēsim tiem virsū no šīs puses, un Salas

zēni no klēts puses," Konrāds ieminas, un Spandegam gail
acīs jautras uguntiņas.

«Krusta ugunīs, kā tad," salka Miķelsons, jau jusdamies

varoņa lomā. «Nolaidīsim viņus tepat arumos no kājas, un

beidzot dabūsim cieti to sasodīto mašīnu."

Pa labi, prāvai gabalinu aiz dārza, vēl redz laukā gulo-
šus iezaļganus augumus, kuru šautenes nav stājušās atbildēt

ierakumos palikušo strēlnieku gunij. Debesis pieblīvējušās

tumšpelēkiem mākoņiem, sāk atkal līņāt, un kopā ar auk-

stām lietus lāsēm krīt lejā lielas sniega pūkas, pusizkusda-
mas jau gaisā, pirms tās aizniegušas slapjo zemiļ, mūsu sejas
un mēteļus, un vāgūža jumtu, virs kura viļņo un ceļas arvie-

nu biezāki dūmu mutuli.

Vācu ložmetējs vāgūža augšā rej aizgūdamies; viņa šā-

vienu klaudzēšanā manāma satraukta steiga, un tā tad uguns-

grēka iesākumu ir pamanījis arī ienaidnieks.

„Žēl statlu," nopūsdamies saka druknais gaišmatis Sēja,
kam palikušas Leišmalē mājas ar simts piecdesmit pūrvie-
tām kviešzemes. «Diezin ko teiks saimnieks, kad atgrie-
zīsies un dabās to zināt, ka paša tautas brāli pielaiduši viņa
1aidarani v guni.''

Spandegs uzmet runātājam drūmu skatu, paskatās uz

jumta pusi, un arī nopūšas:
«Ko lai dara? Un kas tad priekš saimnieka ir labāki,

— atgriezties atkal mājās, kas palikušas bez staļļiem, vai ne-

maz nepārnākt savā zemē, ko paņems kāds vācu koloniste?"

Sēja paloka galvu, bet no skatiem, kādiem tas vēro dū-
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mu mutuļu celšanos no vāgūža jumta, var manīt, ka viņa
saimnieka sirdij šī lieta tomēr nepatīk.

„Tak jau vismaz citas ēkas neaizņems,*' viņš gausi no-

velk, paskatījies lietus mākoņos, kas klīņā virs galvas, —

~jumti visi pielijuši un vēja arī nav."

Kā atsaukdamies Sējas vārdiem, tanī vāgūža jumta vie-

tā, kur Miķelsons ielaidis aizdedzināto avīzes strēmeli izšau-

jas stāvus gaisā liels dūmu padebesis un tam pakal rūcoša

dzeltēnu liesmu mēle. Tad uguns sāk spiesties cauri jumta

lubiņām arī citās vietās, sākumā vēl pabailīgi, pat plakdama

atpakaļ, bet viņas mēles ātri pieņēmās stiprumā, krākdamas

šaujas augšup, un pēc brītiņa visa jumta vidusdaļa jau iz-

skatās kā plašs ugunssārts, un dūmu lāņi, nesdami sev līdzi

karstu deguma dvašu, sāk plēsties pāri arumiem, ķeras kai-

lājos dārza koku zaros, kas dreb aiz klēts, un ar savu kodī-

gumu un sviluma smaku kutina mums nāsis un liek acīm

asarot.

~Nekas," sevi mierina Konrāds, ar īkšķi bērzēdams ie-

sarkanās sivēna acis, „ja mēs raudam te ārā, tad friči tur

iekšā sāks drīz gaudot."
Tiešām, vācu ložmetēja šaušana kļuvusi vēl satrauktāka,

laidarā dzird sasaucamies ķērcošas balsis, un uguns pa vāgū-

ža augšu skrien tālāk, tiekdamies apņemt no trim pusēm

ienaidnieku, ko drīz apņems liesmu loks.

MiķeLsons ir piepeši pazudis kā ūdenī. Tad viņš parā-

dās mums aiz muguras* plecs tam nobiris kaļķiem, ejot cieši

gar stalla mūri, un viņš stāsta, ka rija jau mūsu rokās, un

pirmā vada ķēde sākusi virzīties uz stalla pusi.

Viņš vēl nav beidzis stāstīt, kad mēs visi reizē sviežam

šautenes pie vaiga.
Spraugā starp vāgūža stūri un klēts galu parādās salīku-

ši stāvi, diebdami uz lauka vidus pusi.
„Uguni!" Sauc Spandegs, bet mēs jau esam sākuši bez

komandas šaut.

Četri augumi saļimst arumos,
— viens no tiem vēl lūko

celties kājās, bet viņu nopļauj pa otram lāgam mūsu lodes,

—un piektais apmet kūleni, aizskrējis solus divdesmit tālāk.

Atkal parādās jauns bēgļu pulciņš, kas cer glābties no

uguns liesmām un pirmā vada lodēm, bet saplok turpat pret
dārza stūri, jo tagad sākuši šaut arī Salas vīri, kas slēpjas aiz

klēts.



Salas strēlnieku lodes kapā vāgūža stūri virs mūsu gal-

vām, bet liekas, uz šo pusi sākusi šaut arī vācu ķēde, (kas gul

tīrumā, dārzam iepretim, — vismaz, dažas lodes nāk mums

tieši no sāniem. Cita6atsitās mūrī, citas aizspindz uz degošā

jumta pusi, kas tagad izskatās kā viens vienīgs liesmu sārts.

Vāgūža jumta gals jau deg kā lāpa, bet vēl arvienu nav

beidzis strādāt vācu ložmetējs.

„Va velns," brīnās Sēja, „kur tiem tēviņiem stipri nervi

un pret karstumu nejūtīgas muguras! Nupat jau vajadzēja

bēgt ārā no vāgūža pa kaklu, pa galvu ar visu mašīnu."

Ložmetējs šauj vēl steidzīgāk, tagad atkal bez pārtrau-

kuma, un liekas nevien uz rijas pusi, no kuras nāk pirmā va-

da ķēde, bet arī pa klēts galu, no kura stūra piepeši pazudu-
ši mūsējo šauteņu stobri.

„Grib segt savējo atkāpšanos," Spandegs skali saka, un

balss tam tūliņ apraujas, jo tagad no pagalma pa spraugu
izskrien arumos vesels bars vācu, un diedz cik jaudas mums

garām uz meža pusi.
Vēl steidzīgāki mēs liekam strādāt šauteņu aizslēgiem,

un palikušie bēdzēju stāvi skrien, krīt un kūleņo pielijušās

vagās un daudzi nogāžas dubļos, lai nepieceltos vairs.

Mēs šaujam bez stājas, vinčestru stobri metas karsti, un

karsti paliek arī mūsu galvām un mugurām, jo no degošā
jumta puses uz tām līst liesmu tveice.

Šauteņu klaudzieni, ložmetēja trakšķēšana. liesmu rūk-

šana un ložu klaksti vāgūža sānu mūrī, — un mēs atkal esam

beiguši šaut, jo arumi, kas mumß priekšā, ir kritušu un mi-

rēju lauks.

Tad mitējušies strādāt arī vācu ložmetējnieki, sēdēdami

uguns liesmās pie savas mašīnas un censdamies brīvot bied-

driem atkāpšanās ceļu, un Miķelsons- piecēlies uz ceļa, uz-

sprauž durkli savai šautenei, ar tās laidi dodams Konrādam

vieglu belzienu sānos.

Garais dundadznieks pablisina uz posma vecākā pusi sa-

vas iesarkanās acis, kas pilnas dūmu asarām, un pamājis ar

galvu, izvelk no azotes tuteni. Pagaidām viņš to neņem pa

sviedienam, bet ieliek asmeni zobos, un skatās visapkārt vil-

tīgi jautrām, piemiegtām acīm, kuras vēl nav beigušas asarot.

Mums citiem sāk straujāk sisties sirdis, un rokas ciešāki

sažņaudz šautenes.

Ja vācu ložmetējnieki nav sadeguši dzīvi, vai nobeigu-
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šies no karstuma, kas trakojis tiem aiz muguras, tad viņiem

tagad jānāk ārā pa šo pašu spraugu — cita ceļa tiem nav, —

jāskrien garām mūsu šauteņu stobriem, — tāpat kā nesen

vēl skrēja viņu biedri, lai kristu arumos, — augšpēdus, ar

seju uz leju vai sāniem, un neceltos vairs.

Mēs skatāmies uz spraugas pusi, nenolaisdami no tās

acu. Mums ir līdz pēdējam sasprindzināti nervi, un tad Sēja,
rausdams nost no pleca tam uzkritušu degoša siena sauju, pa-

griež galvu atpakaļ un iekliedzas:

„Friču ķēde aiz muguras!"

Viņa sauciens liek skriet ledainam vēsumam pāri mūsu

sakarsušajām mugurām, un visiem reizē griezi galvas uz me-

ža pusi,
Pāri laukam un pļavai, kas stiepjas aiz tā, robežodama

ar meža malu. ašā gaitā maršē uz mūsu pusi vācu ķēde. ka-

reivjiem ceļot kājas kā parādes gājienā. Neapstādamies savā

steidzīgajā soļošanā, rakstā likdami kājas, viņi rakstā cel šau-

tenes pie vaiga* šauj uz mūsu pusi, nāk tuvāk un tuvāk,

atkal ceļas, šauj un laižas lejup šauteņu stobri, — jūk ūdens

paltis zem cieti spertiem zābakiem, un ķēdei nav saredzams

gals.
Priekšā mums sprauga, kurā katru mirkli var parādīties

ložmetēja stobrs. Pa kreisi — milzīgs liesmu sārts, kas rūk-

dams met gaisā un mums uz mugurām un galvām degošās lu-

biņas un kvēlojošās siena saujas, —

pa labi miroņiem nosēts

lauks, un aiz muguras vācu ķēde, kas nāk pāri laukam uz

mūsu pusi, neatvairāma kā ložmetēja sēta ugunsšalts.

Spraugā parādās augums, kam vairs nav cilvēka izskata.

Viņam apsvilusi seja, galvai vairs nas ne kaskas, nedz matu,

un no pleciem un muguras nokarājas apdegušu drēbju
skrandas.

Aiz viņa iznirst no dūmiem un ugunsmutuliem otrs un

trešs, un streipuļo uz arumu pusi, nesdami ložmetēju. Viņi

klūp, ceļas kājās, iet un krīt no jauna, tiekdamies tikt pro-

jām no liesmu jūras, kas padarījusi aklas viņu acis. un tomēr

nepamesdami savu ieroci, kas strādājis bez stājas līdz tam

mirklim, kad liesmu mēles jau sāka skārt viņa vadītāju mu-

guras.

Mēs skatāmies kā sastinguši šai dzīvu miroņu gājienā,
un tad Miķelsons trūkstas kājās. Turēdams durkli pa dū-

rienam, viņš nospļaujas, izgrūž krievisku lamu vārdu un gā-
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žas uz priekšu, bet lādēdamies izlaiž pusceļā šauteni no ro-

kām, nogāžas ar seju dubļos un ap viņu pajūk ūdensšalts.

Sēja ievaidas un saķer plecu, un arvienu niknāk sāk si-

sties vāgūža sānu mūri vācu ķēdes lodes, sviesdamas mums

sejās un uz galvām kalku drupatas un ķieģelu drumslas.

Ložmetējnieki netraucēti aizstreipuļo pāri arumiem uz

savējo pusi, jo nevienam no mums nepaceļas šautene.

Tad mēs atkal pagriežam galvas pret lauku, kam pāri

no meža puses nāk vācu ķēde, un beidzot no mūsu locekļiem

atlaižas mulsuma sastingums. Bez komandas mēs pietrūk-
stamies kājās, sākam pieliekušies skriet uz pagalma pusi gar

degošā laidara mūri, un Konrāds, skrējienā vēl neizlaisdams

nazi no zobiem, piecel un rauj līdzi Miķelsonu, kas vaid un

lādās, spiesdams plaukstu pie asiņainajiem sāniem, un Span-
degs, iebāzis mētela kabatā nagānu, ar veselo roku paķer
čiekurkalnieša šauteni.

Mēs esam aiz mūra stūra, lietus peļķēm un asiņu paltīm

pielījušā pagalmā, kas tagad pieplūdis ar deguma smaku, ko»

dīgiem dūmiem un satrauktiem strēlniekiem, un beidzot sā-

kam just, ka mums ir smaga noguruma pilnas rokas un kājas.

Gar aku, pie kuras gul asiņainos dubļos beigts vācu ka-

reivis, skrien uz spraugas pusi un mums klāt rotas koman-

dieris un tam pakal pulciņš mūsējo ar šautenēm uz rokas.

Virsleitnants uzmet īsu skatu arumiem un viņu vagās sa-

gāztajiem vācu līķiem, pamana kontruzbrukumu, apstājas un

sagrābj aiz pleca Vilni, kas skrējis tam līdz:

«Skrien cik spēka pie virsseržanta, lai ved uz priekšu
otro pusrotu."

Vilnis aizdrāž gar istabas galu atpakaļ, un Salam, kas

saguldījis savējos strēlniekus ķēdē aiz dārza sētas, ir kļuvis,

pienākot pie rotas komandiera, vēl drūmāks kā vienmēr

vaigs.
«Virsleitnanta kungs," viņš klusi saka, «jādabū šurp labi

mudīgi Krastiņš ar viņa mašīnu. Citādi var iziet dumji, —

friču nāk vai vesels pusbataljons."
Rotnieks paskatās kaprālim sejā, un tad saka ziņnesim:
«Ceturto rotu uz priekšu, un ložmetēju aulos šurp!"
Strēlnieks pazūd dūmos, kas mutuļo ap mums, gāzda-

mies līdz ar deguma tveici no laidara
puses, un palikušie

strēlnieki uz komandiera mājienu metas arumos ķēdē, plak-
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dami aiz kritušiem, un mēs atkal spiežam plecos vinčestru

laides.

„Ašu uguni!" Sauc virsleitnants, un arumos sāk klaudzēt

strēlnieku šautenes.

Vāci nāk arvienu tuvāk, ātrā gaitā, bet nenoguldamies
ne reizes, kaut gan nācēju rindā jau manāmi robi, un aiz

viņu ķēdes palikuši guļot laukā vairāki augumi.

Pa kreisi, patālu aiz dārza, ierejas un apklust ložmetējs
un tagad mēs zinām, ka Krastiņš ar savu mašīnu jau steidzas

šurp.
Vāci paātrina gaitu, — steidzīgāki klaudz mūsu šaute-

nes, un viena doma kal smadzenēs mums visiem:

Vai laikā atsteigsies mūsu pusrota, un ceturtā rota, im

vai laikus sāks mums tepat tuvumā strādāt Krastiņa ložme-

tējs?
Tuvāk, arvienu tuvāk nāk vācu kontratakas vilnis, un

viens otrs no mums jau sāk notēmēdams šaut.

To pamana rotnieks, un viņa balss pārtrauc mūsu ner-

vozo šaušanu:

„Pa vācu ķēdi — rota — uguni!"
Reizē noklaudz arumos sakritušo strēlnieku šautenes, un

dzirdot mierīgos komandas vārdus, un saskaņu, kādā izšāvu-

šas mūsu bises, top mierīgākas mums rokas, un trauksmigu

bažu vilnis atlaižas no sirds.

„Rota — uguni!"
Atkal dārd salve, nācēju ķēdē rodas jauni robi, un tad

mēs dzirdam pagalmā un spraugā steidzīgu kāju dimdēšanu,

skrējienā piekusušas krūtis, un mums blakus metas arumu

vagās jauni strēlnieku stāvi, celdami šautenes pie vaiga un

likdami stobrus pāri līķiem, lai parocīgāki varētu šaut.

Tagad vācu ķēde jau pienākusi tik tuvu, ka var saskatīt

atsevišķas sejas zem haki kaskām, un vācu virsnieks, steigda-
mies savējiem pa priekšu, jau cel komandai zobenu.

Viņš nepaspēj to pacelt virs galvas un laist lejup, lai do-

tu saviem kareivjiem zīmi gāzties durkļu uzbrukumā, jo kas-

ka tam piepeši nokrīt no galvas, un izlaisdams no rokas zo-

benu, viņš atmuguriski nogāžas zemē, un turpat mums aiz

mugurām, pie klēts stūra jautri noskan mūsu virsleitnanta

balss:

~Labi šauts, virsseržant!"

Es apsviežas uz sāniem, redzu ratnieku un blakus viņa
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skaistajai zēna sejai tēva sirmo galvu ar spurotām sirmām

ūsām, un ļaunas uguns pilnu aci, kas glūn mums pāri uz vā-

cu pusi un zem acs glūn jaunam šāvienam pacelts vinčestra

stobrs.

Krītot virsniekam, vācu ķēde palēnina gaitu. l>et tikai

uz acumirkli.

Tad viņi nolaiž pa dūrienam savu durkļu platos asme-

ņus, un klusēdami sāk skriet uz mūsu pusi.
Strēlnieku šaiiteņu uguns atkal kļūst nervozi aša, un pie-

peši aiz dārza stūra sāk līksmi un skali tarkšķēt mūsējais lož-

metējs.
Es pametu skatu, un gar ābeles stumbru glūn pavērsts

uz vācu pusi masīvs stobrs, no kura tagad sākusi plūst un

skalot lauku uguns un nāves šalts.

Krastiņa ložmetēja stobrs lēni un nesteigdamies patla-
ban virzās no kreisās puses uz labo, un sākdama no kreisās

puses, ļimst zemē skrejošo uzbrucēju ķēde, kā rudzu lauks,

ko lauž veldrē piepeši atauļojis viesulis.

Skrējēji krīt juku jukām, citi paliek guļot, citi lūko cel-

ties kājās, un citi plēš pirkstiem arumus, vai lūko rāpties at-

pakaļ, līdz kādā vagā paliek klusi.

Atsaukdamies un piebalsodams Krastiņa vadītās nāves

pļaujmašīnas balsij, degošā laidara otrā malā, pret rijas pusi,

piepeši sāk strādāt otrs ložmetējs, un Spandegam. kas gul
man blakus, veselajā rokā atkal turēdams nagānu, pēkšņi pa-

liek līksms drūmais vaigs, un nodalnieks man iekliedz ausī:

„Nupat iet zaļi! Ceturtā rota arī klātu, un tai līdzi ot-

ra mūsu mašīna!"

Bez stājas strādā Krastiņa ložmetējs, trakā steigā tam

turas līdzi mūsu šauteņu balsis, un cauri liesmu krākšanai

un dūmu mutuļiem, kas veļas no laidara puses un staigā pa

arumiem ap kritušiem un dzīviem, var dzirdēt no labās pu-

ses, kā klab ceturtās rotas šautenes.

Daļai vācu tomēr izdevies aizsniegt laidara mūri, un

slēpdamies aiz tā, viņi sāk nikni šaut. Dala ir noplakusi ķē-
dē pie zemes, nenogaidīdama nāvi, ko sēj pāri laukam Kra-

stiņa ložmetējs, un stobram pagriežoties uz citu pusi, lēc kā-

jās un lūko bēgt atpakaļ, un bēgļus vajā mūsu uguns un pa

pēdām tiem steidz Krastiņa mašīnas šķiestā nāves un uguns
šalts.
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Tad mēs visi reizē bez komandas sakustamies, ceļamies

kājās un sākam skriet pulciņos uz priekšu, atkal guldamies

zemē, sākdami šaut, un atkal lēkdami augšā, lai sāktu no

jauna skriet.

Ceturtā vada kaprālis Dzilna ar saviem strēlniekiem me-

tas ap degošā laidara stūri, noliekuši cīņai durkļus un steidz

nobeigt mūri aizsniegušos vācus, — skan lāsti, šķind sasisda-

mies asmeņi, — un gūstā no tiem nedodas neviens.

Mēs citi iz9krienam nāves nopļauto rindām cauri, tiek-

damies pretī meža malai, kurā pazūd retie bēgli un mūsu

skrējienu aptur sīku priedūšu stumbri, un tad mēs beidzot at-

jēdzamies, ka diena jau riet uz vakara pusi — pāri zemei no-

laidusies krēsla, kurai pakal steidzas melna veļu nakts.

lenaidnieks pazudis mežā, kur tagad retumis atsņindz
kāda nomaldījusies lode, un purva priežu sils liekas izmiris

un baisīgi kluss. Vējš lēni žūžo kroplo koku zaros, bet uz

dzelzceļa pusi un Lielupes malā vēl nerimstas cīņas troksnis,

un šauteņu sprakstēšanu un ložmetēju tarkšķošās balsis šad

un tad pārkliedz lielgabala balsis. —
Auksts un mikls ir vē-

līnā oktobra «jaiss. Zeme pielijuši ūdens paltīm, un zemu

staigā tumšpelēki padebeši, sijādami lietus lāses un sniegu,
kura pūkas sāk kust. vēl neaizsniesrušns slapjos pļavas ci-

ņus un mūsu vaigus, kas aplipuši dubļu šļakatām, ugunsgrē-
ka svelmes šķiestiem kvēpiem un sarecējušām asinīm.

Atskrienot mežmalā, mēs elpojam smagi un aši, rausda-

mi no pierēm sviedrus un no acīm lietus piles. Tagad mums

metas auksti, salst slapjās kājas un bezgala liels
nogurums

manāms visos locekle.

Mūsu drēbes ir pielijušas un piesvīdušas; zābakus, mē-

teļu priekšas un piedurknes klāj dubli, kuriem aplipuši arī

mūsu ceļgali, roku plaukstas un patronsomas. Daudziem ir

tik melnas sejas, ka redz acu baltumus.

Mēs sēžam mežmalā uz celmiem un pielijušiem ciņiem,
vēl arvien turēdami rokās šautenes, bet nesenais kaujas spars
ir pazudis bez miņas, un tam izgaistot piezadzies klāt un

pārņēmis mūs no galvas līdz kājām nāves gurums,
mākdams

ar savu svina smagumu rokas un kājas. Pamazām sākuši re-

tāk zvanīt mūsu satraukto asiņu zvani, un divkārt auksts un

drēgns tagad liekas zemliku laika gaiss.
No visām pusēm nāk mums virsū vēsums un krēsla. Mi-

roņiem nosētais lauks, kas stiepjas no pļavas līdz mājām,
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jau metas palēkmelns, bet laidara mūros vēl nav beigušas
kvēlot sakritušās spāres un sijas, un met zemajos padebešos
ļauni sarkanu atspīdumu.

Purva priežu silā un visos pļavas stūros sāk velties un

kūpēt migla, kuras strīpas saskatāmas arī lauka melnumā,
virs pielijušām ūdens paltīm.

Visur mana miglas dūmaku lēno ņirbēšanu. Spocīgas
kļūst miglā visu lietu kontūras un zilgānpelēkas ir palikušas

dzīvajo un mirušo sejas.
Tad pāri laukam, ko klāj kritušie un ūdens paltis, dzird

kādu nākam uz mūsu pusi, no miglas iznirst garais dundadz-

nieka stāvs, un Konrāds nolaižas man blakus uz slapjā prie-
des celma, un skani izšņaucis degunu, noslauka mēteļa stūrī

pirkstus.
~Kur tu biji pazudis?*

4 Viņam prasa Spandegs, mūsu

jaunais nodalnieks, kam smeldz sašautā roka, un tāpēc ir

īgna un skarba balss.

Konrāds klusēdams bāž rokas mēteļa kabatās un izvelk

divas ar drēbi apvilktas pudeles, kādas mēdz nēsāt sev līdzi

vācu kareivji, dzīvodami ierakumos un iedami kaujas laukā,

un Spandegam uzreiz sāk atplaukt bargais vaigs.

„Kungu manta,
44

viņš saka, apostījis atkorķētās pudeles

kaklu, ko dundadznieks tam tura pie deguna. — Tad Span-

degs saņem ruma pudeli veselajā rokā, cel pie mutes un mēs

dzirdam vienu guldzienu, tad otru. Mūsu nodalnieks nokrek-

šinas un sāk slaucīt ūsas, un sniedz pudeli tālāk, un to ņem

savā ziņā klusais vidzemnieks Priede, lai sniegtu nākošam.

Konrāds pa to laiku paspējis attaisīt otru pudeli, un de-

dzinošais ruma malks liek iesisties man krūtīs karstam vil-

nim, no kura bēg aukstums, un uz brītiņu mundrāki paliek

svinsmagie locekli. —

Pudeles ceļo apkārt, staigādamas no mutes pie mutes, un

kad tās atgriezušās pie dundadznieka atpakaļ, viņš tās paci-

lā, piesit vienu pie otras, paklausās kā skan, un tad nomet

zemē, un noklakškinājis mēli, saka:

„Cauri gan.
44
'

Rums atveldzējis mūsu sagurušās sirdis, un liek strāvot

tīksmīgam sprindzīgumam cauri visiem locekļiem. Brītiņu

mēs vairs nejūtam aukstumu, ko dvašo mūsu drēbes un mik-

lais gaiss, un miroņu un miglas lauks neliekas baiss.
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Sirdīs visiem atplaucis brālīgs maigums, un pateicības

pilnām acīm mēs veramies uz tā pusi, kur sēd uz slapjā cel-

ma Konrāds, kūpinādams cigāru un spļaudams caur zobiem

un garām cigāram uz to pusi, kur miglas lāņos vēl blāzmo

dziestošā ugunsgrēka atspīdums.
Atkal dzird kādu brienam pa ūdens paltīm caur miglu,

un Vilnis, piegājis mums klāt, izņem Konrādam smēķi no zo-

biem, iespraužas to pats un saka:

«Virsleitnants pavēlēja rotai salasīties pie mājām: mēs

ejam uz Sloku atpakaļ."
Klusēdami mēs ceļamies kājās, — grab katliņi un žvakst

durkļu makstis, sisdamās pie plecos sakārto šauteņu laidēm,

un sākam brist atpakaļ uz māju pusi, ap kurām dunēja kau-

ja, bet tagad redzams gaisā sarkans atspīdums.
Spocīgi kluss kļuvis cīņas lauks, kurā kūp miglas dūma-

kas, apsegdamas ūdens paltis un kritušo augumus. Mēs brie-

nam pa dubļiem un peļķēm, — miglā nevar saskatīt, vai tas

ir ūdens vai asinis, — un arvienu uzmanīgāki ceļam kājas, jo
kritušos sastop arvienu biežāk, un miroņu un miglas pilns ir

nāves lauks.

Viņi gul ūdenī un dubļos, kā nu kurais kritis,

kurās iegulušās viņu galvas, ir tumšākas nekā, kurās nav

neviena miroņa.
Citi krituši uz mutes, un mēs paejam mierīgi garām.

Citi gul augšpēdus, kā vērodami raudošās debesis, un citi ir

sagriezušies uz sāniem, pusaizsegdami rokām sejas, kā slēpda-
mies un reizē glūnēdami, un pavada mūs ļauniem skatiem, —

nikns un draudu pilns šķiet miglā viņu stingušo acu baltums,

un neviļus mums kļūst steidzīgāka gaita, un acis vēršas uz ci-

tu pusi, pakaušiem un pleciem tomēr manot stīvos skatus, kā-

diem mūs pavada no mūsu šautenēm kritušie.

Gurdi murd dubli zem mūsu zābakiem, un bezgala plašs
liekas miglas lāņiem segtais kaujas lauks. Nāves guruma pil-
ni ir mūsu locekli un pleci, kurus spiež pakārtie vinčestri un

pustukšās patronsomas, bet ceļot kājas, liekas, ka tām ceļas

līdzi viss pielijušās zemes svars.

Tad nāk arumi. Katrā vagā te gul līķi, un no viņu se-

jām ir atsedzis miglas autu sarkanais ugunsgrēka atspīdums.
— Pret dārza stūri tie gul cits uz cita, — šai vietā viņus gā-

za mūsējo lodes, nākdamas no vāgūža mūra sāniem un no

klēts puses.
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Arumos kļūst atkal ašāka mums gaita. Mēs cenšamies

neskatīties uz vagu un miroņu pusi, un spiesdamies kopā,

saejam pagalmā, kur pirmais vads jau gaida. leraugot biedru

sejas, kuras apspīd ugunsblāzma, mums paliek lēnāki soli un

no pakaušiem un pleciem atlaižas spiedošais aukstais sma-

gums, kas bija samanāms, ejot cauri līķu laukam, un mirušu

niknu acu skatiem ejot mums pakal un līdz. —

Rotnieks ar leitnantu ir atsēdušies klēts priekšā un ska-

tās, kā tēvs kārto rotu atpakalgājienam, im tagad mēs pama-

nām, kā trūkst daudzu pazīstamu seju, un mūsu vads kļuvi?

pavisam rets. —

Virsniekiem ir drūmas acis, un mēs dzirdam, ka mūsu

izlūku leitnantu vāci durkļiem uzsvieduši gaisā, un ka pie
Pavasariem guļot loti daudz kritušu. Un tad virsnieku va-

lodas kļūst vēl klusākas un viņi piemin pirmās rotas koman-

dieri, kas aizskrējis līdz vācu ierakumiem ar rokas granātu

rokā, samgi ievainots, un negribēdams krist gūstā, — vāci nā-

kuši virsū, bet viņa puikas netikuši zem ložmetēja uguns uz

priekšu, — pats nošāvies. —

Mēs palikušie beidzot esam kopā, skan paklusa koman-

da, un atstājuši sargposteņus, mēs sākam lēni iet uz Slokas

pusi, gurušām kājām un nokārtām galvām, un aiz mums vēl

gurdāka nāk ceturtā rota, kurai sturmējot vācu ierakumus,

kritis viņas komandieris.

Mēs ejam pāri laukam, kurā šorīt rējās mūsu un vācu

ložmetēji, un klaudzēja daudzu biedru šautenes, kuru vadī-

tāji vairs neiet rindās un mums līdzi. — Un atkal mums pa-

lēninās soli, pieejot tranšejai, kurā gul mūsējie un vāci. un

lēkdami platajam cīņas grāvim pāri, mēs cenšamies noskatī-

ties zem kājām, jo grāvja dibenā gul vīrs pie vīra, un mūs

pavada viņu mirušo acu stingie skatieni. —

Nav klusā palaidņa Spilvas, kas prata runāt ar vēderu

un uguni rīt, — nav Strautiņa, kam blakus šorīt krita viņa
māsas dēls un krustdēls Egle, — Strautiņš palika vācu grāvī
ar durkļi krūtīs, vēl nāvē žņaugdams ienaidnieka kareivi,

un nav vairs Gaiļa, mūsu vecā nodalnieka, kam riebās paša
uzvārds un bija no kaujas un nāves bail. —

Plēsīgais nebēdnieks Miķelsons, kam naža rēta švīkoja

vaigu, vairs neiet mums līdz, jo Konrāds to ievainotu nodevis

sanitāriem. Nav jautrā studenta Lejiņa, kas slēpa sirdī vecu

mīlas vainu, trūkst rāmā saimnieka Sējas, kam vienmēr bija
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prātā viņa mājas, — vācu lode tam sadragāja plecu, — un re-

tākas kļuvušas arī citu nodalu rindas. Mazajam kaprālim
Salam vairs nesolo kā vienmēr blakus Pētersons. drūmais

„Feniksa" strādnieks, milzīgām melnām ūsām, bargu seju un

maigu tēva sirdi, un Sala iet nodūris galvu un klusēdams. Un

kluss ir palicis arī Vilnis, kam vienmēr bija laba oma, niķu

pilna galva un jautrs prāts.
Gurdas un smagas mums kļuvušas sirdis un kājas; nāves

smaguma pilni ir visi locekli, — mūs māc nervu atslābums,

muskuļu un jūtu gurums, un tagad vilina vienīgi miegs.
Gulēt, — gulēt — gurdi mums deniņos zvana asinis. At-

pūtu prasa domas un kājas, un miegaini murd dubli, mums

ejot pa pielījušiem laukiem un slapjām pļavām atpakaļ uz

Slokas pusi, un ūdenī un dubļos paliek daudzi, kas šorīt vēl

gāja mums līdzi, cīņas gaidu sasprindzinātiem nerviem un

kaujai savilktiem muskuļiem.

Mēs esam tā noguruši, ka dažam jau aizlīp cieti acis, kaut

gan kājas vēl mēchaniski kustas un iet citu soliem līdz. Tad

snaudošā galva slīd arvienu zemāk uz krūtīm, sāk klanītie»-

viss gurdenais augums, un lēni $Sžas uz priekšu, atsisdamies

pret kādu muguru, vai plecā uzkārtu šauteni, un gulētājs

pēkšņi trūkstas taisns, brīnīdamies laiž apkārt miegainu ska-

tu, un saņēmies atkal solo citiem līdz.

Gūlēt, — gulēt, — murd dubli un čalo ūdens paltis, ska-

lodamās ap zābakiem, un beidzot mēs esam ārā no laukiem

un pļavām, un zem mūsu kājām sāk šalkt dubļainais Slokas

cels.

Tad mēs esam aizsnieguši savas naktsmājas, sabrūkam

iekšā, slienām kaktos šautenes, un paši izstiepjamies uz grī-

das, nenoņemdami pat mantu maisus, jo rokām liedz pacel-
ties nāves smagums, kas sālījis viņās kā svins.

Gūlēt, —- gulēt, — lūdzas mūsu asiņu ķēdes, nervi un

visi muskuli, un neviens neceļas kājās, neatsaucas neviena

balss, kad istabas dxirvīs parādās pinkaina galva un aicina iet

pēc vakariņām.
Mēs neesam ēduši divdesmit stundas, bet mūsu nogu-

rums ir liels bezgala, un mums nemaz negribas ēst.

Vāji un tumši deg svece, censdamās apgaismot telpu,
kurā uz grīdas atkritis gul mūsu vads, un melnas ēnas staigā

pa sienām un gulētāju sejām. Aiz loga atkal čalo oktobra

lietus, un bezgalīgi gara ir nolaidusies pār zemi veļu nakts.
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No sālījušiem mēteļiem, no zābakiem, kas visu dienu

mirkuši dubļos un ūdenī, un palikuši nenovilkti no pusvēr-
tām mutēm un piesvīdušām blūzēm ceļas smagas izgarojumu
dūmakas, un sajaucas kopā ar palsu miglu, kuras mutuļus

laiž iekšā ar vecu maisu pusaizbāzta augšas rūts. Un melno

ēnu saimei sāk piebiedroties citas, vēl gurdākas un bālpelē-
kas, un kūp zem griestiem, vijas lejup un lokās virs gulošiem
augumiem, kurus pārņēmis nemierīgs un murgains miegs.

Viņš ir smags un baigs, kā purva akaču ūdens, un tam

līdzi nāk tumšu rēgu pulks.
Grimdams neatminas atvarā, es dzirdu ap sevi grūtas

dvašas, klusus kungstienus, ar kuriem jaucas vaidi, — bla-

kus gulētāji mētājas no vieniem sāniem uz otriem, griež zo-

bus, un viņu krūtis krīt un ceļas, un rokas žņaudzas dūrēs, kā

gribēdamas no jauna mesties nāves cīniņā.
— Istaba ar gulētājiem un ēnām aizpeld projām, grīdas

vietā sāk vērties pielijis rugāju lauks, un dubli un ūdens pal-
tis šlakst zem tūkstots zābakotām kājām.

Mēs ejam pār lauku, — satraukti elpo krūtis, šķirdamas
miglas lāņus, un cieši sažņaugtas gul mūsu rokās šautenes.—

Mēs ejam, mazliet saliekusies uz priekšu, acīm urbdami mig-

lu, kurā paslēpies glūn ienaidnieks.

Priekšā paveras tumša ierakumu strīpa, sākdama zib-

snīt šāvienu ugunīs, un sirdīs mums mostas nāvēšanas alka.

Mēs izstiepjam durkhis, turēdami asmeņu galus kreisai acij

iepretim, kā mācījis kaprālis Sala, un sākam skriet, pilni
svelmaina naida, kas nepazīst žēluma. Mūs nes kaujas tra-

kums, — gaisā skan cīņas rēcienu šalka, dublainā zeme bēg

atpakaļ zem mūsu kājām, un zemu staigājošie pelēkie pade-
beši met lejup atbalsi un rēc mums līdz. —

lerakumu strīpa pārvēršas platā grāvī, no kura izaudzis

pelēku kasku un tēraudzilu durkļu mežs. Mēs gāžamies uz

priekšu, asmeņiem atsisdami asmeņus, un cērtam un duram

no visa spēka, kad sānis atskrējis pretceltais kaujas nazis. —

Man pieskrienot pie grāvja malas, viņā saslienas milzīgi

auguma kareivis, kuplām dzeltenām ūsām, un platu seju, ku-

rā zvēro naida sarkanums. Viņš grūž man pretim sava dur-

kļa nežēlīgo asmeni, — es pasitu to sānis, un triecu tam savē-

jo kaklā, — viņš sāk ļodzīties, tad atkal saslienas, izlaiž no

rokām šauteni, grābj cieti manu vinčestra stobru, rauj sev

klāt, un acīs tam zvēro traka naida guns, bet no nāsīm un
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mutek sāk plūst asinis. — Izmisis es grūžu dziļāk durkli, ar

krūtīm gāzdamies virsū laides galam, — turpat pie manām

acīm gail pārgrieztie vācieša redzokli, un sejā sitas viņa krā-

cošā dvaša, — acīs šlācas putotas asinis, kas tagad tam līst

aumaļām no plaši atvērtās rēcošās mutes. —

Beidzot sāk mesties slābans pretinieka milzīgais ķerme-
nis, legana kļūst galva, xm krisdaims augšpēdus grāvī, viņš

ierauj mani tranšējā sev līdz. Es lēcienā speru tam kāju

krūtīs, ar mokām izrauju durkli, kas iegājis līdz pašam
Btotara galam, un zibeņātri cērtos apkārt, jaunam cīniņam, —

laides sitiens pa labi, durkļa dūriens pa kreisi, kā kaprālis
Sala mums mācījis, kad jācīnās grāvī ar diviem reizē, —- tad

es atkal sviežos atpiakal, jo kāda brīdinoša balss nedzirdami

kliedz man galvā, ka draud nāves briesmas, —un pēdējā
acumirklī vēl paspēju pasist sānis durkli, ko tēmējis man

mugurā kāds ienaidnieka kareivis, pats tūliņ sākdams atmu-

guriski streipuļot no mana asmeņa cirtiena krūtīs, un tad

atkal krīt uz priekšu, — no Konrāda laides trieciena, kas

tam sašķaidījis pakausi. —

Viņš nogāžas grāvja dubļos, un slaucīdams asinis un

sviedrus no sejas, es atkal ieraugu turpat pie kājām sava pir-

mā pretnieka milzīgo augumu.

Viņš gul ūdens peļķē, — kaska tam nokritusi no galvas,
ko klāj gaišdzeltēnu matu mežs, un nāves mokās tas apsvie-
dies uz mutes.

— Redz platus plecus un varenu pakausi, bet

duļķainais ūdens ap kritušā kaklu metas arvienu sarkanāks.

Tad viņš noraustas, sāk kustēties, pagriežas uz sāniem,

pieceļas sēdus, skatās manī baltām, pārgrieztām acīm, taisās

slieties kājās, un redzokļos tam zvēro nāvīga naida ugunis, bet

milzīgās rokas sāk stiepties man pretim, asiņainā mute pavē-
rusies vaļā un briesmīgi brēc. —

Es pietrūkstos no saviem murgiem, viss nosvīdis un sa-

trauktu sirdi, tin atkal redzu patumšu istabu, gulošos biedrus

un melnas ēnas gar sienām, — svece jau nodegusi līdz galam
un taisās dzist.

Man blakus gul Konrāds, un arī viņam ir murgains

miegs: nāsis grūž šņācošu dvašu, bet milzīgās rokas nemierīgi
kustas

pa grīdu, kā meklēdamas, un garie pirksti, kas apau-

guši spalvām līdz pašiem apaļajiem nagu baltumiem, žņau-
dzas cieti, kā atraduši meklētā naidnieka kaklu.
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Spandegs, kas gāja ar cauršautu raku mums visu dienu

līdz, tagad miegā vaid, un turpat aiz viņa kāds griež zobus un

nikni lādas, un no lamu vārdiem es jūtu, ka tas ir fēniksietis

Maizkalniņš.
„Cāz durkli vēderā, parauj viņu velns"* viņš iekliedzas,

paceldams galvu, tad laiž apkārt niknu un reizē brinumpiilnu
skatu, un nospļāvies, liekas atkal uz sāniem un brītiņu paliek
kluss.

„Puikas, uz priekšu," aiz Konrāda muguras rūc rupja
balss, un kāds gulētājs pie durvīm sāk piepeši saukt māti un

šņukstēdams saka, ka viņam loti sāpot un negriboties mirt.

Svece nodziest, istaba paliek tumša, un iekšā iebrūk mel-

na veļu nakts.

Es grimstu jaunā miegā, un atkal mani apstāj rēgu
valsts.

Vada telpas durvis klusi atveras, un ienāk Alberts Lejiņš,
mūsu posma vecākais. Viņš klusi noliek pie sienas savu vin-

čestru, lēni iet starp gulētāju rindām, un pamanījis Konrāda

garos zvejnieka zābākus, nāk mums klāt un nogulstas vidū

starp mani un dundadznieku, palicis pagalvī mantu maisu.

Tad viņš apskatās apkārt, izvelk no krūšu kabatas ovālu mei-

tenes portrcju un veras viņā mirušām acīm, un mētelis uz

krūtīm tam notecējis asinīm. —

Atkal es trūkstos sēdus, dzirdu sev cieši blakus Konrāda

šņākšanu un neatmaņa no jauna uzņem mani kā melns bezdi-

bens. —

Mēs ejam sturmēt zemnieku mājas, kurās turas ienaid-

nieks, skrienam ap klēti, un tad pāri arumiem, pieplakdami

pie vāgūža sānu mūra, un vāgūža galā rej jumta lūkā ievilkts

vācu ložmetējs. — Miķelsons uzrāpjas uz jumta, izplēš lubi-

ņu un ņirgādamies iemet spraugā aizdedzinātu avīžlapu. No

klēts gala māj ar galvu kaprālis Sala, un gaidīdams vācu bēg-
šanu, aiz viņa muguras aizstājušies strēlnieki cel šaušanai gata-
vas šautenes.

Tad es ieraugu klētsgalā mūsmājas veco bumbierkoku,

zem kura sēd savas būdas priekšā vecais Pakans, un pamanī-
jis Miķelsonu uz jumta, viņš sāk nikni riet. Ap ābeļdārzu,

kas aiz klēts, šalc vareni liepu augumi, un izmisis es gribu
doties uz jumta pusi, gribu raut Miķelsonu zemē* teikt tam.

kā šīs ir mūsu mājas, un viņš nedrīkst tās dedzināt.

Sala man draudēdams krata pirkstu. Miķelsons smejas
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un rāda dūri, es netieku uz priekšu, un no vāgūža jumta sāk

celties dūmu mutuli uu liesmu mēles. —-

Viss pazūd bez miņas, — ir agrīns pavasaris, zeltaina lēc

saule, bet pie vāgūža durvīm stāv trīs vācu kareivji, paceltiem

karabiniem, un tiem iepretim mūsu māte, sasietām rokām

un raudošām acīm. Mēs ar tēvu skrienam no dārza puses,

gribam glābt, sviežam vēl skrējienā šautenes pie vaiga, bet

vācu salve aizsteidzas mums priekšā, — māte noslīd zemē,

un blūze tai uz krūtīm metas sarkana, — Šāvēji lēc sedlos,

aizjāj pa māju ceļu uz šosejas pusi, un mūsu lodes neķer,
netiek tiem līdz. —

Atkal es trūkstos augšā, viss drebēdams, smeldzošu sirdi

un miklām acīm, asinsnaida un žēlu pilns. Logos v īd pelē-
ka ausma, un netīrpelēkas ir gulētāju sejas.

Ari biedrus māc smagi murgi, un rēgu pilns pēc pirmās

kaujas ir jaunekļu un vīru miegs.

XV

Diena ir drēgna un drūma, kā viss zemliku laiks. Ne-

rādās saule, līst lietus, vējš raud, šaudīdamies ap mītnes stū-

riem, un atalgojums par vakarējo kauju ir atļauja palikt ro-

tas telpās, — nav jāiet ne uz apmācībām, nedz apšaudīšanos
ar vācu sargposteņiem, kā to patlaban taisās darīt otrais

vads.

Tūliņ pēc piecelšanās vēl visiem ir drūmas sirdis un gur-
denas sejas, bet pēc nomazgāšanās procedūras, kas norisinās

pie akas pagalmā, mums paliek jau gaišākas acis, atplaukst

vaigi, un pie rīta tējas mēs manām, ka līdz ar ēstgribu ir at-

griezusies arī runāšanas alka.

Tikai
par vakardienu mēs sākumā vairāmies ieminēties,

un kaut gan viņas paņemtos draugus savās sirdīs atceras visi,

tak vārdos viņus nepiemin neviens, kā baidīdamies nojaukt
tikko spraustu robežu starp sevi un tiem, kas nekad vairs ne-

ies rindās un mums līdz.

Citi stāsta anekdotes, tīrīdami šautenes. Citi tīra durk-

ļus, lai asinstraipu vietās tos nepārņemtu rūsas sarkanums, un

vēl citi lūko dabūt savas drēbes tīras, vismaz no lielajiem
māla dubļiem, kas jau sakaltuši, ir sevišķi smagi un visvairāk

duras acīs.

Daudzi velk ārā no mantu maisiem zīmuļus un vēstul-

papīru, un taisās uz rakstīšanu.
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Man ienāk prātā Mirdzas sejiņa, un vairīdamies no do-

mām par tiem, kas vakar krituši, es grimstu atmiņās kā ro-

žainā dābola laukā, 'kas pilns medus smaršas un bišu saneša-

nas. — Atkal skumji dvašo man rokās mirtes zariņš, no kuta

sīkajām lapām sitas pretī skumjš, sirdi un galvu mulsinoša

aromāts. — Visu laiku šis zariņš gulēja man uz krūtīm, un

kaujas dienā tas gāja kā zaļa dzīvības lūgšana līdz.

Mirtes zariņu lapas jau sakaltušas, bet visam vītumam

par spīti, es manu viņās vieglu drebēšanu, kad zariņš sāk glā-

stīt man vaigus, skar acu plakstiņus un beidzot apstājas pie

lūpām, kuras sākušas kaist Tin kvēlot, pilnas gaidu uu

atmiņu. —

„Puikas, cik labi tagad būtu pabumbulēt kādu dienu pa

Rīgu," — iesaucās Vilnis, un šauteņu un drēbju tīrītāji pacel
galvas, un skatās uz runātāja pusi, un daudzi sāk jūsmot vi-

ņam līdzi.

„Jauki gan būtu redzēt, kā tagad klājas mūsu meite-

nēm," Konrāds nopūšas, noslaucīdams degunu ar plato

plaukstu. „Vai domā vēl par mums, vai mīlē jau citus,"
dundadznieks kļūst sentimentāls, un kaut kas līdzīgi maigu-
mam atplaukst viņa pasarkanājās sivēna acīs.

Mazkalniņam nicīgi noraustas gaišās ūsas, un uzmetis

skatu Konrāda bakurētainajai sejai, viņš pagriež galvu sānis

un laiž pār plecu sienā spļāvienu.
~Atradies siržu lauzējs," norūc niknais fēniksietis, atkal

noliekdamies pār šauteni, kas gul tam uz ceļiem, bet Kon-

rāds neliekas dzirdot, un vēl arvienu nevar rimties, un bei-

dzot kļūst savā jūsmosanā tik vaļsirdīgs, ka jāiejaucas Span-

degam.
„Beidz laizīties," saka mūsu nodalnieks, iespraudis zobos

papirosu un ar veselo roku lūkodams uzraut sērkociņu, ~ja
nē, likšu pastāvēt pagalmā zem šautenes, lai lietus tev atvē-

sina galvu." —

Konrāds apklust, bet Vilnis nemierīgi staigā pa istabu,
klusi svilpo un dungo, un var redzēt, ka tam kaut kas pado-
mā. To mana arī Sala, sākdams vērot Vilni neuzticīgām
acīm, un tad ieminas savā rāmajā balsī:

„Zēni, nepiemirstat, ka par patvaļīgu aiziešanu no rotas,

kaut arī uz vienu dienu, var nokļūt stobra galā."
Vilnis apstājas savā soļošanā, bet tad nopurina galvu, kā

dzīdams projām bažas un viņu grūtumu, un piegājis pie loga.
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vēro raudošās debesis un pielijušo ielu, kas tagad izskatās kā

gara dubļu palts.
Konrāds klusi pukojas, ka pasaulē vairs nemaz neesot

taisnības, tikai apspiešana un varmācība vien. Mīlgrāvī šie

nedrīkstējuši iet meitās. Slokā pat liedzot runāt par maigā-
kām lietām. Ja nu valsts gādājot tikai par to, lai kareivim

būtu ko ēst, ko šaut un kājās aut, tad tas nozīmējot, ka

par mīlestību viņam jārūpējas pašam, un to neaizliedzot ne

Dieva, nedz ķeizara likumi, un reglaments arī nē. —

„Nebrūķē tik lielu muti, Konrād," viņu pamāca kaprā-

lis, kasīdams plecu, „ies plāni, ja sākšu tev atprasīt regla-
mentu," un dundadznieks, kam grūta galva un „valodniecī-
bas" stundās tiešām iet plāni, paliek rāms, sāk šķirstīt savu ka-

batas kalendāru.

„Artūr," viņš pēc brītiņa iegrūž man elkoni sānos, „tev

vajadzēs uzstāties ar kādu kandžas pusstopu, jo rītu ir 24.

oktobris." —

Mīlgrāvja kazarmās mēs izzinājām savu biedru dzimša-

nas dienas, un dundadznieks ir pamanījies tās pierakstīt.

Tiešām, 24. oktobris ir diena, kurā man mijas gadi, un,

tā tad, rītu es būšu septiņpadsmit gadus vecs.

„Ko nu par kandžu," saka Vilnis, nosēzdamies mums

blakus, „kur lai to ņem? Nenodarbojies ar izspiešanu,"

viņš teic Konrādam, mādams ar galvu uz manu pusi, „bet
labāk parunāsim par dzimšanas dienas dāvanu. Man liekas,

pati labākā būtu — pāris dienas ilgs atvaļinājums, vai nē,

Artūr?" — Viņš prasa, jautri smīnēdams, un sārtums man

pārpludina vaigus, jo tagad es zinu: Vilnis ir redzējis man

pirkstos Mirdzas doto mirtes zariņu.

„Nekārdini zēnu ar lietām, no kurām tāpat nekas neiz-

nāks," atrūc dundadznieks. „Pats dzirdēji, ko kaprālis teica."

Vilnis tomēr neatlaižas.

„Liela karošana
pa šejienes purviem arī tik drīz neiz-

nāks," viņš saka, Konrādam nemanot izvilkdams no tā kaba-

tas cigārmaku. „Paies vismaz trīs, četras dienas, kamēr atpū-
tināsim rokas, un apraksim savus miroņus. Es domāju tā:

vajadzētu kādam iet pie virsleitnanta un viņa vārdā teikt:

jūsu labdzimtība, Artūrs ir lāga puika un rīt viņam septiņ-
padsmitā dzimšanas diena, kurā tas labprāt šļūktu uz Rīgu
savu skuķi apraudzīt."
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„Rotnieks to lūdzēju sūtīs ratā, vai noliks zem šautenes,"

Konrāds nopūsdaniies atsaka, bet Vilnis purina galvu:

„Viens no diviem, — sūtīs to ratā, vai atlaidīs Artūru

pie brūtes ciemoties, bet pamēģināt var."

„Es gan neiešu," Konrāds sapīcis saka, „tur tāpat nekas

neiznāks, un runājot ar priekšniecību es svīstu kā zirgs. Liks

stāvēt vēl kādu lieku stundu zem plintes par gaisa bojāšanu."
„Tad iešu es," Vilnis uzlēc kājās un izmetas no istabas.

Mēs paliekam gaidot, un man sāk strauji sisties sirds.

Es cenšos Bevi nomierināt, šalcu Konrādam, ka tur nekas ne-

iznāks, un Vilnis tikai dabūs krietnu brāzienu, bet otra balss,

kas skan manās sabangotās asinīs, lūdz likteni kaut Vilnim

veiktos, jo tad es redzētu savu meiteni, un varētu viņai teikt

visus tos mīlos vārdus, ko viņreiz man nelāva dabūt pār lū-

pām zēna biklums un puicisks kauns.

Tagad es vairs neesmu kautrīgs skolas zēns, bet karei-

vis, kas bijis cīniņā, un tagad spēšu pateikt viņai visu, ko

esmu glabājis un slēpis kā dārgas veltes savos sirdsdzilumos.

Un krūtīs man 6āk kaist mulsinošas, saldas trīsas, kas nāca

arī agrāk, tiekoties ar Mirdzu, vai redzot viņu sapņos.

Viņas atgriezušās atkal, nelaiž mani vaļā, bet viņu dēl

man vairs nemetas kauns pašam no sevis.

Kāpēc gan nedrīkstētu skārt meiteni līdz galam manas

rokas, ja tās drīkstējušas celt ieroci kaujai un nonāvēt?

„Mēsli vien būs no tās iešanas," Korads rūc, uzmesdams

man līdzcietīgu Skatu, bet tad viņa mazās acis ieplešas pla-

tas, jo durvis atveras vaļā un Vilnis steigā ieklūp istabā,

steidzās uz mūsu pusi, lēkdams uz grīdas sēdošiem strēlnie-

kiem pāri nelikdamies zinis gar viņu lādēšanos un rūk-

šanu.

~Artūr, laimes bērns," viņš aizelsies saka, grābdams
mani aiz pleciem un sākdams purināt, ~rotnieks ir zelta

zēns, un atļāva tev laisties uz Rīgu! Varēsi tur gurķoties šo-

dien un rīt, un tāpēc tūliņ vāc kopā pekeles. un steigsimies
uz staciju!"

„Ko!? Vai tad tu arī?" Brīnās Konrāds, kas aiz pār-

steiguma tikko var parunāt.

„Nu kā tad citādi? Ko tāds saamniekdēliņš zina no Rī-

gas? Var vēl noklīst uz neceļiem," Vilnis Bmejas, un smejos
arī es, jo sen man nav bijusi tik līksma sirds.
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Konrāds no dusmām paliek bāls un spļaudās, bet Vil-

nis sāk stāstīt par savu gājienu pie rotas komandiera.

„Eju iekšā, situ kopā papēžus, lai klaudz un skan, un

klāju vaļā: jūsu labdzimtība, tā un tā. Rotnieks jau taisās

dzīt mani ārā, tad paliek domīgs un saka: labs ir, lai strēl-

nieks Vanags līdz rītvakaram padzīvojas pa Rīgu, jo viņš ir

vecā Vanaga dēls, un feldfēbeļa labā esmu gatavs darīt visu.

— Es vēl neeju prom un sāku melot, ka mēs esam veci radi

un jaunības draugi, kas vienmēr svētījuši sopā savas dzim-

šanas dienas, ka tu maz pazīsti Rīgu, ka vienam braucot var

tev gadīties kāda nelaime, un pūšu tik ilgi, līdz rotnieks sū-

ta mani pie velna. Es sasitu papēžus un saku: klausos, bet

vai tomēr nedrīkstētu iet pie tās velna ekselences caur Rīgu?
Virsleitnants pasmejas un saka: nu labi, brauc arī tu, bet

pēc atgriešanās nostāvēsi par to ekselenci divas stundas zem

šautenes."

XVI

Matīsielas istabiņā mēs apvelkam baltus kreklus, nospo-

drinām zābakus, un dzīvokļa saimniece iztīra mūsu drēbes no

traipiem, kurus atstājuši dubli, kvēpi un asinis. Tad mēs

ejam katrs uz savu pusi, norunājuši vakarā turpat satikties.

Es steidzos uz Tērbatas ielu, un ar katru soli, kas ved

tuvāk Mirdzas tēva namam, sāk straujāk sisties man sirds,

virs kuras kvēl zariņš no manas līgavas mirtes. Asinis

līksmi zvana, un viņu zvanīšanā es dzirdu:

~Tagad tu redzēsi savu meiteni." —

Beidzot es esmu pie architekta Kauliņa nama, kāpju

augšā, zvanu, un mani ielaiž kalpone, sacīdama, ka jaunkun-
dze nupat ceļoties augšā no gultas, un lūdz uzgaidīt.

Ir tepat jau pusdienas laiks, un es gribu apvaicāties, kas

Mirdzai vainas, bet kalpone jau aizsteigusies projām, atstā-

dama mani vienu uzgaidāmā istabā.

Es sāku šķirstīt žurnālus un avīžlapas, bet illūstrācijas

dejo acu priekšā, un burtu ņirbēšanā nekā nevar saburtot.

Arvienu skanīgāk šķind manu asiņu ķēdes, es manu galvā
un locekļos saldu noreibumu. un maiga mulsuma pilna man

sirds.

Jautrs iesauciens kaut kur aiz trijām istabām, žigla

rītkurpīšu diipoņa nāk arvienu tuvāk, aizkari atskrien vaļā,
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un Mirdza metas man pretī, vij rokas ap kaklu, skūpsta lū-

pas un vaigus, un no visa viņas mazā, siltā ķermeņa, kas dre-

bēdams spiežas klātu manam kareivja mētelim, nāk savādas,

asinis un galvu mulsinošas smaržas un pūdera aromāts.

Viņa nospiež mani krēslā, lēc klēpī, atpogā šineli, glauž

galviņu pie blūzes, tai vietā, ku smaršo mirtes zariņš un

aukainos joņos sitas sirds, — skūpsta strēlnieku nozīmi, un

smaida un smejas, — atkal cel augšup sejiņu, sniedz lūpas,
kas ir asinssarkanas, bet acis, kurās mirdz asaru valgums,

apvilktas tumšiem lokiem, — skropstas kļuvušas dīvaini ga-

ras, un melnākas un izliektākas palikušas pa neredzēšanās

laiku manas meitenes uzacis.

Acu zīlēs tomēr blāzmo tas pats meitenīgais maigums,
kas savaldzināja manu sirdi šopavasar, un manīdams viņās
savu atspīdumu, es sāku strauji skūpstīt meitenes pusvērtās
lūpas un sīkos plecus, kurus atsedzis vaļā atslīdējušais rīta

tērps, — un cieši velku sev klāt mazo augumu, kas dreb un

ļaujas, pilns gultas un asiņu siltuma, un jūtu krūtīs, rokās

kaislu drebēšanu.

— Ašāka kļūst elpa, karstāki mijas skūpsti, no kuriem

notrīs sirds un lūpas maigi sāp. — Tad es paceļu Mirdzu uz

rokām, — viņa ir viegla kā taurenīts, — un eju uz aizkaru

pusi.
— Mirdzas istabas logā jau manāms novakara tuvošanās

pelēkums, kad slābanākas kļūst mums rokas, pagurušas no

skavām, un ķermeņus pārņem mīlas nogurums.

Es gulu skatīdamies griestos, kur lido smaidošs amorets,

taisīdams šaut lejup zelta bultu, un klausos, kā beidz ban-

got un atšalc manas asinis. — Aizmirsušies biedri un fronte,
mātes nāve un solījums to atriebt neienāk prātā, un tēvu ne-

atceros vairs. — Viss slinkas laimes pilns, es vēlos tikai vie-

nu: kaut šai tīksmīgajai labsajūtai nepienāktu gals. —

Istaba pilna krēslas un rožaina maiguma, ko staro sar-

kanu un baltu ziedu vijas, locīdamās gar sienām un vērda-

mās uz mums no tapetēm. Nedzird ne mazākā trokšņa, valda

skanīgs klusums, kurā es manu meitenes sirds pukstēšanu,

jūtu kā sitas mana, un kaisles pilns, mulsinošs un reizē maigs
bez gala ir parfimaromāts, ko dvašo siltais istabas gaiss.

Meitene gul pievērtiem acu plakstiņiem, — matu cirtas

izrisušas pa spilvenvirsu, apņemdamas sejiņu ar tumšu vai-



117

nagu, — un lūpas viņai sarkanas, kā durkļa cirsta brūce.

Tumšie loki ap acīm kļuvuši krēslā vēl melnāki, un uz vai-

dziņiem jau samanāmas savāda vītuma pēdas, un sirdī man

smeldz asa sāpe, kļūst bezgala skumji, gribas raudāt, un es

nezinu kāpēc.
Atkal es veros meitenes sejā, noliecies pār viņu, un juz-

dams viņas mutes siltumu un kluso elpošanu.

Meitenīgais acu mirdzums paslēpies zem nogurušiem
plakstiņiem un izkrāsotām skropstām un plakstu grumbiņās
un degunkaktos saredzamas pēdas, ko atstājis pūdera un

krēms. Un ap lūpām, kas kvēl asinssarkanas, es redzu sve-

šus kaislus vaibstus, un man pat liekas, ka viņos pavīdējis iz-

laidīgs un netikls smaids. —

Un tomēr — tā ir mana meitene, kas nesen drebēja vēl

manās skavās, — viņu glāstīja nevis zēna, bet kareivja rokas,

— tā atļāvās man visa, — elsodama teica, ka gaidījusi tikai

mani vien, un domājusi par mani raudošās naktīs, kad vējš
vaimanā aiz rūtīm un vientulīgiem gulētājiem nenāk miegs.

— Tā ir tā pati mazā meitene, kas pavasara agrumā stai-

gāja ar mani roku rokā zem pumpurpilnām liepām, kas taisī-

jās tāpat plaukt un lapot kā mūsu dvēseles.

„Biju piemiguši," — viņa smejas, likdama siltās rociņas
man ap kaklu, un no šī pieskāriena aizskrien nebūtībā visas

manas skumjas, gaist savādais nemiers un atkal top viegla
sirds. Maigais acu atmirdzums, no kura metas gaišāka visa

meitenes seja, izdzēš no viņas svešos vaibstus, ko radījis šķir-
šanās laiks, apēno vītuma pēdas, no kurām nepaliek ne mi-

ņas, un manas aizdomas izklīst kā migla, ko sākuši kliedēt

saulstari.

jflf Karstas apmulsuma trīsas taisās pārņemt mani no jauna,
kad Mirdzas lūpas sāk staigāt man pa vaigu, un tad viņa
glaužas klāt un lūdz stāstīt par Slokas kauju.

Es paklausu, un sekojot mūsu rotas gājienam pāri dubļu

un miroņu laukiem, tai pusvērtas paliek lūpas, bāl vaigi un

lielākas kļūst acis. Aizturējusi elpu, viņa iet man līdz pa
cīņas lauku, dzird kaujas klaigas, redz ūdens paltis, kas ir

palikušas sarkanas no asinīm, — dzird durkļu šķindēšanu,
asmenim sitoties pret asmeni, mana ložmetēju balsis, šauteņu
nervozo sprakstoņu un nodreb visa. kad plosīdamas vēderus

un krūtis, sprāgst rokas granātas.
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Es stāstu, brīžiem man pašam sāk pietrūkt elpas un aiz-

raujas balss, un tad viņa ņem savos siltajos pirkstos manas

zēna rokas, kas spalvkāta un lineāla vietā ņēmušas šauteni, —

sāk skūpstīt plaukstas, un man liekas, ka šie skūpsti mazgā

viņas tīras un nodzēš asiņu traipus, kas gan palikuši acīm

neredzami, bet bija tomēr atnākuši man no kaujas lauka līdz.

Tad viņas pirkstiņi atlaižas no manām plaukstām, sāk-

dami kā sendienās staigāt pa seju. Viņi skar man lūpas,

glāsta pieri un kavējas pie acu plakstiņiem, un ir silti un ro-

žaini maigi, kā salidojis dūju pulks.
Es apklustu, skatīdamies griestos caur pirkstiņiem, kas

paijā manus vaigus, un no griestu rozes vidus uz mums no-

raugās smaidošs zēns, taisīdamies šaut zelta bultu. — Kaisli

smaršo rozes, šūpodamās uz sienām, sarkanas un baltas, un

gaiss šķiet viņu saldās elpas pilns. —

Atkal mums savijās rokas, mulst sirdis un deg lūpas,

un Mirdza glauž galviņu pie mana pleca, — sejiņa visa pie-
tvīkusi, — un ap lūpām tai kavējas smaids.

Tad viņas satrūkstas, paskatās rokas pulkstenī un saka:

„Jāceļas, papus tūliņ nāks mājās. Šovakar braucam uz

Cēsīm mammu apciemot."
Mirdza pieceļas, sākdama pie tuāletes spoguļa sakārtot

matus, kas tai plūst pār sīkajiem meitenes pleciem, un sirdī

man atkal iezogas skumjas, un paliek kaut kā žēl, ko es ne-

zinu vārdā saukt.

„Kad tu atkal atnāksi?" Viņa vaicā, dzēsdama ar pū
dera slotiņu nost no sejas manu skūpstu pēdas, un dungo
kādu dzirdētu romances melodiju, neatskatīdamās atpakaļ, un

krūtīs man deg sāpju smeldze.

„Nezinu," es saku — balss skan mazliet dobji. „Rītu

man jābūt atpakaļ rotā."

„Žēl," viņa nopūšas, atgriezdamās pie manis un apsēžas
uz gultas malas, bet domas tai aizklīdušas kaut kur projām,
uz lūpām pavīd un atkal izgaist savāds tīksmīgs sapņains
smaids, un sāpes, ko es tagad jūtu krūtīs, nespēj aizdzīt Mir-

dzas pirksti, atkal sākdami slīdēt man pa seju, jo es redzu,

viņas domas kavējas citur.

„Man arī jāceļas," es saku, sakodis zobus un censdamies

izlikties vēsi mierīgs.
Mirdza ātri noskūpsta man vaigu, un es sāku vilkt ple-

cos mēteli.
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„Raksti, kad atkal būsi Rīgā, lai zinu sagaidīt,** viņa

teic, arī palikdama skumja, — tiksmīgais smaids tai aizbēdsis

no lūpām, un acīm ir tas pats senais, maigi meitenīgais at-

mirdzums.

Sirds man sažņaudzas saldās sāpēs, klusāki smeldz krū-

tīs, rokas skaujas apkārt meitenes augumam, un es aizveru

acis, lai ciešāki ieelpotu viņas matu smaržu un atcerē to aiz-

nestu uz tranšejām un dubļu laukiem sev līdz.

«Neaizmirsti mani," viņa čukst, un es paceļu galvu, —

acis vēl reizi skrien pāri istabai, un kāda balss man nedzirda-

mi saka: paliec vēl mazu brītiņu, jo nevar zināt, vai tu te

atgriezīsies vairs. —

Klīzdamas pāri sarkanām un baltām rozēm, kas aug uz

sienu tapētēm, acis man apstājas pie tuāletes spoguļa, kurā ir

saskatāmi mūsu augumi, — slīd lejup, un tad es palaižu mei-

teni vaļā, un eju klāt spoguļa galdiņam, lai apskatītu tur pa-

manītās fotogrāfijas.
No vienas raugās pretim Valda Lejiņa nekaunīgi jautrās

acis, kuru dēl tam skrēja pakal daudzas ģimnāzistes. Es ņe-

mu to rokā, atceros nicīgo Lejiņa smīnu un viņa zobošanos,

ka kādam tak esot jāuztur mūsu skolas reputācija meiteņu
acīs, ja citiem neatliekot priekš tādām lietām vaļas, un galvā
man saskrien greizsirdības vilnis. — Ar brīvo roku atvairī-

dams Mirdzu, kas grib man izraut fotogrāfiju, es apgriežu

Lejina attēlu us otru pusi un lasu: „Meitenei ar blāzmotām

acīm. V. L."

Sakodis zobus, es nosviežu skolas biedra ģīmetni uz gal-

diņa, — tveru citu, un tā man rāda jātnieku pulka virsnieku,

melnām ūsiņām un austrumnieka seju, un attēla muguras pu-

sē uzrakstīts: „Dorogoi Mirdzočke v pamjaķ nezabvennicb

časov sčastja, korņet kņaz Šervašidze."

..Nekas, stalts kavalieris," es saku, censdamies runāt iro-

niski vēsi, bet balss skan piesmakuši.
„Neesi tik ļauns," Mirdza lūdzas, aplikdama man roku

ap kaklu, un glauzdamās klāt, jau sen prom, septembrī
aizbrauca uz fronti. Tikai pāris reizes tikāmies, — nekā tā-

da nebij, — tici man," viņa stedzīgi runā, bet vairās ska-

tīties man acīs.

„Bleķis.** es rupji atsaku, pats nemanīdams, ka man pie-
lipis pašpuiku žargons, „nepūt niekus, un nemelo: nav jau
nekas, un es jūtos paglaimots, ka man bijis dižciltīgs priekš-
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tecis. Turpmāk gan ieteicu meklēt pielūdzējus starp vācu

baroniem un krievu grāfiem, jo kaukāziešu kņazam tikpat
lēta cena, kā polu šlachtioam: pērnruden divi pani klīda ap-
kārt

pa mūsu pagastu, kulstīdami linus, un nobučoja manam

tēvam abas rokas, dabūjuši virs algas tiesas vēl pa divdesmit

kapeikām dzeramnaudas."

«Neāksties," Mirdza sapīkusi iesaucās, izraudama kņaza

fotogrāfiju un grūzdama mani prom no galdiņa.
Tad viņa atjēdzas, atkal top maiga, noglāsta man plecu

un čukst:

«Neesi tik ļauns, tici man."

„Es neesmu ļauns, bet gribu zināt, ar ko tu saejies," iz-

dabūju pār lūpām, valdīdams elsas, bet balss skan cieti un

skarbi, un rokas, maldīdāmās starp kārbiņām, flakoniem un

pudelītēm, satver un cel klāt pie acīm trešo seju.
Tā ir jau padzīvojusi, kuplām ūsām un resniem vaigiem,

līku ērgļa degunu, un no uzraksta redzams, ka vaigu, līkā de-

guna un ūsu īpašnieks ir kara inženieris Korsakovs.

Es nosviežu viņu uz grīdas, grūžu Mirdzu
prom un me-

tos uz durvju pusi, juzdams, ka man jābēg, ka citādi es tūliņ
ļaušu asarām un dūrēm vaļu. — Uztraukumā nevaru atrast

durvju rokturi, speru viņās ar kāju, — tās dārdēdamas at-

sprāgst vaļā, — skrienu cauri viesistabai, — tad man zābak?

sapinas tepiķī un es klūpu, gandrīz nogāzdamies zemē un

tikko paspēdams noturēties pie krēsla, kas pagadījies tu-

vumā.

«Artūr, Artūr," izmisusi kaut kur sauc Mirdzas balss,

un man sāk drebēt rokas, un sirdī iesitas asa žēluma vilnis.

Rokas krampjaini sažņaudz krēsla atzveltni, es manu ceļgalos

gurdu drebēšanu, un tad man no mugurpuses apvijas ap ple-
ciem kailas siltas rokas, pieglaužas mazs meitenes augums, un

salda un skumja balss ieskanas pie viga:
«Mīļais muļķa zēn," Mirdza čukst, griezdama plaukstām

sev pretīm manu seju, — skūpsts apdedzina muti, kas tikko

runājusi dusmu vārdus, un izmisis es skauju meiteni, ka bai-

dīdamies zaudēt mūža laimi, bet sirdī man reizē skumji, rei-

zē saldi, gribas smieties un būt jautram, bet dvēsele dreb kā

raudu trīsās, un kaut kā ir loti žēl. —

— «Neaizmirsti mani, tici, ka mīlu tikai tevi vien",

man vēl skan ausīs Mirdzas vārdi, kad esmu izgājis uz ielas,

un apkārt ņudz gājēju pūla steidzīgums. Es eju viņiem līdz.



121

mēchaniski sveicinādams pretimnācējus virsniekus, un krūtīs

man deg sāpju smeldze, un no mikluma, kas sakāpis ārā no

plakstiņiem kļuvis neskaidrs manu acu skats. —

Tad es esmu Matīsielas istabiņā, kur mani apņem skolas

gadu atmiņas, — no kumodes raugās māte, un uz lūpām tai

vīd sēri laipns smaids.

— Es paņemu mātes ģīmetni rokās, spiežu pie vaiga, un

man liekas, ka maiga mīla roka glāsta seju, — asins naida

bangas atkal sāk šalkt asinīs, un viņu šalkšana, kā karsto

diendusas vējš, izžāvē no acīm saskrējušo miklumu, apslāpē
raudas, un klusākas paliek sāpes, kurās mokas zēna sirds.

„Nekā man vairs nava," — es sevi mierinu, —

„ne līga-

vas, ne mātes māju, — visu atņēmis karš. Man nav ko zau-

dēt, tagad viss var nākt. Varbūt, nemaz nav tik ļauni, ja cil-

vēkam vairs nav ko pazaudēt, un viņš var salti vērot visas ze-

mes lietas, skatīdamies uz tām caur šautenes tēmēkli.**

Sāpes tomēr dedzina krūtis. Ar plaukstas pieskārienu
lūkodams aizdzīt atgriezušos sirds grūtumu, es skaru blūzes

kabatu, un kaut kas klusi, tikko samanāmi nodreb zem ma-

niem pirkstiem. —

Es ņemu viņos mirtes zariņu, no kura ieviļņo sejā

skumjš aromāts, pilns vītuma smaršas, sēru atmiņu. — Sīkās

lapiņas nokaltušas, lēni raisās vaļā, birst lejup, uz ceļgaliem
un grīdas. Es noskatos lapiņu lidojumam pakal, un man lie-

kas, ka zariņam līdzi sairst mana laime, un paliek tikai sērī-

gais atmiņu aromāts.

Istabiņas kaktu ēnas kļuvušas baisīgi melnas. Tad viņa

saplūst kopā, iestājas tumsa, un mani apņem nakts, kuras

melnums pilns nopūtu un rēgu, un nav nevienas zvaigznes,
kas mirdzētu nakts tumsībā.

Durvis veras vaļā, svilpodams iesteidzas Vilnis. Viņš uz-

griež gaismas podziņu, tumsa aizbēg, paslēpdamās aiz loga,
un vērodams drauga seju, es redzu, ka tam labsajūtas un tīk-

smīguma pilna sirds.

Skat nu, es domāju, ka tu vēl ciemojies pie brūtes,'* —

viņš teic, iedams klāt. Tad mana mirtes lapiņas, kas sabiru-

šas uz grīdas, paskatās uz kailo zariņu, kurš palicis man pirk-
stos, kļūst kluss, glāstīdams aizskar manu plecu un sejā tam

izgaisis jautrais smīns.

„Artūr, saņemies un nenokar galvu," — viņš līdzcietīgi
saka, un es manu Vilna balsī dziļu maigumu. „Kā arī nesā-
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pētu sirds, neļauj i citiem to mainīt, ej paceltu galvu un izlie-

cies, ka tev viss vienalga, vienmēr jautrs prāts. Tad tam ti-

cēs visi, un galu galā noticēsi pats." —

«Nenokar galvu," — Vilnis atkārto, aplikdams man ro-

ku ap pleciem, — ~tu tak neesi vairs skolas puika, bet strēl-

nieks, un kareivji neraud 6kuķu dēl, — tādas mantas pilna
visa Rīga. Izlaid vienu no rokām, griezies apkārt, — viņās
labprāt iekritīs cita. Kara laikā meitenes ir viegli ņemamas un

ātri zūdoša manta, ko tev lūko nocelt citi, un muļķis būs tas

strēlnieks, kam skuķa dēl ilgi sāpēs sirds." —

«Galvu augšā," Vilnis nebeidz mani mierināt, — «un

iesim bumbulēt
pa Rīgu, jo tādēļ jau tevi laida šurpu. Nīk-

dams viens šitādā melnumā, tu pārkāpj disciplīnu un māni ro-

tas komandieri, kas ir zelta zēns: viņš vēlēja tev jautri no-

svinēt dzimšanas dienu, bet tu sēdi tumsā un dīc." —

«Nemaz nedīcu," — es sāku taisnoties un cenšos smaidīt,

un manu, ka paliek vieglāka sirds.

«Vienalga, ja nedīci, tad tūliņ būtu rāvis vaļā; labi, ka

laikā atšlūcu," —
Vilnis smejas un piecēlies izstaipa locekļus.

«lesim," viņš mudina.

Es apvelku mēteli un eju pie saimnieces palūgt vārtu

atslēgu. —

Istabiņas durvis aizkrīt cieti, mēs dodamies pa trepju
tumsu lejā, un Vilnis dungo savu iemīļoto marseljēzas mel-

diju. —

— lelas ir tumšas., un tikko retos logos sarkani margo aiz-

segtas ugunis: pilsētai nesen laidies pāri cepelīns, un koman-

dants steidzies gādāt, lai ikvakarus pār Rīgu nolaistos melna,

lukturu un logu neapgaismota nakts. —

Tumsa melna un drēgna, pilna solu klabēšanas, klusu va-

lodu un apspiestu smieklu, kaut pašus gājējus pamana tikai

uzgrūžoties viņiem virsū un jūtot svešu dvašu, kurai bieži

nāk līdzi šņabja smaka, vai parfīma aromāts.

«Smalka vien publika, — aizmugures vaToņi un meitas,**
Vilnis teic, aptverdams manu elkoni. «Ej tikai droši. — tādā

tumsā neviens žandarms nevar saredzēt, vai tev uz pleciem

zemhuzāra, vai vienkārša strēlnieka paganās."
Mēs izejam uz bulvāra, un kaut gan viņa liepām vairs

nav lapu, tak solus, smieklus un valodas zem zariem mana vēl

biežāki kā bulvāra malās. Šad tad atmirdz un ātri nodziest

kfabatas laternu uguntiņas, un mazo gaismas loku atmirdzu-
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mā, kas parasti tēmēti pretimnācēju sejām, gadās saskatīt sar-

kanas lūpas un nedabīgi melnas uzacis.

Tā ir nakts publika, kas te staigā. Sevišķi daudz viņas

iepretim apgabaltiesai un pie katedrāles, un neviļus nāk prā-
tā kaut kur lasīts vecmodīgs paradokss, ka noziegums meklē-

jot tiesas, izlaidība baznīcas tuvumu.

..Redz, redz, kā zibeņo," Vilnis ņirgājas, mādams uz

uguntiņu pusi, „ar uguni meklē cits citu rokā," un tad mums

sāk dipot blakus viegli soli, piesmakuši balss lūdz papirosu,
un sievietes svārku čaukstoņa taisās iet līdz.

„Atšujies, jaunkundzi" Vilnis saka, un svārku čaukstē-

šana aizšalc pa labi, kur tumsā tikko samanāmi ceļas pret de-

besīm kailie bulvāra liepu augumi.
Bulvāris ir galā un mēs ieejam Vecrīgā, kurā vēl melnā-

ka nakts tumsa. Nevar vairs saredzēt, kur beidzas iela, kur

ir trotuārs, un kur sākas māju sienas. Tikai augstu virs gal-
vas mana pagaišāku strīpu, — tās ir debesis, pa kurām staigā

tumši mākoņu bataljoni, retumis atsegdami vāji mirdzošās

zvaigznes, un ielas te izliekas kā bezdibeņa akas, gar kuru

drēgnajām sienām nav iespējams augšup tikt.

Retie mākoņu logi nedzirdami aizkrīt ciet, paliek pavi-
sam tumšs, un atkal sāk birt sejā aukstas lāses. Vējš rausta

grabošās izkārtnes, to čīkstoņā manāmas izmisušas raudas, un

visās malās dzird jumtu dārdēšanu, — šalc novadeaurules un

lietus ūdens skalojas ap mūsu kājām.
Visu te apņem lietus čalošana, vēja vaimanas un melna

tumsa, kuras dvašā manāma trūdu smaka. Pavārtēs un pažo-
belēs dzird ļauni brēcošās kaķu balsis, pilnas velnišķīga nai-

da, un vēl mebīāka un bez cerības šķiet palikusi veļu nakts,

kurā staigā pa ielām un zem bulvārliepām pulks dzīvu mi-

roņu. —

Kādā šķērsielā Vilnis apstājas, un ar kāju sameklējis
nakts melnumā neredzamo trepju kāpes, sāk doties lejā, aiz

rokas mani vilkdams līdz. Tad viņš piegrabina pie zemām

durvīm, un mēs sākam klausīties.

Pēc brītiņa durvīs iekaucas atslēga, un laternas spožumā,
kas apžilbina acis, es varu samanīt, ka slēdzējam pasirma
bārda.

Vilnis kaut ko klusi čukst, piespiesdams sev pirkstu pie
kakla, un drūmais vecis rūkdams pazūd aiz durvīm, tās aiz-

cirsdams ciet.
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Viss atkal paliek tumšs, un nakts melnumā mana tikai

lietus balsis, kaķu kaislās raudas un drēgno trūdu smaku.

„lesim, viņš tak vairs nenāks atpakaļ," es klusi saku Vil-

nim, jo kopš veča pazušanas šķiet aizgājusi vesela mūžība.

„Nāks," Vilnis tikpat klusi atbild, «labāk laikus dod

naudu šurp."
Es sniedzu savu maku, kļūst sadzirdami šļūcoši un smagi

soli, īgna ņurdēšana un no jauna kauc atslēga, atkal vērdama

du»*vis, no kurām izstiepjas roka ar atvērtu sauju.
Vilnis iemet viņā naudas zīmi, un roka pazūd, lai pēc

mirkļa parādītos no jauna. Viņa noliek uz kāpju malas kaut

ko skanīgu, pati pazuzdama aiz durvīm, un Vilnis, pieliecies
un atkal izstiepdamies taisns, saka, sniegdams pudeli:

„Bāz bikškabatā, ne šinelī, ka neizkrīt"

„Cik pavisam ir?"

„Tikai trīs," Vilnis nopūšas, atdodams man naudas ma-

ku, ~toties laba manta: tokajietis, salds kā sīrups, un sku-

ķiem vareni iet pie sirds. Pats redzēsi."

Atkal mēs ejam pa tumsu un lietu, slideni palikuši tro-

tuāri, glums ir akmeņbruģis, un tad Vilnis paliek stāvot, un

sāk meklēt pa kabatām atslēgu,

„Lola pati iedeva, kad apsolījos atnākt ciemos, un atvest

vēl kādu draugu līdz, ko paamizēties jaunākām māsām, Olai

un Ellai. Feini skuķi." —

. Atslēga noskrapst durvīs, kuras Vilnis nesteigdamies aiz-

slēdz cieti, un tad mēs sākam kāpt augšā pa trepēm, un kāpju
skaitam nav samanāms gals.

«Tūliņ būs," čukst Vilnis, uzvilkdams sērkociņu,

pašos bēniņos. Māte viņgad nomirusi, tēvs iet pa nakti strā-

dāt maiznīcā, meičas paliek vienas, grēks būtu nenākt viņas

apciemot. Vasarā iepazinos ar Lotu kādā ballītē, un vadī-

dams mājās, paliku līdz rīta ausmai."

Vilnis cel gaisā sērkociņu, vēro dzīvokļu durvis un mek-

lē īstās, jo kāpju laukumiņā iznāk veselas trīs. Tad viņš pa-

ietas pa kreisi, griež zvana pogu, un kaut kur tuvu klusi ie-

kliedzas zvaniņš, kam tūliņ atsaucas jautras sieviešu balsis un

skrejoši soli. Aiz durvīm nožvakst ķēde, pašas tās atveras

pusvirus, un spraugā parādās tumšmatainas meitenes galva,

smejošām lūpām un pārgalvīgām acīm.

«Šoreiz labvakar," salka Vilnis, pats vērdams durvis pla-

ši vaļā, un es ceļu roku sveicienam.
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«Labvakar," smaida durvju vērēja, un uzmet man pēto-
šu skatu. Tad viņai sprūk vaļā smiekli:

„Kā jūs tādā tumsā varējāt sameklēt ceļu uz mūsu mā-

jām? Vai nesametās bail no kaķu ņaudēšanas? Tie astaiņi

jau te staigā naktīs veseliem bataljoniem," meitene čalo,

kāpdamās atpakaļ, jo Vilnis to saķēris aiz rokas, un grasās
vilkt sev klāt. Mēs viņai sekojam, un no priekšnama ieklū-

stam nelielā iztabiņā, kurai ar mazu sienas segu aizsegts vie-

nīgais logs.

Istabiņā deg vecmodīga lampa ar zaļu kupolu; stūrī ir

spogulis, vidū galds, uz kura Vilnis tūliņ uzliek līdznestās

pudeles, un pie galda, ar ceļgaliem uzmetušās uz čīkstošiem

vīniešu krēsliem, un elkoņiem balstīdamās uz galda malas,

smiedamās skatās mums ©ejās divas meitenes, kuru kopve-
cums nevar būt lielāks par trīsdesmit un pieciem gadiem.

Vienai, druknākai, ir tumši mati, tāpat kā durvju vērē-

jai. Otra ir bāla gaišmate, bet visām trim pārgalvīgas acis,
sarkanas pilnīgas lūpas, baltas matrožblūzītes, un viss rāda,

ka mūsu priekšā apstājusi galdu māsu trijotne.

Es piebiedroju Vilna uzliktām vīna pudelēm savu, un

gaišmate priecīgi iekliedzas, sasisdama rokas:

«Mīļie, kas te turēs līdzi, tas ies četrrāpus!" Druknā

tumšmate parāda māsai mēli, un pie tās pašas reizes zagšus
aplaiza sev lūpas, kas kvēl tumšsarkanas kā pārbriedušaa

ķiršogas.

«Bleķis," atsaka Vilnis. — «kas te ko dzert? Trīs vien

pudeles! Ja citiem negaršos, mēs ar Lobi izdzersim divi

vien," viņš noteic, atsēsdamies uz galda stūra.

«Nu, bērni, — viena pēc glāzītēm, otra pēc korķvelka-
mā, un trešā lai kavē laiku manam draugam, kas atnācis cie-

mos ar bēdīgu sirdi, bet citādi ir lāga zēns."

Tumšmate izspurdz pa durvīm, bālā meitene paliek pie
galda, un nepiegriezdama man vērību, veras Vilnī lielām

acīm.

Tad visi esam atkal kopā, meitenes atnesušas mājas ce-

pumus un mēs sākam dzīrot. Tokajietis brūngani kvēlo glā-
zēs, un meitenēm jau ir kļuvuši sārti vaigi, kad Vilnis, piegā-
jis pie kumodes, paņem mandolinu.

«Bez mūzikas nav nekāda ballīte," viņš teic, atkali uz-

mesdamies galda stūrim un sākdams trinkšķināt instrumenta

stīgas.
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Viņš sāk spēlēt klusi sēru meldiju, un lielacainā gaišma-

te, nenovērsdama skatu no spēlētāja sejas, dungo mandolīnas

melodiju līdz.

«Lola, neskaties Vilna kungā tik nāvīgām acīm," teic

tumšmatainā māsa, kas bija skrējusi mums durvis vērt. «Sāks
vēl domāt, ka esi viņā no tiesas iemīlējusies, un paliks

lepns."
Vilnis spēlēdams papurina galvu, gaišmate neatbild, un

trešā māsa, kurai apaļa seja un resnas matu pīnes, labsirdīgi
ieminas:

«Viņš tak saka, ka visu laiku bijis tev uzticīgs."

„Tu domā, es šim ticu?" Lola atcērt, un Vilnis, tālāk

spēlēdams, sataisījis vēl nevainīgāku seju, un izskatās pavisam
svēts.

Gaišmatei pazema un kaisla balss, sērīgi skan mandolī-

nas stīgas, un tad man piepeši iesmeldzās sirds. —

Šo pašu salkano krievu romanci dungoja arī Mirdza, stā-

vēdama pie spoguļa, kad tikko bija izirušas mūsu Skāvās un

ap lūpām tai rotājās tīksmīgs smaids.

~lzmjena, zabita Ijubov," ar čigānisku mākslotu piesma-
kumu, dzied gaišmate, skatīdamās Vilnī lielām acīm, un tad

spēlētājs pēkšņi beidz spēlēt un uzmet uz galda savu instru-

mentu.

«Tādā koncertā es nepiedalos," viņš nosaka, mādams ar

galvu uz loga pusi, un sākdams klausīties nakts skaņās, mēs

dzirdam raudulīgos vēja aurus, jumtu dārdēšanu un griezīgi
brēcošās kaķu vaimanas.

~Kas tagad nedzers, nebūs draugs," Vilnis iesaucās, pa-

ķerdams vīna glāzi, un mēs dzeram līdz.

Tokajietis iesit galvā jaunu noreibuma vilni, kas aizšūpo
bēdas, un lēni beidz skumt mana sirds.

«Ola, kā tev patīk Artūrs?" Vilnis vaicā druknajai tumš-

matei, kurai apaļa seja un labsirdīgas acis.

«Nekas nekait," viņa smiedamās atbild, uzmesdama man

laipnu skatu. «Tikai par daudz kluss, un nemaz nesaka, kas

vainas."

«Laikam tā pati vecā mīlestība," smejas Ella, un vaigu

galos tai ievelkas smieklu bedrītes.

«Tā jau ir tā lieta," Vilnis svinīgā balsī apstiprina, «un

tāpēc es arī vedu viņu šurp. Sak, varbūt, kādai sirds patla-
ban brīva, un zēnam izdodama. Nu, atzīstaties meitenes!"
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Viņš uzstājās, sākdams runāt stingra instruktora toni, un smī-

nēdams paskatās uz gaišmates pusi, kurai lepna, bāla seja un

kaisla balss.

Ella smejas, Ola labsirdīgi smaida, un es jūtu, ka esmu

nosarcis.

„No manis laikam gan neiznāks žēlsirdīgā māsa," Ella

spurdz, un Vilnis, imitēdams Salas rāmi stingro balsi, gausi
nosaka:

«Neiznāks gan: esi par aušīgu un skalu, un ievainotām

sirdīm tādas lietas nepatīk. Lola ir aizņemta, un tā tad, tā

lieta skaidrāka par skaidru: Artūram jāmīl Ola, un Olai jā-
būt viņam uzticīgai, vismaz līdz tai dienai, kad mēs atkal at-

šlūksim uz Rīgu un nāksim jūs apciemot."
Vilnis pieceļas, nosēdina man Olu blakus, pielej glāzes,

un liek mums izdarīt saderināšanās ceremoniju.
«Tagad jūs varat skūpstīties arī citu klātbūtnē. Protams,

atskaitot papu un pārējo priekšniecību."
Ola smaida, māsas aplaudē, un man pašam kļuvis jautrs

prāts.
Mēs dzeram atkal, un jūtam saldu noreibumu galvās un

locekļos. Ella smejas arvienu skaļāk, kaut apgalvo, kā viņai
nākot raudas, kā jau bez puiša palikušam meitēnam. Lola

iesēdusies Vilnim klēpī un aplikusi rokas tam ap kaklu. Vi-

ņi skūpstās un dzer abi no vienas glāzes. —

Man glaužas pie pleca druknais Olas augums, seju glāsta

viņas labsirdīgo smaidošo acu skats. Es aizmirstu savas bē-

das, un velku Olu sev klāt Meitene viegli pretodamās ļau-

jas, — turpat pie maniem redzokļiem sāk blāzmot viņas acis,

kas tagad liekas dzelmaini dziļas un pavisam melnas. Lūpas
tai pilnīgas un tumšsarkanas kā ķiršogas, kuras ieraugot, lie-

lākas kļūst slāpes un miera nedod veldzes alka.

Es skūpstu karsto Olas muti, jusdams viņas anālā vaidzi-

ņa siltumu pie sava vaiga, un saldu gurdenumu locekļos. De-

niņos mana līksmu asins zvanīšanu, un tikai sirdī kaut kas

vēl raud un elso nedzirdāmi klusi.

Lolas bālā sejiņa kļuvusi sārtāka, un no tās izdzisušas

skumjas. Lūpas viņai deg un kvēlo, — Vilnis skūpsta kaklu,
kaut ko ausī čukstēdama, un meitenei ir valgas, noreibušas

acis.

Tad mēs esam palikuši tikai trīs, — Ella beigusi smiet

un jūtas viena. Viņa paceļas, iet pie kumodes spoguļa, sāk
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sapīt atrisušas bizes, un no sejas atspīduma ir nomanāms, ka

viņai smeldz vientulības apziņa un skūpstu tuvums sabango-

jis asinis.

„Vai sāp vēl sirds?" Ola klusi vaicā, un viņas lūpas tau-

jādamas staigā man pa vaigu, apstājas, nodreb un gaida at-

bildi.

„Nē, vairs nē," es atbildēju vēl klusāki, un šai mirklī

tas ir tiesa, jo negribas iet projām, un jumta dzīvoklītis pilns
omulības siltuma, un to vārdiem netveramo, maigo mulsinošo

aramu, kādas dvašo jaunu meiteņu istabas.

Nemanot skrien laiks, un kad Ella ieminas, ka tēvs drīz

nākšot mājās. Ota sapīkst, negrib māsai ticēt un velk pie
acīm manu roku ar visu sprādzes pulksteni.

Tiešām, ir jau pāri četriem, un tā tad, pats pēdējais
laiks iet projām, ja negribam satikties ar meiteņu tēvu, kas,

spriežot pēc Olas stāstījuma, ir dusmās ātrs vīrs.

To liekas, zin arī Vilnis, kas piepeši atkal ierodas ista-

biņā. Viņš klusi kaut ko dungo, bet izskatās miegains, un

nesaka, kur bijis.
Mēs sākam atvadīties. Lolas nav nekur, Ola pavada

mūs līdz durvīm un sniedzot roku, uzmet man skumju skatu,

bet Ella iet pa trepēm lejā, pavadīdama līdz vārtiem, lai uz-

nestu atpakaļ atslēgu. —

Atkal mūs apņem melna tumsa, sejās sitas lietus un kū-

stoša sniega pūkas. Čīkst izkārtnes, vējš rībina skārda jum-
tus, un ūdens čalo novadcaurulēs. Viņš skalojas ari pa tro-

tuāriem un paglūnu, kā upes oli, ir palikuši ielu bruģa
akmeņi.

Lēni mēs ejam uz Matīsa ielas pusi, — māc vīna gurums

un miegs.
„Jaukas meitenes, vai nē?" Vilnis teic apstādamies uz

ielas stūra, un aizsedzis ar plaukstu sērkociņa uguni, lūko

aizsmēķēt.

„Jā," es klusi atbildu, nekā nedomādams un skatīdamies

augšup, kur mākoņiem skrejot, nejauši atvēries vatā pade-
bešu logs, un ļauj krist lejup zvaigžņu zaigai. «Sevišķi Lola,4'

es piebilstu, atcerēdamies meiteni ar lepno seju un kaislī-

gām lielām acīm. —

«Laikam tevī iemīlējusies, 44
es saku, lai būtu kas teikts,

jo sirdī man salijis brīnišķīgs klusums un es nezinu, vai tas

no zvaigžņu zaigas, vai cita kā.
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„Līdz ausīm," Vilnis apstiprina; ..manis dēl tas skuķis
ies uguni," viņš nosaka, aizsviesdams sērkociņu.

Mēs ejam tālāk, bet Viļņa domas vēl arvienu nevar šķir-
ties no jumta istabiņaß Vecrīgā.

~Olai arī nekas nekait," viņš mierinošā balsī ieminas, —

«varbūt, nav vēl ne reizes mīlējusi. Ellai gan pavasarī bija

gadījies kāds students, bet vasarā pazuda kā ūdenī. Skuķis

ilgi staigāja saraudātām acīm, bet tagad atkal žirgts un

mundrs kā zebiekste," Vilnis stāsta, un beidz ar filozofisku

pieEĪmi:

„Redzi nu, cik ātri dzīst siržu rētas."

Es pamāju ar galvu, un izgājuši cauri vārtiem, mēs sā-

kām kāpt augšā, kur istabiņā mani atkal taisās apņemt biju-
šā atcere, — mirtes lapiņas zaļo uz grīdas, no kumodes rau-

gaß sērīgi smaidošā mātes seja, pusslēpusies »baltā lakatiņā,

un Vilnim būs jāguļ Edgara gultā, kurā mēdza pēc tā gulēt
tēvs. —

.Jaukas meitenes," Vilnis jūsmo, atsēsdamies uz gultas
malas un vilkdams nost zābakus.

Es klusēdams māju ar galvu, jo sirds top atkal grūta, un

negribas atbildēt. —

Apklust arī Vilnis, redzēdams, ka neveicas valodas, un

drīz dzird viņa mierīgo elpošanu.
Tā gul veseli ļaudis, kurus nemāc rūpju nasta. Tā mē-

dza gulēt tai pašā gultā Edgars, kas tagad Terbatā.

Septembrī viņš bija atbraucis Mīlgrāvī, lai parādītos tē-

vam jau virsnieka tērpā, un stātos mūsu bataljonā. Tēvs

centās 6lēpt savu prieku, bet zem sirmajām ūsām vīdēja
kluss smaids,

(
un sen viņam nebija bijis tik laipns prāts. Un

acīs, kuras kavējās pie Edgara pleciem un sejas, varēja ma-

nīt dziļu maigumu.
Tad Edgars ieminējās, ka gribot dienēt ar mums kopā,

lai varētu iet kaujā tēvam un brālim līdzi. Tēvs sadūga sevī.

un viņam apmācās vaigs. Beidzot viņš saņēmās, uzlika savu

smago saimnieka roku Edgaram uz pleca, ar plaukstu gan-
drīz apsegdams visu zeltīto pagonu, uz kura mirdzēja
balta zvaigznīte, un teica, kļūdams atkal skarbs un ciets:

„Ne, dēls, tā nebūs, un nedrīkist būt. Pie mums tu ne-

dienēsi." —

Edgars sadrūma, un viņa ©ejā, — virslūpai tikko sāka

dīgt pirmās pūciņas, — bija manāms apmulsums.
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„Tēt," viņš ierunājās, acis slēpdams skumjas, „vai tad

Artūrs tev mīļāks nekā es?"

„Nē puisīt," tēvam iedrebējās balss, ..nedomā tā. Bet

nav labi, ja kopā ar tēvu feldfēbeli dien viņa dēls leitnants,

cietīs disciplīna un citi virsnieki vīpsnās, redzot, ka tu mani

komandē."

Edgars cenšas pārliecināt tēvu, ka tā nebūs, un nevie-

nam nenāks prātā vīpsnāt, ja tēvam virsseržantam ies līdzi

kaujā dēls virsnieks. Bet tēvs nav pārliecināms un stūrgal-

vīgi purina sirmo galvu.

Divdesmit gadus krievu gvardijā dienēdams, viņš para-

dis redzēt un ticēt, ka virsniekus šķir no citiem karavīriem

nepārejama plaisa, un domā, ka nav labi, ja cilvēkam, kas

ticis tai pāri, jāskatās atpakaļ. —

— Tēvs paliek pie sava, atsakās pat runāt, uzskatīdams

Edgara stāšanos mūsu bataljonā par pilnīgi neiespējamu lie

tu, un vecākajam brālim bija jāiet nokārtu galvu prom.

Bet arī tēvam, viņu izvadot pa zāģētavas vārtiem, bija sadū-

guši pleci, un līkāks likās kļuvis vienmēr taisnais stāvs.

Edgars dien Vidzemes strēlniekos, bet mēs sarakstāmies

visai reti. Es neesmu tam neko rakstījis par mūsu pirmo

kauju, — nepaceļas roka, un attura kaut kas savāds, ko es

nezinu vārdā saukt. Varbūt, tā — baiļošanās, ka vecākais

brālis var pārprast manu vēstuli un justies aizvainots, ka es,

ko Edgars bija radis bērnībā un skolas gados rīkot un ko-

mandēt, visur būdams pirmais, vienmēr likdams manīt savu

pārākumu, — esmu vienā lietā aizsteidzies viņam priekšā.
Kad mēs pamostamies, ir jau pusdienas laiks. Vilnis

aicina vēl paklīņāt pa Rīgu, jo šodien tak ir man dzimšanas

diena, bet es atsakos, un taisos braukt atpakaļ. Vilnis viebj

īgnu seju, rūkdams, ka gluži tak nevarot sviest dažas atvaļi-

nājuma stundas, — diezin, kad izdošoties atkal tikt Rīgā.
Es nepiekāpjos, mans draugs paliek kluss, un mēs sākam siet

cieti mantu maisus.

Dienas laikā vilciens neiet līdz pašai Slokai, apstāda-
mies gabaliņu no tās, un tad sākdams kāpties atpakaļ, jo
krievu dzelzceļniekiem bailes, ka vācu artilērija nesāk ap-
šaudīt viņu mašīnu. Tā mums iznāk pasolot, pa zemajiem
laukiem un priežu ceriem, kas aizstiepjas starp jūru un Liel-

upi, un kad mēs beidzot nonākam Slokā un sameklējam sn-
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vas rotas mītni, ir jau liela krēsla, un apmākušas debesis rā-

da, ka atkal būs lietaina un tumša nakts.

Tēvs saņem mūs skarba, kaut gan es manu, — rotas ko-

mandiera laipnība tam glaimo. Arī Sala savilcis bargu seju,

jo mūsu atvaļinājums nav izlūgts padotības kārtībā, bet ap-

ejot vada komandieri, un tas ir disciplīnas pārkāpums, par

kuru mazais kaprālis mums notura veselu rājiena runu. —

«Puikas, ielāgojiet," viņš saka urbdams mūsu sejas sa-

vām pelēkajām drūmajām acīm, «neko jūs nedrīkstat uzsākt

bez manas ziņas, jo man jāzin viss, un par visu jāatbild.

Nu, sakāt paši, vai tas būs taisnīgi, ja pēc bataljona parādes

man nākas atbildēt par jūsu neaizpogātām pogām un nošļu-

kušiem bikšdibeniem, bet atvaļinājumu un citas labas lietas

jūs gribat dabūt tieši no rotas komandiera, man liecot ap-

kārt līkumu?"

Salas argūmentika tik pārliecinoša, un viņam tik mono-

tona balss, ka mēs steidzamies atvainoties un nosolāmie»

vairs tā nedarīt. Kaprālim sāk noskaidroties seja, un at-

mezdams ar roku par rimi, ka rājiens ir galā, un mēs varam

iet savā nodaļā, tas rāmi nosaka:

«Es nerājos kaut kādas goda rādīšanas dēl, bet kārtība-;

labā. un kārtībai jābūt visur."

Nodaļas biedri mūs saņem skaudīgiem skatiem, un zob-

galībām liekas nebūs gala, bet kad Vilnis izcel no sava man-

tu maisa pudeli aT aizlakotu kaklu, apklust pašas lielākās

mutes. Kuldīdznieks Priedīts steidz atliekt savam nazim kor-

ķu velkamo un noliek Vilnim uz ceļgala, bet Mazkalniņš,

kas tikko sācis rūkt par 6aimniekdēliņiem. kam vienmēr esot

«rūktas laime, sataisa laipnu seju un saka, braucīdams palsās
ūsas:

~N

<
u redziet, puikas! Vai es neteicu, ka Vilnis ir lāga

zēns?"

Vilnis nospļaujas pār plecu, attaisa benediktieša pudeli,
sāk ieliet skārda glāzēs un krūzītēs, kas sniedzas tam pretim
no visām pusēm. Viņš lej ar aptiekāra uzmanību, lūkodams,

lai nevienam netiktu vairāk kā citiem, un tad saka:

«Dzeriet, puikas, uz Artūra veselību, jo šodien ir viņa
dzimšanas diena, un tā manta pirkta par viņa naudu."

Saldais dzēriens, kas smaržo pēc priežu skujām, padara
visdem maigas mēles, un mazājam bālvaidzim Sīlim, kam arī

tikai septiņpadsmit gadu. un Talsos palikušas trīs neprecētas
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māsas, nepaspēdamas izbēgt, jau var manīt acīs noreibuma

velgu, kas aizdzinusi no tām parasto sērīgo izteiksmi.

„Vai, cik salds," — viņš ieminas stīvu mēli, un Mazkal-

niņš tam draudzīgi uzsit uz pleca.
„Kā mammas vārīta kafija," — fēniksietis saka, un ap

lūpām, kas parasti savilkušās noslēgtas un niknas, tam tagad

iegulies vēlīgs smīns.

Tad es sāku čamdīties pa savu mantu maisu, un biedru

acis ieplešas platas, kad no turienes parādās ārā nēģu tove-

rītis, kas, ejot no Asariem līdz Slokai, man smagi vilka

plecu.
„Va velnu," rūc Spandegs, atzinības pilnu skatu, „tāda

kostīte sen nav iebaudīta."

Viena roka pēc otras iegrimst nēģu traukā, un drīz visos

kaktos dzird omulīgu gremošanu, un strēlniekiem top tau-

kaini pirksti un spīdīgas mutes. Mazais Priedītis paspējis
nosmērēt arī abus vaigus un seja tam laistas no nēģu mērces.

Tad viņa iesāk mesties bāla, zēns norīstās, saķer muti ar ro-

ku un izmetas no istabas.

„Palika slikta dūša," saka Mazkalniņš, kozdams jaunu
nēģi, kura astes gals kā dzīvs mētājas fēniksietim

gar ausi un

rokas dilbu.

Aizelsies iesteidzas Konrāds un grūž roku nēģu toverī.

„Tad ta draugi," viņš pārmetoši iesaucas, ..sākuši mielo-

ties bez manis! Labi, ka tas puika pie stūra uzskrēja man

virsū, — citādi būtu pavisam nokavējies.*'
Konrāds steidzīgi kož nēģi, tad mana Vilnim rokā pus-

tukšo liķiera pudeli un paliek nikns:

„Nejēgas," viņš iesaucas, „vai tad pie stādās zakuskas

der tik salda manta!? Tas ir grēks un noziegums, un Angli-

jā par tādām lietām sēdina uz pusgadu cietumā, lai labojas
un mācās, kā vajaga dzert."

„Tu laikam esi tur bijis," žēli novelk Vilnis, kam Kon-

rāds izrāvis no rokas pudeli un pielicis sev pie lūpām, atgāž
atpakaļ galvu.

..Zināms, ka biju," Konrāds lepni atsaka, pēc brītiņa no-

laizdams pudeli, kurai šķidrums tagad klukst tikai pašā
dibenā.

„Pagāns, atstājis tikai kaprāļa tiesu," Vilnis rājas un at-

ņem Konrādam liķiertrauku. „Būtu zinājis, ka tu neproti
godu, dotu ar mēru, tāpat kā citiem."
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Konrāds ar plaukstu noslauka lūpas.

~Bija gan labs," — viņš saka, sniegdamies pēc nēģa.

„taigad vairs nesāp sirds, ka jūs tikāit uz Rīgu, bet man vaja-

dzēja palikt turpat, kur citi. — Nu, kā labi gāja? Ko dara

manas brūtes?"

„Liek tevi sveicināt," — Vilnis sataisa nopietnu seju, -

saka, ka esot tev uzticīga visās tās stundās, kurās viņas
liekot mierā dragūni un kazāki."

Konrāds jūtas apvainots.
„Tev nemaz nav sirds krūtīs," — viņš tedc, palicis bē-

dīgs, „kā tu vari draugam tā atbildēt." —

„Kā ir, tā saku," — Vilnis taisnojas, — „tiksi Rīgā, re-

dzēsi pats. Daudz labu meiču tagad sākušas staigāt neceļus.

Un iedams karā, tu netiki apdrošinājis savas brūtes pret grē-
kā krišanu. Pats esi vainīgs, —ko es tur varu darīt vai

līdzēt?"

Konrāds šņakstinādams notiesā nēģi, un tad velk roku

pār acīm, kā slaucīdams asaras.

„Redzi nu," viņš noskumis saka, — „tāda ir tā lielā mī-

lestība. Atstāj, karā aiziedams, skuķi vienu, šī beidz raudāt

un tik ilgi šauda acis uz visām pusēm, kamēr pietaisās klāt

kāds cits." —

~Ko lai dara, tāds ir zaldāta likteiiis," — zobus bakstī-

dams saka Mazkalniņš.
Pudele sausa, tukšs arī nēģu toverītis, un biedrus pār-

ņēmis pieticības miers. Liķieris padarījis runīgākas dažas

mēles, un viens otrs sāk atcerēties kritušos draugus un aiz-

vakardienas notikumus.

„Žēl Pētersona," kāds saka, ..bija labs strēlnieks un vi-

sādi krietns vīrs."

„Nav jau gluži pagalam," — Kaktā atsaucas kāda balss:

„eanitāri pievākuši netālu no mājām. Kāja gan pušu, bet

pats bijis sveiks."

~Nu, tad mēs vēl viņu redzēsim," — saka trešais, „bet

Sēja diezin vai vairs būs šautenes cilātājs: esot dragāts ple-
ca kauls."

„Spilva arī bija velna vīrs," — nopūšas Pētersona žēlo-

tājs.
~Kā tad," — blakus sēdētājs apstiprina. — „Tagad jau

aprakts, un gul ar sprāgušu lodi krūtīs."

~Un Strautiņa arī vairs nav," reizē nopūšas Mazkalniņš
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un Spandegs, atcerēdamies draugu, ar kuru kopā strādājuši

„Fēniksā".
„Tāds ir karavīra liktenis," — filozofē Konrāds, „šodien

danco un mīlē, un rītu jau (bez brūtes, vai gluži beigts."

„Mūsu rota vēl tika puslīdz sveikā oauri," — no kakta

atskan rupja balss, — „bet pirmajai, air otro gājis loti grūti.
Pļautas kā ar pļaujmašīnu. Aizgājušas līdz pašiem Pavasa-

riem, bet friči, slēpdamies aiz muižas mūriem, ber virsū mū-

sējiem no logiem, stūriem un jumtiem tādu uguni, ka zēni

netikuši uz priekšu."

„Vajadzēja gāst ar artilēriju, tad friči brēkdami muktu

ārā," — kāds atsaucas no durvju puses.

„Nav te nekādas lāga artilērijas. Pāris veci lielgabali,

un tie paši šāvuši tik slikti, ka dažas granātas ķērušas nevis

Pavasarus, bet mūsu ķēdi." —

„Velni! Pakārt tādus šāvējus pie pirmās priedes," —

Mazkalniņš nikni nosaka.

~Ko lai dara," — Sala iejaucas valodās, — tīšām jau

viņi to nedarīja."
„Nav ne velna no krieviem." — Spandegs īgni saka,

„fricis — tas pavisam cits zēns. Prot kauties, un nomirt arī

tā protas, lai viņā saulē nebūtu jākaunas." —

Vads sāk rīkoties uz dusu, jo vakara krēslas vietā sen

jau iestājusies melna nakts.

Pamazām stāj runāt mēles, apklust valodas. Dzird no-

pūtas un žāvas, un daži jau sākuši krākt. — Svecītes gurdi
deg, līkdamas pa sienām staigāt lēkājošām ēnām. un pie
durvīm sagubis snauž vada dežurants.

Vilnis klusu elpo, palicis roku zem galvas, un smaida

miegā, laikam redzēdams sapnī meiteni ar lepno seju. —

Konrāds ņurd un kasās, tad noeapstina muti, un pagriezis
man muguru, sāk šņākt kā lietus debesis.

Pārdzīvotais man neiziet no prāta, un nenāk miegs.
Sirds atkal palikusi grūta. Kā slīkonis no dzelmes ceļas

augšup mīlas atcere, un dvēsele man kā melns ūdens, kas Šū-

po mironi.

Atkal es redzu savu meiteni, — redzu viņu citu rokās,
— Mirdzas sejā manāms nelaikā nācis vītums, lūpas krāsotas

asinssarkanas un izskatās nedabīgi lielas, — aiz Mirdzas sīkā

pleca, ko atsedzis vaļā atslīdējušais tērps, smīn Valda Lejiņa

vaigs. — aiz otra parādās karnets Šervašidze, — abiem ir ni-
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«īgas un ņirgu pilnas sejas, bet pūderētā meitenes sejiņā
blāzmo maigs gaišums, ko met krāsotiem vaidziņiem pāri
tās acu atmirdzums. —

Istabiņas sienas klāj sarkanas un baltas rozes, un no

ziedlapiņām plūst reibinošs aromāts. Zem augstajiem grie-
stiem lidinās smaidošs zēns, turēdams rokās zelta stopu, un

aiz spārnotā pleca vīd bultu maks. Zēns skrej un māj ar ro-

ku, rādīdams lejup, un laisdams sev skatu pār krūtīm, es pa-
matņu viņās šautu bultu, un sirds man deg un sāp.

„Zēni, diezgan gulēts," — skan Salas rāmā balss, un gu-

lētāji sāk trūkties kājās, dūrēm berzēdami acis.

Diena solās būt lietaina un auksta, kā citas, bet tad nāk

vēsts, ka mēs iesim uz (priekšu, un bez miņas izgaist vēl kau-

los palikušais gurdenums.

„Tiksim tiem bliņu ēdājiem pie krāgas," —- Konrāds lie-

līgi saka, piemiegdams savas iesarkanās acis un nagiem

skrāpēdams muguru. ~Kaušanās ir vienmēr laba lieta, bet

sevišķi der lieti, ja visas malas niez." —

..Būs karsti," — rūc Mazkalniņš, pirkstiem šņaukdams

degunu, — „bet tādēļ jau mēs nācām Šurp."
Cietākas atkal palikušas veco sejas, bet jaunajiem deg

acis, — nav vairs prātā, cik liels pēc pirmās kaujas bija pār-

ņēmis mūs
nogurums.

„Gāzīs pa skaustu, piebikstīs ar durkli, lai rikšo mudī-

gāk uz savu zemi, un mēs tiksim atpakaļ Rīgā," — jūsmo
Vilnis, un var manīt, ka viņa vārdi visiem rīdziniekiem no

sirds runāti.

„Jūs uz Rīgu, mēs uz Kurzemi," — saka kuldīdznieks

Priedītis, aplikdams roku talsietim Sīlim ap kaklu, un abiem

zēniem iesākuši blāzmot bālie vaigi, atceroties aiz frontes

palikušo dzimteni.

„Ja mūsējie labi saņemtos, tad līdz Ziemassvētkiem ka-

ram beigas," — filozofē Spandegs, un Mazkalniņš piekriz-
dams loka savu spītīgo galvu, un visu jūsmojums sācis pār-
ņemt ari Salu, rāmo, vienmēr pašapzinīgo, daudzus kauju
laukus staigājušo kaprāli.

„Labi jau būtu," — viņš piekāpdamies saka, „ja tie fri-

či laistos tik mudīgi projām, kā jums gribas. Ja labi saņem-
saties, varbūt aizlaižas ar."

„Neesam nekādi krievu družiņņiki, kam bārdas līdz pa-
krūtei, bikšdibeni līdz ceļiem," — Vilnis iekaisis iesaucas.
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„visi latviešu puikas vien. Un kad mēs ejam virsu fričiem

jābēg."
Sala paskatās uz Vilna pusi, nopūšas un atmet ar roku.

„Lai Dievs dod," viņš gausi nosaka, ~bet nelielīsimies

bez laika. Kam jānotiek, tas notiks." —

Kaprālis saslienas, laiž skatu pāri vada mītnei un tad

teic:

„Maisus plecos, šautenes rokās, mudīgi ārā un stāties

rindās."

Mēs ejam atkal pāri slapjiem laukiem un pielijušām

pļavām, kur kājas vietām iestieg līdz ceļiem, un beidzot

esam šīs dienas ceļa galā, ierakumos, kuru Btrīpa pa kreisi

aizvijas uz Lielupes pusi, pazusdama niedrājā. —

Priekšā redz retas siena kaudzes, kuras rudens lietus

padarījis pelēkmelnas. Aiz viņām nodegušu māju drupas, un

vēl tālāk ceļas pret debesīm nokvēpuši mūri, un Sala salka, —

tā esot Pavasaru muiža, kurai ejot viņdien virsū, tik daudzi

no mūsējiem krituši.

No muižas puses šad un tad svelpj lodes, un dažreiz kā-

da atspindz arī no Lielupes labā krasta. — Citādi viss ir kluss

un mierīgs. Lēni sijā lietus, mums salst kājas, kuras apņē-

muši grāvja dubli, un tad sāk krist kūstošs sniegs.

„Suņa laiks," — Vilnis drebinādamies saka, — labāk

būtu skriet ķēdē uz priekšu, vismaz paliktu siltāki."

~Pagaidi, gan paliks karsti," — atrūc Mazkalniņš.
Aiz Pavasariem dzird tālu rūcienu, tad šņākšanu, kas

nāk arvienu tuvāk un tuvāk, — tad iegaudojas gaiss, un tran-

šējas priekšā ar pērkonīgu grāvienu izšaujas no pielijušās ze-

mes uguns un dubļu stabs, šķiezdams uz visām pusēm ūdens

šaltis.

Strēlnieki lamādamies slauka acis, kuras piešķiedrušas

granātas sviestās dubļu šļakatas.

Atkal vaid gaiss un pajūk zeme, šoreiz vairāk pa labi.

Ugunstabam saplokot, dzird niknu sanešanu, un liekas, ka

mums dūktu garām neredzamas lielas bites. Tad kaut kas

nobūkšas man priekšā uz grāvja malas, un es satveru un tū-

liņ laižu vaļā dubļiem aplipušu metāla šķembeli, kas liekas

pilna guns.

„Granāitias drumsla," saka Spandegs, „nav labi ar to da-

būt pa krūtīm vai vēderu."

Pa kreisi dzird ieklepošanos, un mums nāk klāt Sala.
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dams mums garām un uzmezdams Spandegam sirdīgu skatu.

,*Ja sašļuks dūša, pats nezināsi, kā to atkal dabūt augšā.'* —

Spandegs apjucis noskatās kaprālim pakal.
Atkal dzird gaisā granātas gaudošanu. Tā sprāgst mel-

dru malā, un niedrājs zibeņātri liecas zemu, it kā tam laistos

pāri viesulvējš.
Lēni tumst vakars. Gaiss mitējies vaidēt, granātas bei-

gušas dūkt un retumis spindz lodes.

Tad pa ierakumu grāvi atkal nāk mums klāt mazais

kaprālis, Viļņa pavadīts, un saka:

„Zēni, naktī ies uz priekšu izlūku patruļa. Kas piesa-
kās no laba prāta?"

„Es — es — es" — dzird atsaucamies visās grāvja malās.

„Visi jau nevarēs iet," — Sala nosaka, — „tikai pa

no katra vada." — Kaprālis laiž pāri tranšejai gausu skatu,

kā meklēdams. Tad pamāj ar galvu dundadzniekam, Maz-

kalniņam un man:

,

~Līdz ko paliks tumšs, ejat pa labi pie virsseržanta."

Es cērtos apkārt, prasu:

„Kaprāla kungs, kas vadīs izlūkus?"

un virsseržants. Es domāju, būs labi, ja tu

iesi tēvam līdz." —

Kaprālis apgriežas un aiziet, un Vilnis, uzsitis man uz

pleca un viegli iespēris ar kāju Konrādam dibenā, iet vada

komandierim līdzi, atkal sākdams staigāt vada ziņneša gaitās.
Konrāds sapīcis noskatās tam pakal.

„Vilnis sāk palikt lielmanīgs," — viņš ņurd, kasīdams

plecu. „Būs jāpiekauj, vai," — dundadznieks norūc, tagad
sākdams skrāpēt pakausi un vērdamies uz to pusi, kur migla*

lāņos un vakarkrēslas paisumā zūd muižas mūri.

Lēni nāk nakts ar aukstu tumsu, kurā lido retas snie-

ga pūkas. Gaiss kļuvis pavisam vēss, un ir tik drēgns, ka

aukstums liek mums drebināties bez apstājas un dvašot uz

pirkstiem, kas palikuši tik stīvi, ka gandrīz vairs nav iespē-

jams tiem izšņaukt degunu.
Glābdamies no drebuļu trīsām, viens otrs sāk dejot, uz

vietas lēkādams un sisdams kopā un pie gurniem dūres.

Mazais Priedītis ir tik veikls lēkātājs, ka viņa dubļaino zāba-

ku zoles ikreizes sitās tam pie mugurgala, bet Konrāds dejo-
dams kustina ari jozmeni un gūžas, un dievojas. — tā esot
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vēderdeja, ko ši6 redzējis kādā Kazablankas ostas krodziņā,
braukdams uz vecā Daimībekalna gafelšonera kā kuģa puika.

Paliek pavisam tumšs. Klusums, un tikai no Lielupes
nāk lēna vēsma, atnesdama niedru šalku.

Pa labi tālumā, ap to vietu, kur viņdien mūsu rota gāja

kaujā, redz šad un tad iemirdzamies trīcošas ugunis, kuru

liesmiņām ir bālganspocīgs dzeltenums. Viņas, Šķiet lēkā-

jam uz augšu un uz leju, dejojam no vienas puses uz otru,

un brīžiem tās liekas peldam pa gaisu, kā meklēdamas vietu,

kur nolaisties un dzist.

„Raķetes," — rūc Mazkalniņš. smēķēdams saujā paslēn-

tu papirosu.
Spandegs papurina galvu.
„Nē, tās nu gan nav raķetes," — viņš gausi sakai, kā

šaubīdamies par savu vārdu patiesību, un tad paliek kluss.

„Kas tad?" Vaicā mazais Sīlis, kam salst vairāk nekā

citiem, un laikam tāpēc runājot dreb sīkā balss.

~Varbūt, maldu gunis," kā negribēdams, pēc brītiņa at-

bild mūsu nodalnieks, „tur jau bija visai staigns, — īsta spī-

ganu vieta." —

~Un daudz kritušu," — ieminas Mazkalniņš, un niknā

fēniksieša balss šoreiz skan apspiesti, ar mazu piesmakmmu.
Sīlim sāk klabēt zobi, un viņš spiežas klāt Priedītiu,

kas viņa gados, un ir talsinieka vienīgais draugs. Abi zēni.

pieplakuši viens otram, piemirsuši šautenes, klusēdami veras

tumsā un savādajās ugunīs, kas staigā pa staigno klaju, kur

nesen bija cīņas lauks.

Pa labi sāk gurkstēt dubli, murdēdami ap rāmi celtām

kājām, un ieskanas tumsā neredzamā Salas balss:

„Mazkalniņ, Vanag, Konrād, — ir laiks!"

Mēs karam plecos šautenes, aizbāžam granātas aiz jostas,
un sākam brist

pa
dubļiem

prom uz labo pusi, ar rokām pie-
turēdamies pie glumajām grāvja malām un grāvja priekšpu-
sei pieplakušo biedru mugurām, jo tranšejas dibens vēl glu-
māks un neturoties būtu jāpakrīt.

Tumsa visapkārt. Viņa dvašo drēgnu vēsumu, un bie-

žāk sākušas lidot sniega pūkas, kas izskatās kā piekusuši
balti tauriņi. Viņas nolaižas uz krūtīm, rokām, sejām, un

mikls un auksts ir viņu klusais pieskāriens. —

Tad priekšā dzird paklausās sarunas. Mazkalniņš iedams,
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pirmais, apstājas, un tumsā ir dzirdama tēva balss, šoreiz pa-

visam klusa:

„Vai trešā vada zēni?"

„Jā, virsseržanta kungs,"

Mums aiz muguras sāk atkal murdēt dubli zem zābako-

tām kājām, un sīka balss salka, ka esot ieradušies trīs strēlnie-

ki no ceturtā vada.

~Nu, tagad visi esam kopā," — piepeši no augšas iemi

nas leitnants, un tikai tagad mēs pamanām turpat blakus

virs grāvja malas tumšu siluetu, kas liekas saplūstam ar

nakts melnumu.

„Zēni, bataljona komandieris vēlas zināt, vai vāciem

Pavasaros prāvi spēki, vai tikai sardzes vads. Nepārtrauk-
tas ierakumu līnijas viņiem nava, un ejot ar līkumu pa labi,

un tad atkal pagriežoties uz upes pusi, mēs varam nokļūt

Pavasariem aizmugurē. Tad redzēsim, kas darāms."

Leitnants apstājās sačukstēdamies ar kādu, kas nostā-

jies tam blakus, un tad saka pusbalsī:

„Cenšaties iet klusāk, lai nelaikā mūs nepamana ienaid-

nieks. Šaut tādā tumsā ir maz jēgas: tāpēc uzspraužat jau

tagad durkļus. Katram jāņem līdzi trīs granātas. Kam to

nava, lai ņem tepat, pie otrā vada komandiera."

Tumsā dzird klusu mīņāšanos, un ceturtā vada strēl-

nieki sāk spraukties uz priekšu, lūkodami tikt garām Kon-

rādam, kura platie pleci aizņēmuši tepat visu grāvi, no vie-

nas malas līdz otrai.

„Izplēties, kā siena šķūnis," pukojas sīkā balss. „Vai

nevari savilkties mazliet šaurāks?"

Konrāds rūkdams sagriežas uz runātāja pusi.
„Puika, turi muti, citādi gāzīšu!"
„Zēni mierā," — saka tumsā neredzamais leitnants, —

gados pats vēl zēns. ..Un tagad — ārā no grāvja un ķēdē
klusi uz priekšu, virzienā uz maldu ugunīm." —

Mēs rāpjamies ārā no grāvja, 6piesdami šauteņu laides

viņa glumajās malās, lai būtu kur pieķerties. — Kādam slīd

kāja, — dzird klusu lāstu, — un tad sākam iet uz labo pusi,
kur miglā un tumsā margo spocīgās staignāja ugunis.

Konrāds iet man blakus; tālāk pa kreisi dzird Mazkai-

niņa šņaukājošo elpu, un tad mums aiz mugurām un tūliņ
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blakus pa kreisi kļūst samanāmi vingri soli, un vēl nepagrie-
zis galvu uz to pusi, es jaužu tēva tuvumu.

Viņš klusēdams solo līdz, iespiedis padusē vinčestru ar

uzspraustu durkli. Cauri nakts melnumam, kurā lido sniega

pūkas, es manu tēva dvašu, viņa ūsu baltumu, un man kļūst

tik viegli un silti ap sirdi, kā viņās sendienās, kad tēvs mani,

vēl mazu puisīti, ņēma līdz uz Platones pļavām, iedams rau-

dzīt, kā labi zāle aug. —

Es biju laimīgs tad bez vārdu, un arī tagad man krūtīs

sakāpj klusas laimes vilnis. Mēle tomēr tiecas uzsākt valo-

das, grib runāt un vaicāt, jo mēs ar tēvu sen neesam runāju-

šies, un neviļus man pasprūk pār lūpām:
„Vai tev nav auksti tēt?"

„Nē dēls," — tikko jaužami atčukst tēva balss, pilna

maiguma. Viņš vingri solo man blakus, tumsā gandrīz nema-

nāms zaigo tēva padusē iespraustās šautenes durkļa gals,

zaigo turpat blakus manējam, — mēs ejam, sajusdami viens

otra elpu un sirds pukstienus, — draudzīgi sasaucās mūsu

asiņu zvani, — un man uz mirkli atkal piemirstas, ka ejam

cīņā, ka es vairs neesmu skolēns, un tēvs vecuma dienās at-

kal kļuvis karavīrs. —

Priekšā sāk melnot kaut kas kupls un zems. Mēs ejam
cauri krūmu puduriem, kas saauguši sekla grāvja malās, un

cenšamies, cik iespējams klusi celt un spert kājas, jo tumsā

pa kreisi, uz muižas pusi, uzlido gaisā raķete, gan tūliņ no-

dziedama, likdama vēl tumšākam uz brītiņu kļūt dubļu lau-

kam, bet pāri mūsu galvām tomēr aizspindz pāris lodes un

nevar zināt, vai mūsu gājiens nav jau pamanīts.
Tad mūsu ķēdes labais spārns, ko ved leitnants, *āk

griezties uz priekšu, un tad mēs ejam vairāk pa kreisi, atstā-

dami maldu gunis aiz mugurām, bet priekšā ir tikpat melna

tumsa. Es vairs lāgā nemanu, kur ir palikuši biedri un kur

ienaidnieks. Un tomēr man nav baiļu, ir tik viegli ap sirdi,

jo turpat pie pleca manu manu tēva dvašošanu, jūtu viņa so-

lus, un manas asins līksmie zvani vēsta tēva tuvumu. —

Mākoņu sega palikusi retāka, jo tagad jau var tumsā

manīt nevien blakusgā jējus, bet arīpatālāko biedru stāvus, kas

ķēdē iet mums līdz un liekas aizpeldam pa zemās miglas vir-

su. Pa kreisi ceļas augšup tdko nojaužama melna masa,

augdama iekšā debesīs, un tai jābūt Pavasaru muižai, kas

nošķīrusi mūs no bataljona ierakumiem. Un tad zem kājām
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čaukst cieti stiebri, un tēvs rūc, ka vajagot iet tieši pa labi,

jo kreisajā pusē stiepjoties rugājlauks.

Ķēde sagriežas un laiciņu iet zosu gājienā, strēlniekiem

minot labā spārna biedru pēdās, kurš tagad kļuvis mūsu

avangards. Tad leitnants, kas ved šo flangu, ir acīmredzot

atkal pagriezies uz upes pusi, jo kļūst manāmi tepat acu

priekšā vairāki mazliet pieliekušies stāvi, kas nedzirdamiem

soliem slīd pa kreisi, — mēs lēcām pāri pielijušām grāvim,
un zem zābaku zolēm iečīkstas ceļa grants.

Ceļš aizstiepjas kā pagaišāka svītra prom uz muižas pu-

si, un mēs steidzamies tikt ātrāk viņam pāri. Aiz otra ceļ-

malas grāvja mūs atkal apņem tumsa, un biežāki liekas pa-

likuši miglas lāņi, kas nedzirdami skalojas ap kājām.

Lauks beidzas un zem zābakiem var nojaust slapju zāli,

kurā solu troksnis nava sadzirdams. Lielupe vairs nevar būt

tālu, jo gaiss liekas klūvis vēl drēgnāks, un vējiņš, atsizda-

mies sejās, nes līdzi miklu trūdu smaku, ūdens dvašu un

meldru šalkšanu.

Mēs esam dziļi iekļuvuši vācu sargposteņu aizmugurē,
un apstājušies sākam klausīties.

Nekas nav sadzirdams šai aukstajā tumsā un miglā, —

mēs manam tikai pašu asins zvanīšanu deniņos.

Upmalas pļavās, kas aizstiepjas mums priekšā, beigdi-
mās ar tumšu svītru — tai ir jābūt meldru strīpai, jo no vi-

ņas nāk čaukstoša šalkoņa, — viss kluss, nemana neko dzī-

vu. — Pa labi kaut kur patālu dzird klusu sasaukšanos, un

vēl tālāk rīb rati, dauzīdamies
pa

ceļu. Riteņu dārdēšanai

līdzi iet savāda pusgraboša skaņa, un tēvs klusi nosaka, — tās

esot vācu laukvirtuves, kas nosebojušās ar vakariņu vešanu.

Arī muižas pusē nekas nav nojaužams, atskaitot pāris
apgaismotus logus, kas izskatās kā ļaunas sarkanas acis, —

tās glūn un vēro aizmuguri, un neviļus vēl uzmanīgāki kļūst

mūsu soli, un nedzirdami mēs lienam uz priekšu, turēdamies

pie tīruma malas, jo pļava šai vietā pārplūdusi un bedraina,
— Mazkalniņš kādā vietā iegrimst pāri ceļgaliem, un tagad
iet nikni rūkdams, līdz pusei slapjš.

Laukmalā reti vītoli, — mēs cenšamies iet tieši gar
vi-

ņiem, jo nakts klusums liek arvien straujāk sisties mūsu sir-

dīm. Mums ir sasprindzināti nervi, un šai baisīgajā tumsā,

miglas lāņos nekā nevar nojaust, un tas ir pats ļaunākais, jo
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mums liekas, ka jau esaau pamanīti un ka tieši tāpēc vis»

palicis tik kluss.

Lēni, pavisam lēni mēs tagad virzāmies tālāk, satraukti

vērodami apkārtni, un strēlnieku stāvi, gausi slīdēdami starp
vītoliem gar zemā lauka malu, paši atgādina vītolu augu-

mus, kad tēvs, kas tagad iet ķēdes priekšgalā, ir apstājiem uz

mazu mirkli, lai skatītos pa labi un pa kreisi, un vērtos tum-

sā, vai no priekšpuses mums netaisās uzbrukt, un vai tuvumā

nav nekas saskatāms.

Es eju tēvam cieši pakal, — aiz manis nāk Konrāds,

kura karsto dvašu es manu šad un tad sitamies pakausī, un

aiz Konrāda var dzirdēt Maizkalniņa šņaukājošo elpu, un klu-

su salikšanu, kas ceļas ejot pa sapuvušo zāli divdesmit zāba-

kotām kājām.

Apkārtne ir klusa un baiga, miglas lāņi sāk celties aug-

stāk, tagad sniegdamies līdz jostas vietai, bet debesis metas

gaišākas, un pret tām jau diezgan skaidri saskatāmi muižas

ēku mūri.

Tad piepeši mēs visi reizē bez komandas pieplokam pie

zemes, jo pa kreisi no mūra uzlido raķete, kliedēdama tum-

su, — ap mūriem top saskatāmi viņus apstājušo koku augu-

mi, un ceļš, kas ievijas muižā, liekas gluži balts, — nu tad

raķetei nodziestot, vēl melnāks kļūst nakts melnums, un uz

mirkli nekā nevar redzēt, jo izgaisušais spožums apstulbinā-

jis mums acis.

Brītiņu mēs stāvam uz vietas, kamēr skati atkal spēj ku-

stēties, bet tikai īsu laiku, jo tēvs pēkšņi beidz solot, pie-

spiežas pie vītola stumbra, un sagrābj manu roku kā dzelzīs.

Tūliņ stāj iet arī Konrāds, — aiz viņa apklust fēniksieša

šņākšana, un zālē nedzird vairs palkalnācēju solu kluso

šalkoņu.
Tēva roka velk mani sev klāt. Nokļuvis tam blakus, es

pieklauju galvu viņa sāniem un sāku skatīties caur tēva pa-

dusi, jo roka rāda uz upes pusi, kurp sākusi tagad liekties

laukmalas vītolu rinda.

Sākumā nekā nevar saredzēt, atskaitot gaišākus planku-

mus pļavā, kas pielijuši ūdens paltīm, un tumšu meldru

svītru, kuru tausta, slīdēdams tai garām, manu acu skats.

Tad viņš slīd vēl tālāk uz priekšu, sāk griezties no tīru-

ma uz vītolu pusi, un piepeši man karsta paliek elpa, savel-

kas visu locekļu muskuli. —
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Turpat mūsu priekšā, solus divdesmit, ne vairāk, stāv

atspiedies pie vītola stumbra tumšs stāvs. Cieši skatoties,

maina kasku. kuras nags vērsts uz Lielupes pusi, un acis, slī-

dēdamas lejup gar nekustīgā stāvētāja augumu, atduras pret

padusē iemiegtu šauteni. —

Tēvs lēni griež pret mani vaigu, — tumsā es manu

iegailamies ļaunas acu ugunis, bet ūsas, kuru baltums arī

tumsā saredzams, ir saspurojušās, un man pat liekas, ka zem

tām ievilcies ņirdzīgs smīns. Bet tikai uz mirkli. Tad viņš
izdziest, niknāki vēl gail tēva acis, un nospiedis mani ar sa-

vu soniago roku gluži zemē, sev pie kājām, viņš stiepjas man

pāri un grābj aiz pleca dundadznieku. kas visu laiku dvašo-

jis man pakausī savu satraukto elpu.
Konrāds noliecas man pāri, saliekdamies zem tēva ro-

kas smaguma, un es dzirdu klusu sačukstēšanos.

„Nazis ir līdz?"

„Jā"—

-Tad parādi savu māku." —

„Ko?"

„Stulbs esi palicis, vai?" — tēva čuksti pāriet niknā

šņākšanā.
..Ak tā," Konrāds atjēdzas, viss saliekdamies uz priek-

šu, un arī viņam steidz iegailēties acis.

„Tā," — pusmēdoši atsaucas tēva čukst, bet roka drau-

dzīgi glāsta slīpo dundadznieka plecu.
Konrāds laižas uz vēdera, noliek šauteni un sāk rāpot,

l-ii tiktu tēvam tieši blakus. Tad viņš jau ir nokļuvis resna-

jam vītola stumbram sānos, un pētīdams cel gaisā galvu,

garais kakls to šūpodams loka pa labi un pa kreisi, bet Kon-

rāds vēl nav pamanījis, kur stāv tēva saskatītais ienaidnieks.

Piepeši Konrāda galva beidz grozīties, garās kājas savel-

kas kā atsperes, bet roka. taustīdamās kāpjas atpakaļ gar sā-

niem, apstādamās pie zābaka stulma un uzmanīgi sākdama

vilkt kaut ko ārā, kas bijis tur paslēpts, — tumsā man turpat

pie sejas ļauni iemirdzas garš asmenis.

Konrad« lēni saslienas sēdus, — viņa mugura, liekda-

mās lokā, atgādina milzu kaķa kūkumu, un man pat izlie-

kas, — es dzirdu omulīgu, reizē niknu ņurdēšanu.
V iņš nesteigdamies vēro vācu sargkareivi. Visos Konrā-

da locekļos ir manāms līksms sprindzīgums, kā kaķim pirms
lēciena.
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Dundadznieka mugura» kūkums izstiepjas gandrīz taisns,

un sviedienam saņemtais nazis, tumšā zalgodams, sāk lēni šū-

poties uz priekšu un atpakaļ pār slīpo plecu. Tad viņš atvē-

zējas, laiž asmeni vaļā, un tūliņ pēc naža iesvelpšanās gaisā
dzird vaidu, pēc tam smagu kritienu, — tad atkal viss paliek

klusu, — un nedzirdami, kā agrāk, skalojas pļavā zemi mig-
las viļņi, tiekdamies aizsegt ūdens paltis.

Brītiņu mēs klausāmies, vai nedzird uztrauktu sasauks a-

noe un skrejošus solus, bet tumsā, kas virs miglas lāņiem,
nekas nava samanāms. Rāmi un reizē baisi ceļas pretī debe-

sīm muižas mūri, un vienā no tiem, kā agrāk, margo iesar-

kans loga atspīdums, liecinādams, ka tur iekšā cilvēku roku

degta guns.

Visi trīs mēs lecam kājās un pieliekušies sākam skriet

uz vītola pusi, pie kura atspiedies bija stāvējis vācu sarg-

kareivis.

Konrāds ar savām garajām kājām aizsteidzās mums

priekšā, un pieskrējuši klāt, redzam viņu jau slienamies aug-

šā, — rokā tas tura nazi, kam asmenis tagad kļuvis melns, un

slauka to pie zābaka stulma, bet sejā, ko Konrāds griež mums

pretī, mirdz ņirgtu zobu baltums un zvēriski līksms smīns.

Pie vītola stumbra gul augšpēdus kritis jauns melnūsains

kareivis. No mutes, kas atvērta vaļā, un dziļās kakla rētas

aumaļām plūst melnas asinis. Pirksti lēni kustas, kā gribē-
dami dūrēs savilkties, bet nāves tuvums tos padarījis jau pus-

stīvus. Tad noraustas viss augums, nogārdzulo naža caururb-

tais kakls, un tikai sastingušās acīs vēl blāvo niknas bailes un

savāds pēcnāves brīns.

Aiz muguras atkal iečaukstas pļavmalas zāle. Tur steigā
nāk uz mūsu pusi šautenēm uz rokas, pārējie nakts gājiena

dalībnieki, un aiz tiem mūsu leitnants.

Viņi vēl nav piegājuši mums klāt, kad uz ceļa, kas ved

pāri laukam un ieliecas muižā, iečirkstas grants zem cieti

spertiem soliem, un gandrīz tūliņ pēc tam kļūst samanāmi

vairāki augumi, —
sarkanā uguns mūra logā zūd un iegailas

no jauna, nācējiem aizsedzot viņas atspīdumu.
Kā vētras rauti, strēlnieki pazūd pļavā, un tūliņ virs tī-

ruma malas zemās kraujas parādās desmit cepures un šauša-

nai celti desmit šauteņu stobri.

Konrāds aizplok aiz zaru nastas, kas palikusi pļavmalā,
un pie vītola un kritušā mēs paliekam tikai divi, tēvs un es.
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Es raustu viņu aiz rokas, pusbalsī ancinādams steigties

lejā aiz pļavmalas kraujas, kur redz biedru šautenes, un rau-

gu leitnantu. Bet tēvs nikni purina galvu un grūž mani uz

dundadznieka pusi. —

..liecies blakus Konrādam, un neizlaid no rokām šaute-

ni," — tēvs skarbi nosaka, un radis tam bez stomīšanās pa-

klausīt, es aizkritu aiz žagaru grēdas, kur dundadznieks sūk-

stās, ka esot aizmirsis paķert 'bisi un tagad palicis ar tuteni

vien.

No pļavmalas kraujas izšaujas pasīks augums un skrien

pie vītola, kur palicis tēvs. Skrējējam nav šautenes, un tā

tad — tam vajaga būt leitnantam. — Viņi sačukstas, leitnants

pamāj ar galvu un aizsteidzas atpakaļ pie strēlniekiem, kas

sagūluši pļavmalā. Leitnanta vietā no turienes izslīd divi sa-

likuši stāvi, ņem kritušo un pazūd ar to pļavā.
Tēvs noliecas un kaut ko pacel augšā. Tad viņam ganā

redzama kritušā vācieša kaska, pār plecu šautene un gariem
soliem tēvs sāk staigāt gar vītolu un pļavas malu, uz priekša
un atpakaļ, un liekas, ka tur maršē sargkareivis, maiņu gai-
dīdams.

Grants Čirkstēšanu dzird arvienu tuvāk. Tad viņa ap-

klust, bet no rugāju čaboņas ir nomanāms, ka nācēji dodas

šurpu, iedami pāri laukam, tagad jau var saredzēt, ka viņi
tikai divi.

— Acīmredzot, instruktors un kareivis, kam jāstājas ve-

cā sarga vietā. —

Tagad nācēji jau ir pavisam tuvu. Man aukaini sāk si-

sties sirds, Konrāds beidz sūkstīties un ņem nazi zobos, pus-

pieceldamies uz roku plaukstām, kā gatavojoties lecienām,

un atkal man uz mirkli izliekas, ka dzirdu milzu kaķa ņur-

dēšanu.

Tēvs mitējies ir solot gar krauju, iet pie vītola, ar savu

augumu aizsegdams viņa stumbru, ņem šauteni pie kājas,

stiepjas taisns.

Nācēji jau tēpat pie žagargrēdas, — es instiktīvi ņemu
Šauteni uz rokas, lēni celdamies uz ceļiem, bet Konrāds bei-

dzis ņurdēt, viņa mugura atkal liec augšup kaķa kūkumu, un

mazās, puspiemiegtās acis zalgo viltīgi un reizē nikni, kā zo-

bu turētais naža asmenis.

„Na, Gecke, ailes m Ordnung?" viens no nācējiem saka,

abi iet mums garam un vītolam klāt.
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~JawohĻ Herr Unterofficier," — no vītola puse» atskan

caur zobiem grūsta un pusaizsmalkusi tēva balss, un mēs ar

Konrādu, sapratušies bez vārda, piepeši sākam līst pa dubļai-

no zemi, pakal nācējiem, kas tagad apstājušies no tēva dažu

solu attālumā.

„Na, gut," — atkal saka nācēja balss, bet tad apraujas
un iesaucas brīnā:

„Aber, Menscbeiiskind, wie siehst demi dv aus? Hober

geworden, und" —

Runātājs sakustas, kā juzdams briesmas un gribēdams
lēkt atpakaļ, tver ar roku pie jostas, bet tēvs gāžas uz priek-

šu, — nožvakst šautene, vācu apakšvirsnieks, dabūjis durkļa

grūdienu krūtīs, krīt augšpēdus, un tūliņ pēc tam nogāžas ar

seju slapjajā zālē viņa kareivis, kura zābakus rāvušas manas

rokas un tur cieti. Tad es dzirdu sev sānos gāidzulojošu
rīkles skaņu, — lēcienā pazib garām garais dundadznieka

augums, nokrīt uz pagastā vācieša muguras un tad Konrāds

aizelsies saka:

..Laid kājas vaļā, — nekur vairs neaizbēgs." —

Viss norisinājies zibeņātri, un tikai tagad es sāku just,
ka sviedri man aumaļām līst no pieres, un bezprātīgā steigā
sitas sirds, kā taisīdamās izlēkt no krūtīm. Visos locekļos es

manu smagu nogurumu, nespēku, jo liels bez gala bijis, re-

dzot tēvu dodamies nāves briesmās, manu nervu satraukums.

Vītolu un abus beigtos vācus apstāj no pļavmalas krau-

jas izskrējušie strēlnieki, un mēs ar Konrādu ceļamies augšā.
— es, sviedrus slaucīdams un drebošiem ceļgaliem, — bet

dundadznieks, celdamies velk ārā no vācu kareivja muguras

savu nazi, un noslaucījis asiņaino asmeni kritušā biksēs, aiz-

bāž tuteni aiz zābaka stulma, tad nesteigdamies izšņauc de-

gunu.

Es metos tēvam klāt, gribu krist ap kaklu, — bet mani

attur biedru tuvums un neizsakāmi ļaunā izteiksme tēva sejā,
kas sašķobījusi tam lūpas, atņirgdama zobus un likdama sa-

celties ūsām, — tās dreb un raustās, baltākās par vaļā segto
zobu baltumu, un uz mirkli — tikai vienu pašu mirkli, —

man sametas baisi no sava paša tēva, un prātā iešaujas savā-

da doma. —

— Ja viņam nebūtu durkļa, — tēvs šiem pašiem zobiem

būtu kritis pie rīkles ienaidnieka kareivim. —
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Leitnants liek pārmeklēt kritušo kabatas, Lai zinātu, kā

da tie pulka, un pavēl paņemt viņu šautenes.

„Tagad uz muižu," — viņš pusbalsī saka, „drīz friči sāks

trūkties, nesagaidījuši savējos pārnākam, un tad mums būs

jāmūk atpakaļ bez jebkādas jēgas par to, cik lieliem spēkiem
tie cer noturēt Pavasarus." —

Mēs ejam šķērsām pāri laukam, uz to pusi, kur redz

margojam iesarkanas logu ugunis. Ir sācis pūst austrumvējs,
nākdams no upes puses. Viņš nes sev līdzi niedru šalku, viļ-

ņu čalošanu un šalkt ir sākuši arī kailie muižas dārza koki,

mēs ejam pa vācu aizmuguri vairs daudz nebaidīdamies, ka

tumsā un vējā kāds varētu mūs pamanīt. —-

Tikai pieejot pavisam tuvu klāt muižas ēkām, mums

atkal kļūst uzmanīgāki soli, un rokas pašas no sevis slīd pāri

jostām, aptaustīdama tur bāstās granātas.

Šalkšana koku zaros kļūst stiprāka, — tik stipra, ka no

galotnēm ceļas gaisā miegainu vārnu bars un nelabi ķērkdams
riņķo virs jumtiem, tad aizķērc mums pāri uz upmalas pļavu

pusi.

„Maitu putni sajutuši asins smaku," — rūc Mazkalniņš,
soļodams man aiz muguras.

Mēs ejam muižā, un atstādami pa labi lielu mūri, ko

vairs nesedz jumts, zogamies gar viņu uz to pusi, kur, mesda-

mae pagalma tumsā gaismas svītras, mirdz logos gaišas ugu-
nis.

No nokvēpušā mūra līdz apgaismotās ēkas stūrim ir solu

četrdesmit ko iet, un tos mēs ejam zosu gājienā un loti gausā

gaitā, skatīdamies visapkārt un klausīdamies uz katra sola.

Tad leitnants, iedams visiem pa priekšu, jau ir aizsniedzis tu-

vāko logu, kas tālu met savas uguns atspīdumu.

Leitnants saslienas un cenšas ieskatīties iekšā, pats tomēr

turēdamies tumsā, un tāpat darām mēs visi, aizsnieguši ap-

gaismotās ēkas sienu un vairīdamies no gaismas šķēpiem, kas

krusto pagalmu. —

Redz lielu telpu, — divus garus galdus, ap kuriem sasē-

duši sveši kareivji. Viņi ir trīsdesmit vai vairāk, un telpas
dibensiena visa noslieta šautenēm.

Kareivji nolikuši kaskas, mantu somas un mēteļus, un

atpogājuši kara svārku apkakles, jo telpa liekas kurināta

karsta, un vienā stūrī vēl redzams krāsns uguns atspīdums.
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Turp veras daudzu sēdētāju acis, un sākami turpu skatī-

tie» arī mēs.

Pie krāsns mutes lokās divi kreklos izmetušies kareivji.

Viņiem blakus uz krēsla nolikta liela mazgāšanās bļoda, no

kuras viens patlaban kaut ko smel ar karoti un lej uz pan-

nas. Lējējam nosvīdusi seja, un logam tuvāko sēdētāju acīs

mana taukainu spīdumu.

„Pagāni, —

cep bliņas no mūsu zemes miltiem,''
4

— iešņā-

cās Mazkalniņš, grābdams aiz jostas, un pa labi no sevis es

dzirdu Konrāda nikno ņurdēšanu. Aiz viņa kāds griež zo-

bus, un pazagšus metot skatu uz to pusi, es manu aso tēva

profilu, un pret mums pavērstā acī deg briesmīga naida guns.

Pa labi, galda stūrī, kāds kareivis atgāzies krēslā un pārj

siviedis kāju pāri kājai, slinki trinkšķina mandolīnu. Viņam
ir glezna seja, ar melnu matu cekulu. Tam iepretim, atspie-
dies ar elkoni uz galda, sēd milzīgs karavīrs, masīviem pla-
tiem pleciem un pasarkanu vērša seju. Tā pavērsta uz mūsu

pusi, glūn drūmi trula, ļauna, un nemitīgi žāvājas, pie 'kam

acis pavisam pazūd grumbās, un lūpas, ieplēsdamas līdz au-

sīm, atsedz plēsīgu zobu rindu. Beidzis žāvāties, milzīgais
vācu kareivis atkal stīvi un ļauni veras logā, vērodams pagal-
ma tumsu, un neviļus mēs atraujamies pussoli tālāk tumsā,

lai mūs nenodotu loga gaismas atspīdums.
Uz galdiem redzami naži ar dakšiņām galos, un vis» rā-

da, ka telpas iemītnieki gaida mielastu.

Mandolinas spēlētājs, ko ieraugot man neviļus uzausis

miņā Vilna vaigs, pacel galvu, sāk ašāk sist sava instrSmenta

stīgas, un cauri loga rūtīm, vēja vaimanām un kailo zaru

šņākšanai atlido tuvāk sēdošo kareivju līdzvilktās dziesmas

melodija.
Tā ir sērīga un reizē skaista, un nedzirdot pat vārdus,

var jaust, ka viņi dzied par savu tālo dzimteni.

Druknais kareivis ir l>eidzis žāvāties un dzied līdzi. Tad

viņš nesteigdamies paceļas, iet klāt pie loga — mēs ātri atvel-

kamies sānis, — drūmām, trulām acīm ieurbjas naktī, pie-
licis savu vērša seju pie paša stikla, — tad brītiņu stāvējis,
nospļaujas, kaut ko nosaka un gorīdamies aiziet savā vietā.

Ko viņš teic, mēs nezinām, bet viņa vārdi liek vairākiem

citiem vērst acis uz loga pusi. Apklust mandolinas spēlēša-
na, un kareivju balsis vairs nevelk viņai līdz.

Aiz galda ir sēdējis slaiks karavīrs, gludi ?4kūtu seju. ciga-
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ru zobos un pie krūtim melnbaltu lentīti. Tad viņš ceļas aug-

šā, ar roku pieturēdams pie sāniem īsu duncīti, ko rotā por-

tupeja, un pamājis diviem kareivjiem, kas tūliņ lēc kājās un

tver šautenes, iet viņiem pa priekšu uz durvju pusi.
— Tagad ir pats pēdējais laiks, — viena doma mums vi-

siem iešaujas smadzenēs, un sviedienā ar pirkstiem norauda-

mi rokgranātu aizsargus, mēs triecam viņas logos, — šķind

plīstoši stikli, dzird uztrauktas balsis, krēslu gāšanos un skre-

jošu solu klaudzēšanu, — un tad iekšā sāk dobji dunēdamas

sprāgt mūsu iesviestās granātas, — dziest sveces, skan lāsti un

ķērcošas klaigas, — bet mēs rindā un pieliekušies skrienam

gar ēkas logu rindu un laižam viņos granātu pēc granātas.
Aiz ēkas, kurā dun sprādzieni, gaiss piepeši top gaišs un

met pāri pagalmam dzeltēnbaltu blāzmu, un skrējienā atska-

tīdamies atpakaļ, mēs manam logos, kuriem vairs nav stiklu,

parādāmies šauteņu stobrus, bālas naidpilnas sejas, un tūliņ
sāk svilpt mums pakal lodes un zibsnī šāvienu ugunis.

Pa kreisi, miglas laukā, un pa labi, aiz ēkas, kurā stāvē-

jis sardzes vads, kāpj gaisā viena raķete pēc otras, kliedēda-

ma tumsu, un spocīgi baigs liekas miglotais klajš, kas veras

mūsu priekšā, un kuram mums tagad jātiek pāri, kaut lodes

spindz no trijām debesu pusēm, un aiz muguras un sānos no

muižas puses jau skalojas ložmetēju ugunsšaltis.

Viņas plēš pušu miglas segu, ceļas augšup un slīd lejup,

tausta, meklē un vēl nav atradušas mērķi, ko tām cenšas rādīt

raķete pēc raķetes.
Mēs skrienam cik jaudas, lēcām pāri grāvim, kas gadījies

ceļā, — viņa ūdens bāldzeltēnā raķešu gaismā liekas drau-

došs, gluži melns, — klūpam, augšā ceļamies un skrienam tā-

lāk, — smagi dvašo krūtis, bet deniņos kāds trakā steigā sit

mazu āmuru.

Dubli un ūdens jūk zem kājām, — gar ausīm arvienu

biežāk svelpj lodes, un tuvāk, arvien tuvāk nāk no muižas

puses ložmetēja ložu šalts, cenzdamās aizcirst atkāpšanās
oelu. —

Ložmetēju guns no muguras un sāniem, — un tad mēs

bez komandas nokrītam dubļos, pieplakdami pielijušai zemei

un cenzdamies iespiesties viņā ar sejām un ar krūtīm, jo tur-

pat virs mūsu mugurām un galvām sakrustojušās jau ložme-

tēju ložu šaltis, un liekas, to uguns svilina mums drēbes un

cepures. —
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„Nu esam dimbā," — dzird blakus kādu nikni ierūca-

mies, un spriežot pēc dobjās balss, tas ir Mazkalniņš.
Krustotās ložu šaltis kapā dubļus un šķiež ūdens paltis

priekšā mums un sānos. Tad viņas sāk šķirties, raisās vaļā

viena no otras, atkal metas kopā, un mēs vēl arvienu nevaram

pacelt galvas, lai izsprauslotu no nāsīm dubļus, izslaucītu

pieŠķiestās acis un apskatītos, cik tālu esam aizkluvuši no

muižas ēkām, cik atlicis vēl skriet līdz savējiem, un vai no

labās un kreisās puses nenāk ķēde, lai aizkrustotu ceļu.

Atkal sāk šķirties ložmetēju ugunis, — viena taisās no-

liekties pa kreisi, lai pārstaigātu miglas lauku, otra kāpjas

atpakaļ uz upes pusi, — un tad, kā nākdama ņo apakšzemes,
padobji un reizē klusi, ieskanas mūsu leitnanta balss:

„Pa vienam skriešus uz priekšu!"
Mēs lēcām viens pēc otra kājās, sākdami trakos aulos

skriet, — tad viena ložmetēja uguns atkal nāk tuvāk, — vēl

niknāk sāk spindzēt šauteņu lodes, — sīks strēlnieks skrējie-
nā apmet kūleni, lūko piecelties, ļimst zemē. — Mazkalniņš
tam garām lēkdams,

paņem zēnu padusē un rauj līdz.

— Atkal mēs guļam dubļos, ar sejām un krūtīm piespie-
dušies pie zemes, kas pilna ūdens, dvašo trūdu smaku. — Un

tad kaut kur tālu aiz mums sāk dobji elsot neredzama milzu

mute, gārdzulodams elso arī gaiss, un solus piecdesmit no

mums pa
labi. virs zemes pajūk ugunsšalts, smags grāviens

apdullina dzirdi, un ūdens peļķes, dubļu šķīdonī šķiet nobirst

lielas lāses, no kurām lēkā šļakatas, un uz mirkli dubļu pilns
kļuvis ap mums viss.

..Saeūkos mums vēl bikšdibenus ar saviem šrapneliem."
kāds mēģina ķēdē jokot, mazliet pacēlis galvu virs zemes,

bet tūliņ spiež seju lejup, jo atkal dzird smagu elsošanu, no

jauna iegaudojas debesis un gaisā atkal šaujas uguns šalts,

šoreiz mums labu gabaliņu priekšā, virs ierakumiem, kuros

salst mūsu rota. bet kuri mums tagad šķieta? kā tēva mājas,

'kurp labprāt gribētos tikt atpakaļ.

Raķešu spocīgās ugunis, šrapnelu plīsieni gaisā, ložu

spindzēšana no trijām debesu pusēm, niknās ložmetēju balsi-,

kas rej mūs no muguras un labajiem sāniem, — un mēs atkal

esam sākuši skriet, šoreiz visi reizē, — turpat man blakus sa-

liecies šķir miglu garais dundadznieka stāvs, un pa labi

skrien tēvs. aši un vingri kā mācības skrējienā, —

Briesmīgs trieciens kreisā plecā, zvelts kā ar kvēlošu
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dzelze stieni, — gāzdamies dubļos, es metai kūleni, apsviežos
vēl reizi apkārt, šoreiz uz muguras, — debesīs ir tumšas, ne-

vienas zvaigznītes, — no deguna un mutes man burzgulodame

plūst kaut kas sāļš un karsts, un vaigi vienā mirklī palikuši

lipīgi un silti. —

Kāds krīt pie manis ceļos, grūzdams caur zobiem krā-

cošu skaņu, kas reizē ir dusmu rēciens un lielu sāpju Vaids,

un pāri man noliecas sirma galva, kurai vairs nav cepures. —

„Puisīt, mīļo puisīt," — drebēdamas dveš tēva lūpas zem

bezspēcīgi noļukušām baltām ūsām, bet acis, kurās vēl nesen

gailēja asinsnaida uguns, ir pilnas dedzinoša žēluma.

~Puisīt, — puisīt, —" nevarīgi runā tēva mute. un kal-

snā, vecuma grumbu izvagotā seja ir kļuvusi vēl krunkainā-

ka, kā taisīdamās raustīties raudās. — Tad viņš sakniebj lū-

pas, nopurina galvu, kā dzīdams projām bēdu uzsūtīto neva-

rības nespēku, ņem mani uz rokām, ceļas kājās un iet citiem

pakal pa dubļaino, raķešu apgaismoto lauku, ko kapā lodes,

slauka ložmetēji un ārda šrapneli.
Kāds kāpj mums blakus, skaņi šņaukdams degunu un

nikni lādas. — Es pazīstu viņu pēc šņaukšanas, neredzēdams

sejas, — acis man veras cieti, riņķī sāk griezties tumšās debe-

sis un gaiss, —jā tas tak ir Konrāds, garais dundadznieks,

kas prot lamāties piecās valodās un māk nazi mest.

Acis aizkritušas ciet, viegli šūpo tēva rokas, un man ir

labi ap sirdi, — nav moku, nejūt sāpju, — tikai no nāsīm un

mutes plūst aumaļām un bez stājas kaut kas lipīgs un karsts,

— smacē un pilda kaklu, un mirkli liekas, ka būs jāno-
smok. —

Galva liecas lejup, šūpodamās līdzi tēva soliem, — un

tad kaut kas karsts ir uzkritis man uz pieres, un pus neatma-

ņā manī mostas nojauta, ka tai vajaga būt tēva raudātai

asarai.

— Ar pūlēm atveru acis dubli un tumsa, ko reizi pēc

reizes šķēl šrapnelu plīsieni un lūko kliedēt raķēšugunis, —

gribu pacelt galvu, — tā kļuvusi smaga kā svins un bezspēcīgi

pieslienas tēva krūtīm, — gribu teikt tēvam, ka man ir bez-

gala labi viņa rokās, bet vārdu vietā man pār lūpām plūst
asinis un izlaužas vājš vaids.

Ap mums vairs nav tumsas, nedz šrapnelu kaukšanas, —

siltas un saulainas dvašo Platones pļavas, kuras mēs ejam ar

tēvu apraudzīt. Cēlā piekusušas manas takainīša kājas, es ne-
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tieku tēvam līdz, — viņš ņem mani klēpi, zem ūsām, kas nav

ievziedu baltumā, bet gluži melnas, slēpdamas vieglu smīnu,

un rociņām aptvēris tēva kaklu, es glaužu savu vaidziņu pie

viņa asā vaiga, — ap mums lido zilzaļgani spāri, dūc kamenes

un gaiss pilns puķu smaršas, medus elpas, un pļavmalā zvana

vālodze.

Tad mums blakus sāk iet māte, — smaidošu, lakatiņa
sietu seju, kurā man zināma katra krunciņa. Smiedamies es

atlaižu rokas no tēva kakla, stiepju tās pretī mātei, un viņa

smejas un māj. —

Sausi šauteņu klaudzieni, — mātei izdziest sejā smaids,

galva lodzas, un ļimdami dreb celi, — un tad viņa gul zārkā,

pār kuru žūžo lapoti ābeles zari, pilni bišu sanešanas, un

zārka galvgalā stāv tēvs, sažņaugtām dūrēm un asarainām

asins naida pilnām acīm. —

Kaujas klaigas, ložmetēja tarkšķēšana un rokas granātu
ārdošā dūņa — atkal viss palicis tumšs un kluss, bet upmalā,

pie vītola atspiedies, snauž vācu sargkareivis, turēdams šaute-

ni padusē, un viņam zogas klāt Konrāds, — iesarkanajās si-

vēna acīs zvēro viltīgi jautrs smaids, un jautri zaigo naža

asmenis, ko Konrāds tur pirkstgalos, cēlis sviedienam, un

omulīgi ņurdēdams šūpo pār plecu. —

Atkal mani sāk šūpot neredzami viļņi, kuros aizpeld
Konrāda ņirdzīgā seja, un smaidoša tagad noliecas pār mani

Mirdza, — asinssarkanām lūpām un noreibušām acīm; viņa
liek mirtes zariņu man uz krītīm, un no zariņa un licējas nāk

savāds, sirdi un galvu reibinošs aromāts. —

Es atjēdzos uz mirkli, veru vaļā acu plakstiņus, kas pali-
kusi smagi un grūti vāžami, kā zārka vāks, — redzu šrapnef-
guņu apgaismotu ierakumu strīpu, no kuras lēc ārā un skrej

mums pretī salīkuši strēlnieku augumi, un no augšas, pila»
sāpju, manī noraugās tēva vaigs. —

„Puisīt," — kāds smagi dvašo man sejā, noglāsta pieri,
— un tad mani, tēva roku vietā sāk šūpot sanitāru nestuves.

No viņu šūpošanās un lejūp rītām asinīm man paliek nelabi,

krūtis un kakls sāk raustīties nelabuma krampjos, un sāpju
smeldze dedzina muti, kas pilna smacējošu asiņu. —

Stipri pirksti aptver manu roku, taustīdami pulsu. Kāds

neredzams skarbi saka: „kampara šlircīti," — un tad es jūtu

vieglu dūrienu, kas nesāp. Lēni plok neatmaņas viļņi, un

mani nešūpo vairs.
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Es gaitu lampas apgaismotā telpā uz salmklātas godās

Lampai zaļš kupols, — tas met zalgandzeltēnu gaismas atspī-

dumu, un pie manis stāv garš vīrs baltā tērpā, smēķē papiro-
su un dvielī slauka asiņainas rokas. Turpat blakus kāds klu-

si vaid salmos un nemitīgi sauc māti, un saucējam ir neno-

brieduši zēna balss. —

Ārsts iziet ārā, un ap mani sāk rīkoties vecs sanitārs, ro-

kām sadzīdams zem pakauša salmus, lai es varētu augstāki
turēt galvu. Viņam laipnas acis, sirmi mati un gara, tumša

bārda, kas aizsedz krūtis, pilna baltu pavedienu. — Man

salst, nāk trīsas, un sanitārs apsedz mani ar asiņainu mēteli.

Viņa lielajiem pirkstiem, kas kustas man turpat pie zoda, ir

iezilgani arajnagi. kas slēpj zem sevis melnus pusmēnešus, un

nezin kāpēc man ienāk prātā, ka arī viņš ir nācis no Zemga-
les puses, un atnesis zem nagiem līdzi visu mūžu arto lauku

piemiņu. —

Neredzamais saucējs, kas gul blakus, galda mestā ēnā.

sāk mētāties un stiprāk vaidēt. Sanitārs aiziet pie viņa.
censdamies to mierināt. Viņa pazemā laipnā balss atgādina
baloža dūdošanu, un pievēris acis, es redzu mūsmāju laidara

sūnaino jumtu, pa kuru staigā rožainu un baltu dūju pulks.—
Sanitārs atgriežas atkal un liek man pie mutes tumšu

pudeli, miidinādams dzert:

„Dzer, dēls, tas der veselam un vājam,4'
— un viņam

klausīdams, es lūpām aptveru konjaka pudeles kaklu, atcerē-

damies kaprāļa Salas vārdus, ka ievainotam atspirdzinot dū-

šu un sirdi stipra dzēriena malks. Es kampju pilnu muti, —

sanitārs piepalīdzēdams pacēlis augšup konjaka trauka kak-

lu — un tūliņ raujos atpakaļ, jo mute liekas pieskrējusi pil-
na šķidras guns.

Vecais vīrs paskatās man sejā brīnpibiām acīm un bēdī-

gi nopurina sirmo galvu, zem kuras tam saaudzis bārdas

mežs.

„Diezin, dēls, vai tu būsi dzīvotājs, ja nesmēķē tik laba

manta," — viņš nopūsdamies saka, palts iebaudīdams malku

no savas pudeles. Tad viņš atsit vaļā tērpta stūri, taisīdamies

noglabāt konjaka trauku bikšu kabatā, bet nav vēl ticis ar šo

darbu galā, kad iečīkstas durvis un ienāk ārsts. Viņš laiž

telpai pāri pētošu skatu, ierauga manus asarām noskrējušos

vaigus un neveiklo sanitāra žestu, ar kuru tas cenšas slēpt
pudeli.
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„lesalniek. cik reižu man būs jāsaka, ka jūsu konjaks
nav nekādas brīnumzāles, kas jāgrūž katram ievainotam iek-

šā! Zēnam lodes saplosīta mute, un jūs tam dodat konjaku.
Vai tad jums saprašanas it nemaz vairs nav!?"

Sanitārs beidzot ir iebīdījis kabatā savu pudeli un

apjucis nolaiž gar sāniem rokas. Viņam ir apvainota seja un

bēdīgas acis; rūkdams tas paņem mazgājamo trauktu un iziet

ārā no istabas.

Mans blakusgulētājs bija kļuvis klusāks, bet tagad sāk

vaidēt no jauna, un ārsts, kas smēķēdams skatījies griestos,
vērš seju uz vaidētāja pusi un saka, neizņemdams no zobiem

papirosu:
„Mazais, saņemies, gan viss būs labi. Redzēsi nevien

māti. bet arī līgavu, — protams, ja tev tā jau ir.*' —

„Daktera kungs," —
atsaucas vāja balss, — „man negri-

bas mirt." —

«.Nemirsi, kad es tev saku," — ārsts drošinādams smai-

da, bet mans skatiens, kuru es nenolaižu no viņa sejas, pama-

na tam zem acīm skumju žēlumu, un aizvērdams cieti savē-

jās, es jūtu nākam no ievainotā zēna puses saltu dvašu.

— Man liekas, pār viņu jau noliecies kaut kas melns, pa-

zagšus glūnēdams uz manu pusi. — un man arī negribas mirt.

Ārsts beidz smēķēt, pagriež galvu uz durvju pusi. aiz ku-

rām dzirdama piebraucošu ratu rībēšana, un sauc:

„Netūlājaties un nākat iekšā!"

Durvīs parādās lesalnieka varenā galva, aiz viņa otrs sa-

nitārs, vēl pajauns, bālu diloņslimnieka seju. Viņi noliek

istabas vidū nestuves, cel maini uz tām un taisās jau iet ārā.

kad salmos atkal ievaidas žēla zēna balss:

..Mīļie ņemat arī mani līdz." —

„Kā tad. dēls."
— maigi dūdo lesalnieks, — ~kā tad.

Ņemsim līdzi arī tevi, tikai pacieties mazliet, gan jau būs la-

bi." — viņš nosaka, ar kāju grūsdams vaļā durvis, un tad es

to dzirdu nopūšamies:
„Gan jau aizvedīs. Tak brāļu kapos lielā pulkā būs

labāka gulēšana, nekā šeit dumbrājā."
Mani apņem rēni salts rudensrīta gaiss, un no svinpelē-

kiem, zemu staigājošiem padebešiem, kas gandrīz skar ceku-

lainās priežu galotnes, birst lejup un sejā auksta rasa, bet

man ir labi, kaut visu pārņēmis nespēka nogurums.

Pie pārsienāmā punkta durvīm piebraukti ievainoto ra-
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ti, un lesabiieks tusnīdams rāpjas viņos pirmais, līdzi cel-

dams nestuvju galu. Tad mani nogulda ratu dibenā, un tai-

sīdamies (kāpt ārā, vecais sanitārs maigi noglāsta ar plato
zemnieka plaukstu seju man un krūtis.

~Tu jau nu gan nemirsi, dēls. Ārsts teica, ika tev laimē-

jies: šauts no tāda tuvuma, ka lodei vajadzējis iet trim gal-
vām cauri, bet šī tev izskrējusi caur plecu, kaklu un muti,

palikusi degunā. Viens no trijiem, ārsts saka, cūkas laime,

cieti kauli, vai švaka patrona." —

lesalnieks saliecies iet uz ratu pakaļpusi, tad apgriež.»
un vaicā:

..Dēls. no kuras puses tu būsi? Laikam zemgalietis?''
Es sakustos, māju ar galvu un gribu teikt mūsu pagasta

un māju nosaukumu, bet mēle neklausa. — tā sapampusi cie-

ta, pār lūpām man izlaužas īdoša skaņa, un kaklā atkal sa-

kāpj nelabums.

—- „Nu redzi," — lesalnieks priecīgi loka galvu, ,ytad

jau mēs no vienas puses. Es arī esmu zemgalietis; netālu no

Dobeles man palika mājas ar divi simti sešdesmit bišu ko-

kiem," — vecais vīrs stāsta, kā dzirdēdams no jauna savu bi-

šu dūkšanu. — Viņš grib runāt tālāk, ieminas, cik labi šogad

auguši kvieši, cik sauss un smaržīgs novākts āboliņš, bet jau-
nākais to rausta aiz piedurknes, aicinādams kāpt ārā, un

lesalniekam atkal satumst acis un skumja paliek balss.

„Nu, dēls, brauc vesels un nāc drīz atpakaļ, lai varam

dzīt vācus ārā no Zemgales un uz Ziemassvētkiem tikt mā-

jās!"

Viņš saņem manu roku savā milzīgajā plaukstā, pakrata
un lien no ratu kulbas, uz mirkli aizsegdams visu tās izeju ar

savu plato muguru, un lesalniekam izkāpjot, smagi notrīc

rati, it kā no tiem atrautos vaļā Zemgales mālu svaos.

. lesalnieka vietā novietojas man blakus mazrunīgs, sŠks

vīriņš, drūmām acīm un pelēku seju. Raitiem kratoties pa

ceļu, man atkal sāk plūst asinis, un sanitārs tās noslauka ar

vati. mēmi raugās viņas sarkanumā, met projām, ņem jaunu
un atkal slauka manu asiņaino muti, un viņa vaigiem ir Sa-

las sejas pelēkums.

Vienmulīgi klaudz vagonu riteņi, klaudz bez stājas, rau-

damies uz Rīgas pusi, un no viņu klaudzoņas un (monotonās

vagonu šūpošanās vēl lielāks liekas kļūstam gurums,
nāk

snaudiens un zogas klāt miegs.
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„Māsdņ, — dzert," — no pretējā sola dveš aLzkakušas lu-

pas, un aiz nodalījuma sienas, man turpat blakus kāds nere-

dzams vaids, raud un reizē smejas un pieminēdams savu Du-

nu, jauc sāpju nopūtas ar mīlināšanās vārdiem un neķītrām
frāzēm, kurām tik pārbagāta krievu valoda.

Vagona otrā galā kāds piepeši sāk kliegt kaujas saucie-

nu. Viņš kliedz gari stiepdams un ilgi, mežonīga un kauco-

ša paliek viņa balss, zaudē cilvēcību un tad pāriet zvēriskā

rēkšanā, kas plosa dzirdi, griežas smadzenēs un liek saltām

tirpām skriet pāri ādai un notrīsēt muskuļiem.

„Vaņķa ņeostav meņā," — augšējā laktā iestenas šļupsto-
ša mute, — ,yvmesķe rabotali, vmeste v kabak cboģili. vmesķe
i pomrjom." —

Nedzirdamiem soliem ienāk mūsu nodaļā māsa, noliecas

pār manu kaimiņu, kas lūdza dzert, liek tam skārda krūzīti

pie lūpām, — es dzirdu, kā sitas pret trauka malu kāri zobi.

un guldz rīklē ūdens, un piepeši ari man liekas vēl sausāka

kļuvusi dragātā mēle un sāk slāpes mākt. Gribu teikt, ka

man pavisam aizkaltusi mute, bet lūkojot runāt, kaklā un mē-

lē iesmeldzās asas sāpes, pār lūpām nenāk neviena sakarīga
skaņa, un lūdziena vietā iznāk vaids.

Pret mani pagriežas veca, labsirdīga seja, ko apņēmis
māsas lakatiņš. Viņa nāk man klāt, liek roku uz pieres, un

skumji smaida, likdāmās bezgala nogurusi, un pilns gurde-
numa ir māsas smaids, jo smaidīšana ievainotiem viņai kļu-

vusi par tādu pat dienesta pienākumu, kā ūdens pasniegšana,
apsējumu pārbaude, rīkošanās ar morfiju un kampara šļir-

cēm, un zināmās pudeles sniegšana tiem, kas paši nespēj ar

savām vajadzībām galā tikt.

Vecā māsa pārprot manu kungstienu. Viņa nedod man

ūdenstrauciņu, bet palocījusi galvu, aiziet ar visu, un pēc brī-

tiņa atgriežas ar pudeli, par kuru mēdza jokodamies runāt

vecie kauju laukos un slimnīcās jau bijušie strēlnieki. Klau-

soties viņu nostāstos, jaunie smējās, un smīnēju ari es, kā

dzirdot komisku mazu nelaimi, kas gadījusies un var gadīties
citam, bet pašam nekad nepienāks.

Tagad, redzot šo daudzināto trauku sievietes rokās, kas

pienākusi klāt un jau taisās pacelt segas malu, mani pārņem
šausmīgs kauns, plūst sviedri un acīs sakrien asaras. Vēl

mirkli, un es sākšu šņukstēt no nevarības apziņas, no bērni-

šķīgām bailēm, un no dusmām par mani pārņēmušo nespēku.
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— Roku pirksti krampjaini ieķērusies segas malā, nelaiž to

valā un izmisuši tura ciet.

Māsa apstājas, atlaiž segu vaļā un paveras man sejā brīn-

pilnām acīm. Tad viņa pamana manas izbailes un mēģinā-

jumu purināt galvu, un vēl gaišāka paliek viņas bālā seja, ko

jauno baltais lakatiņš, un bezkrāsainās lūpas savelkas sapro-

toši laipnā smaidā.

-,Bednij maloik," — viņa nosaka, glāstīdama ar brīvo ro-

ku man vaigus un pieri, un bezgala maigs man liekas māsas

vēso pirkstu pieskāriens. No viņas pirkstiem man ieadītas nā-

sīs savāds smaršūdeņu aromas un joda smakas maisījums, bet

krusts uz māsas krūtīm kvēJ sarkanasiņains, un liekas kā krū-

tīs tai cirsta milzu brūce.

~Sovsem ješčo ģiķē," — viņa nopūšas, izdzēsdama sejā
smaidu un ap acīm un lūpām tai sagulstas skumjas
,a kak takicb vojevaķ puskajut," — māsa novelk, taisīdamās

iet. — ~Siģel bi v maini doma, da uēilsja." —

Līdzcietība, kas samanāma māsas balsī, liek saskriet man

acīs jaunām asarām. Es sakustos, gribu sacīt, ka man vairs

nav mātes), ne māju, un ka mēs abi ar tēvu gājām karot, lai

kļūtu brīva mūsu dzimtene. — Bet vārdi man neplūst no mu-

tes, — atkal iesmeldzās cauršautā mēle, atsacīdamās kustēties,

un no jauna jūtu es uz viņas jēli sāļo asins garšu, no kuras

metas nelabi. — Gribas dzert, smagums un sāpošās augslejas
dedzina slāpju svelme, un tomēr es sargos vaidēt, — vārdiem

tak māsu neatsaukt.

Man neļauj vaidēt bailes, ka māsa var mani pārprast arī

šoreiz, un ūdenstrauka vietā nāks ar pudeli. Un tāpēc es

cenšos ar gribas spēku nodzēst slāpju uguni, kas dedzina mē-

li, muti un rīkli, un tiecos novadīt domas no slāpju veldzes

prom uz citu pusi.
Pašsaudzēšanas instinkts liek man vairīties no mīlas atce-

res, un bēgu no atmiņu atvara, kas šūpo sīku meitenes au-

gumu ar smejošu seju un nedabīgi sarkanām lūpām. Neva-

rības
gurums un sāpju nespēles mudina to neatminēties, liek

dzīt projām visu, kas Var darīt gurumu un sāpju smeldzi vēl

lielāku.

Tīšām es paeju garām tiem atmiņu ūdeņiem, kas glabā
manu mirušo mīlu, negribu atcerēties mājas, un aizmaldās uz

Vecrīgas jumtistabiņu.
Gribas spēkam klausīdami, aizcērtas vārti, kas ved uz
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ties tumšas kāpes, kas ved jumta istabiņā. — Līksmi ieklie*

dzas zvaniņš, un jauna meitene ar smaidošām acīm steidz man

durvis vērt. Viņas ir apaļa, labsirdīga seja un pilnīgas lū-

pas, sarkanas kā ķiršogas. — Es eju iekšā, velku sev klāt mei-

teni, sāku skūpstīt viņas karsto, valgo muti, un jūtu, ka klusa

top sāpju smeldze, atplok gurums un manas skumjas rimst.

Atkal kaut 'kas sāk dedzināt krūtis, sāpju vilnis aiznes

tumšmataino meiteni ar smejošam acīm, — neredzamā ugunī

no jauna mokas mana mēle, un raustas un dreb sirds, atkal

sajuzdama nevarības gurumu.

Acis man atveras, — neredzamais ievainotais aiz nodalī-

juma sienas atkal murgo par savu Dūņu, un vienmulīgā, stei-

gā klandas
vagona riteņi, klaudzēdami siteidzīgi un reizē truli,

kā skolas zēnu mēles, kad tās cenšas iekalt nesāprotāmu for-

mulu.

Mēl<- tā sāpampusi, ka mutē tai sāk trūkt vietas, un ne-

manot pavērušās un valā palikušas manas lūpas. Sapampis
arī kakls, — kreisajā pusē es manu smagu uztūkumu. Tur

laikam skrējusi cauri lode, un galvai sakustoties, viņš deg

un sāp.

Vagona šūpošanās klū.~t stiprāka, liet riteņu kluboņas
troksnis aizpeldējis kaut kur projām, un viņa atbalss liekas

nākam no liela tāluma. Nodalījuma sienas un kaimiņlāva,
uz kuras gul un vaid bārdainais kareivis, sāk griezties lokā.

sākumā lēni, tad arvienu straujāk un steidzīgāk. Un tad vies

izgaist, — atveras pielijis lauks, debesis ir tumšas, zemu no-

kārušies pelēki padebeši, bāldzeltenām ugunīm gaismoda-
mi mūsu ķēdi un netālu samanāmu ierakumu strīpu, kur

sākušas zibsnīt šāvienu guntiņas. —

Pazūd kaujas lauks, tumsā aizpeldēdams līdz ar kara

klaigām un šauteņu klaudzēšanu, un maigas ptiskrēslas pilna
veras telpa, uz kura sienām aug sarkanas un baltas rozes.

No griestiem lejup raugās sniaidošs spārnots zēns, rokās turē-

dams uzvilktu stopu un taisīdamies šaut zelta bultu. -— Gaiss

dvašo rožu elpu, brīnišķīgu klusumu. Es nejūtu vairs sāpju,
krūtīs iesities un stājies viļņot lielas laimes vilns. — Man

blakus uz spilvena gul glezna meitenes seja, un no visām pu-

sēm to apņēmis izirušu matu mežs.

Es liecos Mirdzas sejiņai pāri, aizturēdams dvašu, lai ne-

uzmodinātu meiteni, kas iegrimusi mīlas noguruma miegā.
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un rāmi elpo puspievērusi asinssarkanas lūpas un lejup ne-

laidusi garās acu skropstas, kas met pāri vaidziņiem tumšai

ēnas.

Mana mute laižas arvienu zemāk, kā bite, ko vilina pa-
vēries zieds, — tad man iedrebas acis, pamanījušas uz meite-

nes vaigiem pāragra vītuma pēdas, un liekas, ap viņas lū-

pām, kas sarkanākas par tikko cirstu brūci, ir ievilcies ne-

tikles smīns. —

lestenēdamies es veru acis, ieraugu pār mani noliekušo-

Mirdzas seju, bet tā ir bāla, pilna vecuma rievu un bezkrā-

sainām lūpām, — izmisis raujos atpakaļ, un atkal no mutes,

kas liekas pilna uguns, man izlaužas vaids.

„Malčik, moi bednij," sakustas Mirdzas mute, un tad es

pamanu viņai uz krūtīm asinssarkanu krustu, un atjēdzos,
ka pie mana sola pienākusi vecā māsa. Viņa skatās manī

līdzjūtīgām, skumjām cīm, un rokā, ko tā liek man pie mu-

tes, ar otru roku aptverdama kaklu un augšup celdama gal-
vu ir ūdenstrauks.

Es sāku dzert, ar mokām rīdams salto velgu, un neiztei-

cami jauks liekas ūdens malks. Viņš atvēsina sakaltušās lū-

pas, vēsi glāsta sāpošo mēli un dragātās augslejas, mazinā-

dams tanīs ugunssvelmi un dzesina visu galvu, kas palikusi
karsta, un dūc un san.

Es dzeru un dzeru, jo manām slāpēm nav gala. Tad

man atkal metas slikti, krampjaini savelkas pakrūts muskuli,

un sprūk atpakaļ tikko dzertais ūdens, un līdz ar viņu mel-

nas sarecējušas asinis.

Māsa nopūzdamās, slauka man lūpas, vaigu un plecu

un lūko slaucīt arī segas stūri, kas kļuvis tumšs mi mikls.

Viņa skatās manī bēdīgām acīm, pakrata galvu, pieceļas un

aiziet, aiznesdama dzeramtraulku, kaut mani tagad stiprāk
moca slāpes, un vēl vilinošāks liekas ūdens malks.

Atkal atgriežas lielais nespēks, sāk šūpot neredzami vii-

ņi, smagi no jauna palikuši acu plakstiņi.

Apkārtni aizsedz ņirboša migla, kurai cauri neskaidri

samanāmas priekšmetu kontūras, un kā no liela tāluma nāk

citu ievainoto vaidiem. Gausāka kļūst vagonu riteņu klau-

dzēšana, stājas un stājas, un tad pēc spēja rāviena, kas gan-
drīz nosviež mani no sola, viss paliek kluss.

Tiešām, vilciens ir beidzis braukt, un tā tad mēs esam
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Rīgā. Vagona koridorā kļūst sadzirdamas svaigas kaisis, nāk

iekšā sanitāri, svešas māsas un tiem līdzi spirgta gaisa šalts.

Mani saņem un gulda nestuves stipras saudzīgas rokas,

un turpat pie vaiga ieminas mundra balss:

„Šitas ir mūsējais. Nesīsim tik projām, lai vaņkas ne-

pievāc." —

Es veru vaļā acis, redzu ūsainu un bālu seju, dzirkstošus

redzokļus, kuru skatiens mundrina un glāsta, un, sakustoties

tumšajām ūsām, jautā tā pati balss:

..Kā zēns tad tu esi? Franča vai Kalniņa?"
Es pakustinu divas reizes [galvu, un sanitārs paliek vēl

mundrāks redzēdams, ka ar mani var saprasties:
~Kurzemnieks, kā tad! Tā jau domāju: viņdien joms

gājis karsti, un laikam arī šī nav bijusi gluži vēsa nakts. La-

bi gan, ka mēs ar Priednieku te ienācām," — sanitārs māj uz

sava biedra pusi, kam bezūsaina seja un pelēkas skumjas
acis. — „Tagad tu tiksi pie savējiem un varēsi justies tikpat
Kā rotā: ar kurzemniekiem mūsu lazaretē pilna vesela

istaba." —

Atkal iešūpojas nestuves, bet nesējiem šoreiz nemanāmi

viegla gaita, un spirdzinoši vēss ir Rīgas rīta gaiss, kad sani-

tāri pa peronu un cauri laužu drūzmai dodas uz izejas pusi.
Tad mēs sākam braukt, bet runīgais sanitārs, sēdēdams

man blakus, runā un stāsta par savu lazareti un viņas vecāko

ārstu, kam operācijās esot varen laimīga roka.

~Tam tik ir nags," — viņš saka, braucīdams tumšās ūsas

un skatīdamies manī jautrām acīm. „Viens divi un gatavs,

un cilvēks tā remontēts, kā labāk nemaz nevar. Brauc kauč

tūliņ pie brūtes."

Riteņi klusi rīb, ripodami pa glumo bruģi. Mazliet

krata, bet mazākas šķiet palikušas sāpes, atkal jūtoties savējo
vidū. Dzirde līksmi tver sanitāra stāstījumu, bet skati sprau-

cas pa
kulbas audekla spraugām, vēro jumtu kontūras un lū-

ko pēc namu fasādēm uzminēt ielas, pa kurām mēs braucam,

un kanālmalas vītoli, lēni locīdami kailos zarus, liekais kā

pretimnācēji paziņas, kas uzminējuši atņem manu mēmo

sveicienu.

Tad mūsu braucējs aptur zirgus, un pēc vannas un ie-

ģērbšanas slimnieku drānās, es esmu nokļuvis gaišā, lielā tel-

pā, ko gandrīz visu aizpildījušas garas gultu rindas. No dau-

dzām manī noraugās bālas sejas un iekritušas acis. pilnas dru-
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džaina spožuma. Daži smaida un māj, un pazīstams liekas

arī viens otrs skatiens, bet es nevaru 'atcerēties viņu vārdus. —

Pašaustās gultas segas tos apsegušas līdz ar augumiem,
kurus esmu paradis redzēt kareivju tērpā, un tad zinājis vār-

dā saukt.

Smags un murgains miegs, bet uzmodies es nekā vairs

neatceros, un pazuduši bez pēdām ir manu sapņu rēgi.
Mani uzmodinājis vēsas rokas pieskāriens, kas tausta

man pieri, un tad tver dilbu, lai vērotu kā sitas pulss. Es

veru vaļā acis un viņas ieplēšas brīnā:

Pie gultas noliecies un aptvēris manu roku, stāv kaprā-
lis Sala un domīgi vēro manu vēl neaiztecējušo asiņu zvanī-

šanu. — Es skaidri redzu pelēki drūmo kaprāļa profilu un

palsās ūsas, tikai patlaban jau viņās sabirusi sirmuma sarma,

un vēl palsāks liekas viņu pelēkums.
Es sakustos, gribu vaicāt, kā atkluvis šurpu mūsu vada

komandieris, kā klājas biedriem, un ko dara tēvs, bet tad

atjēdzos, — pēdējās miega paliekas gaist bez miņas, un es

redzu, ka cilvēks, kas apstājies pie manas gultas, nav tērpts

kareivja drēbēs, bet baltā audekla mētelī, un tā tad, laikam,

ir ārsts. —

Varbūt, sanitāra daudzinātais slavenais ķirurgs, kam

operācijās tik veikla roka un nekļūdīgs skats.

Mana sakustēšanās likusi pulsa vērotājam palaist vaļā

roku, un tagad pret mani pagriežas pelēka seja ar skumjām,

pētošām acīm, kurās iegūlušo noguruma izteiksmi vēl pa-

vairo iesirmo ūsu pelēkums.
Aiz vecā ārsta stāv otrs, tumšmatains un slaiks, un, mā-

dams uz manu pusi, vecais kaut ko saka man nezināmā, lai-

kam, latiņu mēlē.

Jaunais godbijīgi noliec galvu un iet man klāt. Viņam
ir sievišķīgi baltas rokas, slaikiem, labi koptiem pirkstiem,
loti sārtas lūpas, bet nemierīgas kvēles pilnas acis, un no ro-

kām un sejas nāk smaržūdeņu aromāts.

Jaunais ārsts skar manu kreiso plecu, tad noliecas vēl

vairāk, lūko ieskatīties mutē, — no pieskāriena smagi iesā-

pas virslūpa man un mēle.

Ārsts papurina galvu un atkāpās sānis, dodams vecajam
ceļu. Bet ķirurgs stāv kā stāvējis, turēdams kopā saliktās ro-

kas un skatās man garām sienā, un gurds bez gala ir viņa

skumjo acu pelēkums.
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Viņš stāv tā labu laiku, tad nopūšas, paloka galvu un

nepaskatījies uz manu pusi, iet pie nākošās gultas, pasirms
un mazliet jau līks, un liekas, ka viņam sagulušas plecos vi-

sas redzētās sāpes un nemanāmi spiež viņam uzkrautais gu-

rums,
ko veci un jauni karavīri, nākdami no kaujas lauka

šurp atnes sev līdzi.

Ārsti apstaigā visas gultas, māsa iet viņiem nopakaļ,
tverdama gausi mestās piezīmes, un tad viņi visi trīs pazūd

palātas durvīs, un mēs esam atkal vieni.

Blakus gultā gulētājs sakustas, kāpj ārā un kājām sa-

taustījis tupeles, iet man klāt un apsēžas uz deķa malas, tīda-

mies slimnieka mētelī.

Viņam kaklā pakārta roka, smaidošas ūdeņainas acis,

sarkani mati, vasaras raibumiem nosēti vaigi un mazliet pa-

strupa mēle, kas toties runā vēl steidzīgāk:

„Kā klājas otrās rotas zēniem? Mani sauc Vedēju, esmu

trešā vada. Dabūju todien pie Pavasariem
pa elkoņu, neko

daudz nesāpēja, bet kauls pušu gan. Ārsts gan liedz staigāt,
bet ja nemana, bumbulēju apkārt, citādi garš laiks. Vai ne-

zini kaut ko par pirmās rotas kaprāli Zirni? Zini. tāds garš

tēviņš, palsām ūsām un sarkanu degunu, pats koknesietis un

man vēl veca rada, no mātes puses. Puikas, kas gul šeit, stā-

sta, ka redzējuši vēl ap pusdienas laiku. Gulējis ar citiem

ķēdē un bijis vēl dzīvs, tikai no lādēšanās gluži aizsmacis. —

Kur tu dabūji? Laikam krūtīs, ka esi tik bāls?"

Sarkanmatainais strēlnieks ber vienu jautājumu pēc
otra, prašņā un vaicā, gaidīdams atbildi. Viņš sāk jau justies
aizskārta, kļūst gausāks savā taujāšanas steigā, un tad piepeši
no tās puses, kur pirmīt vērās manī strēlnieks ar tumšām

ūsām un drūmu seju, ko es agrāk biju redzējis tik bieži, bet

tagad nezināju vārdā saukt, atskan dārdoša un barga balss:

„Vai beigsi reiz tarkšķēt, ložmetējs gatavais! Tam pui-
sim lode palikusi galvā, un tu tāpat nedabūsi no vina at-

bildes." —

Sarkanmatis paskatās uz runātāja pusi sirdīgām acīm

un nosaka:

„Neārdies, kaprāli bez strīpām, ne te rota, ne tava no-

dala! Gribu runāju, negribu nerunāju. Atradies virspa-
vēlnieks." —

Viņš pieceļas no gultas malas, uzmet man neapmierinātu
skatu un oārmetoši nosaka:
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„Kā es to varēju zināt? Būtu uzreiz teicis, ka nevari

parunāt." —

Sarkanmatis iet projām, apsēsties pie kāda cita, trīs gul-
tas aiz manis un tūliņ iegrimst valodās.

Melnusainais skatās tam pakal dusmīgām acīm, tad pa-

griež galvu, spļauj sienā pār plecu, un redzot šo nicīgo žestu,

man nāk atmiņā Mīlgrāvis, un sirdī sakāpj savāds maigums.
— Tas tak ir Pētersons, mūžam drūmais mūsu vada pir-

mās nodaļas komandieris un kaprāļa Salas draugs. — Tagad

viņš ir novērsis skatu no pļāpīgā strēlnieka sejas, un acīs tam

saplok dusmas. Viņš glāsta mani savām tumšajām acīm, ku-

rās vairs nav īgnuma, tikai labsirdība un skumjas, un neva-

rēdams ne vārda tam pasacīt, es ceļu roku un ar viņas plauk-
stu māju Pētersonam sveicienu.

Viņam sakustas melnās ūsas, lūpas savelkas smaidā, nu

mādams ar galvu, tas atsedz savu segu, parādīdams kāju, kas

visa notīta, un kā atvainodamies saka:

~Ciskā krietns robs, suņa kodiena lielumā. Citādi būtu

aizklibojis tevi apraudzīt."
Redzēdams man acīs vaicājienu, viņš pasmaida atkal un

galvu purinādams teic:

„Nav jau nekas. Kauls palicis vesels, bet krietni paplo-
sīti muskuli: dabūju ar sprāgstošo lodi. Laikam būšu pastīvs
staigātājs", viņš novelk, un acīs tam atkal iezogas skumjas.

„Nebūs jau tik traki," — Pētersonam blakus kāds iemi-

nas, pūlēdamies celties sēdus, un skatīdamies turpu, es redzu

viscaur aptītu galvu, kurai palikusi vaļā viena pati, sirdīga un

reizē mundra acs.

„Nebūs tik traki," — notītā galva atkārto, un tagad es

manu viņas balsī stipru deguna pieskaņu, — tā mēdz runāt

cilvēki, kam stipras iesnas vai bojāts degunkauls. —

„Pastīvāka kāja, tā vēl nav nekāda nelaime. Neesi jau
jauneklis, varēsi iztikt arī bez dancošanas. Bet kur lai es

tāds rādos? Nedabūšu ne brūtes, ne sievas, — kura tad man

ticēs, ka degunu sabojājusi lode, nevis slikta slimība."

Runātājs rūkdams laižas atpakaļ spilvenā, bāž zem tā

roku, un izvilcis ārā papirosu kārbiņu un sērkociņus, taisās

uz smēķēšanu. —

„Piesargies, ka neuznāk māsa," Pētersons viņu brīdina,

— ~zini pats, ka tas var kaitēt tavam degunam, un vispār
ārsti rājas, ja te kāds smēķē."
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„Nieki," norūc notītā galva, un apsējumu starpā pret to

vietu, kur jābūt mutei, viņā jau iesprausts dūmo papiross.
..Smukāks jau es no nesmēķēšanas nepalikšu, un par viņu rā-

šanos man maza bēda, — lai rājas cik grib. Par to jau vi-

ņiem maksā algu."
Pētersons atmet ar roku un klusi teic, pagriezis galvu uz

manu pusi:

„Lai dara, kā zin pats. Lāga zēns, pirmās rotas, bet lo-

de izgājusi cauri abiem vaigu kauliem un degunam, un tagad
nikns uz visu pasauli. Visvairāk uz ārstiem, jo tie teikuši, ka

viņam jāpaliekot bez deguna, —- šie tur neko nevarot līdzēt."

Pētersons ieklepojas, kāri ostīdams dūmus, kurus sirdīgi
laiž gaisā notītās galvas mute.

„Vai nu ārsts tur vainīgs? Vainīgi friči," — viņš piezī-
mē, viebdams seju, un var redzēt, ka tam atkal sākusi sāpēt
saplosītā kāja.

Sēja visu laiku gulējis kluss, skatīdamies Pētersonā un

manī savām debeszilajām acīm. Tagad viņš lēni slienas sē-

dus, uzmanīgi laiž kājas pāri gultas malai, smaidīdams nāk

uz mūsu pusi, un pleca dragājumam par spīti, Sējam ir tas

pats omulīgais Leišmales saimnieka apaļums.

„Sveiks, Artūr," — viņš saka, viegli spiesdams manus

pirkstus savā platajā plaukstā, un vaigos tam sagulis labsir-

dīgs smaids. ~Tev patlaban iet visai grūti, bet nav sliktuma

bez labuma: varēji būt pavisam beigts vai zaudēt aci, kā tre-

šās nodaļas dižkareivis Bērziņš. Gan jau Jankovskis tevi ta-

gad salāpīs, nevarēs neko manīt," — viņš lūko mani mieri-

nāt, rāmi nolaisdamies gultas kājgalā, un nenovērš no manis

acu, kas ir debeszilas un pilnas miegainas labsirdības, kā vi-

siem apaļiem cilvēkiem.

„Ko dara mūsu bataljons? Vai ticis jau tālu uz priek-
šu?" — Viņš ziņkāri ieminas, noliekdamies uz galvgaļa pusi,
un acu rāmo izteiksmi tam aizēno gaidas un trauksmīgs prieks,
kā gatavojoties saņemt vēsti, ap kuru savijušās lielas cerības.

Es papurinu galvu, Sējam satumst acis un bēdīgs kļūst

vaigs. Viņš viss sagurst sevī, atcerēdamies Leišmalē paliku-
šās mājas, ap kurām šalcis liels ābeļdārzs.

Sēja viss nogrimis atmiņās. Pamazam gaist bēdu tum-

šums viņa sejā, kas tagad vērsta uz loga pusi, un tumšāki un

reizē dīvaini plati ir kļuvuši viņa acu redzokli, kas stīvi ve-

ras logā.
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Viņi neredz vairs slimnīcas istabas sienas, nedz kailu

kastaņkoku zarus, kurus loka aiz mūsu loga vēlīnais rudens

vējš, bet platus, nosūbējušus lauku sētas jumtus un mālainu

tīrumu, kam pāri iet sējējs, atgāzies atpakaļ zem sētuves sma-

guma. — Viņš iet nesteigdamies un platiem roku vēzieniem

sviež paša artā zemē zeltainus graudus, un sējējam ir debes-

zilas acis un viņa augumam un pleciem saimnieka apaļums.—

Sēja ilgi skatās logā, neredzēdams viņā kastaņu koku za-

rus, bet savu sētu, kas palikusi Leišmalē, kur ļaudīm ir apaļi

augumi, platas, labsirdīgas sejas, un kviešu brieduma laikā

cilvēks nevar aizsniegt vārpu galus, pat izstiepis roku un uz

kāju pirkstgaliem pacēlies.
„Ko tu skaties, kā spokus redzēdams?" ierunājas šaudī-

gais earkanmatis, atkal pieklīdis mums klāt. „Izskatās gan

drīz vai pēc ķerta," — viņš rājas, atsēsdamies savā gultā un

ar rādītāja pirkstu sākdams urbt degunu.

Sēja nopūšas, negribēdams vērš skatus projām no loga,
un sejā tam atkal sagulst bēdas. Tad viņš pieceļas, iet klusē-

dams atp(akal, un sētas atcere, un bēdas, ka nevarēs tik drīz,

kā cerējis, tikt atpakaļ mājās, ir saliekušas gājienā tā plecus
un dara līku viņa apaļo muguru.

„Būtu tie krievu bārdaiņi mums mazliet piepalīdzējuši,
tiktu mēs Pavasariem aiz muguras, ietu taisni uz Kalnaciemu,

un cik no turienes vairs tālu līdz Jelgavai," — ieminas jauns
strēlnieks ar bālu, nervozu seju, pieceldamies savā gultā uz

elkoņa un noskatīdamies Sējam pakal. „Nav jau fričiem te

nekādi lielie spēki, — cik pirmā līnijā ir, tik ir." —

„Mēs uz Jelgavu, rīdzinieki uz Tukumu un, skaties,

friči laistos uz mājām, manīdami, ka latvieši tiem sānos im

aiz muguras," jūsmo jaunais strēlnieks, un liesmainas tam pa-
likušas acis. Viņas mirdz un blāzmo, un viņa fantāzijas li-

dojiens saviļņojis arī citus, un mana sirds, aizmirsusi gurumu

un sāpes, jūsmo un grib laisties strēlnieku sapņiem līdz.

~Daugavgrīvieši nāktu no Olaines puses," — jaunais ru-

nā ar piesmakušu kaklu, un acis tam liesmo kā ugunskvēls,
~un Jelgavā mēs ar Bangerska zēniem satiktos." —

Pētersons pagriež pret mums savu melnūsaino seju, un

tam atkal ir apmācies vaigs.
„Kā bērni." viņš klusi saka, balsī slēpdams savādu mai-

gumu: „daudz kas varēja būt citādi, bet par to tak nav vērts

runāt. Jādomā par nākamām, nevis bijušām lietām, un par
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to, kā labāki tikt vāciem skaustā, kad iesim rotās atpakaļ.
Pirmās bezdelīgas vēl neatnes vasaru, un trīs bataljoni vieni

īpaši tak nevar atbrīvot zemi, ko ieņēmis un tur cieti friču

karaspēks. — Gaidāt, zēni, to dienu, kad ieradīsies frontē vi-

si jaunie bataljoni, kuru puikas tagad svīst apmācībās pa

Mīlgrāvi un Tērbatu."

~Kad viņi nāks mūsējiem talkā," — tagad arī Pēterso-

nam ir sākušas svēlot acis, — ~kad visi latvju puikas būs ko-

pā, un nebūs mums, ejot kaujā, pa labi un pa kreisi krievu

vaņkas vien, — tad liksimies visi kopā, gāzīsimies reiz vācie-

tim no visa spēka ģīmī, Jelgava un Kurzeme būs .brīva, un

bēgti varēs braukt atpakaļ," — Pētersons nosaka, un beidzot

runāt, arī viņam ir kļuvuši gaišāki vaigi un liesmains acu

skats.

Valodas apraujas, jo palātas durvis veras vaļā, un viņās

parādās baltais māsas tērps.

Tā ir māsa Elza, kurā samīlas visi, kas nokļūst mūsu

slimnīcā. Vismaz tā apgalvo Vedējs, sarkanmatainais pļāpa
un tagad man tuvākais kaimiņš, sapņainiem skatiem vēro-

dams māsas slaiko augumu.

Viņai ir tumšas, dzelmainas acis, kas slēpjas aiz samtai-

ni melnām, garām skropstām, un tāpēc reti kad var tikt

gudrs, vai māsa Elza noskumusi, vai arī tai paslēpušies acu

zīlēs smieklu velniņi.
Tumšsārtās lepnās lūpas kaist un kvēlo, un virs tām sa-

manāmas melnas ūsiņas. Seja ir dienvidnieciski bāla, kaut

gan māsa Elza nav nekāda svešiniece, bet latviete, tepat no

Valmieras puses.

Viņa lēni iet starp gulētāju rindām, dalīdama termo-

metrus un smaidus, un cerēdami dabūt vienu vai otru, vai

dzirdēt kādu vārdu no viņas lūpām, ir žigli metušies gultās
un zem segas arī vieglāk ievainotie, kas nupat vēl klīda ap-

kārt pa palātu, jokodamies ar paziņām. Viens otrs tīšām

taisa sāpīgāku seju, cits lūdz zāles, kuras nemaz nedomā

dzert, un daudzi lūko, kā kurš prasdams, ievilkt māsu va-

lodās.

Viņa smaida un klusē, slēpdama savas blāzmainās acis

zem brīnumgarājām skropstām, un mēmi sveicinādamas jau-

nas un piedzīvojušas sejas, tās trīsē, ceļas augšup un atkal

lejup slīd. Dažiem ievainotiem, kas krituši pusnemaņā. un

tiem, kam drudžainas ir palikušas acis, vēstīdamas karstuma
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celšanos, māsa Elza lūko līdzēt ar spricējumiem vai ledus

pūsli, un saka pa laipnam vārdam. Parasti tad klusāki top
vaidi, vai beidzas pavisam, mazāk samanāms kļūst ievainoto

acīs drudža svelmes mestais atspīdums, un grūti sacīt, kas lī-

dzējis visvairāk, — morfijs, ledus, vai māsas Elzas balto, vē-

so roku pieskāriens.
Tad viņa aiziet, pie durvīm vēl reizi apstādamās, lai

laistu pāri gultu rindām savas samtainās acis, pasmaida un

pazūd durvīs, un labu laiciņu pēc māsas aiziešanas palātā
vēl valda klusums, kā cenšoties ielāgot atmiņā viņas glezno
profilu, dzelmainās acis un sarkanās lūpas, un baltās, vēsās

rokas, kurām tik maigs ir pieskāriens.
„Zelts, ne meitene," — beidzot iesaucas Vedējß, ierīkoda-

mies savā gultā sēdus un skatīdamies visapkārt savādu, sap-

ņainu laimīgu skatu, kas lāgā nepiedien viņa raibumainajai

sejai.
„Ko nu jūsmo," — ieminas degunaini neskaidra balss,

-— „tā jau nav priekš tevis."

Šī balss, kas pieder notītājai galvai ar lodes sadragāto

degunu, ir kā rupjas rokaß sviests akmens, kas sadragā vāru

stikla gleznu, ko gandrīz katrs, slēpdamies no citiem un jūs-
modams par māsu Elzu. ir veidojis savas sirds dziļumos. —

Seja«, kurās nupat bija manāms maigs gaišums, kļūst atkal

īdzīgi drūmas vai apsedzas ar vienaldzības pelēkuma segu,

un tikai balsis, kas steidzas rāt notīto galvu no visām pusēm,
vēl nespēj apslēpt iepriekšējā maigā viļņojuma atbalsi, kuras

visiem ir žēl.

~Ķēms tāds," — lādas Vedējs, — kaut tev izaugtu jauns

deguns, un kaut fricis to atšautu pa otram lāgam! Vai tad

es kaut ko tādu? Nemaz vairs nevarēs pat iztālēm pajūsmot

par smuku meiteni, — Kraujiņš tūliņ klāt un runā cūcības."

Rājas arī Pētersons, pagriezies pret notīto galvu, kas spī-
tīgi skatās visapkārt ar savu vienīgo, vēl neaiztīto aci, un lū-

pās, kas arī neaizsegtas, atkal dūmo papiross. —

„Piekaut tevi vajadzētu, Kraujiņ," — saka drūmais no-

dalnieks. Vai tad māsa Elza vainīga, ka tev būs jāskraida
apkārt bez deguna? Un vai tev paliek labāki, kad tu vari

piepīt klāt kaut ko jēlu? Kaunies, kaut pats no sevis: droši

vien agrāk nemaz tāds nebiji." —

Pamazām strēlnieki beidz rūkt, jo Kraujiņš neatbild

Viņš spītīgi klusē, kūpinādams papirosu, bet neaiztītā acs



168

nikni veras durvīs, kurās pazudis skaistās māsas augums, un

drīz nāks atkal iekšā ārsts, staigādams savu vakara gājienu. —

Lēni tumst vakars, un tam pakal steidzas nakts. Viņa ir

mocoši gara, pilna nopūtu un vaidu, un bezgalīgi tālš liekas

rīts. Nespodri spīd pusaizsegtā spuldze; no viņas apsega visa

palāta ir ietinusies zaļganā krēslā, un tikai pašā spuldzes

apakšā uz grīdas ir manāms gaismas atspīdums. — Kaktos

glūn melnas ēnas, melna aiz slimnīcas logiem nolaidusies

nakts, un mūsu palāta liekas kā dragāts kuģis, kas ar visiem

jūras braucējiem nogrimis dzelmē, — tiem vairs nava lemts

redzēt sauli un augšup tikt.

Garas bez gala ir vientuļās naktis, bet garāka par vi-

su slimnīcas palātas nakts. Viņas stundas velkas neticāmi

gausi, kā ievainoti gliemeži, un dvēsele sagurst līdz nāvei,

ilgojoties pēc dienas, mēmi saucot ausmu un gaidot, kad reiz

kļūs loga melnumā atkal saskatāmi koku zari, kas šūpoda-
mies vēsta, ka vairs nav tālu rīta blāzma un sauleslēkts.

— Vecas grāmatas stāsta par gaismas pielūdzējiem, kas

dievinājuši sauli, ikrītus iedegdami kalngalos viņas atnākša-

nai par godu slavas ugunis.

Ak, tādi gaismas saucēji, kas naktīs mēmi lūdzas, kaut

laiku autojums ātrāk liktu atgriesties saulei, ir visi, kam

sāpes neļauj gulēt, jo pie slimnieku gultām reti kad atstaigā

maigi sapņi, un mocošs, murgu un rēgu pilns ir drudža tvei-

ces un brūču svelmes mocīto miegs.
Melna nakts skatās logā, mēmi sačukstēdamās ar viņas

mestām ēnām, kas, sagulušās slimnieku istabas kaktos, gaida
zem gultām, klausās, vēro un glūn.

Redzēs, kas rīt būs mūžības ceļinieks. —

Varbūt, dižkareivis Akmenis, kam sastrutojusi durkļa

rēta sānos; viņš gul jau nesamaņā, tikai reizēm sākdams saukt

komandas vārdus, un tad atkal paliek kluss un gurdens, un

viņu apņem neatmanas tumsa, šī maigā nāves māsīca.

Varbūt, mežotnieks Arkliņš, kam iekrituši vaigi, nomo-

dā drudžaini deg acis, bet vairs nerunā mēle un lūpas, jo
krūtīs tam iešautas četras ložmetēja lodes, un visi veselie un

pusdzīvie vēro viņu savādām acīm, kā gribēdami teikt: „kā

tu vēl esi mūsu vidū, un kur tev gadījusies tik sīksta dzīvība?"

Bezgala gausi velkas laiks. Tumsa glūn aiz loga, ēnas

blenž kaktos un tumsas un ēnu pielijušas to slimnieku sirdis,
kuriem nenāk miegs. — Ari tie, pret kuriem viņš bijis žēlī-
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gāks, vaid un murgo un trūkstas augšā, ja to vēl spēj, un ska-

tās citos gulētājos platām acīm, lai lautu tūliņ krist smagi gal-
vai atpakaļ spilvenā un dvēselei rēgu varā.

Visgrūtākās ir slimniekiem tās stundas, pēc kurām nāk

saules lēkts. Grūtākas tāpēc, ka nakts tad liekas sevišķi

smaga: jau var nojaust drīzu rīta atnākšanu un manīt ausmas

tuvumu; tumsa tad metas pelēkāka, ēnas ir palsas un taisās

dzist, bet šīs ausmas pelēkums rīta sākumā ir tik baisīgi vien-

muļš, ka liekas, tumsa taisās triumfēt pār dzīvību, kaut arī

pagurusi ar to cīņā un kļuvusi pelēkbāla no šī
guruma.

Beidzot sāk sārtoties logā rīta blāzma, un tik žņaudzošs
vairs neliekas nobālušais tumsas pelēkums. Dzīvība, kas pali-
kusi naktī nomodā, ir sagurusi līdz nāvei, bet šo nogurumu

veldzē jūtu un zemapziņas nojaustais saules tuvums, un pa-

visam citāds tad ir miegs, kam ļaujoties, pret rīta pusi slim-

nieks beidzot spēj aizvērt acis.

Viņam liekas, ka mazāk smeldz krūtis, galvā, kas rūc un

dun, šķiet samanāma rīta vēsuma veldze, un mazāk sāp lodes

vai granātas šķembeles ieplosītie locekli.

Tikai pēc tam, kad sarkanais ausmas gaišums iekarojis

logus un laužas iekšā pa visām rūtīm, kļūst sadzirdama mie-

rīgāka dvašošana slimnieku istabas vidū un kaktos. Mierīgā-
ki tad gul pat mirēji un tie, kuru dzīvotgriba jau taisās pa-

gurt, visu nakti iedama pret nāvi cīniņā. — Nāves tuvums lie-

kas baiss tikai nakts tumsā, bet šis baigurns steidz bālēt līdz

ar rīta atnākšanu, un tiklīdz apziņa vai zemapziņa sāk manīt

atgriežamies sauli. —

Ausma jau sārto logus, un viens pēc otra aizmiguši arī

tie mūsu palātas iemītnieki, kas pavadījuši nakti, gulēdami

vaļējām acīm. —- Nedzird vairs murgojam, un retas paliku-
šas sāpju nopūtas, jo rīta miegs ir maigs un rāms kā ūdensro-

zēm pieaudzis ezers, un rēgi labprāt nenāk šī miega sap-

ņiem līdz.

— Arī tas ?ar>nis, kas atnācis nie manas gultas, ir sāku-

mā skaists un jauK*. —

Mēs ejam abi ar tēvu uz māju pusi, plecos pakāruši
šautenes, jo karš ir galā, strēlnieki izdzinuši vācus no Zem-

gales.
Mēs ejam ašā steigā, reizē celdami un sperdami kājas kā

parādes gājienā. Mēs neasam vēl pārrciju» savā starpā ne

vārda un negribas arī runāt, — tika" vērot priekpilnam acīm
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dzimtenes līdzenumus, ko apvārkšņa malā noslēdz iezilgana
mežu strīpa.

Vairs nevar būt tālu līdz mājām, bet nejūt nogurumu,

sirdis mums priecīgas un gaišas, jo brīvs no vācu varas kļuvis

mūsu dzimtenes līdzenums. Vingrā rakstā ceļas un krīt mū-

su kājas, nespiež plecus viņos pakārtās šautenes. —

Tad mēs uz lielceļa, no kura jau var saskatīt milzīgos

liepu stāvus, kas sastājuši ap mūsu sētu kā zaļš lapu valnis.

— Viņš sedz mūsu mājas pret lietu un visiem vējiem,
un no lapu plaukuma līdz viņu nobiruma laikam nav sare-

dzami cauri šai lapu sienai ne jumti, nedz druknie ēku

augumi. —

Mēs nogriežamies no lielceļa, sākdami iet pa veco ošu

gatvi, kur mūs sveic viņas koku šalkšana. Gatves galā sākas

pagalms, apaudzis ar zaļu mauru. Mums liekas, — viss būs

kā reiz bija, — no dārza puses nāk bišu sanošās balsis, un

laidara jumtā dūdodams ir salidojis baložu pulks.

Mēs ejam uz istabas pusi, un pamazām top gausāki

mums soli, jo istabai vairs nav ne durvju, logu. Viņu vietās

saskatāmi sienā melni caurumi, un lieveņa ieeju aizsējušas

apeņstīgu saites, kas agrāk rāmi tinās ap tā kolonnām. Un

ceriņkrūms pie loga saaudzis un salapojis kupls bez mēra, un

liekas, mājas sienai blakus aug pelēkzalu lapu kalns.

Tēvs stāv pie lieveņa ieejas, nodūris galvu un mums

abiem kaut kas sūrs kāpj acīs. Tad mēs saņemamies, nolai-

žam no pleciem šauteņu siksnas, un ejam iekšā, — mūs ap-

ņem sen neapdzīvotas telpas miklums, pustumsa un atmiņas.

Tēva salds vēl stāv vecajā vietā, bet grīda sapuvusi, vie-

tām atsegdama mālainu zemi; kādā stūrī redz zaļojam bāl-

ganzalu zāli un izaudzis liels dadžu pudurs, vērdamies pār-

nācējos savām violētirožainām ziedu acīm.

Tēvs sabrūk galda galā savā saimniekrēslā, ko arī nav

skāris ne karš, nedz trūdēšana, un, atbalstījis elkoņus uz galda,

iespiež seju rokās. Šautene tam palikusi starp ceļiem, elsas

rausta plecus, uz kuriem zelto virsseržanta uzšuves, un par

spīti savam karavīra tērpam un cietajai galvai, kas kļuvusi

vēl sirmāka, staigājot kauju laukus, no karotāja tēvs uzreiz ir

atkal kļuvis par vecu saimnieku, ko māc gadu nastas gurums

un Beno dienu atcere.

Es atspiežos pie tumsas sēnēm apaugušās sienas, juzdams
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ap sevi trūdu dvašu, un pa loga caurumu, kuram vairs nav ne

rāmja, ne stiklu, ir iespraucies iekšā rasots ceriņkrūma zars.

Viņš viegli šūpojas, jo pagalmam iet cauri vēja brāzma,

purinādama pielijušās ābeles un liepas, un no ceriņzara la-

pām man birst sejā lieli rasas pilieni.

Viņi ir vēsi un maigi, tiem nāk līdzi zaļas dzīvības aro-

māts, un uzmodina kā no grūta sastinguma, ko uzsūtījusi trū-

du dvaša, guldamās kā smaga velēna uz krūtīm, smacēdama

kaklu un likdama sagurt dvēselei. —

Negribēdams traucēt tēvu. kas viss iegrimis bijušā atmi-

ņās, es izzogos uz pirkstgaliem ārā no istabas un apstājos
priekšnama drēgnuma pustumsā, nezinādams kur iet. Tad

mani soli paši no sevis sāk virzīties uz kāpju pusi, — tās čīkst

tāpat kā agrāk, — un atverot jumta istabiņas durvis, man arī

te nāk pretim trūdu dvaša un ledains vēsums, kaut koki un

krūmi tērpušies sulīgā lapu zaļumā, un ārā mirdz vasaras pēc-

pusdienas saulstari, kopā ar lapoto zaru mestām ēnām zīmē-

dami dārza mauriņā tumšzalus un gaišzalus saulstaru un ēnu

rakstus.

No Edgara gultas malas piecēlusies nāk pretīm māte,

nesdama līdzi aukstu zemes elpu, un saka. glaudīdama man

vaigus, un ledaini vēss ir viņas pirkstu pieskāriens:

..Edgars jau pārnācis pirms tevis un tagad gul. Zēns sa-

guris bez gala. karus karodams." —

Es gribu tvert mātes roku. lai celtu to pie lūpām, bet nav

vaire mātes, — tikai dzirde uztver klusu nopūtu.

Es eju uz brāļa gultas pusi, — redzu viņā guļam ar kara

mēteli apsegtu augumu, un lūpas man jau steidzas vilkties

atkalredzēšanās smaidā. — Edgars liekas ir uzmodies un arī

smaida ar nedabīgi lielu muti, kurā saskatāms zobu baltums,

un lielākas un melnākas palikušas tam acis. —

Ar katru soli, ko es speru tuvāk brāļa gultai, kļūst sve-

šāka tā sejas izteiksme, un ņirdzīgāks un baigāks metas plaši
vaļā vērtās mutes smīns. Tad es esmu pie gultas malas, lie-

cos uz priekšu, un streipuļoju atpakaļ, man šautene izkrīt no

rokas, jo gultā gul virsnieka mētelī tinies ģindenis.

Viņš veras manī izpuvušu acu dobumiem, sejas tam vairs

nava, un stings un drausmīgs ir atsegto zobu smaids, kurus

vairs neapslēpj pīšļos sakritusi mute.

Grīļodamies es eju ārā, steidzos
pa kāpēm lejā, lai drī-

zāk justu tēva tuvumu. — Žēli čīkst vecās trepes, augšā iečīk-
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«tas grīdas dēli, un man liekas, ka ģindenis ir izkāpis no gul-
tas, stāv pie jumta istabiņas durvīm un tukšiem acu dobu-

miem skatās man pakal. —

Tēvs sēd kā sēdējis pie galda, ar šauteni starp ceļiem

un galvu atbalstījis rokās. Viņam saguruši pleci, salīkusi vēl

nesen taisnā mugura, un nāves nogurums samanāms tā rokās,
kas izskatās bāldzeltēnas.

Es klusi saucu tēvu, bet atbildes nava, un mans sauciens

nomirst trūdu dvašas pilnā mājas tukšumā. Tad es saucu at-

kal, bet sauciens pusvārdā pārtrūkst uz lūpām, jo arī tēva vie-

tā sēd miris karavīrs.

Viņš skatās galdā tukšiem acu iedobumiem, un zābakam,

kas redzams galda apakšā, ir pielipuši klāt kauju lauka dubli,

Zemgales tīruma māls. Un saulesstars, kas iezadzies pa log-
caurumu, tagad zogas atpakaļ, rāmi zelto virsseržanta uzšuves

uz tēva pleciem, glāsta starp ceļiem iespiestās šautenes stobru,

un vēl sudrabotāki izskatās sirmie tēva mati saulstaru rāmajā
mirdzumā.

Viņi liecas ievziedu baltās šķipsnās ap bāldzeltēno pieri,
un bezgalīga noguruma pilni ir zem pieres paslēpušies mirušo

acu dobumi. —

lestenēdamies es metos uz priekšu, — veru vatā acis, un

viņas sastopas ar māsas Elzas saimtaini laipno skatienu.

Viņa tur savu vēso roku man uz pieres, — turpat pie ma-

nas sejas blāzmo viņas tumšie redzokli, pusslēpušies aiz brī-

numgarām skropstām, un asinssarkans bekas viņas lūpu
kvēls. —-

Mierinādama staigā man pa pieri un vaigiem vēsie māsas

pirksti, bet lūpas saka:

„Apmierināties, tas būs bijis tikai tauns sapnis." —

Baitu žņaugi atlaiž vaļā kaklu, rāmāk sāk sisties sa-

trauktā sirds. Pilns pateicības mulsuma es tveru māsas roku

savos izdilušos pirkstos, zem kuru nagiem vēl manāms tranše-

ju dubļu iezilganais melnums, velku šo roku pie lūpām un

gribu runāt, gribu teikt, cik mīla tā un laba, un skaista, bet

mēle atsakās man klausīt, sāpes atkal sāk dedzināt muti, un

no tās izlaužas murminošs vaids.

Māsa Elza klusi smaida, ļauj man paturēt viņas balto un

vēso roku un tad saka:

„Atnesīšu jum9šīfera plāksni. Varēsiet uz tās rakstīt vi-

su, ko gribas teikt. Bet mēlei ļaujat mieru, lai atpūšas." —
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Tad viņa velk atpakaļ savus pirkstus, ko nedroši glāstī-

jušas manas sakaltušās lūpas, iet projām, un pateicīgs acu ska-

tiens iet viņai līdz.

„Cik labi, ka tas bija tikai sapnis," — es mēmi sev Baku,

censdamies ātrāk aizmirst rēgus, no kuriem mani uzmodinā-

jis māsas rokas glāsts.

Viņa nāk atpakaļ, nesdama solīto plāksni un rakstāmo

irbuli, smaidīdama teic:

„Tagad atceraties pirmos skolas gadus," — un skatīda-

mies viņai acīs, kas blāzmo dzelmaini dziļas, es lieku irbulim

steigā čirkstēt pa plāksnes virsmu:

„Māsa Elza ir skaista un laba, un viņu visi mīl."

Es rādu viņai rakstīto, — tā lasa un smaida, un tad atkal

lepnas kļūst sarkanās lūpas, un slēpdamas acu zīles, laižas le-

jup samtainās skropstas. —

„Vai tāpēc es jums to nesu?" Viņa pārmetoši nosaka,

iedama projām, bet balsī nav samanāmas dusmas, un māsai

apstājoties pie durvīm, lai vēlreiz, pēc paraduma, laistu pār

gultu rindām smaidošu skatu, arī mani šoreiz skar un noglā-
sta tās acu skats. —

Atkal mēs paliekam vieni, un logā bungodamas sitas lie-

tus lāses.

Ir pelēka diena, bet gaišs un dzīvības pilns liekas pēc
nakts rēgiem rudens dienas pelēkums.

~Sāc nu skrīvēt," Vedējs saka, sēdēdams uz savas gultas
malas. Sēja smaida savām labsirdīgajām acīm, un Pētersona

milzīgās ūsas ceļas draudzīgā vīpsnojienā un māj.

Ko lai es rakstu? Vai to, ka viņi visi lāga zēni, un ka

esmu priecīgs, jusdamies atkal viņu vidū pēc nakts biediem

un ausmas, kurā mani bija apņēmis miegs, atnesdams sev lī-

dzi drausmīgu, kaut ari iesākumā skaistu sapni.

Ak, kareivja sapņi tak pieder pie lietām, kas draugiem
nav jāstāsta, jo mēs visi esam mazliet māņticīgi, un ticam, ka

sapņi piepildās. Un ka tie visi labi ļaudis, to viņi jādomā,
zina ari paši.

Es saņemos, rakstu un rādu Pētersonam:

„Sala vesels, un mani ievainoja nakts gājienā aiz Pava-

sariem."

Pētersons lasa, māj un teic, kustinādams milzīgās ūsaß:

„Rāksti, kā tonakt veicās?"
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Bet iepriekš rakstītais vēl jāparāda Sējam, un tad ta

grib izlasīt Vedējs, un pēc tam kāds rīdzinieks, kam pie Slo-

kas muižas pāršauts kreisais plecs.
Tikai tad es drīkstu noslaucīt veco rakstījumu, lai viņa

vietā būtu lasāms:

~Konrads vienam fricim iesvieda nazi kaklā, otram mu-

gurā, tēvs nodūra viņu instruktoru, un mēs sasviedām vācu

lauksardzē savas trīsdesmit granātas.

Pētersonam ietrīcas ūsas, lūpām savelkoties smaidā:

„Velna puika tas bezausainais dundadznieks," — viņš

saka, un Sēja smaidīdams loka savu apaļo seju.

„Feini," iesaucas Vedējs, bet bālais rīdzinieks sāk jūs-
mot par savu bataljonu:

„Mūsējie arī nav nieka vīri. Leitnants Jankovskis ar sa-

viem izlūkiem noķēris Mežbildos septiņus fričus un saņēmis
veselus vezumus patronu." —

Rīdzinieks ir pārliecināts, ka viņa biedri pēc Ķemeru
krišanas tūliņ padzīs vācus arī no Tukuma.

„Lai tik tiek ārā no purva," — viņš saka, un bālie vaigi
tam šķiet kļuvuši sārtāki no acu mirdzuma, — „tad ies uz

priekšu kā pa diedziņu. Ja Ķemeri vēl nav krituši, tad tiem

jākrīt šodien vai rīt." —

„Redzi nu," — pārmezdams saka jaunais strēlnieks, kas

jūsmojis par sastapšanos Jelgavā ar Daugavgrīvas bataljonu,
—

~un Pētersons vēl netic, ka mēs varam sapērt fričus arī

pirms vidzemnieku, zemgaļu un visu to citu puiku atnākša-

nas, kuri tagad svīst Mīlgrāvī un Terbatā, mācīdamies par

karavīriem. Lai Dundurs tikai pastāsta kā viņa rotas izlū-

kiem gājis viņnakt pie Olaines." —

Jaunajām strēlniekam, ko citi dēvē par Janku, gul bla-

kus garš daugavgrīvietis ar cauršautiem sāniem un bezūsainu

seju. Pār nosvīdušo, bālo pieri tam nokārusies melnu matu

šķipsna, pats tas gul rāms un kluss, bet acīs, pieminot viņa

bataljonu, ir atkal sākušas mirdzēt drudža ugunis.

„Nebij jau nekas liels," — viņš saka, smagi elpodams, jo

lode tam dragājusi ribu galus, — „tikai tāda neliela saskrie-

šanās," — bet Dundura balsī manāms pašapzinīgs lepnums,

dzirdot, ka cita bataljona strēlnieki jūsmo par saskriešanos,

kurā tas cīnījies līdzi un ievainots.

„Stāsti nu, nelauzies," lūdz vairākas balsis, un daugav-
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grīvietis beidz tielēties, kaut grūti elpot, un ārsts tam aizlie-

dzis runāt. —

„Tikko bija uzsnidzis pirmais sniedziņš, — balta zeme,

baltas piesnigušas priedītes, un baltāks liekas kļuvis pat gaiss.
Briedis mums saka: nu puikas, sataisāties, iesim fričus ap-

ciemot. — Nakti apvelkam sniega mēteļus, lai nemanot va-

rētu piešlūkt tuvāk, un ejam uz stacijas pusi. Viss balts,

balti arī mēs, un ja cilvēks neiet izslējis galvu, tad divdesmit

solu tālumā viņu jau visu apslēpis sniega mētelis. — Ejam
klāt stacijai, noceļam sargus, klausāmies pagājuši tālāk un

dzirdam: friči krāc kā āpši, un nemana, ka mēs jau esam

šiem pie apkakles. Brūkam uz priekšu ar durkļiem un gra-

nātām, un tikai tad viņi sāka izbērzēt acis un trūkties kājās.

Viņu leitnants brēc: Standhalten, Kinder, standhalten, —

bet friči jau sāk mukt, atšaudīdamies, tāpat skrējienā. Aiz-

skrēja, ka purvs vien nodimdēja, un redzot viņu baru, mums

tonakt pirmo reizi bija bailes klāt: viņu vesela rota, mūsu

tikai kāds pusvads." —

„Redzi nu," — triumfē Janka, skatīdamies Pētersonā iz-

aicinošām acīm, un Dundurs piekusis no stāstījuma, elpo vēl

smagāk un ir palicis pavisam bāls.

Durvīs parādās māsa, un aiz viņas vairākas svešas sejas.

Tie ievanoto paziņas un piederīgie, kas dabūjuši zināt

viņu tagadējo atrašanās vietu un nākuši tos apraudzīt. —

Kopējās valodas mums pārtrūkst. Tie, kuriem atnākuši

ciemiņi, ir jautrāki, lūko smaidīt, un citi jau triec. Toties

kā bālāki ir palikuši to ievainoto vaigi, kurus neviens nav nā-

cis apciemot. Viņi cenšas izlikties, ka tiem viss vienalga,
cenšas skatīties griestos, it kā tos neinteresētu laimīgo saru-

nas, un tomēr ausis pret prāta gribu lūko uztvert katru vār-

du, kas atlido no kaimiņa gultas malas.

Jankam atnākusi māte un mutautiņu rokās sēd pie dēla

gultas. Viņa tērpusies pašaustā jaciņā, un zilpelēkais laka-

tiņš, atslīdējis no vaigiem un pieres, ļauj saskatīt iesirmās

matu šķipsnas. Viņai ir sērīgas, valgas acis un novītuši vai-

gi, un var redzēt, ka nākot
pa

durvīm iekšā, tā steigusies no-

slaucīt asaras. Viņa sēd bez vārdu, nenolaizdama acu no

dēla sejas, tur tā roku savos izdēdējušos, grumbainos pirkstos,
un mēmi lūdzas, kaut jel tik ātri nesteigtos laiks. Un mutī-

gais Janka, kas gatavs uzliesmot ik brīdi kā sauss sērkociņš,
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ir palicis pavisam kluss, un [priecīgs bērna smaids tam ir ap

lūpām.
Pētersonu atnākusi apciemot viņa bālā sieva, un mazais

puisītis arī iečāpojis tai līdz. Viņam ar tēva šalli notīts viss

augums, ko māte tagad attinusi vaļā, un zēns izvēlies no tās

kā cālis no olas čaumalas, metas gavilēdams tēvam klāt, lū-

kodams ķerties tam ap kaklu abām rociņām.
Tēvs klusi smaida, māte slauka acis, tad saņemas un

iekož zobos mutautiņu, lai apturētu raudas, bet zēns praoat

plucinādams Pētersona ausi:

~Tēt, kāpēc tu tik bāls?"

— „Biju karā, puisīt," — atbild Pētersons, aptverdama
mazo ar roku un skatīdamies dēlā maigām acīm, un liekas

glāsta to nevien skatiem, bet arī ar milzīgo melno ūsu kustī-

bām, — tās staigā un raustās, sekodamas sejas muskuļiem, lai

palīdzētu slēpt no piederīgo un no svešu acīm, cik saviļņots
un aizgrābts ir šai atkalredzēšanās brīdī drūmais nodalnieks.

— Sēju neviens nav nācis apraudzīt. Viņš gul, a/tlaidies

spilvenā, bet debezilās acis, kas tam stīvi veras logā, ir kļu-

vušas vēl zilākas un pavisam miklas, un es manu, viņš domā

par savu dēlu, kas tagad mīt ar vecmāmiņu tālā Latgales ma-

lā, un nevar nākt, tāpat kā Pētersona puisītis, tēvu apciemot
un tam vaicāt, kāpēc viņš kļuvis bāls. —

Uz Vedēja gultas malas atsēdies līks vecītis, sirmu gal-
vu un ūdeņainām, asaru pilnām acīm. Vedējs viņu dēvē

par

vectēvu, bet liekas, tam ir mazliet kauns par šo ciemiņu, kam

salāpītas bikses, vecs kamzolis un kājās vīzes. Kauns neļauj

Vedējam pilnīgi izjust satikšanās priekus, liek būt pavēsam
un vārdos skopam, un apvaldīt savu parasto pļāpāšanas alku.

Un tomēr sarkanmatainā strēlnieka kustīgā sejā brīžiem at-

spoguļojas nievu neslēpts maigums, un laidis apkārt slēpu

skatu, Vedējs izbāž no segas malas apakšas pirkstu galus un

viegli noglāsta salāpīto vectēva ceļgalu. —

Mani neviens nav nācis apraudzīt. Tēvs frontē, brālis

tālā Terbatā, un māte —

Ak, māte, māte un atceroties viņas sēri laipno

Beju, es sirdīgi sviežos uz labājiem sāniem, jo tai pusē gul

Arkliņš, kas atkal kritis nesamaņā, un tā tad nevar redzēt,

ka man kļuvis mikls acu skats.

Ir gaiša novembra diena, un mums atkal ciemiņu laiks.

Pie Pētersona gultas atkal sēd bālā sieva, mazais puisītis spē-
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lējās ar tēva ūsām. un Dunduru atnākusi apciemot viņa līga-

va, kautra un bāla meitene ar sapņainām acīm. —

Arkliņa vairs nava. Viņa gultā tagad gul Rīgas bataljo-
na izlūks Cintiņš, kam šturmējot Ķemerus, lode sašķaidījusi
labās rokas plaukstu. Pie pelēkā slimnieku mēteļa redzam»

Jura krusts. To piesprauda viņa komandieris, apmeklēdams

savus ievainotos strēlniekus, un gulēdams savās cisās Cintiņš

atkal un atkal atceras savu pulkvedi, kam barga, kauju vējos
noārdēta seja, nikni melnas ūsas, bet laipns acu skats. —

Paskala čalošana aiz durvīm, meitenīgi vieglu kājiņu du-

noņa uz palātas grīdas, un mani piepeši apstāj Vecrīgas jumt-
istabiņas meitenes. Abas tumšmates vēl pirmajā mirklī ir

nopietnas un klusas, bet tad vairs nevar nociesties, sāk vidži-

nāt kā bezdelīgas, un izskatā visas trīs tās tiešām kļūst līdzī-

gas šiem mundrajiem putniņiem, kad nolaižas uz gultas ma-

lām, visas tērpušās melnos svārciņos un melnās jakās, kuru

atloku starpā vīd blūzīšu baltums.

Ola labsirdīgi smaida, Ella jau paspējusi saskatīties ar

Cintiņu un spurdz, valdīdama zvārgulainus smieklus, bet Lo-

la, mana drauga Vilna līgava, ir nopietna un lēna, un vēl

spilgtāks ir kļuvis viņas lepnās mutes sarkanums.

Ella nespēj vairs valdīt smieklus, ieraudzījusi uz mana

galdiņa rakstāmo dēlīti un irbuli. Viņa sāk tos cilāt un

smejas:

„
Vilnis atrakstīja Lolai, jūs guļot slimnīcā, smagi ievai-

nots, bet izrādās, ka jums te jāmācās rakstīt, jo karojot pie-
mirsies. Kas to gan būtu domājis!"

Smaidu arī es, bet Ola sāk māsu rāt:

„Fui, kaunies, kā nu tā var uzvesties! Smieties slimnīcā

ir tikpat neanštendīgi kā smieties baznīcā. Ko gan Vanaga

kungs tagad par mums domās?"

Ola noskaitusies no tiesas. Pat asaras tai saskrējušas
acīs, pietvīkusi apaļie vaigi, un spītīgi savelkoties lūpām, vi-

ņos izgaisušas mazās bedrītes.

Vēl mirklis, un viņa sāks raudāt.

Es paņemu viņas mīksto rociņu savējā, im sajuzdama
manu pirkstu skārienu, resnā meitene atkal sāk smaidīt, uz-

mezdama man labsirdīgu maigu skatienu.

Viņa nav paradusi ilgi skaisties, un uz māsu tai vairs naV

īgns prāts.
Arī Lola skatiem sabārusi draiskulīgo jauno māsu. un
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tagad tai vairs nav tālu raudāšanas kārta. Ella tomēr valdas.,

koda lūpas un nedroši sāk glāstīt man plecu:

~Neņemat nu ļaunā, Vanaga kungs. Es nemaz tā nedo-

māju, kā māsām un, varbūt, arī jums izlikās.

Viņa tik nopietnu domājusi savu atvainošanos, ka no

vainas apziņas tai raustās mute un taisās svīst šaurā pierīte.
Un atkal man nākas skatieni viņu mierināt. Kad tas nelīdz,,

es izņemmu Ellai no rokām šifera dēlīti un rakstu:

„Ja jūs tūliņ nesmaidīsat, būšu dusmīgs, un mans kai-

miņš pa labi ar. Viņš lāga zēns. no otrā bataljona, un viņu
sauc Cintiņu."

Ella lasa rakstīto, un vēl ātrāk, kā satumsušas, no seji-

ņas tai izgaist skumjas. Acis sāk šķilt niķīgas uguntiņas un

ķircina tām Cintiņu, kas vienaldzīgi skatās griestos, veselo

roku palicis zem galvas. Es tomēr manu, ka viņš pētoši vēro

manas viešņas, jo prot skatīties ar līkumu no augšaß, tā sakcf

trājektorijas kārtībā. — Ne velti viņš pārnācis uz rīdzinie-

kiem no kāda artilērijas pulka.

Cintiņš pasmaida, sakārto uz krūtīm segu. lai labāk bū-

tu saskatāms ordenis, un pagriezis galvu uz manas gulta?

pusi saka:

~Vanags varēs domāt par runāšanu tikai pēc tam, kad

būs izdarīta operācija. Sanitāri saka, ka tā notikšot laikam

trešdien. Atnākat jaunnedelas sākumā, vai svētdien."

Un slēpdams lūpu kaktos smīnu, piemetina:
„Nāciet visas trīs."

Meitenēm bailīgi ieplešas acis, dzirdot vārdu: operācija
Viņas saraujas, saspiežas ciešāki kopā, atkal palikdamas klu-

sas, un resnajai Olai no jauna kļūst valgi acu kaktiņi. Ella

aizmirsusi smieties un aizmirst pat atbildēt uz izaicinošo

Vedēja skatienu.

Lola palikusi vēl bālāka, un plati ieplestās acis, apkārt-
ni neredzot, veras sienā, kā censdamās saskatīt lietas, kas no-

risinās lielā tālumā. Tad viņai sāk klabēt zobi, un tā vēl cie-

šāk ieraujas savā melnajā jaciņā, ar žodu un rokām aizseg-
dama viņas izgriezumu, kurā bija saskatāms blūzītes baltums

un kakla apaļums.
Un tomēr palātā nemaz nav auksti, un dienām un nak-

tīm te valda tas pats siltais, slimnīcas aramām un smakām

piesūcies gaiss.

„Mums jāiet," Lola klusi saka, vēl arvien skatīdamās ci-
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tiem neskatāmā tālumā. Tad viņa pieceļas, pārējās māsus

dara to pašu, un viešņas sāk no manis atvadīties.

Ella, sniedzot roku, viegli pasmaida, im tad, iecirtuši gal-

viņu, sniedz roku arī Cintiņam, kurš galanti to cel pie lū-

pām. Lola noglāsta man matus, apvaldīdama klusu nopūtu
— es zinu, viņa atkal domā par Vilni, — *bet pienākot Olas

kārtai, resnajai meitenei sāk drebēt ķiršsārtās lūpas.
Ātri noliekusies pār mani, tā noskūpsta man muti,

meitenes karstā elpa apsvilina vaigus, blāzmains skatu mir-

dzums salīst man acīs, bet sejā iesitas lēta parfima aromāt>.

Tad viņas aiziet, pie durvīm vēl apstādamās, lai (paskatī-
tos atpakaļ. Visas trīs smaida, un Ola ar Ellu met skūpstu
sveicienus.

„Viens bija adresēts Vanagam, otrs Cintiņam," Vedējs
skaudīgi nosaka, nometis segu un apsēsdamies uz gultas
malas.

„Ne jau tev, deguna urbēj," izlūks nicīgi atcērt un Ve-

dēja pirksts, kas instinktīvi cēlies uz deguna pusi. satrau-

cēts raujas atpakaļ.
„Nav arī vajadzīgs," Vedējs aizvainots norūc, rāpdamies

atpakaļ savās cisās. Bet ilgi tam nav īgns prāts. Viņš sāk

sapņaini skatīties griestos, tad uz durvīm, kurās pazudušas
meitenes un citi mūsu palātas viesi, un atkal ņemdamies ap

savu degunu, teic, tieši negriezdamies ne pie viena:

~Feini skuķi!"

Cintiņš, kas arī visu laiku vērojis palātas durvis, kā

censdamies paturēt atmiņā aizgājušo meiteņu sejas, pamet

kreiso aci man pāri uz Vedēja pusi. un šoreiz viņa acī nav

redzamas nicīgas nievas, bet mēma piekrišana.
Aiz Pētersona saslienas notīta galva, ņirdzīgi ļauni iegai-

lās neaiztītā acs, un nejauki sanošā balss saka:

„Vedēj, saņemies un lūko tikt ātrāk
par šiem abiem uz

kājām. Ja nebūsi Jānis, izgriezīsi kaut kuram pogas, jo sar-

kanmatainiem zēniem jau vienmēr ir bijusi un būs pie mei-

čām piekrišana."

«Neklausi vis," no pretējās gultu rindas atsaujās Jankas
balss. „Kraujiņš tevi apskauž tava deguna dēl, ko urbin'

dams esi pataisījis vēl lielāku. Viņš patiesībā vēlās, kaut tu.

apceldams citu skuķus, pats paliktu bez deguna."
Dundurs, kas gul Jankam blakus sāk smieties, bet tūliņ

ievaidas, abām rokām satver sānus un paliek nikns:
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„Beidzat gurķoties," viņš smagi dvašodams saka- „Un

nebolat acis uz citu meitenēm. Kā celšos augšā, izdauzīšu

acis un zobus."

Vedējs ar Kraujiņu apklust, jo pat līdz slimnīcai atnā-

kusi Dundura kaušļa slava. Un tāpēc arī neviens pats ne

vārdos, ne domās nav iedrošinājies pieskārties viņa līgavai,

jo palāta zin, ka Dundurs pratis atnest savu somu nazi slim-

nīcā līdz un glabā to zem gultas maisa.

Abi ārsti iet savu parasto gājumu, un vecajam ķirurga*n,

apstājoties pie strēlnieku gultām, vēl vairāk liekas sagu-

ruši pleci, un skumjas tam slēpj nevien acis, bet visa seja,

pat ūsu pelēkums.

Klusā, aizlauztā balsī viņš rīko māsas un savu jaunāko

kollēgu, kam sarkanas lūpas un nemierīgas acis. Un slimnie-

ku pārvedamie ratiņi, kuru ritenisiem apkārt kaučuka riepas,
nedzirdami klusi aizved vienu pēc otra uz pārsiešanas istabu.

„Šodien iet karsti," pusbalsī saka Cintiņš, atgriezies at-

pakaļ palātā.

Viņš ir no tiem nedaudziem, kas iet uz pārsiešanu paši
savām kājām. Un par spīti bravūrai, kuras pa paradumam
pilna jaunā izlūka balss, uz Cintiņa pieres saskatāmas svie-

dru lāses, un no rokas, kuru tas cilā divkārt vārīgāk- nāk jo-
dofonna smaka.

Ārstu gājiens apstājas pie manas gultas, un saņemdams
manu roku, vecais ķirurgs ieskatās cieši acīs. Saguris bez

gala, vēss un reizē laipns un sērīgs ir šis skatiens, un man ie-

nāk prātā, ka tā laikam skatās visi, ap kuriem svešu sāpju

smagums uzcēlis neredzamu rol>ežvalni. viņa ielenktos šķir-
dams no pārējās pasaules. —

Mēcbaniski kustās vecākā ārsta rokas, šaudīgi straujš un

nervozs jaunais un atkal viņi sāk izmest pa vārdam man ne-

saprotamā valodā. Tad vecākais saliek kopā rokas ar para-
sto žestu, turēdams vienu otrā, skalās man garām sienā, pm-
salīcis un pussimts, un gurdi saka:

„Uz operācijas istabu."

Nedzirdami klusi piebrauc slimnieku ratiņi, un atvadī-

damies es laižu vēl reiz skatu pār draugu un paziņu sejām.
Sēja apsēdies savā gultā, lai redzētu mani aizvedam.

Viņš cenšas labsirdīgi smaidīt, bet acīs tam sa gūlušas rūpes,
un mākslots šoreiz iznāk viņa smaids.

Pētersons pacēlies uz elkoņa un nikni kustina sava» mii-
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aāgās ūsas, vērodams mani ar smagu, stingru un reizē droši-

nošu skatienu.

Operāciju zāles sienas dveš baltu vēsumu un baltāks iz-

liekas šeit arī kopēju un māsu tērpu baltums, gaiss gaišs un

reizē dzidri rēns.

Mani pacel un nogulda uz galda stiegrainas un stipras
rokas. Jaunais ārsts, kuram nemierīgas tumšas acis satver

man dilbu, pulsu vērodams, bet vecais ķirurgs atlocījis ķite-
ļa piedurknes, sāk nesteigdamies mazgāt rokas, gurdām acīm

skatīdamies projām logā, un arī šeit no viņa sejas vaibstiem

nezūd grumbu pelēkums.
Tad man uz sejas uzgūlušies balta drāna, — es neredzu

nekā, tik jūtu saldi smacējošu miklumu, kas plūst bez stājas,

žņaudz man cieti elpu, reibina un it kā šūpo reizē, un gri-
bēdams vērst seju sānis, es jūtu, ka man neklausa vairs kakla

muskuli.

Neklausa arī rokas, kuras velti tagad tura stingru plauk-
stu skāvās, un arvien vairāk iesāk mani šūpot neatmaņas

vilnis.

Viss liekas aizpeld projām, sirds šķiet stājas, tumsa sagā-
žas pār mani, vēl šūpodama kaut kur projām, un tad es nekā

nesajūtu vairs. —

Es atjēdzos no savas nesamaņas mūsu palātā, — galva
man rūc un dun, šķiet šalcam ausīs smagi vilni, un ša-

lc ņupis pie gultas kūko jaunais sanitārs. Viņš satrūcies cel

galvu, — laikam es esmu iestenējies, — un vēro mani patru-

ļām un miega pilnām acīm.

Es atceros vecā ārsta skumjo, saguruŠo seju, bet jaunais
sanitārs rūc:

„Feldšers teica, šis pirmo reiz mūžā redzējis tādu operā
cijuv Atgriezuši vaļā virslūpu līdz ar degunu, atvāzuši kā

tabakdozes vāku, un tikai tad varējuši tikt tavai lodei klāt."

Beidzis kasīties un rūkt, sanitārs nožāvājās un aiziet, at-

stādams dzeramtrauciņu uz mana galdiņa, un es palieku
viens palātas zaļganajā krēslā, kas pilna krākšanas, murgainu
vaidu un tumšu ēnu. Un aiz loga glūn melna nakts, un vējš
vaimanādams sitas ap sienām, dārdina jumtu un liek dārza

kokiem sisties logos, — liekas, ka tur klauvē un brīdinoši

bango pirkstiem neredzamas milzu rokas. —

Man grūti pakustināt savas rokas, visu pārņēmis savāds

nespēks, un galva loti sāp. Es gribētu atkal iemigt, lai ne-
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justu šīs sāpes, kas reizē dedzina un plēš, bet miegs vairās

no maniem plakstiņiem, vilina un nenāk, kā arī es necenšos

to pie sevis saukt.

— Tikai uz rīta pusi, kad tuvojoties saules lēktam ir gai-
šāka kļuvusi palātas krēslība, un tumsas melnuma vietā aiz

slimnīcas logiem jau sācis blāvot maigi rožainais ausmas pe-

lēkums, es beidzot sāku grimt miega neatmaņā, kas apņem
mani bez murgiem un sapņiem, un atveru no jauna vaļā acis

tikai tanī stundā, kad ārsti apstaigā ievainoto gultas, un ne-

tāl no manējās pavīdējis vecā ķirurga skumji laipnais vaigs.
Tagad viņš pienācis pie manas gultas, vēro temperatūras

tabulu un tad ļauj slīdēt pāri segai un manai sejai gurdam
skatam, kurš kavēdamies apstājas pie loga, — aiz tā bālo

ziemas diena, un redzams viņas vēso debesu (pelēkums.
visiem citiem māsām un ārstiem — mums

vienmēr rodas kāda piezīme, komiska vai nievājoša, un daž-

reiz tās mēdz būt dzēlīgi asas.

Parasti viņas sprūk vaļā, tiklīdz aiz vainīga muguras
aizvērušās mūsu palātas durvis.

Izejot pa tām lielajām ķirurgam, uz brītiņu vienmēr ie-

stājas klusums, un pašiem pārgalvīgākajiem trakuļiem, kas

neatzīst nekādas autoritātes, ir rāmas un godbijīgas sejas.

Visi jūt pret viņu savādu respektu, ko sastāda vairāki

salikteņi.
— Visiem ir bērnišķīga, bet taisni tāpēc nesatricināma

ticība, ka vecais ārsts redz visu, ka nekas nepaliek apslēpts

viņa acīm. ka tā sērīgais skatiens spēj bez visas staru pa-

līdzības saskatīt, kur palikusi iešautā lode un kā iestrēguši
granātas šķembele. — Šī ticība neatstāj arī mirējus, un viņi
mirst pārliecināti, ka būtu glābti, ja būtu glābjami. Viņa
slava ir tik liela, ka ievainotie visiem viltus līdzekļiem cenšas

tikt šurpu, lielā ķirurga ziņā, cerēdami, ka tas darīs atkal ve-

selus viņu dragātos locekļus, vai vismaz uzturēs pie dzīvības.

Un no mutes mutē iet viņa vārdi, ko tas teicis kādam strēl-

niekam ar sašķaidītu, no citiem ārstiem jau nogriešanai t*o-

tiesātu kāju:

~Nogriest mums vienmēr pietiks laika. Papriekš lūko-

sim, vai nevar tāpat dziedināt."

„Gausi velkas ziemas dienas. Pa logiem nāk iekšā vē-

sais sniega atmirdzums un viņa zaiga, atsisdamās pret baltā-
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jāin palātas sienām, rada vēsumu sajūtu, kaut sanitāri ik

dienas kurina krāsnis.

Ārpus ciemiņu laika ierodas ciemiņš no frontes. Tas

Vilnis, kura mirdzošās acis un bravurīgā balss modina visos

alku ātrāk ktūt veseliem un stipriem, lai varētu tikt reiz ārā

un sajust, kā sitas sejā ziemas vēju auri, un kā gurkst zem

kājām sniegs.

Viņam līdz atnākušas nevien spirgtās ziemas dvašas, bet

arī frontes spirgtums, un klausoties Viļņa nostāstos paT izlū-

ku dēkām un cīņām, par nakts gājieniem sniega mēteļos, par

zagšanos klāt vācu izlūkiem un sargposteņiem, par sadur-

smēm un saskriešanās mirkļiem, kuros viss karājas mata galā,

un dzīvība nav graša vērts, mēs atkal jūtam, ka mūs sāk

ieviļņot lielā bazarda spēle, ko frontē spēlē dzīvība ar nāvi,

un sākam atcerēties kaut ko tādu, kas guļot slimnīcā bija šā-

vis piemirsties.
Mēs sākam atcerēties, ka esam karavīri, dzīvības un nā-

ves spēlmaņi, un ka pasaulē nav aizraujošākas, lieliskākas

spēles kā šī, visu spēļu ķēniņiene.
~Tavs vecais," Vilnis smaidīdams stāsta, „palicis jau-

nāks par jaunajiem un vienmēr iet izlūkiem līdz. Agrāk ne-

varēja Konrādu lāga ieredzēt, saukāja par sliņķi un palaid-
nieku, bet tagad slavina kā pašu labāko kareivi, ko visi citi,

lai ņemot par priekšzīmi. Tas no viņas reizes, kad Konrāds

parādījis aiz Pavasariem savu māku strādāt ar tuteni."

Es klausos Vilna stāstā, atcerēdamies tēva seju, un atmi-

ņā sāk veidoties bakurētainais dundadznieks, kam zvejnieku

kautiņā ar airi nocirsta labā auss, bet kreiso ieplosīja lode,

mums iebrūkot vācu ieņemtās mājās.

„Bet Konrāds jau sliktākais šāvējs visā rotā," es ieminos,

atcerēdamies mūsu ķēdes uzbrukuma sākumu, ~un tēvs ne-

uzskata par cienīgiem nēsāt bises tos strēlniekus, kas no pie-
cām lodēm divas aizšauj garām. Konrādam apmācībās ne-

ķēra neviena mērķi."
Vilnis smejas.
„Tāds pats zila gaisa strēlnieks viņš palicis, bet toties

prot nazi mest, un viņam tādi pirksti, ka salauzīs sprandu
vērsim, kur nu vēl kādam nagos nokļuvušam fricītim. Tavs

tēvs atkal šauj par diviem, un tā no viņiem tagad iznācis

dikti pasīgs brūtes pāris, kā puikas smejas: visur redzot

ejam kopā; ko viens neveicot ar nazi un pirkstiem, to otrs
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izdarot ar šauteni. No viņu nagiem netiekot dzīvs ārā nevien»

un Spandegs, kas ir jau labs zaldāts, bet tic visādiem moš-

ķiem, reiz teica, — vecais feldfēbelis būšot sabiedrojies ari ar

kādu trešo: neviena lode neejat garām, un tā lieta nevarot

būt gluži tīra."

„Kas tad tas trešais tāds varētu būt?" Es brīnos, sauk-

dams atmiņā mūsu rotas strēlnieku sejas.
Vilnis viltīgi piemiedz acis, bet lūpas, kaut sakniebtas,

lai savaldītu smieklus, raustās un dreb.

„Nu, kas tad cits, kā nelabais," viņš iesprauslojas un

tad sāk smieties, — viņa smiekliem sudrabota skaņa, un tie

skan kā līksms braucēja zvārgulītis.

„Ak, tādas tās lietas," arī man sāk lūpas viebties smai-

dā, bet pēc operācijas man palikusi mazliet šķība mute, un

smīns iznāk savāds, raudulīgi greizs.

„Nu jā," Vilnis smejas, vairāk pēc smīna nekā manas

šļupstēšanas saprazdams, ko gribu teikt. — „Vai tad tu nezi-

ni? Spandegs tic tādām lietām vairāk nekā bībelei, un

pirms braukšanas uz fronti bija aizšlūcis turpat Mīlgrāvī pie
kādas bēgļu raganas. Tā atklīduši no Engures puses, un

klientu viņai vai biezs, sevišķi siržu lietās. Pateikusi, ka

Spandegs pamākšot dzīvs mājās, un tāpēc ari viņam ne no kā

nav bail. Pēc virsleitnanta, tava vecā un Konrāda, viņš ir

pats bezbailīgākais mūsu rotas karavīrs."

Vilnis brītiņu padomā un tad saka, palicis pavisam no-

pietns:
„Jā gan, Artūr, tā vien izskatās, ka tavs vecais tīšu prātu

lien nāvē, pats savu galu meklēdams, un trakais dundadz-

nieks kā zobens tam visur pie sāniem līdz. Diezin kā tas

beigsies. Tev vajadzētu aizrakstīt, vai. Pats zini, tēvs tagad

palicis tur gluži viens, un vientuļiem ļaudīm lien galvā tādas

savādākas domas."

Vilnis pēkšņi apraujas, un apjucis grūž roku blūzes ka-

batā.

„Biju pavisam piemirsis," viņš taisnojas. „labi, ka sā-

kām runāt par rakstīšanu," un sniedz man saburzītu vēstuli,

~Tā no tava vecā," mans draugs saka, un piecēlies iet

aprunāties ar Pētersonu. lai es pa to laiku varētu vienatnē iz-

lasīt tēva rakstījumu.
Es uzplēšu kuvēru un sāku lasīt ar vecu, bet stingru ro-
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ku rakstītās rindas, kuru stūrainie burti tik taisni rindotu

ka atgādina vadu kolonnu parādes gājienā.

«Mīļais dēls," tēvs raksta, «sūtu tev dandz labu dienu,

priecājos, ka lode jau izņemta, un ceru tevi drīz atkal redzēt

mūsu rotā. Nekā jauna man nav ko rakstīt, tikai Konrāds

viņnakt nožņaudza atkal vienu, pielīdis vācu posteņiem, un

man Dievs palīdzēja nošaut divus negantniekus, kas kopa -r

agrāk šautiem ir trīspadsmit, ieskaitot arī to apakšvirsnieku,
ko izdevās nodurt aiz Pavasaru muižas. Konrāds ir krietns

zaldāts, kaut arī vēl nav iemācījies mērķī šaut, un man brī-

žiem uznāk piktums pašam uz sevi. jo Mīlgrāvī tiku licis

šim puisim bieži stāvēt zem mieta.

Man neiet slikti, mīļais dēls, tikai drēgns te ir bez gala,
un dienām un naktīm klīņājot pa muklājiem, kuros gadās

iestigt līdz ceļiem un vēl dziļāk, atkal sākusi mocīt vecā kau-

lu vaina. Barā ar jaunajiem vēl valdos, kaut nejauki sāp

kājas un pavisam stīva metas mugura, bet noliekoties cisās,

smeldz visas malas. Paslepus no felšera dabūju šādas tādas

smēres, ar kurām gan rīvējos, gan daros, bet nepalīdz. — Kad

sāpes taisās pievārēt, es sāku domāt par tevi, par Edgaru un

par mūsu mājām, vai tad tā kaulu vaina tā kā piemirstas.
Vienu laiku biju pavisam nokreņķējies, atcerēdamies, ka

piemirsu Jurītim piekodināt, lai to vietu, kur dārzā aiz klēts

aprakām tīnes aT sēklas labību, labi nolīdzina un lūko ap-

segt ar virszemi, to ņemdams no citas dārza malas. Citādi tie

vācieši sāks meklēt un atradīs, un tad mēs, pavasarī pārnāk-
dami mājās būsim pavisam bez sēklas. Un Jurītis, sev laiku

kavēdams, varēja pa ziemu ar veco melnīti plēst labības šķū-
nī skaidas, un turpat viņas žāvēt, jo laidaram jumts palicis

caurs un gluži vecs, un to vajadzēs likt jaunu, tiklīdz būsim

mājās."
Acis man metas miklas, un pacēlis galvu, es sāku vērties

logā, aiz kura auro sniegputenis.
Nabaga tēvs! Ne cilvēku medības, nedz kaulu sāpes tam

nespēj likt aizmirst mājas, un pieslējis pie purva priedes šau-

teni, lai mazliet pūtinātu veco muguru un kājas, tas tūlņ sāk

noņemties ar domām par jumtu lāpīšanu un vai pavasari
pietiks ko sēt.

Mums izbraucot no mājām, tēvs svēti ticēja, ka rudenī

varēsim braukt atpakaļ. Varbūt, pat agrāk* Tagad viņš tic

pavasarim un gaida lapu plaukšanu. Tikai «ī ticība tam pa-
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līdz turēties vēl kājās un izlūku gājienos iet blakus jau-

najiem.
Ir labi, ka Cintiņš aizgriezies uz otru pusi, lai dzirdētu

kā Vilnis ar Pētersonu triec par dundadznieka varoņdarbiem.
— Tā es varu paslepen izslaucīt acis, un atkal ceļu pie sejas

papīrlapu, ko aprakstījusi tēva rokas vadītā spalva.
~Un tad vēl, mīļais dēls, varu tev paziņot, ka Edgars at-

brauks tevi apciemot, jo man pašam neceļas kājas iet pie rot-

nieka un lūgt atlauju braucienam uz Rīgu. Jaunie sāktu

rūkt. ciestu disciplīna, un tāpēc man jāpaliek tepat. Toties

Edgaram jau vairāk tās vaļas, es tam aizrakstīju un viņš at-

sūtīja tēlegrammu, ka braukšot tūlīt.

Paliec labi drīz vesels un brauc atpakaļ.
Tēvs.*'

Frontē, tanī 16-tā novembrī, 1915. g.

Paraksts ir izplūdis un tintei te laikam piejucis klāt cits

slapjums. Varbūt, kūstoša sniega pūka un varbūt rakstītā-

jam nemanot nokritusi asara, ko ieraugot tas būs sirdīgi iz-

šņaucis degunu un noslaucījis baltās ūsas ar sarepējušo zem-

nieka plaukstu.
g,

Es steidzos noglabāt tēva vēstuli zem spilvena, jo Vilnis

jau nāk uz manu pusi, pieturēdams aiz pleciem Pētersonu,

kas šodien pirmo reizi lūkojis piecelties, un uz padusēs iepie-
stiem kruķiem lec Vilnim līdz.

«Atnācu tevi apciemot," Pētersons smaida, kustinādams

milzīgās ūsas, ka« tagad izskatās vēl melnākas, jo vaigi tam

kļuvuši dzeltēnbāli. Viņa neveikli nolaižas uz gultas malas,

smagi elpodams, jo ar staigāšanu, trīs nedēļas nogulējušam,
iet pagrūti, un liekas arī kājas brūce, kas vēl nav galīgi aiz-

dzijusi, sūrst un sāp.
«Artūr, zini ko jaunu?" Pētersons prasu, atvicis elpu.
„Nu?"

«Vecais ārsts labprāt atvilktu šurp visus mūsu strēlnie-

kus, kas gul citos hospitāļos. Neturot uz krievu ārstiem labu

prātu. Feldšeris dzirdējis reiz sirdāmies: krievi zinot tikai

vienu padomu: griezt nost rokas un kājas, jo esot par slin-

kiem, lai lūkotu tās salāpīt. Telpu trūkums viņam gan ne-

atļauj uzņemt pie sevis visus ievainotos mūsu puikas, bet to-

ties arī neviena gulta tam nestāv dīkā. No palātas otrā gala
vakar aizgāja atpakaļ uz savu bataljonu kāds rīdzinieks, un

taini, kas nāks viņa vietā?" Pētersons jautā smiedamies.
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„Kā lai es to zinu.
4'

«Tava posma vecākais," Pētersons nosaka. Būsi kopā ar

savu tiešo priekšniecību."
es iesaucos, pieceldamies uz elkoņa, un

skatos abiem draugiem sejās, kuras vīpßno un smej.

«Tas pats, kā tad citādi," Pētersons nokustina ūsas, un

man ir piemirsušās tēva vēstules iedvestās sēras, un atkal top

līksmāks prāts.

~Tas nu gan ir jauki," es priecājos, «Miķelsons ir velna

puika, un mute tam. jādomā, vēl arvien tik pat liela kā

agrāk."
«Droši vien," Vilnis smejas, griezdams galvu uz kājgaļa

pusi, jo patlaban mums nāk klāt Sēja, kas, nesagaidījis pie
sevis frontes viesi, pats nāk to apciemot. Viņš sniedz Vilnim

savu plato saimnieka roku, un sejā tam iegūlis labsirdīgs
smaids, kas neizgaist arī pēc tam, kad Vilnis tam bramanīgi
iesit ar plaukstu pa vēderu un plecu.

«Nu, saimniek, kā labi sviežas?" Vilnis vaicā, taisīda-

mies sākt Sēju āzēt, bet leišmalietim ir tik miermīlīgi zilas

acis, ka pašpuikam pamazām izzūd no sejas nicīgais smīns.

«Nekas nekait, var iztikt," Sēja rāmi atsaka. «Atnācu

apvaicāties, kā iet mūsu bataljonam. Vai esat tikuši jau pāri
Zemgales robežai?"

«Turpat pie robežas jau esam,
bet līdz pavasarim laikam

nebūs nekas liels," Vilnis teic. palikdams nopietns. «Ir krie-

vi, ir vāci rīkojas uz ziemas gulu un taisa purvos apcietināju-
mus. Mēs ejam izlūkot Babītes ezera otrās puses brikšņu**,
rīdzinieki dara to pašu aiz Ķemeriem, bet lielākas plūkšanās

pēc Slokas kaujām vairs nav bijis un laikam nebūs arī, līdz

nokusīs sniegs."

Sējam atkal apmācas seja, no kuras vaigiem, visam ie-

vainojumam par spīti, nav izgaisis labsirdīgais apaļums. Viņš
nokar galvu, palikdams pavisam kluss, un Pētersons drošinā-

dams saka:

«Pēter. saņemies. Pavasarī visi latvju puikas nāks

mums talkā, un tu tiksi savās mājās atpakaļ. To ziemas lai-

ku jau vari paciesties, — neiesi tak sniegu art vai ledu sēt-

Goda vārds, jau pirms sējas laika beigām mūsu zemē vairs

nebūs neviena vācieša, miroņi vien," — nodalnieks uzliek sa-

vu smago roku Sējam uz pleca, to sapurinādams, un leižma-

lietim atkal atplaukst acis.
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~Lai Dieve dod, Pēterson," — lai Dievs dod," — viņS

priecīgi novelk, bet Pētersons, aizmirsis vēl sāpošo kaļu, ir

kļuvis pilns jaunekļa spara un lepni teic:

«Pavasarī zemei jābūt tīrai, vēlākais līdz Jāņiem, lai tā*

lāk skan līgošana. Nelīdzēs fričiem ne baroni, ne superden-

la, —- kā spali tie pazudīs no Kurzemes.*4

Janka pieceļas gultā sēdus un skatās uz mums liesmai-

nām acīm. Dundura bālā seja kļuvusi sārtāka, un liekas, uz

tā vaigiem blāzmo iekšējas uguns atspīdums. Pētersons nik-

ni skatās logā, un viņam saspurojušas ūsas, bet Cintiņš, pali-
cis veselo roku zem galvas, rīmā par Zemgali, un viņa balsij
šoreiz maiga skaņa:

„Tas ir tik savādi. Sējam pieder lielas mājas, Artūrs ir

saimniekdēls, un man nav nekā. Un tomēr, sirds uzreiz pa-

liek viegla atceroties Lielupes pļavas, vai sākot domāt, cik

skaists ir ziedošu rudzu lauks. Tu stāvi viņa malā, labi zinā-

dams, ka vasaras beigās te līs sūri sviedri, bet graudus sa-

bērs saimnieka klētī, jo tev pašam nav ne pēda zemes. Un

lai arī tā, — tu vari stundu stāvēt pie lauka, klausies kā san

vēl iezilganās vārpas, un skaties, kā pāri vārpu galiem staigā
ziedu migla. 44

«Nesāc nu dzejot,' 4 Vilnis saka, bet Cintiņš neliekas vi-

ņu dzirdot.

«Es tiku par tādām lietām runājis ar citiem kalpu ļau-

dīm, ko karš atpūtis pāri Daugavai. Visi kā viens runā un

saka to pašu: tiklīdz fronte būs vaļā, iesim dziedādami at-

pakaļ uz Zemgali. Lai arī tur smaga zeme un tik resni labī-

bas stiebri, ka pļaujot iemetas rokās tulznas jau pirmajā cē-

Menā, tā tomēr ir mūsu dzimtene, un Vidzemē mums pašā va-

saras vidū gaiss liekas rēns un vēss."

«Puikas runā par zemes dalīšanu pēc kara beigām, bet

man liekas, nieki vien būs," Pētersons domīgi ieminas, skatī-

damies savās lielajās plaukstās, kas arkla balsta vietā desmit

gadus vadījušas fabrikas mašīnu kloķus.

~Nesaki vis,
44

atsaucas Janka, viss atkal aizsvildamies kā

sveķaina skaida: „ja nedos ar labu, ņemsim paši. Vai kun-

giem zemes trūkst, vai saimniekdēliem vien lai tēvzeme?44

«Ko tu, puika, par zemi runā," Pētersons sāk rāties,

«diezin vai proti atšķirt arklu no centrifūgas? Atradies ze-

mes gribētājs."
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«Protu gan,*' Janka jūtat» apvainota, «viņvaaar gāju Lat-

galē ganos, un māku art, ecēt un zirgu jūgt."

«Pļaut nē?" Pētersons strupi noprasa.
«Nē," Janka kaunīgi nodur galvu.

«Tad jau tev zemi nemaz nedos," Vilnis saka, sataisījis

nopietnu seju.

«Tev arī nē," Janka atcērt, palikdams pavisam nikns.

«Nav arī vajadzīgs," Vilnis atmet ar roku, un izvilcis no

kabatas papirosu kārbu, sāk nrūs pacienāt.

Cintiņš smēķē, skatīdamies griestos un sapņaini smaida.

«Puikas, kaut jūs, pilsētnieki, zinātu, cik jaukai vajaga
būt aršanai paša tīrumā. — let pakal paša arklam, paša zir-

dziņam, sēt un gaidīt, kad nobriedīs paša rudzi."

«Nepriecājies bez laika," Vilnis tam iekrīt valodā. ..Vēl

vācu fronte nav pušu, nav ne ko dalīt, ne būt, un Rīgas ļau-

dis runā, ka vāci jau stājušies Kurzemē pie kroņa muižu un

saimniekmāju dalīšanas."

«Velni," Cintiņam pasprūk lāsts, un viņš ir pietrūcies

gultā sēdus. Sējam nobāluši vaigi, bet lūpas sakniebušās cie-

ti, un no acīm izgaisis rāmais debesu zilums. Tās tagad iz-

skatās pavisam tumšas un pārvērtusies arī Sējas balss.

«Lai tikai pamēģina," viņš saka caur sakostiem zobiem,

un vaigu apaļums tam zudis, — tos tagad dara cietus savilktie

žokļu muskuli.

~Lai pamēģina," kā atbalss atkārto Cintiņš. un vēl spu-
rainākas šķiet palikušas milzīgās Pētersona ūsas, atceroties

jaunības gadus, kad pats tas aris tēva māju tīrumus Skrun-

das novadā.

Ari Dundurs piecēlies gultā sēdus. Smagi dvašodams,

viņš vērš pret mums savu akmenscieto seju, kurā deg auksti

ļauna acu guns, un teic:

«Man zemes nevajaga, esmu Rīgas puika, bet fričiem

nav Kurzemē palikšana. Un tāpēc tikuši atpakaļ frontē, gā-

dājiet, lai mazāks paliek nākamo kolonistu skaits."

«Zemi jau viņi Kurzemē var dabūt," Vedējs iejaucas va-

lodā-, «bet tikai
pa septiņas pēdas, ne vairāk," viņš nobeidz,

atkal sākdams rīkoties ap savu degunu.

«Pirmo reizi no tevis dzirdu prātīgu vārdu," Pētersons

sakustina ūsas. «Varbūt no tevis iznāktu pavisam labs zal-

dāts, ja tikai nebāstu tik bieži pirkstus degunā."
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Vedējs apvainojas, grib sākt lamāties, bet Pētessons at-

met ar roku un liek kruķus padusēs.

«Pagaidi,*4 Vilnis to aptur, «neesmu vēl izstāstījis vienu

jauku numuru, kas man gadījās viņnedēļ, kopā ar veco un ar

dundadznieku ejot izlūkos. Sākot runāt paT zemes lietām,

bija piemirsies.*
4

«Šauj vaļā,44 Cintiņš mudina, pūsdams caur nāsīm dūmu.

«Vecais virsseržants palicis pavisam savāds, — Vilnis ie-

sāk, uzmezdams man pētošu skatu. «Arī agrāk bija dikti

mazrunīgs, bet tagad klusē veselām dienām, ja negadās ko-

mandēt. Nezinu, kā viņi abi ar Konrādu sazinās. Reiz ie-

vaicājos tam ķilavu ēdājam. Atteica: šie saprototies ar acīm

vien.

Tovakar bija īsts slapjdraņķis, — sniegs un lietus jūk pa

gaisu, bet purvs piesūcies kā švammis, un nav sausas vietiņas,
kur uzspert kāju, — visur dubli un ūdens.

Mūsu rota piekomandēta kādai Sibīrijas divizijai, un

krievu ģenerālis vai katru dienu prasa, lai gādājot gūstek-

ņus: griboties zināt, ar ko ir darīšana, un kas stāv iepretim.
Sola krustus, l>et liekas, domā par saviem krustiem ar.

Krusts nav slikta lieta, bet tādā suņa laikā nevienam

negribas no būdas ārā līst. — Rotnieks teic: zēni, tomēr jā-
iet. — Konrāds saslienas kā briedis, cērt roku pie cepurei un

aafca:

— Es iešu, jūsu labdzimtība. —

Labi, rotnieks smejas, — ej vien, tev garie zvejnie-
ku zābaki, vari purvu purvus brist. Bet kas būs citi? Mazā-

kais divu vēl vajaga.
Tagad slienos uz pakaļkājām arī es, bet feldfēbelis at-

rūc, blakus rotniekam stāvēdams:

Atļaujat arī man, virsleitnanta kungs. —

Rotnieks norāda, uz kuru pusi mums jāšļūc, un pieva-
karē, pakāruši plecos šautenes, laižam pa priedīšu starpu v/

lielupes pusi. Paliek drīz tumšs, redzēt nevar gandrīz ne vel-

na, bet sniegs krīt lielām lēpām, un uzsnidzis tūliņ kūst.

Drēgnums tāds, ka mums sāk klabēt zobi un klaudz visi kau-

li, bet purvā ūdens līdz ceļgaliem. Murd vien, līdz ko spēri

kāju. —

Ejam, ejam un vairs lāgā nezinām, kur friči, kur mūsē-

jie. Gudrojam saskatīt ceļu pēc zvaigznēm, — Konrāds lie-

lījās, ka viņam tas esot spička: šis protot ar kādu tur sekstan-



191

tu uz mata noteikt i platuma, i garuma grādus. Es «aku, ne

tev kāda sekstanta, ne te kāds platumgrāds, — purvs vien, bet

�irsseržants teic lai:

— Neplēšaties, zēni. lesim, kamēr uzdursimies virsū vā-

ciem. Tad uz reiz redzēsim, kurā debesu pusē palika mūsu

rota. —

Tas ir prātīgs vārds, un mēs ejam tālāk. Virsseržants pa

priekšu, es aiz viņa un aiz manis, šņākdams kā lietus pade-
besis, nāk dundadznieks. Es piebikstu šim atmuguriski ar

laidi un saku: netaisi, Konrād, tādu lērumu, friči sadzirdēs

un aizmuks. — Nekas, šis atsaka, šņākšana ir veselīga lieta,

aizdzen no galvas liekās asinis. Un ja tie friči sāks mukt,

gan es tos noķeršu: man tās garākās kājas visā rotā. —

Ejam, ejam un sāk mesties tā kā gaišāks: nakts kļuvusi

pavisam auksta, un kūst tikai tās sniega pūkas, kaß tieši no-

laižas uz ūdens. Cita nē, un purva priedītēm jau metas glu-
ži balti cekuli. Balti sāk palikt arī augstākie purva ciņi,
Ja tuvumā kāds būtu, varētu gluži labi samanīt, ka tur kaut

kaš nav kārtībā.

Uzreiz manam priekšā lielu melnumu, - izskatās gluži

pēc mājas. Apstājamies un sākam brīnīties: pēc virsleit-

nanta rādītās kartes te viscaur jābūt purvam, ar priežu ce-

riem un akacīm. Kur tad te varēja rasties mājas? Friči

vai būs uzcēluši?

Skatāmies, ka vai acis spiežas ārā no pieres, nekā ne-

var saprast. Uzreiz Konrāds iesvelpjas un saka: mīlīši, tā

tak malkas grēda! Ejam tuvāk, kā tad: kāds lauķis cirtis

purva priedainē sev ziemai malku, un karam uznākot atstājis
to Dieva un friču ziņā.

Virsseržantam vecas kājas, un brienot viņš krietni pie-

kusis. Pūš un saka: zēni. te ir sauss, atpūtīsimies. —

Pakāpjamie mazliet, lai kājas nepaliktu slapjumā, un

mugurām atspiedušies pret malku, pūšam ies un laižam ap-

kārt acis. Sniegs snieg joprojām un purvs izskatās gluži
raibs. Liekas, kāds vienkopus izbēris ogles ar krītu.

Uzreiz visi sākam klausīties: bekas, kāds brien pa pur-

vu, — ūdens vien murd. Saspicējam ausis, — nudien nāk

tuvāk, un cik no ūdens šļakstēšanas var nomanīt, vesela ko-

manda.

Virsseržanta pārbauda savu vinčestru un māj mums ar

Konrādu mesties aiz otra grēdas stūra, — šis pats palikšot te-
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ļ>aiL Lai šaujot tikai pēc viņa un labi mērķēdami, jo va-

rot iznāk labi ilga apšaudīšanās. Un ja pietrūks nnuiicijas,
tad mēs esam brennē. —

Skrienam uz otru grēdas galu, kā vecais teici». Aizklūpu
aiz malkas nobrukuma, un oelu tam pāri degungalu un šau-

teni; vēl arvienu nekā neredz, bet ūdens šlakst tepat netālu.

Nāk vesels bars, un savā starpā pļāpādami — var jau pa pus-

vārdam sadzirdēt. — Un tad jau var manīt arī ar acīm: ir

savi astoņi gabali.
— Skat nu, — čukstu Konrādam, — iegribējies kafijas,

un tagad nāk pēc malkas. Vieniem nu būs karsti, viņiem vai

mums. Labi vēl, ka esi laikus beidzis šņākt. —

Konrāds neatbild, un es metu atpakaļ vienu aci. Dun-

daznieka nav. Metu abas acis: nav un nav. lekritis kā

ūdenī.

Uzreiz seržanta pusē iet vaļā bises blīkšķis, un izšauju
arī es. Viens fricis apmet kūleni, ūdens un dubli vien pa-

jūk pa gaisu, bet citi rauj šautenes no pleca, lūkodami kur

aizklupt. Tuvumā paliels cinis, priežu celmi un zaru guba,
un drīz no fričem nav ne vēsts. Labi paslēpušies, laikam ve-

ci zaldāti, un šauj arī labi: pa malkas grēdu vien pūcē, un

lode man kā ar nazi pārgriež mantu maisa siksnu. Tā trūkst,

maiss slūk zemē un ūdenī sakrīt visas manas pekeles.
Mēs šaujam uz ciņu un celmu pusi, kur zibsnī friču šau-

teņu ugunis, un man jau palicis kairsti no šaušanas un dus-

mām uz dundadznieku: skaitās varonis, pats pulkvedis tam

piesprauda krustu, un tagad, kur esam viens pret trijiem,
diezin kur ielīdis.

Friči laikam mana, ka mūsu pusē strādā tikai divas šau-

tenes. Viņi aptur šaušanu, laikam apspriežas un četri viri

slienas kājās. Citi atkal sāk šaut, un dikti mudīgi, bet tie kas

cēlušies, skrien uz grēdas pusi.
Es sviežu bisi atkal plecā, bet virsseržants ir aizsteidzies

man priekšā, un viens fricis atsēžas pilnā stiepienā. Kuru

otram virsū, bet tai pašā mirklī virsseržants šauj atkal, un

fricis krīt ūdenī, no viņa vai manējās lodes. Drīzāk, ka viņa,

jo feldfēl>elim visas lodes ķer mērķi, — var šaut kauc pašā
pusnakts melnumā.

Divi palikušie skrējēji paliek stomīgi, un tad vienā lē-

cienā ir pie grēdas un taisās rāpties augšā. Mēs ar virscržan-

fiu vairs nevaram šiem šaut, tad būtu jāparāpjas uz priek-
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šu, bet krūmos palikušie četri vai pieci kur virsū tīri zilu

uguni.
Uzreiz es dzirdu grēdas augšā niknu ierūeienu, un nezi-

nu no kā iegaudojas gaiss. Izklausās tīri pēc granātas. Tad

kaut kas dārdēdams nokrīt uz grēdas augšas, kāds vēkš, —-

atkal iekaucas gaiss, un jūk malkas pagales, un tad augšā viss

paliek klusu.

— Laikam virsseržants, — es domāju, un tad dzirdu aiz

otra grēdas gala bises blīkšķi. — Tā tad vecais ir izdarījies
ar fričiem, aizlīdis uz savu galu atpakaļ un šauj atkal. —

Friču uguns paliek vājāka, tad apklust pavisam, un savu

šāvienu atspīdumā mēs redzam pielikušus stāvus, kas zogas

projām pa purvu. Šaujam tiem pakal, bet sniegs jūk pa gai-
su, nakts ir tumša, un friči pazūd viņas melnumā.

Viss atkal ir kluss. Sniegs snieg, saldēdams muguru un

plecus, un tad nakts vēsma man, nezinu no kurienes, uzpūš
virsū smēķa smaku.

— Tā tad fričiem vajaga būt vēl tenat tuvumā, — man

iešaujas prātā. — Varbūt, apgājuši ar līkumu mums ankārt

un tagad zogas klāt no muguras vai sāniem? Varbūt, nāk at-

pakaļ ar palīgiem, lai mūs saņemtu kā brāļus. —

Staipu kaklu, grozu galvu uz visām debesu pusēm, bet

nekā vairs nevar tai sniega un nakts jūklī saredzēt. Vējam

pūšot, sākušas šņākt priedīties, un tagad arī ūdens murdēša-

nu, fričiem ejot, nevarētu sadzirdēt.

Salsts visas malas. Aukstums lien cauri mētelim līdz

pašiem kauliem, un sevišķi salst kājas, kas slapjas jau no pa-

ša vakara. Klabinu zobus, sāku paklusām sist kopā savas

binzoles, jo jūtu, ka kāju pirksti metas gluži stīvi, un tad

kāds man piepeši sagrābj aiz zābaka.

— Va velns, — es ieblaujos, kā zibens cirsdamies apkārt
un raudams ārā duncīti: sak, nupat friči pielīduši klāt un

grib ņemt ciet. Dzīvs gan tiem rokā nedošos.

Tikko gribu durt, — skatos, un roka ar visu fiskaru man

nolaižas gar sāniem: pie mana grēdas gala pienācis virsser-

žants.

— Ko tu kliedz, kā dulns, — viņš pusbalsī rājas. — Var-

būt, patlaban te tuvumā ložņā kāda jauna friču patruļa. —

— Lūdzu piedošanu, man tāpat nobīlī paspruka, — es

taisnojos.
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-— Nekas, nekas, — virsseržants paliek laipnāks, — bet

kur tad Konrāds? —

— Nezinu, — es atsaku. — Man skrienot šurpu, pazuda
kā žīds pa Miķeli cm. —

— Būs friči sašāvuši, — vecais sāk trūkties: — pirmīt te-

pat viens vaidēja. —

— Nudien, būs beigts. Tādu skādi! Pats dūšīgākais

puika visā rotā, — virsseržants gaužas.
— Žēl gan puikas, — es saku, gribēdams veco mierināt.

Lielībnieks jau gan bija un padumjš ar, bet tomēr dūšīgs

puika. —

— Ka nedabū pa kaklu, — no malkas grēdas augšas at-

skan nikna balss, un viens sāk laisties lejā, grabinādams pa-

gales.
— Konrād, ko tad tu? — virsseržants pārsteigts prasa,

un dundadznieks, norāpies lejā, izņem smēķi no mutes un

saslienas taisns.

— Esmu vainīgs, virsseržanta kungs: no tā klusuma, kas

te uznāca pēc šaudīšanās beigām, mani bija pārņēmis mazs

snaudiens, bet tikai uz mazu laiciņu: līdz ko Vilnis sāka gā-

nīt, tūliņ uzmodos.

— Jā, velns lai parauj, — virsseržants sāk skaisties, —

kur tad tu biji pa šaušanas laiku? —

Konrāds bikli kasa pakausi, vilcinādamies atbildēt.

— Nekasies, bet runā! vecis viņu sabrēc, un Konrādam

atkal top taisna mugura.
— Virsseržanta kungs pats vienmēr saka, ka mana šau-

šana ne velnam nederot, — Konrāds sapīcis teic, — un tāpēc

es neskrēju Vilnim līdz uz šito grēdas galu, bet uzlīdu augšā,

lai varētu redzēt ko dara friči, un dot jums ziņas. —

— Atradies augstsirdis! — vecais spļaudās. — Nepildījis

kaujas pavēli! Paslēpies, kad biedri briesmās! Un šito tē-

viņu es turēju par mūsu rotas dūšīgāko karavīru. Tiesai tā-

du nodot, vairāk nekā! —

— Atvainošanu, virsseržanta kungs, — Konrāds ziņo tā-

lāk, es tur augšā smēķēju un friči kūra arī man virsū, vai-

rāk vēl kā jums, — skaidas vien juka apkārt. —

— Smēķēt biju aizliedzis, — vecais atkal paliek laip-

nāks, — bet piedodu, jo to esi darījis ar tādu ziņu, lai no-

vērstu ienaidnieka uguni no biedriem uz sevi. —

— Tieši tā, — Konrāds atsaka, — xin kad tie divi friči
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pieskrēja grīdai klāt un taisījās rāpties augšā, lai tiktu jums
no turienes pie krāgas, es devu tiem ar malkas bomi pa

skaustu. —

— Ak tu tas biji? — es brīnos. — Domāju, ka tas virs-

seržanta kungs. —

Bez komandas mēs metamies ap grēdas stūri, un pama-

nām starp nobrukušām malkas pagalēm guļot ūdenī kaut ko

pelēku. Es izrauju lukturīti, spiežu gaismu un tā apstaro di-

vus beigtus fričus, ielaustiem galvas kausiem. Virsseržants

noliecies norauj kritušiem pagomos no pleciem un izņem no

kabatām viņu apliecības.
— Tā, tiktāl nu mēs būtu, — viņš rūc, sliedamies atkal

taisns un apstājies kaut ko domā. Tad iet klāt dundadznie-

kam, sapurina to aiz pleciem un aizsmakušā balsī saka:

— Gluži gudrs tu gan neesi, bet tomēr — tomēr mūsu ro-

tas krietnākais zēns. —

Kanrāds pēc uzslavas paliek tik Melīgs, it kā tam būtu

piesprausts otrais Jura krusts."

Vilnis smejas, Sēja smaida, bet Pētersonam kustās ūsas,

un acīs, kuras tas vērsis pret sienas pxisi, es manu savādu

miklumu.

«Krietnākais zēns," nodalnieks klusi atkārto, vēl arvien

skatīdamies sienā, lai citi neredzētu ,ka viņam ir kļuvusi mīk-

sta sirds. Tad viņš pieceļas, liek kruķus padusēs un Viļņa
atbalstīts lēc projāiņ uz savu gultu, jo tūliņ nāks ārstu kon-

trole, un tad katram jābūt savās cisās.

Arī Vilnis taisās iet. Aizvadījis Pētersonu un atvadījies

no Sējas, viņš cieši spiež man roku, skatīdamies acīs.

„Uz redzēšanos, Vili. Sveicini tēvu, Konrādu un Salu. un

visus mūsu vada strēlniekus."

Ir vakars, un zem griestiem sarkani zvēro puspiegrieztās

spuldžu ugunis. Tumsa aiz loga šķir piesnigušo koku zarus

un skatās iekšā, un aiz viņas glūn melna ziemas nakts.

Ātrāk sācis tecēt laiks. Mūsu palāta tagad palikusi daudz

skaļāka: ar āzēšanos sākas rīts, un ar anekdotēm vai lamāša-

nos beidzas vakars. Visi liekas kluvuši pilni ķildošanās gara,

un gandrīz visus pārņēmusi alka zoboties par tuviem un tā-

liem. Māsai dežurantei jānāk ik vakarus atgādināt, ka bez

mūsu palātas ir slimnīcā vēl citas, un, mums netrokšņojot, vi-

ņas būtu apņēmis sen miegs.
Šī pārmaiņa ir iestājusies ar to pašu dienu, kad palāta*
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durvis parādījās braucamās nestuves, kuru sega, apsegdama

gulētāju augumu, bija atstājusi vaļā spītīgu un bālu seju.
Tik bāru, ka naža rētas svītra vaigā vairs tikko bija sa-

skatāma.

«Sveiks, Miķelson," — priecīgi teic Sēja, kas no mūsu

vada strēlniekiem gul vistuvāk durvīm.

«Sveiks, saimniek," Miķelsons cel roku sveicienam.

— «Kas tev vainas, ka tu netiec vaļā no saviem liekajiem tau-

kiem ne pozicijās, ne slimnīcā?"

Sēja apjucis smaida, bet Pētersonam draudzīgi saslēju-
šās milzīgās ūsas.

«Redzi nu, Miķelson," viņš laipni saka, — «tagad mēs

visi būsim kopā, un kopā vienmēr jaukāka dzīvošana." —

«Kāds nu tur liels jaukums: priekšniecība rotā, priekš-
niecība slimnīcā," — atcērt čiekurkalnietis, skatīdamies no-

dalniekā niķīgām acīm. «Nezini pat, uz kuru pusi nospļau-

ties, uz kuru nē,"

«Tevi pat lode nav spējusi labot," — Pētersons drūmi no-

saka.

«Neizlabos arī sešcollīgā granāta," Miķelsons atņirdz zo-

bus, „kāds esmu, tāds palikšu. Ņemiet par labu," viņš noteic,

pieceldamies sēdus gultā, kurā to iecēluši sanitāri, un nicīgu
skatu vēro gulētāju sejas. Un tikai tagad mēs pamanām, ka

pie slimniekmētela krūtīm tam zaigo Jura krusts.

«Tas viņam par to vāgūža dežurantu," ieminas Pēter-

sons.

«Skat nu, viens krustnesis mūsu palātā vairāk," Vedējs

mēģina jokot, atkal urbdams degunu un skatīdamies Miķelso-

nā skaudīgām acīm. «Vajadzētu prast kaunu un uzstāties ar

kādu kandžas pudeli."

Miķelsons nikni pasviež galvu uz runātāja pusi.

«Gribēju prast kaunu un nestāstīt citiem tavu biogrāfiju.

Viņi vēl nezina, ka tu esi studējis Ropažu kolonijā, nolicis

gala eksāmenu mūķīzeru zinībās un naudas skapju aturb-

šanā, un tagad no gara
laika urbini pats savu degunu, lai

amats nepiemirstas."

Vedējs notvīkst kā uguns, un uztrūcies augšā, grib skriet

kauties, bet Sēja aizsteidzas tam priekšā, ar veselo roku sa-

grābj aiz pleca un atsviež atpakaļ.

«Puika, paliec rāms," viņš smaidot saka, ,«nēs tak viņam
neticam."
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«Sātans, ne cilvēks," Vedējs raudulīgi šņāc, vīstīdams dū-

res un tad ielien savās cisās, sākdams skani šņaukt degunu.
Pētersons pieceļas gultā sēdus.

~Nu, Miķelson, vai tev labāk palika pēc tā zēna nerroša-

nas? Agrāk arī tu biji kašķīgs, bet tagad tīri pēc suņa," Pē-

tersons dusmīgi saka, un viņa spurotās ūsas tam nikni saklī-

stās.

«Nesienaties man klāt, dabūsat vēl vairāk. Ārsts nupat

man izvilka no sāniem pusasi strutainas marles, sabāza jaunu

pusasi iekšā, un smukuma pēc uzlēja virsū kociņu joda. Un

jūs laikam gribat, lai pēc visa tā es taisu cukursaldu seju un

klausos Vedēja muļķībās?"
ČiekurkalnietiB apklust un aizgriežas uz sienas pusi, un

mums saplok niknums.

Pētersonam beidz kustēties ūsu asmeņi un, laizdamies at-

pakaļ cisās, viņš nopūšas:
~Nu jā, tā ir pavisam cita beta. Bet kas tad bez teikša-

nas varēja zināt, ka ceļā uz šejieni tas iegriezies pārsiešanas
istabā."

Ciemiņu laiks iet uz beigām, un trīs māsas no Vecrīgas
jumtistabiņas steidz atvadīties. Šoreiz mani noskūpsta nevien

resnā Ota, ko biedri jau sākuši uzskatīt par manu līgavu, bet

arī Ella. Lūpām skardama man vaigu, viņa tomēr skatās uz

Cintiņa pusi, un acis mēmi tam saka, ka skūpsts patiesībā vi-

ņam adresēts.

Tad viņas aiziet, un Vedējs, sapņainām acīm noskatīda-

mies tām pakal, atkārto jau dzirdēto atzinumu:

„Feini skuķi."
Palāta paliek tukša no viesiem, viss atkal atgriežas veca-

jās sliedēs, un Miķelsons stāsta savu kārtējo anekdoti, šoreiz

par Čiekurkalna pašmeitu, kas zagusi Lielajos kapos vaiņagu
lentas, lai no tām šūtu brūtes kreklu. Vedējs, kas neprot ilgi
turēt ļaunu prātu, klausās mirdzošām acīm, jau laikus savilcis

smiešanās gatavībā savu raibumaino seju. Klausās arī Pēter-

sons, Sēja pa paradumam smaida, un Cintinam ap lūpām ma-

nāms vīpsnojuma smīns.

„Aizved to freileni uz častoku," stāsta Miķelsons, pūs-
dams griestos papirosa dūmus, «kratot, izģērbj līdz kreklam,

un sāk lasīt —"

Miķelsonam stāstījums pārtrūkst pusvārdā, jo palātas
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durvis atkal veras vaļā un viņās parādās vecākais sanitārs.

Godbijīgi liektu muguru tas kāpjas uz mūsu pusi un rāda ar

roku:

„Taisni iepretim, leitnanta kungs. No vidus loga pirmā

gulta pa
labi."

Edgars nāk man klāt, apjukušu, stīvu smaidu un mazliet

drebošām lūpām, noglāsta roku un noskūpsta pieri. Tad viņš
nolaižas uz gultas malas, skatās sejā, un es vēroju brāļa vaib-

stus, kurus neesmu redzējis savas desmit nedēļas.

Viņš, izaudzis mazliet lielāks, un nebūtu jau brīnums, jo
vecmāte mēdza sacīt, ka zēni sevišķi ātri augot ap deviņpad-
smito gadu. Pleci kļuvuši platāki, bet varbūt tas man tikai

liekas tāpēc, ka pats esmu palicis sīks un vārgs. Mazās mel-

nās ūsiņas, sadīgušas uz virslūpas, dara vīrišķīgāku un reizē

svešāku viņa seju, un vēl līdzīgāks tēvam tagad izskatās viņa
vecākais dēls.

Aiz augstās virsnieka tērpa apkakles vīd krādziņa bal-

tums, no piedurkņu galiem lien ārā manšetes, bet mati sasu-

kāti ar celiņu vidū ihi izskatās spīdīgi melni.

Jā, tiešām, tas ir tas pats vecais Edgars, lepnais un švītī-

gais vecākais brālis, pirmais dejotājs skolēnu vakaros.

Visur radis būt pirmais, ir mājās, ir klasē, tas mani pie-

radinājis skatīties uz viņu no apakšas. Zēna gados tas man

bij brālis un rīkotājs reizē, un tādi mēs esam arī tagad tiku-

šies. Viņš — deviņpadsmit gadus vecs leitnants, es — strēl-

nieks, kam pagājušā bija septiņpadsmitā vasara.

Edgars skatās man acīs un smaida, bet nezin kāpēc, man

arvien vēl liekas, ka svešāks palicis ir brālis, ir viņa smaida

Varbūt, to dara svešāku virsnieka tērps, Edgara zeltotie uzple*

či, uz kuriem vientuļas zaigo baltas zvaigznītes? Ak, nē, mū-

su rotniekam uz katra pleca ir pa divas, bet ja Edgara vietā

būtu atnācis ciemos virsleitnants man liekas, mums jau raisī-

tos valodas.

— Kaut arī mēs esam citādi sveši ļaudis, mūs vieno ar

rotas komandieri neredzamas brālības saites, — viņš veda

mani pirmo reizi ugunī.
— Tiem, kas kopā gājuši kaujā, satiekoties vienmēr viegli

raisās mēles, un tas nav nekāds brīnums, jo savā ziņā viņi ir

kļuvuši radi. Viņu zemapziņa nojauž jaunās asinsradniecības

saites, un kā brāli man tagad kļuvuši pirmās kaujas biedri, —

mazais pelēkais kaprālis Sala, skarbais fēniksietis Spandegs,
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kas tic burvībām, bet nebaidās ne velna, — ķildīgais pārgal-
vis Miķelsons, un garkājainais vienausis Konrāds, kam uguns-

sarkans matu mežs, dzelzs pirksti un vientiesīga sirds.

— Jaunās, kauj laukā iemantotās asinsradniecības saites

uzcēlušas neredzamu žogu, kam mēs ar Edgaru lāga netiekam

vairs pāri.
Tie paši tik pazīstamie sejas panti, kurus varu pēc pati-

kas likt gribas spēkam veidot acu priekšā pašā melnākajā
nakts melnumā, — tā pati baltā rētas svītriņa zem labās acs

uz brāļa vaiga, ko krītot no lazdas tam plēsa kaltis zars, —

tā pati balss un tās pašas kopējās asinis, — un tomēr mēs jū-

tamies svešāki, jo neesam vairs tādi paši satikušies, kā šķīrā-
mies.

— Man liekas, šī plaisa nebij vēl samanāma toreiz Mīl-

grāvī, kad Edgars lūdza tēvam atļauju palikt mūsu bataljo-

nā. — Tagad tā kļuvusi visai plata, bet šķiet, no viņas nebūtu

ne miņas, ja tēvs tad nepretotos brāļa lūgumam, un mēs visi

trīs kopā būtu gājuši kaujā.

Tagad mēs skatāmies viens otram sejā un apjukuši smai-

dām, un lūpas meklē vārdus, kas brāļiem satiekoties būtu jā-
runā.

„Nu, kā tev labi iet?" Edgars beidzot saka, pats sev par

sodu iekozdams apakšlūpā, jo vēsi un banāli skan viņa vaicā-

jums.
„Nekas, labi," es šļupstu ar savu sašauto mēli, pret paša

gribu iekrisdams tonī, kādā mēdz uz ielas satiekoties apvaicā-
ties par

veselību un veikallietām pavirši paziņas.

„Tad jau lieliski," Edgars runā. Kaut viņam piesarkuši

vaigi, un var redzēt, ka tas cīnās pats ar sevi, — neredzams

žogs ir pa šo laiku radies mūsu starpā, un mēs nevaram tam

pāri tikt.

„Tēvs viens pats tagad bradā Tīrelpurvu," es čukstu, un

tēvu atceroties, man vēl neskaidrāka un čūkstošāka paliek
balss.

— Tūliņ, tūliņ mēs būsim šim neredzamam žogam pā-

ri, tūliņ mēs runāsim kā brāli, nevis pavirši paziņas, jo tēvu

pieminot Edgaram ir kļuvis valgs acu skats.

Viņam noraustas seja, bet paveroties lūpām atkal sadzir-

dams tas pats mākslotais, neīstais tonis, no kura brālis — es

to jūtu un redzu — cenšas atbrīvoties, bet nespēj vaļā tikt:
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~Nu, nekas, dabūs pie vecajiem ordeņiem klāt kādu jau-

nu," runā Edgara balss, nākdama kā no tāluma, un es redzu

ka tam, cīnoties pašam ar sevi un savu toņa mākslotību, ir no-

bāluši vaigi un uz pieres izspiedušās sviedru lāsītes.

Es klusēdams skatos brālim garām, vērodams palātas po-

diņu krāsns baltumu, stīvi ieplēstām un stingrām acīm, jo

skropstas tikko spēj saturēt saskrējušās asaras.

„Tagad man jāiet," Edgars pieceļas, «neesmu bijis ko-

mandantūrā, un šovakar jābūt arī vēl šur tur citur," viņa lū-

pas steidzīgi runā, kā censdamās tikt ātrāk pāri aizbildināša-

nās iemeslam, kura dēl grib steigties projām, kaut gan es ma-

nu gluži labi — viņam nav kur steigties, un nākot uz slimnīcu

tas nav domājis, ka mums iznāks tāda atkalredzēšanās.

„Ej vien," es čukstu, «ka neiznāk nepatikšanas," bet dvē-

selē kaut kas sauc un saka: paliec un neej nekur, — tu tak

zini, ka tev nav kur steigties. Parunāsim par mājām un sko-

las atmiņām, jo tu tak esi tas pats vecais Edgars, mazliet lepns,
mazliet iedomīgs, bet tomēr brašs zēns, un reiz glābi mazo

brāli, kad viņš bija uz galvas iegāzies dīķī un sācis slīkt. —

«Nu tad, dzīvo vesels un tiec labi drīz uz kājām," Ed-

gars saka, noliekdamies pār mani, lai atvadītos. Un tad uz

mirkli ir zudis mūsu starpā valdošais vēsais sastingums, jo
brāļa rokas piepeši apskauj manu galvu, un lūpas, kas skūpsta

manus vaigus un muti, raustās un dreb.

Tad atkal sāk izirt mūsu skavas, atkal mūs izšķir nere-

dzamais žogs, bet Edgaram atkal saslienoties taisnam, vēl skan

balsī agrāko dienu maigums:

«Uz redzēšanos mazais," un dzirdot šo vārdu, es nodrebu

viss un pieveru acis.

— Par mazo mani mēdza saukt agrākais Edgars, viņās

sendienās, kad mums vēl bija māte, mājas un kopīgu palaidnī-
bu atmiņas. —

Atkal es esmu viens. Brāļa soli sen aizskanējuši, bet es

vēl neiedrošinos vērt vaļā acis.

Biedri laikam domā, ka esmu piemidzis. Un vērodams

savas bērnības dienas caur aizvērtiem acu plakstiņiem, es dzir-

du Pētersona drūmo balsi sakām:

«Savādi gan: nemaz neizskatījās pēc brāļu sastapšanās."
«Tam jaunkungam bija kauns, ka viņa brālis vienkāršs

strēlnieks." no durvju puses
atlido Dundura šņācošā balss.



201

Vedējs ir apsēdies uz Bavas gultas malas, un es bez redzē-

šanas manu, ka tas atkal urbj degunu.

«Tā nu gan gluži nebij," viņš domīgi teic, un pēc balss

virziena var nomanīt, ka tas pagriezies uz durvju pusi. «Man

liekas, feldfēbeļa vecākais dēls nav sliktāks puisis par jauno,
tikai lepnāks un iedomīgāks gan. Un tāpēc viņam palika te

neveikli
ap dūšu, redzot ievainoto mazo brāli, un visu šito

kompāniju, un atceroties, ka pats, būdams leitnants, tas vēl

ne reizes nav bijis kaujā."

,Tu domā?" prasa Cintiņš.

„Jā," Vedējs turpina, «un tā nu šoreiz iznāk, ka priekš-
niecība palikusi apakšniekiem iepakaļus. Priekšniekam ar

lepnāku sirdi tāda būšana dikti nepatīk."

«Var jau būt," rūc Pētersons, «var jau būt. Dažreiz dzird

gluži prātīgas lietas arī no Antiņa mutes."

Vedējs grib sākt rāties, bet Miķelsons no sava kakta tam

sauc:

«Paliec rāms un neplēsies ar Pētersonu, jo vienā ziņā tu

tomēr esi par viņu un mums visiem pārāks."
«Nu, nu?" glaimots jautā sarkanmatis.

«Deguna urbšanā," Miķelsons atsaka. «Žēl, ka tu ar šito

numuru viņgad neuzstājies Rīgas olimpiādē: droši vien būtu

ticis par visas Krievijas čempionu."
Janka rēc, Cintiņš smaida, bet Vedējs apvainots palien

zem deķa, rūkdams:

«Nērs gatavais! Tādam īstā vieta Salomonska cirkū, ne

strēlnieku lazaretē."

— Ir gaiša ziemas diena, kad es saņemos, slienos sēdus un

izlaižu kājas no gultas.
«Jāmēģina sākt staigāt," es šļupstu atvainodamies, jo Pē-

tersons ar Sēju raugās manī bažīgām acīm.

«Pagaidi, vienam pašam tā lieta neies," — reizē iesaucas

abi vecie un nāk man klāt, — Sēja viss smaidošs, Pētersons

mazliet klibodams, bet jau bez kruķiem, jo kāja tam sadziju-
si, palikdama pastīva, un tāpēc pie viņa ik dienas nāk plecīgs
vīrs un masē.

Viņi nostājas man sānos, apliek rokas ap pleciem, un tu-

rēdamies pie biedru kakliem, es mēģinu iet.

Kā pātagu auklas šķiet nevarīgas paša kājas, kas guļot
pusotra mēneša, atradušas staigāt. Un izdilušas viņas ir tāpat
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kā gurni, kas negrib turēt bikses, —- tās man steidzīgi jāuzķer
ar roku, lai neiznāktu blamāža.

„Nekas, nekas:
gan jau ies," Pētersons mierina, un viņa

lūpām sakustoties, tā ūsu gals draudzīgi staigā man pa vaigu,
„Sākumā jau vienmēr ir pagrūti."

Visi trīs mēs lēni virzāmies uz loga pusi, kurā balto zie-

mas dienas saltais gaišums un redzami apsnigušie dārza koku

zari. Un tad es, pirmo reizi pēc sešām nedēļām, redzu zilu

debess malu, virs kuras gul vēsi balti padebeši, un dārzu, kura

sniegsegai pāri no koku stumbriem un zariem krīt zilganvio-
lēti ēnu raksti, jo patlaban spīd saule, un tāpēc mirdzoši

jautrs izskatās sniegs, — tik balts un dzirkstošs, ka, skatiem

pie tā apstājoties, sāk sāpēt acis.

„Jauks laiciņš," Sēja rāmi saka, savām zilajām acīm vēro-

dams tikpat zilās debesis. ~īstais laiks mežā braukt."

~Jā gan," Pētersons atrūc, pusaizvērdams cieti no gaismas

sagurušos plakstiņus, — „bet karošanai lāga neder: mērķēt

pagrūti, — skatoties tādā gaišumā sāk ņirbēt acis."

Līksms, reizē nevarīgs es veros logā, skatiem glāstīdams

kokus, sniegus Un debesu zilumu, bet galva žvingst, ausīs rūc

un zvana, un istabas gaiss šķiet kļuvis neredzamu bišu sanē-

šānas pilns.

„Ka neuznāk reibonis," Sēja ieminas, paskatījies man se-

jā un tad mēs virzāmies mājup, kā saka Cintiņš, vērodams mū-

su gauso gājienu.
Vecie atsēdina mani gultā, un smagi elpodams es atlai-

žos cisās, saguris un pilns savāda noreibuma, ar piekusušu,
reizē jautru sirdi, kaut gan man dreb kāju lieli un satrauktas

zvanīšanas pilni deniņi.

Sēja aizgāja, bet Pētersons vēl sēd uz manas gultas
malas.

„Tas ir labi," viņš saka, skatīdamies grīdā, „ka tu sāc jau
staigāt: varēsim reizē braukt atpakaļ."

Nesaprasdams es skatos nodalniekā, kam šodien zemu no-

šļukušas ūsas, bet acis it kā vairās no citu skatieniem.

„Kāds tu palicis steidzīgs," es beidzot saku, „rotā tak ne-

viens nenāks tevi apraudzīt."

„Nenāks arī šeit," Pētersons izgrūž caur sakostajiem zo-

biem, un viņa lielās strādnieka rokas, gulēdāmas uz slimnieka

mēteļa apsegtiem ceļgaliem, noraustās un dreb.

„Kas noticis?" es prasu, un atbildes vietā dzirdu nopūtu,
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kas izklausās kā vaids. — Un tad man piepeši ienāk prātā, ka

jau piecas dienas mēs neesam redzējuši neviena ciemiņa pie
Pētersona gultas. Bālā sieva viņnedēļ izskatījās vēl bālākā,

bet mazais puisītis tad nebij atnācis, kā citām reizēm, mātei

līdz. —

„Pēterson," es prasu ar aizžņaugtu kaklu: ~kas tavējiem
vainas?"

Nodalniekam salodzas pleci, noraustās vaigs, bet balsij,
sākot runāt, ir dobja un reizē mikla skaņa.

„Difterits," viņš aizsmacis saka, „trīs dienas slimoja, ce-

turtajā — beigts —"

Pētersons atbalsta galvu rokās, mugura tam palikusi pa-

visam līka, un pleci trīc. Un acis, kuras tas beidzot vērš uz

mani, skatās ar sausu, bet mirušu skatienu.

„Un sieva?" es klusi ieminos.

„No bēdām saslimusi, tagad slimnīcā," Pētesons atsaka,

un viņa balsī manāms vēl grūtāks aizsmakums.

Tad viņš saslienas, grīļodamies ceļas kājās un nokāris

galvu gausi iet uz savas gultas pusi, un viņa soli liekas div-

kārt smagi, jo bēdu smagums iet viņiem līdz.

— Tovakar mūsu palātā valdīja klusums, un klusēja pat

Miķelsons. Bez jokiem, anekdotu stāstīšanas un ķildām mē->

devāmies pie miera, un gurdi kvēloja pie griestiem pusaiz-

griestā spuldze, iesarkana, kā ilgi raudājusi acs.

Palātas kaktos jau dzird krākšanu, bet man vēl nenāk

miegs. Un vērodams nakts krēslību, es sāku sadzirdēt savādu

skaņu.
Tā izklausās pēc spilvenā smacētām elsām, kurās skan

bezcerības izmisums un milža niknums, un dienā slēptas bē-

das skan viņām līdz.

Elsošanas skaņas nāk no Pētersona gultas puses, un viņas
nebeidzas vēl pēc pusnakts, kad mani beidzot pievārē miegs.

Grimdams viņā, es vēl dzirdu, kā raud bargais nodalnieks, ie-

spiedis spilvenā seju un censdamies nakts melnumā un bied-

riem guļot izraudāt asaras, kuras tas dienā valdīdamies slēpis,
jo kauns tam neļauj citiem redzot raudāt. —

Pie Vedēja atnācis ciemos tā vectēvs. Slaucīdams cauru-

mainā mutautiņā degunu un acis, viņš kaut ko klusi stāsta, un

reizē bailīgi skatās apkārt, un viss rāda, ka stāstītājs nevēlas,

lai to dzirdētu sveša auss.
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Es izkāpju no gultas un, pieturēdamies pie galvgaļiem un

sienas, aizeju līdz logam, kurā deg vakarsaules atspīdums. Tas

sārto arī padebešu malas un kaimiņu māju sniegainos jumtus,
no kuriem kāpj gaisā taisni dūmu stabi, bet dārza koku ēnas

sniegā palikušas pavisam zilas, un iezilgans liekas arī sniegs.—

Es vēroju degošos mākoņu barus, un debesu un sniega

priecīgo zilumu, un vairs nedzirdu aiz sevis strēlnieku un vi-

ņu ciemiņu valodas. Nedzirdu arī, 'ka kāds min manu vārdu,

un no vērošanas sapņa mani uzmodina tikai Cintiņa balss ska-

ļums.

„Artūr, vai tu kurls esi palicis?"
Es saraujos, manu aiz sevis steidzīgus, vieglus solus, grie-

žos apkārt un manas acis ieplešas platas, satikdamās ar Mir-

dzas kvēlo skatienu.

Viņa skrien man klāt, visa pietvīkusi, saķer abas rokas sa-

vējās un pirmā atkalredzēšanās mirklī grib mesties pie krū-

tīm, tad it kā saplok sevī, un nespodrāks paliek viņas mirdzo-

šo acu kvēls.

„Tu laikam vēl esi ļauns," viņa kā lūgdamās saka, ar krū-

tīm glauzdamās man klāt tik cieši, ka es sāku dzirdēt viņas
mazās sirds trauksmīgO pukstēšanu, kurai sāk pret prātu un

atsaukties arī mana.

«Jā," runā manas lūpas, bet sirds jau saka nē, un dvēselē

es manu gavilšalku. Un lūpas, kuras esmu gribējis, mums

abiem satiekoties, turēt lepni sakniebtas, sāk drebēt, vilkties

smaidā.

— Viņa ir kļuvusi vēl skaistāka, mirdzošākas palikušas

meitenīgi lielās acis, sejiņu sārtojis ir aukstais ziemas gaiss,
un smaidošā mute liekas kā pusvērusies sarkans zieds, kas šū-

podamies aicina un mēmi lūdz: plūc mani, plūc. —

Rimušas senās bēdas, meitenes smaidu aizšūpots greizsir-
dības naids, dusmu vairs nav man sirdī, tikai atmiņu saldums

un jaunu glāstu alka, un it nekā vairs nav žēl.

Es velku sev klāt lāvīgo meitenes augumu, no viņas elpas

jusdams iesitamies galvā vieglu noreibumu, un pēkšņi manu,

ka mūs novēro jautra un ziņkāra acs, likdama atplakt roku

skāvām. Bet tūliņ viņas saslēdzas atkal, un pašiem nemanot,

mēs esam nokļuvuši attālākajā slimnieku istabas kaktā, kur

vairs nav neviena gulētāja, un logu nišas iedobums spēj no-

slēpt abu augumus. Nejūtot vairs ziņkāru skatu sekošanu,
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manu roku plaukstas aptver meitenes galviņu — smaidošās

acis iegavilējas turpat pie maniem redzokļiem, un skūpsts,
kam liekas nebūs gala, sāk dedzināt man lūpas, un maigi
mulst mana sirds. —

Kad viņas apmulsums sāk robežot jau ar nesamaņu, tikai

tad atraisās no pirmā skūpsta mūsu mutes, un smagi elpojo-
šām krūtīm jūtu, kā sitas pie manējām klāt pieplakusi drebo-

ša meitenes sirds. Un atkal mums sakļaujas lūpas un rokas,

un veras cieti acu plakstiņi, lai nemanītu nekā cita, kā tikai

mīlas reibumu. Un mūsu drebošās sirdis liekas jauni gavit-

pilni putni, kas pirmo reizi metušies gaisa zilumā, trīc no

prieka un savu spārnu švīkstoņas. —

Tad Mirdza lūko stāstīt, kā viņa dabūjusi zināt par ma-

nu atrašanos slimnīcā, un kā tai sāpējusi sirds, bet negribē-
dams atcerēties savu nevarību, es ar jaunu skūpstu aizslēdzu

meitenes muti, un lieku glāstošām rokām atkal staigāt pa vi-

ņas augumu. Šai staigāšanā viņas top tik kaisli straujas, ka

meitenes augums vēl vairāk dreb.

Viņa saņemas, bet velti lūko iedegt acīs dusmu kvēlu, un

rājiena vietā iznāk smaids. Un stāstījumā, ko beidzot viņa
var sākt stāstīt, tai smaidi jaucas ar asarām.

— Toreiz, kad es aizgājis, nežēlīgs un ļauns, viņa gribēju-
si padarīt sev galu, bet māte, laikam ko nojauzdama, neatstā-

jusies ne soli, un Mirdzas bēdas beidzot paklaidējis Cēsu virs-

nieku balles viļņojums. Tad viņa sākusi domāt par mums

abiem, mūsu mīlu, raudādama caurām naktīm un saukdama

mani atpakaļ. — Vai tad es neesot manījis šos viņas sirds

balss saucienus, kam vajadzējis iet pie mnis kā radio viļņiem,
cauri padebešu bariem un Tīrelpurva klajumiem?

„Nē," es apmulsis saku.

Mirdza ir tuvu raudām.

„Redzi nu,'4

viņa rājas, uzmesdama lūpas, „kāds tu esi bi-

jis nevērīgs un ciets,
44

un tūliņ atkal sāk smieties, ieķeras ausīs,

velk manu galvu sev pie sejas, un mana mute kā noreibuši ka-

mene sāk staigāt pa viņas vaidziņiem un kaklu, kura baltumu

atsedzis kažociņa apkakles pavērums.
„Tu nenāci, un man atkal sagura sirds un negribējās

vairs dzīvot. Zini Artūr, — es runāju nopietni,— ja tu mani

pavisam aizmirsīsi, — notiks nelaime. — Un ja iemīlēsi kādu

citu, es izskrāpēšu tai acis," viņa atkal kļūst jautra, smejas un

plucina man ausi, un maigi silts ir viņas pirkstu pieskāriens.
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Es solos viņu mūžam neatstāt, un tad vēl man jāzvēr, ka

es nepīšos ar citām skuķēm. Kad arī tas ir padarīts, Mirdza

metas ap kaklu ar kaislu straujumu un tā smacē skūpstiem,
ka man draud apstāties sirds.

„Nu tu atkal esi mans," viņa jautri saka, ~neatdošu ne-

vienai citai, — tu biji, esi un vienmēr būsi mans."

Kaut kas iesmeldzās dvēselē, kā veca apdzisuši rēta, taisī-

damās no jauna asiņot, — atmiņas vilni sāk šūpot Mirdzas

istabiņā redzētās svešās sejas, bet kā nojausdama vaicājienu,
meitenes mute aizslēds manējo, un vecajai sāpju smeldzei liek

rimt un klusēt laimes vilns.

— Palicis jau pustumšs, citu ciemiņi sen aizgājuši mājās,
un vecais sanitārs nemanot pienācis mums klāt, ar klusu ie-

klepošanos dod ziņu, ka ir pēdējais laiks.

Viņš goda vīrs, bez vārda saprot manu lūdzošo skatienu,

ar smaidu aizgriezdamies sānis, un slēpdamies aiz sanitāra

muguras no biedru acīm, mēs steidzamies atvadīties.

„
Atnākšu rīt," Mirdza dveš man pie auss, un viņas karstā

elpa man mulsina sirdi, un apdedzina kaklu.

— Tad viņa ir prom, līdz ar to pazudis pēdējais dienas

gaišums, un vakarkrēsla melna ir kā nakts. —

Neatbildēdams uz biedru vaicājumiem, es eju atpakaļ

gultā, un mani neaizkar Miķelsona zobgalības, saprotošais

Cintiņa smīns un Vedēja jūsmošana, ka no visiem palātas
strēlniekiem man esot feinākie skuķi.

„Diezin no kurienes viņš rāvis tādu mantu," Vedējs no-

pūšas, un es neviļus pasmaidu, tūliņ novērsdamies, lai pašap-
zinīgs un tāpēc varbūt muļķīgs neiznāktu šis smaids.

— Biedri jau gul lielo miegu, gurdi kvēl sarkanā pus-

griestās spuldzes guns, bet sirds man vēl pilna atmiņu saldu-

ma, uz lūpām deg Mirdzas skūpsti, un krūtīs palicis lielas

laimes vilns.

— Tad no palātas kaktiem, kas izskatās pavisam tumši,

un no sienām, gar kurām sagulušās ēnas, sāk iznirt smejošas

ņirdzīgas sejas. Viņas šūpojas tumsā, nāk klāt, un nicīgi

viebjas viņu bezkrāsainās lūpas. Tās smīn, censdamās ko sa-

cīt, un sirds man sažņaudzas lielās sāpēs, kļūdama kā čūlojo-
ša rēta, ko ķēris nežēlīgu pirkstu pieskāriens.

— Es aizveru acis, bēgdams no tumsas seju ņirdzīgurna,
bet viņas prot iezagties arī aiz acu plakstiņiem, un smejas,

šķobās un ņirdzīgi saka:
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~Mēs bijām pirms tevis, tu esi mūsu pēcnieks, he, he —**

Es aizsedzu seju rokām, bet ēnu ņirgas spiežas cauri

plaukstām, un apsviedies uz mutes un iespiedis spilvenā kar-

stos vaigus, es manu tumsas balsis čukstam pie auss:

„Nekas, nekas, pēcnācēja kungs. Visi jau nevar būt pir-
mie, — he, he —"

— Tumsas ņirdzīgums uztrauc mani sēdus, liek sažņaug-
ties dūrēm un degošām acīm vērties palātas krēslībā. Bet

krēslība ir pilna izsmejošu čukstu, un viņi sāk rimties tikai

pēc tam, kad sūrs miklums man apmiglojis acis.

— Tad es kļūstu atkal auksts un ciets, un sakodis zobus

sev saku, ka ar šodienu ir gana, ka man jāaizdzen atkalredzē-

šanās iedvestais prāta mulsums, un ka tam visam jādara

gals. —

Ar šo apņemšanos es iemiegu, sapņos mani nemoca ēnu

rēgi, bet liekas, ka maigas lūpas staigātu man pa seju, glāstī-
tu muti, un turpat, turpat pie auss čukstētu salda meitenes

balss:

„Mīlais, mīļais, — tu esi mans uz visiem laikiem, un ne-

mēģini no manis vaļā tikt."

— Es uzmostos ar smaidu uz lūpām, un visu dienu, līdz

ciemiņu stundai, man ir līksms prāts.
Domās es virknēju ironiski asas frāzes, kuras man jāsaka

Mirdzai, kad tā šodien atnāks mani apciemot. Bet sirds lāga
netic, ka es spēšu tās izrunāt, un dvēseles dziļumos es manu

jautru sudrabotu smieklu zvaniņus.

Kāds neredzams tur viegli smejas un saka:

„Nepretojies laimei, ļauj visam iet savu ceļu, lai notiek

tas, kam jānotiek." —

Pienāk satikšanās laiks, un man piemirsies viss vēsums,

ar kādu prātā apņēmies es saņemt meiteni. Sirds pilna saldu

gaidu, un acis bez stājas veras palātas durvīs, kā gribēdamas
tās ātrāk vaļā vērt.

Citiem atnāk ciemiņi viens pēc otra, — sirmi tēvi, jaunas
meitenes ar bikli zilām acīm, un vecas māmiņas, un sirsnības

siltums sāk pludot ap gultām, pie kuru gulētājiem atnākuši

sērst viņu mīļie, bet Mirdzas vēl nav, un gaidu klusums ap
mani jau kļuvis augoša, trauksmīga nemiera pilns.

~Varbūt, satikusi ceļā kādu draudzeni," es sevi mierinu.
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~
Varbūt arī kādu draugu," ņirdzīgi iečukstas kāds nere-

dzams, un sirds man sažņaudzas greizsirdīgās sāpēs.

~Varbūt māte nelaiž, — varbūt, — bet viņa tomēr at-

nāks, — nāks katrā ziņā," es cenšos sev iegalvot ar visu varu,

un liekas to pašu sākušas čukstēt manas lūpas, jo Vedējs tur-

pat blakus gulēdams piepeši saka:

„Ko tu teici, Artūr?"

Es aizgriežos uz Cintiņa pusi, bet tūliņ īgns atkritu augš-

pēdus un sāku skatīties griestos, jo acis ir sastapušās ar drau-

dzīgi smīnošo izlūka skatienu.

— Ciemiņu laiks ir beidzies, biedru tuvinieki pazuduši
aiz durvīm, kuru baltums liekas kļuvis izsmejoši salts, bet es

vēl gaidu savu meiteni.

Gribas spēks rājas, prāts saka, ka šodien neviens vaira

nerādīsies, un klusa cerība mierina:

„Varbūt viņa atnāks rīt."

— Auksta un vējaina aiz loga uzaususi diena, un bezgala
gausi velkas laiks. Lēnāka liekas kļuvusi pat māsu gaita, un

lēnāki palikuši ārstu soli, tiem apstaigājot mūsu gultas, un

nepelnīti skala šķiet strēlnieku smieklu šalka, kas, brāzdamās

cauri palātai, iešalcas man ausīs, kad Miķelsons, nobeidzis sa-

vu kārtējo anekdoti un sataisījis nevainīgi nopietnu seju, sāk

atkal pūst griestos papirosa dūmu lokus.

Beidzot sanitāri aiznesuši ēdiena traukus, māsa Elza iz-

iet cauri palātai, laisdama pāri mūsu gultām pētoši laipnu
skatu, un sirds sāk vēl karstāk degt gaidās, jo tagad vairs nav

tālu viesu laiks. —

Sāk vērties durvis, laisdamas iekšā ciemiņus, bet Mir-

dzas viņu vidū nav. Pie Dundura gultas sēd viņa līgava, bālā

meitene ar zilām acīm, un Jankas vecmāmiņa atkal atnākusi

apciemot savu mazdēlu. Cintiņš runājas ar druknu vīru, kam

pēlēkas ūsas un vēja nopūsta seja, un ciemiņi sanākuši arī

vienam otram citam.

— Tikai es vēl arvien esmu viens, un Pētersons stīvi ve-

ras griestos un izskatās vēl bālāks, jo zina, ka tagad neviens

nenāks viņu apraudzīt.

„Neatnāks," kāda mēdoša balss sirds dziļumos man ne-

dzirdami saka, bet acis nespēj atrauties no durvīm un gaida,
gaida vēl.
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Tad man kausi kas priecīgs iedrebas krūtīs, jo es dzirdu

koridorā meatenīgi vieglus solus, durvis aši atskrien vaļā, un

tad pār mani noliecas salā skrienot nosarkusi mīla seja, un

viņas smaids, sākdams glāstīt, aizdzen visas J>ēdas, un līksma

un viegla kļūst sirds.

„Kur tu vakar biji?'"' es prasu, turēdams silto meitenes

roku savos izdilušajos pirkstos un vilkdams viņu sev klāt.

«Mamma nelaida, bija atnākuši viesi," Mirdza nosarkusi

saka, slīgdama rokai līdz. bet tad raujas atpakaļ, kautri skatī-

damās apkārt.

Cintiņš ir lāga zēns, un liekas mūs neredzam, bet sarkan-

matainais kaimiņš pa kreisi, ko sajūsmina visas palātā redzē-

tās meitenes, nenovērš no Mirdzas acu, kurās tam sagulis sap-

ņaini tīksmīgs smaids. Tas neizdziest ari pēc tam, kad laidis

roku cauri segas apakšai, es dodu glūnētajam triecienu sānos.

Tikai pēc otra belziena Vedējs beidzot saprot, kas par lietu.

Rūkdams tas griežas uz muguras, un tad uz kreisajiem sā-

niem, un mūs vairs neredzēdams, beidzot paliek rāms un

kluss, un no viņa elkoņu mēchaniskās kustēšanās es manu, ka

tas atkal sācis urbt degunu.

Tagad mēs esam tikpat, kā vieni, un ja arī nevar skali ru-

nāties, toties smaidīt mēs varam bez gaiļa, un skūpstus mīt.

„Es tevi vakar tik loti gaidīju," dveš manas lūpas, jusda-

mas meitenes vaidziņa siltumu.

„Es tak teicu, ka mamma nelaida," viņa taisnojas, bet

acis, kas nupat vērušās manējās atklāti dzidras, sāk aptumšo-
ties, neskaidri kļūst dzelmainie redzokļu atvari, un sirdī kāds

neredzams man saka:

„Meli. Nelaida nevis māte, bet kas cits."

~Nav tiesa," man pasprūk, sirds balsi klausoties, un Mir-

dza, uzmetusi lūpas, sāk skatīties logā, pāri manai sejai un

gultas gailvgalam.
Manas acis neatraujas no viņas gleznā profila, un nesa-

jusdams vairs viņas skatu varas, es sāku vērot meitenes vai-

dziņu.
- Tas ir vārs un samtaini maigs, bet līdz ar sala sārtu-

ma izgaišanu atkal kļuvušas saskatāmas nelaikā nākušā vītuma

pēdas zem acīm un ap lūpu kaktiņiem. — Tās ir tikko noma-

nāmas sīkas krunciņas, kūpas ievelk jaunās sejās kaislas nak-

tis, un pasvītro pūdera lietošanas paradums. —
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Jā, pūders sācis saēst arī Mirdzas sejiņu, un ir pat tagari'

nojaušams uz viņas vaiga, iegulies starp tikko saskatāmām

grumbiņām zem acs. Viņu mana arī lūpu kaktā, — pašas
lūpas liekas nedabīgi lielas, izskatās asinssarkanas, un tā tad

viņas būs skāris karmina zīmulis, jo uz savējām es jūtu sāju
saldumu. <■

Garākas kā agrāk ir kļuvušas arī meitenes acu skropsta-,
toties plakstiņi palikuši pelēkmelni, un tad mans skatiens,

pētoši slīdēdams tālāk, aizvirzās līdz mazajai ausij, skar kak-

lu un rīkle man metas sausa, aukaini sāk sisties sirds, bet acis

ieplešas lielas un saltas:

Zem auss uz manas meitenes kakla ir saskatāms iezilgans

laukumiņš, viss nokaisīts sikslkām iesarkanām punktīm.
Tādus mēdz atstāt karstu skūpstītāju lūpas, bet manējās

aizvakar šo vietu neaizskāra, un es varu zvērēt, aizvakar

Mirdzas kakls bija caurcaurim glezni balts.

Acīs salijušais saltums man līst sirdī, bet rokas cieši sa-

žņaudz meitenes pirkstiņus, un lūpām sakustoties, pār tām

nāk aizžņaugta un dobja balss, kas pāša ausīm izklausās sveša r

„Saki savam vakardienas kavalierhn, kas nelāva tev šur-

pu nākt, lai skūpstoties apvalda lūpas: cits ieraudzīs viņu at-

stāto zilumu un domās, ka tu esi bijusi kaujā un dabūjusi ar

Šrapnellodi pa
kaklu."

Kā pātagas ķerta, Mirdza sviežas apkārt un seja, kurā

kvēl lielas, tagad niknas acis, sarkst un bāl, bet pirkstiņi iz-

raujas no manas rokas un tver kaklu, kā gribēdamas nagiem

noplēst, noslaucīt tur ādā palikušo nodevīgo zilumu. —

„Artūr, ko tu runā?" viņa aizvainota saka. bet acīs deg
dusmas un savāda naida guns.

— Tad sāk dzist šīs ļaunās acu

uguntiņas, atkal dzelmaini skaidri metas redzokļu atvari, un

vēl blāzmainākus tos dara saskrējušo asaru miklums.

„Tas tikai tāds izsitums," viņa dveš, plakdama ar seju un

krūtīm man klāt, bet greizsirdības niknums sasaldējis man

sirdi, — vēss šoreiz liekas asinsarkani krāsoto meitenes lūpti

pieskāriens.
Mute atsakās atbildēt tās skūpstiem, griežas sānis, aeič

skatās prom. Savāds saltums pārņēmis mani visu, un ne mī-

las, ne sevis nav žēl.

Mirdzas roka nedroši lūko glāstīt man tapas, bet viņas

neatveras, un bez skūpsta atbildes paliek meitenes pirkstu

pieskāriens.
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Tad viņi nodreb, sažņaudzas mazā dūrē, — kāds iešņuk-

stos tepat blakus, iet projāni, pa grīdu aizdun viegli soli,

un tad es esmu viens.

Atkal ir vakars, un sanitāri, iet no gultas pie gultas, dalī-

dami maizes riecienus un tējas krūzes. Miķelsons saviem no-

stāstiem smīdina strēlniekus, bet es vēl arvien stīvi veros sie-

nā, cieti sakodis zobus, un savāds saltums sastindzinājis man

dvēseli.

Sarkani deg pu.-nugriēstās spuldzes, pamazām rimst ru-

nātāju valodas, un tad pie manis nāk ciemos Pētersons un

skatās izdzisušām acīm, apsēdies uz gultas malas.

„Artūr," viņš klusi saka, skatīdamies savās lielajās strād-

nieka rokās, kas tam gul uz ceļgaliem, „vai tu drīz varēsi slie-

ties pavisam kājās?"
Es saprotu, ko viņš domā, un saltums, kas stindzina sirdi,

kļūst vēl ledaināks.

„Kaut vai rīt," es atbildu, un Pētersona roka taustīdamās

nāk pa segas virsu, meklē manējo, un saņem to savā milzīgajā

plaukstā.
„Rīt," Pētersons atkārto, un izdzisušajās acīs tam iegai-

las baiss gaišums, bet pirksti cieši sažņaudz manu roku.

„Ar labvakaru, Artūr," viņš saka, celdamies kājās, iet atpa-
kaļ uz savu gultu, un skatoties tam pakal, es manu, ka vi-

ņam atkal taisnāki kļuvuši pleci, un gaita vairs nav tik smaga,

kā tanīs dienās, kas šķir šo no dēla nāves.

— Otrās dienas pēcpusdienā mēs pošamies ceļā, un Mi-

ķelsons lādēdamies nāk mums līdz:

„Tādā suņa laikā skriet prom no slimnīcas," viņš rājās,
Jkar varēja vēl pagulēt savas pāris nedēļas! Cilvēki, bet jūs
tak palikuši pavisam bez jēgas!"

„Tad paliec," atrūc Pētersons.

Miķelsons paskatās viņā sirdīgām acīm.

„Tagad tev vēl mazāk jēgas," viņš atcērt, ģērbdamies ka-

reivja tērpā, ko atnesis sanitārs: „Par ko tu mani turi, ja do-

mā, es palikšu slimnīcā, kad citi jau lasās atpakaļ uz rotu?

Dievs 6odi, tūliņ var redzēt, ka tu esi kaprālis uz zaķa, un ne-

kad neesi dresēts mācības komandā."

Pētersons nopurina galvu, kā atgaiņādamies no oda sīk

šanas, un saka, audams kājā zābaku:

„Nelasās jau visi: citi mūsējie paliek tepat."
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Atradis tipus, ar ko mani salīdzināt."' Miķelsons no-

spļaujas pār plecu, tēmēdams logā. ~Jankaan vēl pāris vasa-

ras būtu jāiet ganos, Sēja ir budzis, arī lazaretē audzē vēderu,

bet Vedējs dumjš no cekula līdz bindzolēm, un ar pirkstiem

pa degunu vien dzīvo, — riebjas uz to pusi skatīties."

„Vai dzi, rētainais, tu labāk pievaldi uz promiešauu

muti," Vedējs atsaucas, ~ka nenoķēri kaut ko ceļa kukulim!"

Miķelsons nikni uzsper uz grīdas, dzīdams kāju zābakā.

„Pievaldi labāk savu, deguna urbēj! Ja aizkaitināsi,

slikti būs," viņš novelk, izvilkdams no pagalvja apakšas un

aizbāzdams aiz zābaka stulma savu nazi, ko saglabājis krievu

lazaretē un pamanījies arī mūsējā slepeni paņemt līdz.

- Tagad mēs esam gatavi, un sākam apstaigāt biedru

gultas, lai atvadītos. Viņi vēl mums visu labu, un mēs atbil-

dam ar to pašu, bet kas to zina, vai kādreiz vairs tiksimies.

~Daudz te paliek brašu zēnu," Miķelsons saka, spies-
dams roku Dunduram, „bet ir jau vanckari arī. Lai būtu

kādj būdami, latvju puikas mēs esam visi. un ja ne citur, tad

Jelgavā mums pavasarī vajaga satikties."

„Katrā ziņā," Dundurs atbild, un viņa cieto seju pārlido

viegls smaids. Bet Janka jau ir aizsvilies kā skals:

„Jelgavā, jā gan, kad dzīsim vācus ārā no mūsu zemes."

viņš priecīgs runā, kāpj ārā no gultas, un ja mēs pamestu ar

pirkstu, Janka būtu gatavs tāpal slimnieka mētelī un kurpēs
laisties mums līdz. —

„Pasveicini no manis tās trīs meitenes, ja kādreiz atnāk,"4

es saku Cintiņam.
„Labs ir," rīdzinieks atņirdz zobus. ..man tā viena gluži

labi patīk."
„Tad ņem tik ciet, ka nepaķer kāds cits," es jokojos, un

mēs ejam pie māsas Elzas saņemt savus papīrus. —

„Agri gan jūs sadomājuši laistie- projām," viņa salka,

mūs vērodama savām samtainajām acīm, un atkal nevar iz-

prast, vai zem brīnumgarajām skropstām paslēpušās skumjas
vai draudzīgs smīns. —

Pētersons atmet ar roku, bet Miķelsons teic:

~īstam kareivim nav aizmugurē dzīvošana, — vienalga,
vai tas vāļājas slimnīcā, vai stampā kazarmu pagalma dubļus.

Nevari pa savam prātam paspert ne sola, — tas nav brīv un

tas nav brīv. Priekšniecība rājas par katru nieciņu."
„Pie mums nu gan rājas loti maz," māsa smaida, pus-
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slēpdama acis zem skropstām, un pat Miķelsons šoreiz apjūk

no viņas savādā smaidošā skatiena.

„Es jau nerunāju par slimnīcu," viņš sāk taisnoties. „LJn

jūs, māsa, mēs ari neskaitām par priekšniecību."

„Par ko tad?" brinodamās skrien augšup māsas Elzas

acu skropstas.

„Par jaunkimdzi," Miķelsons atcērt, sacirsdams papēžus
un galanti noskūpsta māsas sniegto roku.

Māsa smiedamies bīda viņu uz durvju pusi, un pie tre-

pēm vēl atskatīdamies, mēs redzam, ka tā iznākusi koridorā

un noskatās pakal.
Miķelsons met gaisa skūpstu, māsa purina galvu, bet Pē-

tersons cērt čiekurkalnietim pa pirkstiem.
kas tā par

uzvešanos?" viņš rājas, jau iejus-
damies nodalnieka lomā.

Rētainais sakustas, kā gribēdams mesties Pētersonam

virsū, tad iesvelpjas, un palicis fēniksietim mazliet iepakaļus,
man klusi teic:

„Kas to būtu domājis! Ari šis vecais sams iegrābies tai

freilenē."

Tas ir nieki, protams, bet priecādamies par savu izdo-

mu, Miķelsons kļūst atkal jautrs un svilpodams steidzas pa

trepēm lejā. pakal Pēlersonam, un es steidzos viņam līdz.

„Ei, krievu bārda, dod ceļu kārtīgam latvju strēlnie-

kam," Miķelsons piesit ar celi pie bikšdibena bārdainam si-

bīrietim, kas tūļādamies kāpj uz vagona augšējā plaukta,
un ir aizsedzis visu eju ar savu plato muguru.

~Čevo talkāješsja, zemlak," sibīrietis flegmātiski atrūc,

„miesta chvaķit vsjem."

Viņš noliecas, lai ņemtu savu mantu maisu un celtu aug-

šā, bet Miķelsons kā kaķis uzlēc tam uz skausta, ieņem plauk-
tu, un laizdams logā spļāvienu gar krieva pinkaino galvu, no-

saka :

„Raz chvaķit, tad siģi vņizū."
Miegainajās krieva acīs iegailas ļaunas uguntiņas, un

viņš lamādamies grib grābt Miķelsonam aiz zābaka, bet fē-

niksietis sper soli uz priekšu, ar plecu kā neviļus atgrūzdams
sibirieti sānis. Tam ceļot zvēlienam dūri, Miķefsons saliecas
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ka atspere, izvelk nazi un sākdams uz zābaka stulma to asi-

nāt, skatās krievā plēsīgi jautrām acīm.

„Pazūdi, suselniek," viņš saka, zobus rādīdams, un ne-

var lāga saprast, vai tas grasās smieties, vai kost: „ja nē,

nogriezīšu bārdu, un misējoties rokai, varu nogriest arī degu-
nu vai ausi piedevām.**

Sibirietis neprot latviski, bet ieraudzījis nazi, nospļaujas
un rūkdams cel plecos mantu maisu.

„Ņe lūģi, a razboiņiki," viņš promiedams nosaka. „Vot

i vojui tut iz za takich."

„Atradies karotājs," Pētersons norūc tam pakal. „Pa

jokam atdeva šovasar Kurzemi. Prot tikai mukt un piede-
vām piecūko mūsu zemi.*'

„Ar utīm un nesmukām slimībām," Miķelsons iekrīt tam

valodā, un aizsmēķējis papirosu, sāk dungot vieglprātīgu
tautas dziesmas meldiju. —

Mēs ar Pētersonu ierīkojamies uz apakšējiem soliem.

Arī te var izstiepties visā garumā, jo vagons ir pustukšs no

ļaudīm, bet toties pilns tās skābās specifiskas smakas, ko vi-

sur atstāj krievu kareivji.

..(.ūkas, ne cilvēki," Pētersons vēl arvien nevar rimties,

bet es pagriežos pret sienu, iespiežu seju mantu maisā un tai-

sos snaust.

Debesis liekas jūkaun kopā ar zemi, un jau laba spļāvie-
na tālumā nekas nav saredzams. Un dzirdēt arī nekā nevar,

jo visu pārkliedz vēja auri un noslāpē viesuļa griezīgā kauk-

šana.

Vietām iešana sokas puslīdz labi, jo zem kājām čīkst sa-

salusi purva zāle, un tikai puteņa brāzieni cenšas mūs grūst
sānis vai atpakaļ. Daudz grūtāk mums klājas tādās vietās,
kur gadījušies lielāki ciņi vai aug purva priežu ceri, ap

kuriem putenis sagriezis sausa sniega kupenas: viņās mēs

stiegam līdz ceļiem, dažās pāri jozmenim, jo zābaki iegrimst
irdeno sniega putekļu baltumā kā miltu kaudzē, un apstājas
tikai pēc tam, kad zoles aizniegušas cietu zemi.

Gadās arī tādas vietas, kur tā nav cieta, par spīti visam

salam, bet elastīga un irdena reizē, un sperot virsū kāju, ie-

liecas un taisās grimt. Tad mūsu gaita kļūst šļūcoši lēna, un

mēs ar sprindzinātii uzmanību vērojam balto zemes segu un

joņojošo sniega blāķu gaisīgo baltumu, vai kaut kur tuvumā
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nevīd melnās: akaču mutes, kurām nevar likt aizvērties cieti

pats bargākais ziemas sals. —

— Viņas glūn un klusās naktīs dvašo zilganbaltu smir-

došu purva elpu, un melnās rudens naktīs te zudušas bez

vēsts un ziņas veselas patruļas.
— Akaču mutes paliek mums aiz muguras un pa kreisi,

un sniega sega zem kājām atkal kļuvusi iešanai droša, jo ze-

me zem viņas te sasalusi cieta kā klons. Un tagad, varēdami

drošāk spert solus, mēs varam vērot kaucošo klaju, vai snieg-

puteņa jūklī nav tuvumā manāms ienaidnieks.

— „Šitā mēs ai/kātosim vel līdz pašam Kalnciemam,**

Miķelsons iebrēc man ausī, bet tūliņ tam cieti lūpas, šautene

no paduses ieskrien rokās, jo Pētersons, kas ved mūsu patru-

ļu, ir piepeši nokritis sniegā uz ceļa un cel roku virs acīm,

vairīdams miega putekļus no skatiem, kas vēro purva klaju-
mu un kroplu priežu audzi, kura ceļas iepretim. — Spandegs
ir palicis kājās, bet noliecies tik zemu, ka rokām varētu tas

aizsniegt zemi, bet man aiz muguras kāds elpo satraukti un

aši un pat puteņa auriem cauri var sadzirdēt mazā Priedīša

*irds skalo pukstēšanu.
Tad Pētersona plauksta, kas gulējusi tam pie uzacīm, ce-

aisā un māj pa labi un pa kreisi, un sekodami viņas mē-

majai komandai, mēs izretojamies nusloka ķēdē un sākam

zagties uz priekšu, pus iešus un pa pusei līzdami, un ledaini

salta vairs neliekas sasalušās zemes dvaša, kaut arī tagad mēs

to samanām ar vaigiem un pierēm, un zodi vietām gandrīz
skar sniega segu. —

— Sirdīs mums jau pamodusies cīņas alka, acis asi vēro,

kur Pētersona pamanīts putenī un tumsā klīst ienaidnieks.

Tagad to ieraugam arī mēs, un nāsis sāk straujāk grūst
dvašu, bet kāju vietā mēs manām zem sevis tērauda atsperes,

kas katru mirkli gatavas mūs gaisā sviest, — sviest kaķa lē-

cienā pāri snieglaukam uz priežu pusi. —

Starp kroplajiem priežu augumiem redzami divi zemāki.

Tie mestāv uz vietas, bet cīnīdamies ar kupenām, nāk mums

tieši pretim, un pēc Miķelsona plaukstas straujās kustības

kas tver pie jostas, es manu, ka čiekurkalnietis grib pārlieci-
nāties, vai tam pa grābienam līdzņemtā rokas granāta. —

Vācu patruļa nāk taisni virsū, un bez komandas mūsu

pusloks noplok sniegā, nekas vairs nav saskatāms šai vietā,

un baltāks vēl par sniegputeni liekas purva klajš, pa
kuru
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aurodams brāž virpulvējš, sviezdams mums acīs ledaini auk-

stus sniega putekļus. —

Tad nācēji jau ienākuši mūsu pusloka vidū, un saplok
kā rubeņi sniegā, jo vienā rāvienā mēs esam augšā un tiem

klāt, un izraujam šautenes. Tik liels tos pārņēmis apmul-
sums, un sastapšanās nākusi tik negaidīta, ka viņi ļaujas at-

bruņoties bez cīņas un „Waffen nieder" sauciena.

Tikai tad apmulsuma pinekli nokrīt vienam no kājām
un tas lūko bēgt. Miķelsons lēc tam pakal, atvēzējis durkli,

bet klūp, un lamādamies nogāžas sniegā, un mazais Priedītis

sviež šauteni pie vaiga un šauj. Šāviena uguns atspīdums uz

mirkli apgaismo sniega klaju, un mēs redzam, ka vācu karei-

vis skrējienā apmet kūleni, tad paliek sniegā un nekustas

vairs. —

Otrais gūsteknis nelūko bēgt, jo viņam no bailēm lodzas

ceļgali. Tie sāk vēl vairāk drebēt, kad Miķelsons lādēdamies

uztrūkstas kājās, viss noputējis balts ar sniegu, un nikns kā

purva velns. Šņākdams no dusmām par savu kritienu, viņš

gāžas virsū dzīvājam vācietim.

— ~Velna Fricis! Aknas tev izgāzīšu," — gūsteknim

kājas salūzt ceļos, un rokām grābdams cieti tam krūtīs mēr-

ķēto vinčestra asmeni, tas sniegā sēd un brēc.

Vācieša roku tvertais asmenis tam graiza pirkstus, plauk-
stas, un tumšas lielas lāses pil sniegā, bet nāves baiļu pārņem-
tais nemana sāpju, tura durkli ciet ar izmisuma spēku, kaut

Miķelsons tam sper zābaku krūtīs, velti censdamies izraut

durkli un velti lūkodams durt.

Viņu cīnīšanos izjauc Pētersons, pieskriedams klāt un

aiz pleca atramj satracināto eiekurkalnieti sānis ar visu viņa

šauteni.

— „Dulns esi palicis, vai?" Viņš uzbrēc pašpuikam, un

tad palaiž vaļā tā plecu, mesdamies pie gūstekņa, kas gul ar

seju sniegā.

Spandegs aizsteidzas Pētersonam priekšā, noliecas sa-

grābj vācieti aiz apkakles un piecel kājās.

Gūsteknis grīļojas kā dzērājs, un viņam trīc rokas un

kājas, bet mazais Piredītis piepeši sāk ostīt gaisu, saķer ar ro-

ku degunu, un Spandegs viebdamies saka:

~Memmes dēliņš gatavais! Kā lai tādu sesku ved rādīt

vecajum r
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Pētersons paskatās gūsteknī, tad sāk vērot priedites un

rūc:

„Tuvumā vajaga būt friču blokhauzim. Artūr, saki tam

jaunkungam, lai ved mūs turp." —

— „Kā neiziet dumji," — Spandegs domīgi saka: „ja
friči tepat tuvu, tie būs dzirdējusi šāvienu." —

— „Bleķis," — teic Pētersons, skatīdamies sniega virpu-

ļošanā, — „ko gan tādā gaudošanā var sadzirdēt?" —

— „īzies slikti," Spandegs tiepjas, un mēs skatāmies vie-

nā un otrā, nezinādami, kam klausīt, un Miķelsons, kam pār-

gājušas dusmas, pusvīpsnodams un reizē viebdams seju tur

gūstekni aiz apkakles.
Pētersons nikni saslien milzīgās ūsas un uzsit uz zemes

vinčestru.

-~ „Puikas gan no tavas nodaļas," — viņš saka, — ~bet

rotnieks lika man vadīt patruļu. Ja tev bail, šļūc atpakrd,
bet puikas un fricis nāks man līdz."

Spandegs nesaka ne vārda, un Pētersona mudināts, es sā-

ku stāstīt gūsteknim, kurp mēs vēlamies tagad iet.

Viņš sākumā purina galvu, bet Miķelaonam piedraudot

ar durkli, saraujas un saka:

— „Ja, gut." —

Salīcis un kopā turēdams sagrieztās rokas, kas nebeidz

asiņot, viņš iesāk brist cauri priežu pudurim, un Pētersons,

turēdams tam pie muguras šauteni, iet lieliem soliem vācie-

tim pakal, un mēs citi tiem līdz.

Aiz priežu audzes bieži krūmi, tad atkal daži kroplu ko-

ku augumi, un viņu vidū ir saskatāms virs sniegklātās zemes

kaut kas milzīgs un melnbalts.

— „Friču zemnīca," — rūc Spandegs, iedams visiem no-

pakaļus. — ~Ja jau cilvēks grib tīšu prātu iet galu meklēt, lai

vismaz neved citus līdz." —

Dzirdot mūsu nodalnieka rūkšanu, Priedītis palēnina so-

lus, skatās man sejā platām acīm, bet es purinu galvu, un

zēns nopūsdmies brien blakus, un sauss un irdens ir zem kā-

jām puteņa sagriestais sniegs.
Pētersons apstājas, tad nodod Miķelsona ziņā gūstekni,

un noliecies uz priekšu, sāk iet atkal lieliem soliem, un viņa

galvai pa labi un pa kreisi melno milzīgās ūsas, arī nolieku-

šās uz priekšu un izskatās kā vērša ragi, tam taisoties mesties

cīniņā.
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Draudoši pelēks rēgojas caur auļojošiem sniega virpu
liem masīvais baļķu celtnes stāvs, bet viss ir klajš un salts ap

viņu, im blokhauzī nemana nevienas dzīvibas. Toties dzīvs

izliekas tas pats, un viņa šaujamās lūkas, kas melno puteņa
nakts paisumā, izskatās kā tumšu draudu pilni milzu zvēra

redzokli, un pats daudzacainais zvērs ir pieplacis pie zemes

un it kā gaida, kad nāks tuvāk ienaidnieks.

Pētersons vēl vairāk noliecas uz priekšu. Nolaidis durkli

p.t cirtienam, viņš lielos lēcienos metas skriet uz zemnīcas

durvju pusi un mēs, apmulsuši un reizē nevarēdami nesekot

vadonim, skrienam ķēdē tam pakal. Miķelsons trenc gū-
stekni sev pa priek«u, turēdamies aiz tā muguras, un Span-

degs skrējienā sirdīgi nospļaujas pār plecu un, pie sevis kārt

ko vēl arvienu rūkdams, izrauj rokas granātu.
Skrienot blokhauzim tuvāk, arvien melnākas sāk palikt

viņa ambrazūravs, bet pats tas joprojām šķiet izmiris un drau-

doši kluss. Un vēl balsīgāki Skan viesutvēja auri puteņa

nakts ņirbošajā paisumā. —

Zemās durvis liekas nāk mums pretīm, un Pētersons,

tām klātu pieskrējis, sper viņās no visa spēka Tās atsprāgst
vatā kā rēcienam atvāsta mute, un no viņas izšaujas uguns

šalts, nosviezdams mūsu vadoni sniegā, un arī ambrazūrās sāk

tūliņ zibsnīt šāvienu ugunis.
— Kā pļauti, mēs nokrītam zemē, vēlēdamies pazust vi-

ņas sniegsegas baltumā, un ir labi, ka blokhauza cēlājiem pa-
likusi pāri daži neizlietoti baļķi, jo ap mums sprēgā lodes un

puteņo viņu kapātais sniegs.
Pa visām lūkām tagad līst ārā liesmu šaltis, im nodunot

rokas granātai, ko Spandegs, tēmēdams pāri nekustīgajam
Pētersona augumam, ielaidis blokhauža durvīs, no augšlūkas
sāk bērt uz mums nāves uguni ložmetējs.

Mēs šaujam, klupuši aiz baļķiem, kas pa pusei ieputināti

miegā, bet sejas vairs nejūt ziemas salu, un sniegs, ko lodes

un virputvējš mums puteņo aiz apkaklēm un vaigos, neliekas

dedzinoši salts. Rokas trakā steigā rausta šauteņu aizslēgus,

pāri baļķiem celtie stobri uguņo bez stājas, ap mums jūk lo-

des, viņu atplēstās koka šķembeles un griežas sniega pārslas,
bet karsts vilnis visiem saskrējis galvā, un viena pati doma

līdzi tam:

Friču iekšā vesela banda, mūsu vairs tikai četri, kā

mēs tiksim prom un atpakaļ?
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Man sācis asiņot ir vaigs, ko ieplēsusi lodes atrauta koka

drumsla, un pieķerdams ar roku pie vainas, es griežu galvu
iesānis un manu turpat blakus Miķelsonu, kas šauj un nikni

lādās, un sniegs tam blakus no tā spļāvieniem jau izraibots

dīvaini melns.

— „Tev ķēra?" prasu bāzdams jaunu patrontvertni savā

šautenē.

— „Pa pašiem zobiem," — sirdās Miķelsons, spļaudams
asinis sniegā, un tad mēs abi beidzam šaut un guleniski aiz-

raujamies aiz baļķa, jo turpat pie mūsu kājām sāk ārdīt snie-

gu ložmetēja sēta ložu šalts.

Vācu šauteņu uguns kļūst vājāka, un tad instinkts mums

liek gar baļķi līst pa labi, kur klaudz Spandega un Priedīša

šautenes. —

Nav labi, ka friču strēlnieki beidz šaut: viņi nojauduši,
ka uzbrucēju tikai sauja, un tagad taisās nākt ārā, lai saņem-

tu mūs cieti, dzīvus vai mirušus. —

Līdz tam es nebūtu ticējis, ja man kāds teiktu: tu vari

līst uz vēdera pa sniegu tikpat žigli, kā rikšos skriet. — Un

tomēr tas ir tiesa, un paris sekundēs es jau esmu ticis garām

trijiem citiem baļķiem, un aiz manis, neatstādamies ne pēdu,
lien un spļaudās Miķelsons. Un apstājamies mēs tikai uz

mirkli, jo prātā mums tas pats, kas Priedīšam un Spande-

gam:

Friču ložmetēja uguns vērsta pret klaja pusi, no kuras

nāca mūsu uzbrukums. Tūliņ bruks ārā viņu patruļas, un

tāpēc mums jālobj cik jaudas, un sānis, kur ceļas kroplu

priežu ceri, un viņu pusapsegts māj putenī un naktī mums

vienīgais atkāpšanās ceļš. —

Līdz krūmu pudurim ir solus piecdesmit ko skriet. Mēs

stiepjamies kā zaķi, un aiz muguras un pa labi paliek kla-

jums, kurā saskatāmas retas priedes, un to patlaban mēz

vācu ložmetējs.

Viņa vadītāji nav pamanījuši mūsu bēgšanu, un tas ir

labi. jo tagad mēs varam priežu puduri atvilkt elpu jaunam

stiepienam. Tas jāuzsāk tūliņ, un mums jāskrien bez apstā-

jas, jo ķērcošā sasaukšanās ap
blokhauzi jau rāda, ka ienaid-

nieks iznācis mūs meklēt, un to pašu apstiprina ložmetēja

tarkšķēšanas spējais norimums. —

— "Vēl solus piecdesmit, un tad mēs būsim glābti, jo pn-
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tenis jau steidzas griest starp mums un vajātājiem sniega pu-

tektblāķus, kuros viss zūd kā miglā.
Vēl pāris stiepieni, un mēs būsim izgaisuši bez miņas,

bet Priedītis jau palicis bez elpas, un Spandegam tas jārauj
aiz rokas, lai diloņslimais zēns tiktu mums līdz.

Priežu ceros, kas palikuši mums aiz muguras, dzird nik-

nas klaigas, tās nāk tuvāk, un tad mums pāri aizspurdz pir-
mās pakalskrējēju lodes.

"— Mēs esam pamanīti, un atkal top žiglākas mums kā-

jas, un saņēmis pēdējos spēkus, Priedīts lēkšo līdz. —

Atkal spindz lodes, — tepat klāt jauns purva priežu
krūms, un salīkuši mēs aizšļūcam aiz tā, lai viņa slēpti, skrie-

tu tālāk. Bet priekšā, kā no zemes izaug daži augumi, skan

ķērcošs sauciens: „halt!" un turpat pajūk uguns, brāzdamās

mums tieši sejās.
Šāvēji šāvuši ir tādā steigā, ka nevienu neķer, un mums

auļojot tiem garām, divi klusēdami metas sānis, bet trešais

atkrīt sniegā, jo Miķelsons ar durkli garām skriedams, pārcir-
tis tam vēderu.

Pārējie divi cel atkal Šautenes, bet viņi stāv blakus,

Spandegs nemērķēdams laiž tiem virsū rokas granātu. Viņi
taisās krist sniegā, bet granātas sprādziens aizsteidzas tiem

priekšā, un atskatīdamies pār plecu, es redzu, ka tos atsviež

vienu no otra uguns un sniega stabs. —

Atkal mēs metamies pa kreisi un pa labi, un atkal aiz

muguras dzird jaunu sasaukšanos, un tad tai pusē, kur pali-
ka vācu blokbauzis ar Pētersona līķi pie sliekšņa, izšaujas
gaisā raķete. Sniegputenī tā deg vāji, viņas atspīdums ne-

sniedz tālu, un tomēr arī tā vājajā gaismā mūs atkal ierau*

dzījis ienaidnieks.

Jauns „halt!", jauns šāvienu troksnis, un tad Spandegs
iestenēdamies „nolādētā ragana!" ļimst sniegā, un sniegs ap
tā sāniem metas melns.

Miķelsons grūž niknu lāstu, pakar plecā šauteni un sa-

grābj ievainoto aiz pleciem. Es ķēros pie kājām, un Prie-

dīts nesdams trīs pārējās šautenes, tek smagi elsodams mums

blakus.

Spandegs ir drukns vīrs, mēs divi tikko vēl no slimnīcas,

un tieši šai vietā putenis sagriezis purva klajumā augstus sau-

sa sniega viļņus. Tiem skrienot pāri, kājas grimst līdz pus-
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zābakam, un drīz vien mēs sākam elsot tikpat smagi kā di-

ioņslimais kara zēns. —

Vajātāji nāk arvienu tuvāk.

— „Puikas, liekat mani zemē, glābjaties," — Spaudegs

saka, sakodis zobus un abām rokām turēdams sānu, bet aiz

mums paliek melnraibots sniegs.

~Nē," šņākdams atcērt Miķelsons, un ar izmisuma spē-

ku mēs lūkojam atkal skriet.

Jauni šāvienu blīkšķi sniegputenī, netālu aiz mugura-,

un Spandegs iestenas no jauna:
— „Puikas, glābjaties paši, man tāpat gals."
— „Turi muti," — Miķelsons tam pārskaities iebrēc sejā,

sākdams atkal spļaut asinis, un nešana mums atkal labāki so-

kas, jo vējš te aizpūtis gandrīz vai visu miegu, un sasalušais

purvs ir gluds kā lauks. Bet spēki mums iet uz beigām, lo-

dzas kājas, trīc roku muskuli. —

— ~Zēni ķēdē un žiglu uguni," — Spandegs komandē,

un mēchaniski klausīdami komandas vārdiem, mēs guldām
nodalnieku sniegā, grābjam rokā šautenes un šaujam puteņa

paisumā uz to pusi, no kuras nāk mūsu vajātāji, — vienu,

otru un trešo reizi.

Mūs pārņēmis auksts niknums, un cietas un vingras ir

mūsu roku kustības, kaut smagi elš krūtis un sviedri līst

aumaļām.

— Mēs esam apņēmušies pārdot savas dzīvības par iespē-

jami augstu cenu. sirdīs mums bango nāvēt alka, un gribas
šaut un atkal šaut. —

Pretinieks acīmredzot sagulis sniegā, jo sācis mūs meto-

diski apšaudīt. Tas mazliet nomierina mūsu nervus, jo liek

manīt, ka vajātāji tagad jūt pret mums respektu. Bez zau-

dējumiem viņi to gan nedarītu, un mēs sviežam šautenes no

jauna pie vaiga šaujam un taisāmies atkal šaut. —

Tad mums turpat blakus norīb ceturtais šāviens, spocī-

gāks par šauteņblīkšķi, un liekas nedzirdēti skals.

Viņu dzirdot, mēs visi reizē griežam galvas atpakaļ, uz

to pusi. kur sniegā noguldīts ir nodalnieks Spandegs, kam

cieta seja. vēsi pelēkas acis un kaujās droša sirds.

■— Viņš gul turpat sniegā, bet sagriezies uz sāniem. .*r

•eja uz augšu, un sniegs tagad metas melns nevien ap viņa
sāniem, bet arī deniņiem. Labā roka atsviesta atpakaļ un tur
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pirkstos kaut ko smagu, un Miķelsons noliecies izņem no

tiem naganu.

Priedīts šņauc degunu, Miķelsonam izlaužas no kakla

gāTdzulojoša skaņa, un mēmi sveicinādams es ceļu roku pie

cepures. —

Tad mēs karam plecos šautenes un sākam iet projām pa

klaju.
Pakal mums spindz lodes un brāžas vēja vaimanas, un

mums ir zemu kārtas galvas, sagurušas kājas. —

Sniegā un putenī paliek mūsu nodaļas komandieris, kas

glābdams mūs gāja nāvē. — Viņš nepazina baiļu, tam bija
vēsi pelēkas acis un droša sirds. —

Paliek Pētersons, mūžam drūmais kareivis, kam .pasaule

pēc dēla nāves likās tukša, un vilinoša šķita ienaidnieka

ugunsšalts.

—■ Paliek arī mazais vācu gūsteknis, kas nāves bailēs bija

sagrābis Miķelsonu durkli, un tajā brīdī nemaz nesajuta, cik

tas nežēlīgi ass.

Viņš sajuta to mazliet vēlāk, kad koka cietoksnis sāka uz

mums bērt nāves guni, un Miķelsons, krizdams aiz baļķa, vēl

paspēja iegrūst gūsteknim kaklā plato kaujas naža asmeni. —

XXII

Ziema iet uz beigām un gaisā jau samanāmas dvašas, kas

vēsta pavasara atnākšanu. Bez apstājas pūš marta vēji, ar

savu sprindzinošo elpu kausēdami sniegu, kas neskārts vairs

turas tikai dziļākās bedrēs, kur reti kad ieskatās saules acs.

Liekņās, gravās un lejās ēalo ūdens urdziņas, un rubeņu bal-

sis dzird no rīta līdz pusnaktij. Tās aprimst tikai pirms aus-

mas, kad uznāk viegls sals, pārvilkdams visus ūdeņus ar plā-

nu ledus segu, kas sadilst drīz pēc saules lēkta. —

Jau sesto dienu bataljons stāv pozicijās cieši aiz Dauga-

vas, un gandrīz no visām mūsu rajona vietām saskatāms aiz

upes aizmugurē palikušais Vidzemes krasts. To šķir no mums

plata un pelēkbalta ledus strīpa, kas dildama zem marta

vēju brāzieniem un atgriezušās saules stariem, jau kļuvusi

čaugana, vietām zilganmelna. Šais vietās bīstami ir doties

pāri Daugavai, un tām hec apkārt līkumu nevien patronu

un produktu rati, bet arī ievainoto divriči, kas aizved pro-

jām no Nāves salas biedrus, ar kuriem mēs atkal redzēsimies

pēc laba laika, un tos, kurus nekad neredzēsim vairs. —
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Par Nāves salu mēs esam sākuši saukt šo vietu, ko Dau-

gava šķir no Vidzemes, bet no Zemgales nošķīrusi vācu iera-

kumu strīpa. Uguns un ledus līnijas, rītos un vakaros saie-

damas ap mums kopā, ir nošķīrušas mūs no tuviem un tāliem

mīļiem, un mūs apņem nāves loks.

Kad paies palu laiks un ledus strīpas vietā sāks šalkot

Daugavas viļņi, mēs jutīsimies te vēl vairāk šķirti no visas pa-

saules, piestājuši pie mūžības vārtiem, kuru pievārtē viss at-

gādina nāves tuvumu. Varbūt aiz šī tuvuma vainas te tikai

retumis redz smaidus citkārt jautrās sejās, un reti dzird at-

šalcam smieklu brāzienus, kas ātri apraujas un plok bez bra-

vūrīgā skaļuma. — Te visi mēs manām un zinām, ka cīņā pa-

gurstot, nebūs iespējams atkāpties vai sagaidīt palīgspēkus,
bet vienīgi mirt. —

Nāves salu varētu dēvēt arī par Miroņu salu, jo viņas ze-

me pilna cilvēku trūdu, un dienās jau tagad pasiltais agrīnā

pavasara gaiss dvašo saldeni pretīgo līķu smaku. Krievi, kas

sargājuši šo nāves vietu pirms mūsu atnākšanas, nav pratuši,
vai arī nav gribējuši gādāt, lai viņu miroņi tiktu zem zemes,

par kuru tie krituši.

Ap sašauto māju drupām un mazajā priežu šiliņā, kas

granātu apkapātas, palicis mūsu un vācu ierakumu starpā,

visur mana nāves trūdu dvingu, un rod pelēkos mēteļos tērp-

tus pussapuvušus augumus, kuru sejām vairs nav ādas, nedz

acu, un smīnošs un baisīgi stings ir šo kluso gulētāju zobu

baltais atņirgums. No steigā uzmestām kapu kopām lien ārā

izdēdējušas pelēkmelnas rokas, kā tiekdamās pretīm saulei,

vai draudēdamas dzīvājo pasaiilei, un vietējos žīdu kapos mēs

vakar apbedījām kristīgu karavīru, kam viņa biedri bija

steigā uzbēruši zemes tikai uz vēdera un krūtīm, atstādami

sniega un vēja ziņā galvu un kājas ar dubļainiem zābakiem.

Mums metas stīvi pleci un sāp roku muskuli, jo jāstei-
dzas aprakt miroņi, pirms saule nav paspējusi galīgi atnest

pavasari, un jārok tranšejas, lai pašiem būtu patvērums np
vācu lodēm un granātām. — Mūsu priekšgājēji ir bijuši tik

slinki, ka nevien nav aprakuši savus miroņus, bet ir vairīju-
šies arī cik spēka no ierakumu un satiksmes eju rakšanas, iz-

tikdami ar plienā iecirstām vai smiltīs izkašātām bedrītēm.

Kā viņi tajās varējuši tverties, nav lāgā saprotams, kaut

gan nākot mums šurpu bija dzirdēts, ka krievi te ierīkojuši
neieņemamus lauku cietokšņus.
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— Nakta ir gaiša, balto mēnesnīca, un krēslā tumšs un

draudošs izskatās pa labi augošais priežu šiliņš, kam granā-

tas un lodes nobrāzušas zarus un nolauzijušas koku galotnes.

„Tie vaņkas laikam dzīvojuši sniega tranšejās," —- rūc

Miķelsons, īgni cilādams kapli un kaldams kalķakmeņa slāni,

kuram cauri jāiet mūsu ierakumu strīpai. — Tad viņš pieku-
sis izlaiž no rokām savu instrumentu un atlaižas augšpēdus
uz grāvja malas, bet tūliņ saķer degunu ar roku un viebda-

mies raujas atpakaļ.
— „Pat suns neķēzās tai vietā, kur gulējis," -— čiekur-

kalnietis lādās, — tikai krievs. Laikam lai būtu mēslos mīk-

stāka gulēšana. Velns lai parauj, — vai tad ar līķu pievāk-
šanu un grāvju rakšanu vēl nava gana, un mUms būs arī viņu

mēsli jānovāc?!"

— „Neārdies, Miķelson," — viņu pamāca Sala, turpat

blakus rīkodamies ar lāpstu, kas negrib un negrib līst cietājā

plienā. — ..Man Vecāki nekā tev kauli, bet tāpat līdzi jā-
lokās."

„Esmu nācis ar fričiem kauties, nevis tīrīt krievu susel-

nieku atejvietas," — brēc Miķelsons, sasliedamies taisns un

vicinādams gaisā savu kapli kā dumpja karogu, bet tūliņ

plok pie zemes, un mēs tam līdz, jo vācu ložmetējs sāk bērt

guni, šķiesdams to no savus simts solus liela attāluma, — tik

tuvu te viena no otras mūsu un vācu tranšejas.

~Redzi nu." — sirdās Sala. gulēdams uz vēdera im rā-

dams Miķelsonu, — tavas kliegšanas dēl arī šonakt ar darbu

nekur netiksim, un kāds puika vēl dabūs pa aci vai kāju." —

Kā pasvītrodama kaprāļa pareģojumu, vācu aizmugurē
iestenas lielgabala balss. Dzird gārdzulojošu gaudošanu, kas

aši tuvāk nāk, un tad netālu aiz mums plīst vācu šrapnelis,
atstādams gaisā baltu dūmu mākonīti. Tas izskatās kā dūmi,

ko neredzams smēķētājs izpūtis no tāpat ueredzamas milzu

jpīpes. —

„Cūku būšana un vairāk nekas," — tagad sāk sirdīties

Konrāds, kas glābdamies no vācu ložmetēja guns, ar seju un

rokām ieklupis seklā bedrē. Tad viņš viebdamies cel gaisā
savas lielās rokas, pie kurām pieķēries kaut kas lipīgs, smir-

došs un turnš*.

—- ~Kāda tad tev gadījusies nelaime?" Brīnās Sala, gu-

lēdams turpat blakus dundadzniekam.

— „Nezinu," Konrāds stomīdamies atsaka. ..mēsli vai
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trūdi, bet labs jau nav," — un vairīdamies pats no savām

plaukstām, viņš stiep tās cik spēdams tālu prom no sejas, un

apjucis skatās visapkārt, kā meklēdams vietu, kur noslaucīt

rokas.

„Šlūc labi mudīgi uz upi," — Sala to pamāca, un dun-

dadznieks, pietrūcies augšā, sāk skriet uz Daugavas pusi, cik

jaudā viņa garās kājas, un pēc mirkļa tam gandrīz virs gal-
vas plīst jauns vācu šrapnelis.

— „Neuzskrien tikai vecajam virsū," — Sala nosauc tam

pakal, bet Konrāds jau pazudis agrā pavasara mēnesnīcas

nakts baltajā paisumā.
Vācu šaušana kļūst stiprāka, un mēs rāpjamies atpakaļ

uz lielās bedres pusi, kas pagaidām, līdz kārtīgāku tranšeju

izrakšanai, ir mūsu rotas patvērums. To aizsniedzot, visiem

ir kļuvušas netīras drēbes, rokas un seias, un līķu un netīru-

mu riebīgās smakas piesātinātais gaiss šķiet atnācis no pirmās

līnijas mums līdz. —

„Tā nav īsta zaldāta dzīve, bet velns zin kas,** — Miķel-

sons nevar rimties. Salicis rokas zem galvas, viņš gul, atkri-

tis uz bedres malas, elso piekusis un skatās debesu velvē, kas

pilna zvaigžņu zaigas un mēness mirdzuma. — ~Naktī jāņe-
mas ar krievu miroņiem un mēsliem, dienu jātaisa āži un jā-

kauj utis, — kad lai dabū pagulēt? Kas nekait Jurēviča pui-
kām pa izlūku komandu? Strādāt nav jāiet, jo pa to nakts

pelēkumu viņi iet pastaigāties gar friču drātīm, bet dienā

atpūšas. — Pavisam cita dzīve, nevis ķēpašanās ar maitām

un mēsliem, kā mums.'*

„Nu tad lasies projām uz izlūku komandu," — Sala pa-

liek pikts, jo viņam liekas, ka nekur nevar būt tik jauka dzī-

vošana, kā viņa gādībā. — ~lztiksim, jaunskungs, arī bez

tevis." —

— „Aizlasīšos ar," — Miķelsons tiepjas, un tad bedres

malā parādās mēness apspīdēts dundadznieka augums, kas

rēgodamies pret zilmelnām nakts debesīm, izskatās milzīgi
liels, un Konrāds ieklūp mūsu vidū, starojošām acīm un lielī-

gu seju.
— „Ziniet ko, puikas?" viņš lepni saka: ~nupat sabrā-

lojos ar pašu veco!"

— „Nepūt pīlītes," — Miķelsons ieminas, un Sala neti-

cīgi parausta palsās ūsas.

— „Jānudie, nemeloju," — Konrāds ir gatavs pārmest
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krustu, — „uzskrēju, uz upi jozdams, pulkvedim virsū pie

pašas Daugavmalas. Drāžu cik spēka, nagus izstiepis, -- uz-

reiz viens dod ar koku man pa mugurkaulu un nikni brēc:

dulnais, stāvi! Vai nu ūdenī skriesi no nobīļa?! Kas tu par

kurzemnieku, ja no pāris šrapneliem dabū zaķa kājas?
Cērtos apkārt, lai redzētu, kas tur ārdās, un redzu: pats

vecais, krata spieķi un sirdās. Es izstiepjos taisns, lieku ķe-

pu pie cepures un saku: pulkveža kunsg, nebūt nebēgu, skrē-

ju tikai ar kaprāļa ziņu nomazgāt rokas, kuras biju iegrābis
krievu netīrumos.

Pulkvedis nokāsējas, pakasa bārdu un saka:

Tad jau tev, dēls, tas kāviens nāca nepelnīts?
— Taisni tā, pulkveža kungs, es atsaku, —- bet tas nekas,

gan es viņu atpelnīšu. — Vecais paliek mīkstāks, uzsit man

tā draudzīgi un šoreiz ar roku uz pleca un teic:

Ej tagad atpakaļ uz rotu. Redzu, ka tev īsta kurzem-

nieka sirds. —

Konrāds atsēstas uz bedres malas un lielīgi nosaka:

— „Kaut jūs, mīlīši zinātu, cik man labi ap dūšu! Vēl

labāki, nekā kad būtu ticies ar brūti divatā."

Miķelsons paosta gaisu, nospļaujas un prasa:
— „Konrad, tu nomazgāji rokas?"

Dundadznieks satrūkstas un apskata plaukstas.
— „Velns ar' ārā, ar tiem priekiem pavisam piemirsās,"

viņš apjucis saka, un strēlniekiem sākot sprauslot, pat Salam

pavīd sejā smaids.

— „Tad joz uz Daugmalu pa otram lāgam," ieminas va-

da komandieris, kļuvis atkal nopietns un Konrāds, pārlēcis

pār bedres malu, steidzas no jauna uz upi, nokaunējies un

kluss.

— Ir kļuvis vēl gaišāks, mēness, zvīļo augstu pie meln-

zilās debess velves, un bālas gaismas apliets ap mums nāves

lauks. No ivraujas malas aizstiepjas uz bedres vidu liela tum-

ša ēna, apsegdama vada strēlniekus, kas saspiedušies kopā, jo
laiks uz rīta pusi kļuvis vēss.

— Mums salst, jo rokot ierakumus, samirkušas dubļos un

sviedros drēbes, bet guļot ienaidniekam tepat pie degungala
un zem klajas debess, mēs nedrīkstam kurināt uguni. —

Par spīti salam, mums ir sācis nākt gurdens miegs, un

bedres kaktos jau dzird krākšanu un caur degunu laistas svil-

pojošas skaņas. —
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Tikai Miķelsonam vēl nenāk prātā gulēšana. Viņš klu-

sē un spļauj caur lodes izsistiem priekšzobiem, domā savu

domu, un tad klusi teic, paraustījis mani aiz mēteļa stūra:

— ~Artūr, vai tev arī sāp mugura un pleci no grāvju
rakšanas?"

— „Sāp gan," — es atbildu, jo man tiešām smeldz no

grūtā darba visi muskuli, — „Bet kas tad mūsu vietā strā-

dās?"

Miķelsons nicīgi norausta degunu.
— „lai strādā lauki, kas pie tādām lietām pieraduši.

Man tie spaidu darbi apriebušies līdz kaklam. Šļūksim uz iz-

lūku komandu." —

Nomanījis, ka es palieku domīgs, Miķelsons sāk stāstīt,

cik jauka dzīve esot izlūkos: naktī viņus sūtot bumbulēt aiz

drātīm, nevis strādāt, varot iet nerrot fričus, šaudīt, kad vien

tīkas, un dienu gulēt kamēr aknas sāp: vecais dikti cienot iz-

lūkus un viņu priekšnieku, un vienmēr sakot:

Lai bocmaņa zēni tagad atpūtina rokas un kājas: diez-

gan ir šonakt pa neutrālo joslu ņēmušies.
Par bocmani mūsu pulkvedis iesaucis izlūku priekšnie-

ku, kas bijis kuģinieks. —

Man ienāk prātā bēdīgais tēva vaigs, un es vilcinādamies

saku:

„Diezin, vai tā būs labi. Te tak paliek visi mūsējie." —

„Par to nebēdā," — Miķelsons mierina, uzminējis manas

domas: „tagad mūsu bataljons stāvēs viss vienkopus, un tas

ir gluži vienalga, ka tēvs rotā, bet tu komandā: varēsiet sa-

tikties kad gribas. Te rotā jau arī tev neiznāk ikdienas tik-

šanās. — Paaicināsim Vilni vēl un garo žirafi, un laidīsimies

prom." —

Par žirafi Miķelsons saukā Konrādu, un pieminot viņa

palamu, tas ir kā saukts klāt, nākdams no upmalas puses. —

Miķelsons lūko kārdināt arī viņu, bet Konrāds žāvāda-

mie atmet ar roku:

„Ja gribi, skrien. Es palikšu rotā. Te jau nav Tīrel-

purvs, kur varējām izstaigāties pēc patikas: pūcē, uz kuru

pusi gribi, kamēr pagurst kājas- Šeit jau var aizsviest no

vienas pozicijas līdz otrai akmeni, lamu vārdu vai rokas gra-
nātu. Manām garajām kājām te švaka staigāšana. Tad jau
es labāk palieku pie Salas un vecā virsseržanta."

Konrādu mums neizdodas pierunāt, bet Vilnis taisās
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mums līdz: to rotnieks nezin kāda grēka dēl nolicis uz čet-

rām stundām zem šautenes, kaut gan Vilnis sakās pelnījis la-

bi ja divas. Tagad viņš jūtas apvainots, un ir ar mieru iet

prasīt, lai ieskaita bataljona izlūkos. —

Rotnieks ir piekāpies un arī izlūku priekšniekam nav

nekas pretī, ka mēs ejam pie viņa, jo Vilnim ir Jura krusts,

Miķelsonam divi, un februārī vecais pulkvedis piesprauda
vienu arī man.

— Par izlūku gājienu Babītes ezeram dienvidos, no kura

mēs atvedām līdzi divus dzīvus gūstekņus.
— Bija vēl trešais, bet ievainotās kājas dēl nevarēja ātri

paiet, un Miķelsons to nošāva cetā, sacīdams, ka fricim kāto-

šana sokoties grūti, bet viņam esot mīksta sirds.

Man liekas, būs taisnība, ko saka par Miķelsonu dižka-

reivis Pakalnietis: tam esot vilka daba un Pakalnietis labi

pazīst meža zvērus, jo dzimis un audzis dziļi leišos, kur tā

tēvs kalpojis pie kāda polu grāfa par mežsargu. —

XXIII

Ir pavasaris, kokiem saplaukušas lapas, bet Nāves salā

gandrīz nav koku, — citus nokapājuši ziemā krievu un vācu

cirvji, citiem aplauzušas galotnes un zarus lielgabalu gianā-
tas. Viņu kailie stumbri ceļas pret debesīm kā draudošas ne-

apraktu miroņu rokas, un tikai ap māju drupām redz vārgus

krūmus, kas nevar izšķirties, vai lapot un vērt ziedus, vai nī-

kuļot un kalst.

Nāves salas vidū, pie mājām, no kurām palikusi vesela

tikai aka, ložu apskrambāts zaļo ievu krūms. Viņš vakar

uzziedējis, un Miķelsons, tam iedams garām, bija norāvis un

atnesis līdzi veselu zaru, pilnu lapu, ziedu un vēl neplaukušu

zaļganu pumpuru.

Zars smaršoja saldi un reizē rūgti, un no viņa lapām

dvašoja savāds sērīgs svaigums, ka aizmirstas dzīves dvaša

un zudušas laimes atcere.

Maz te redz zaļojam arī zāli. un liekas, it kā dzīvības

zaļums vairītos no nāves dvašas un miroņu tuvuma. — Daug-
malā — radžu klints, — tālāk iekšā kaļķains pliens, vietām

māls, vietām smilts.

Pašā vidū, pašā poziciju starpā ir palicis pērn nenokopts
rudzu lauks. To izkūlis un apsējis no jauna rudens vējš, ie-
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birdinādams turpat zemē graudus, un likdams arī šogad te

zaļot priecīgajam maizes labības zaļumam.

Šai zaļumā neapnīk skatīties tiem strēlniekiem, kas paši

staigājuši pļāvēju un sējēju gaitas. Smaidošiem skatiem tie

vēro un glāsta rudzu lauku, un viņā veroties, uz brītiņu tiem

izdziest sejās cietais skaudrums, ko ievilkusi apziņa, ka te-

pat, dažu desmit solu attālumā, glūn savos grāvjos slēpies
ienaidnieks.

Aiz šī tuvuma vainas te tikai naktīs var strādāt un stai-

gāt bez drošām izredzēm dabūt lodi galvā, un nakts mums

aizvietojusi dienu. — Ir rotām, kas tumsā vēro poziciju dar-

bus un gatavo āžus, tos dienā appīdamas dzeloņdrātīm, lai

naktij iestājoties varētu aizprostot no vācu puses ceļu uz

mūsu rakumiem. — Ir izlūku komandai, kas katru vakaru iet

sirojumos pa neutrālo joslu, un dodas atpakaļ tikai ap to

laiku, kad sāk gaisma svīst un nobāl zvaigznes.

Šie nakts sirojumi mūs sagrābuši savā varā, jo viņos pa-

slēpts savāds burvīgums, un tumsai tuvojoties, mēs kļūstam

pilni sprindzīguma un gaidu. Un gausāk nekā parasti velkas

laiks no vakarkrēslas līdz tam brīdim, kad rotu ierakumos

sāk skanēt lāpstas un kapli, dzeloņdrātis un klusas valodas,

un mēs taisāmies iet lūkot, ko dara ienaidnieks. —

Taisnību sakot, mēs to zinām no galvas, un no viņa grāv-

jiem nāk tās pašas skaņas, kuras dzird pie mums. Un tomēr,

katru nakti mēs it kā dzirdam viņas pirmo reizi, un nekad

mums neapnīk viņās klausīties, — sasprindzinātu dzirdi, tum-

sā urbtiem skatiem un lēcieniem savilktiem locekļiem.

— Skolā mēs smējāmies par biedriem, kas mēdza lāsīt

vecmodīgos Kupēra romānus, un dēvējām viņus par sarkan-

ādām. Tagad mēs tā vairs nedarītu, jo mūs pašus tura savā

varā cilvēku mēdību romantika, un mums nav spēks no viņas
burvības vaļā tikt.

Ikvakarus tā liek mums līst ārā no rakumiem, — iet lož-

ņāt un lūkot mums pavēl par mūsu parastajiem rīkotājiem
vēl noteiktāk iekšējās dziņas balss. Viņa liek klīņāt mums

no bataljona frontes viena gala līdz otram, turpu un atpa-
kaļ, un sāk atkal no gala, un mazākā skaņa, kas nāk no

ienaidnieka puses, acumirklī pavēl asākai kļūt dzirdei un re-

dzei, un liek līst tuvāk, ar roku pie metamās granātas, vai

turot pirkstu pie šautenes sprūda.
— Parasti izrādās, ka pie šīs tumsā jaustās skaņas nav
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vainīga vācu izlūku patruļa, bet kāds nakts dzīvnieks, kuru

te saradies visai daudz. Seski te medī peles, kas kļuvušas tik

pārdrošas, ka dienas laikā zogas pie kareivju maizes doni-

ņām, bet māju gruvešos, kapos un priežu šiliņā, kur vēl ar-

vienu mana trūdu smaku, mitinās žurkas, — riebīgi treknas,

sarkanām, ļauni spīdīgām acīm un pīkstošām, piesmakušām
balsīm, nekaunīgas un pārdrošas bez mērā. — Sastop arī ežus,
— tumsā bieži gadās dzirdēt viņu pašapzinīgo sprauslošanu,
un tumsā lienot pa bedraino zemes virsu, nereti gadās, ka iz-

stieptai rokai pārtek pāri bezbailīgais susuriņš.
Putni parasti izvairās no Nāves salas, un tikai sevišķi

klusos vikāros šiliņa priedēs dažkārt salaižas apmaldījies

miegains vārnu bars. — Māju krāšņatās kādreiz mana mazo

paceplīti, kādreiz ieskanas skumjā zīlītes balss, bet citu put-

nu balsis te ir svešas. Viņu vietu cenšas izpildīt zemes vēzī-

ši, kuru vienmulīgi skumjā cirpstēšana, nākdama no apakš-

zemes, modina savādas sēras, un kādreiz, tumsā ejot gar
neutrālā joslā palikušām māju drupām, mēs dzirdējām cir-

ceņa dziesmu. —

Mēs esam tā pieraduši pie nakts dzīvnieku balsīm, viņu
skraidīšanas un čaboņas smiltīs, gruvešos vai zālē, ka to klāt-

būtni ātri uzmin dzirde, kaut reti kad pamana acs. Arī viņi
savukārt apraduši ar mums un mūsu gaitām, un domā, kā

lielos divkājainos zvērus dzen staigāt apkārt izsalkums vai

mīlas prieks. —

Dažreiz tomēr instinkts ašāk par
dzirdi nojauž briesmas,

un tad mēs pieplokam zemei, gatavi cīņas lēcienam. —

Nācēji cenšas iet pēc iespējas klusi, bet šad un tad ie-

brikšas kāds sakaltis priedes vai bērza zars, ieņirkstas ķieģe-
ļu vai kalku drumsla, iešalkojas zāles stiebrs. Dažreiz ne-

dzird no šīm skaņām nevienas, un tomēr mēs jūtam, ka pa
neutrālo joslu staigā ienaidnieks.

Pēc iespējas ātrāk tam sānos, vai aiz muguras, jo viena

pati rokas granāta, sviesta no mugurpuses, iespaido vairāk kā

trīs no priekšpuses, un bēglis, kas vairās no sprādziena, vis-

ātrāk tad ieskrien lamatās. —

Cadās, ka iekrītam lamatās arī mēs. Tad mūsu rindās

rodas robi, kas ātri aizpildās, jo no rotām nāk kritušo izlūku

vietā jauni nakts gaitu talcinieki.

— Kāda no šīm gaitām vai pareizāki sakot, viņas sekas

dienā, man iespiedusies atmiņā.
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— Silta maija nakts, bez mēnesnīcas un bez ēnām, un

debesis ir aizsegusi tumšu padebešu pulki. Kaut kur tālu,

Zemgales apvāršņa malā, šad un tad atmirdz rūsa, kā paceļo-
ties launa milža plakstiņiem. Tad virs pakalniem pa kreisi,
kas slēpj vācu baterijas, debesu loks uz mirkli kļūst iesar-

kans, bet tūliņ atkal dziest, palikdams vēl tumšāks, un tumsā

no jauna pazūd visu priekšmetu kontūras. —

Tādā nāktī var bez raizēm aizkļūt līdz pašām vācu drā-

tīm, un mēs nevilcināmies to darīt, jo vairāk tāpēc, ka tas

nolemts jau dienā, mūsu priekšniekam satiekoties pie koman-

das blindāžas ar otrās rotas komandieri.

— „Jurevic," — viņš saka, — „šonakt būs priekš tevis

loti labs laiks. Palūko izpētīt, kur īsti tagad stāv pret mū-

su labo flanku jaunais vācu postenis," — kapteinis runā tā-

lāk, skatīdamies mūsu priekšniekā savām lielajām ērgļa acīm,

kustīgs un straujš.

Mēs vērīgi klausāmies virsnieku sarunā, un virsseržants

Zirnis, laisdams pāri mūsu sejām pētošu skatu, jau domās

sācis izspriest, kam šonakt jāiet sirot, un kas paliks mājās,
sildīt gaisu.

Komandas priekšnieks klusē, vērodams vācu ierakumus,

nn asi skaidras kļuvušas tā brūnās acis, kurās parasti gail jau-
tras guntiņas.

— ~Labi," — viņš beidzot atsaka, vēl arvienu skatīda-

mies uz ienaidnieka tranšēju pusi, kuras iepretim mūsu lana-

jam flankam aizsniedz Daugavu. „Biju jau pats par to do-

mājis, jo gribas zināt, kur tagad, pēc vecā nocelšanas, tie sā-

kuši novietot savu jauno posteni. Lūkošu tev rīt to pazi-
ņot." —

— „Lūdzu," — kapteinis atvadīdamies cel roku pie ce-

pures un pazūd, steigdamies uz centra ierakumiem. Viņš
vienmēr steidzas, un iet lieliem soliem, lēkdams pāri satik-

smes ejam un grāvjiem.
Priekšnieks noskatās tam pakal, tad griežas uz mūsu pu-

si, un viņa sejā. no kuras pat ziemas gaiss nav spējis izdzēst

jūras vējos gūto brūnganumu, iegulies smaids.

— „Nu puikas," viņš saka, „šonakt iesim fričus apciemot.
Pievakarē esiet gatavi." —

Viņš aicina sev līdzi virsseržantu un iet pa labi, lai vēl
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reizi pie dienas gaismas novērotu vācu rakumus un vietas,

kur naktīs varētu būt viņu jaunais postenis. —

Nakts ir bez mēnesnīcas, no Daugavas kūpēdama ceļas

migla un ūdens zem viņas segas vairs nav saskatāms, — tikai

dzird, kā piekrastes radzēs atsisdamies skalojas slinkie upes
vilni. —

— „Tādā naktī labi meitāß iet un labi arī izkauties," —

filozofē Konrāds, pacēlis galvu un vērodams tumšos padebe-
šus. ~Lāgā neiezīmēs seju ne meita, ne policists, un tā tu

vari justies drošs no alimentiem un sēdēšanas." —

„Muti ciet," — Zirnis ierūcas: „ja nē, dzīšu atpakaļ uz

rotu," un Konrādam pārtrūkst filozofēšanas pavediens, jo
šonakt tas nācis mums talkā, un ierasties jau drīz pēc tum-

sas iestāšanās atpakaļ rotā viņam kauns.

Klusi kā veļu kamoli, mēs izslīdam no ierakumiem un

vispirms ejam apraudzīt Daugavmalas bedri kurā viņnakt at-

radās vācu postenis.
— Mūsējie viņu saņēma ciet, un vāci šai nelaimes vietā

nav stādījuši jaunus sargus, bet drošs paliek drošs, un kārtī-

bas dēl mēs lavamies uz bedres pusi.
Ir tik tumšs, ka skaidri var samanīt tikai tuvāko biedru

augumus, un arī tikai tāpēc, ka acis apradušas ar nakts gai-
tām. Attālākie nav saredzami, kaut gan mēs jūtam viņu el-

pošanu un vieglos izlūku solus, zem kuriem retumis iečabas

kāds zāļu puduris. —

Bedre ir tukša, un gājuši tai apkārt mazu līkumu, mēs

sākam lēni zagties gar vācu aizsprostojumiem, vērodami ar

redzi un dzirdi, vai mākoņainās pavasara nakts tumsā kur

nemana kūkojam sarga muguru,
— nejūt satrauktu elpu, ko

ašāk grūž sargkareivja nāsis, ar dzirdi un redzi vēl nejaužot,
bet ar instinktu jūtot, ka draud briesmas un zogas klāt ie-

naidnieks.

Vācu pusē viss ir klusu, un mēs topam arvienu drošāki,

un tagad lienam tieši gar viņu āžiem, kas rūpīgi notīti dze-

loņdrātīm, un dienvidos atplaiksnījoties rūsas sarkanumam,

liekas, ka kokus aptinuši milzīgi zirnekļu pavedieni.

— Kur gan varētu stāvēt jaunais vācu posteniß? Mēs

mēmi taujājam sevi un citus, un atbildes nava, un aiz vācu

āžiem nemana dzīvības.

„Būs aizsnaudušies," — Vilnis iedams man blakus, tik-
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ko samanāmi iedveš ausī, un tikpat klusi sakustas man lūpas,
dodot atbildi:

„Tad jau mēs manītukrākšanu vai šņākšanu.44

„Ja te būtu kādas apdzīvotas mājas, varētu domāt, friču

sargi aizgājuši skuķus apciemot,
44

— jau stiprāk ieminas Kon-

rāds, bet tūliņ ierauj plecos galvu, dabūjis belzienu sānos ar

vinčestra laidi.

„Še tev skuķi, purva velns, 44
— iešņācās neredzama balss:

„ja tuvumā nav friča, tad tas nenozīmē, ka katram muļķim
brīv pļāpāt kas tam uz mēles un sirds.44

—

Konrāds neatbild, bet šņākdams kāpj uz priekšu, un

klusums, kas valda ap mums, ir tik liels, ka kaut kur tuvu-

mā sāk cirpstēt zemes vēzītis, un bezgala viegla un reizē savā-

di baiga skan dienā nemanāmā dzīvnieciņa balss, nākdama

no apakšzemes un kā aicinādama tur lejā kāpt.
Tad mēs apstājamies un klausāmies atkal, un tik vērīgi

un asi, ka uz mirkli nav pat samanāma blakus stāvošo elpo-
šana.

Vācu pusē viss ir un paliek klusu. Arī pēc tam, kad

priekšnieks sagrābis kādu āzi aiz koka kājas un paraustījis,
lai pārliecinātos, vai drātis skan.

Tikko jaužama metāliska skaņa, tik klusa, ka liekas, to

radījis nakts tauriņa spārna pieskāriens.

Mākoņu sega kluvusi vēl biežāka, retumis mana atsark-

stam rūsu, un sērīgi baisa skan pavasara nakts tumsā zemes

vēzīša balss.

Tad mēs, kā gājuši ķēdē gar vācu aizsprostojumiem, pa-

griežamies bez komandas uz āžu pusi, ķeramies pa divi klāt,

— salīkuši augumi slīd pa tumsu uz mūsējo ierakumu pusi,
un tik klusi ceļas mums kājās, ka nav manāms ne mazākais

troksnis, un tikai noliekot āžus atkal zemē, cieši pie mūsu

pirmās rotas aizsprostojumiem, dzird iešalcamies metālisku

dziedošu skaņu, kas tomēr ir tik klusa, ka turpat izdziest

nakts melnumā.

Atkal mēs zogamies uz vācu poziciju pusi, klausāmies,

vai mūsu nedarbs nav jau pamanīts, un atkal zogamies atpa-
kaļ ar jaunu nesamo.

Mūsu aizrautība šai darbā kļuvusi tik liela, ka sāk svie-

dri līt, ašākas top dvašas, un Konrāds jau ir sācis šņākt.

„Kas te šņāc, kā tvaikmašīna?44 Tumsā nikni čukst ko-
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mandas priekšnieka balss. „Dos nagos
kādam skursteņslau-

ķim, lai iztīra degunu." —

Konrāds beidz šņaukāt un rūkdams nāk mums ar Vilni

līdz.

Atkal mēs ejam smagi pūzdami, ar jauniem vācu āžiem,

un tad priekšnieks dod zīmi, ka ir gana. un Vilnis, sprauslo-
dams iegrūž man sānos.

..Zini ko, Artūr?" Viņš klusi saka: „kad būsim Daugavas

viņā krastā, būs jāprasa pirmās rotas puikām, lai labi izmak-

sā par šīs nakts strādāšanu."

Es pamāju ar galvu, sākdams klausīties, jo priekšnieks
ar Zirni patlabna lūko aprēķināt, par cik galvām pieaudzis
mūsu un samazinājies vācu āžu skaits.

„Savi četrdesmit gabali būs," — Zirnis beidzot nosaka.

Debesis kļuvušas gaišākas, mākoņu lāņiem nogulstoties

gar apārksni, un augšā jau mana zvaigžņu zaigu. Un viņu

atmirdzumā mēs varam saredzēt, ka klausoties virsseržanta

vērtējumā, komandas priekšnieka sejā nozib smīns.

„Lai nu pirmā rota saka paldies," — viņš teic, un vēro

rotas sprostojumu joslu, kas tagad kļuvusi labu tiesu pla-
tāka.

Atkal mēs klausāmies, vai nedzird jau vācu pusē lādēša-

nos, bet tur viss ir un paliek klusu.

Tad mēs ejam mājup, un atpakaļceļā mums sāk nākt

miegs, kā smaga darba ļaudīm pirms pelnītas atdusas.

„Smuks numurs," — Vilnis žāvādamies saka, iedams

man aiz muguras. „Redzēs, ko par to sacīs friči. Es gan ne-

gribētu būt vācu sargu ādā, — tai tagad ir kapeikas vērtība."

~Labi jau viņiem neies," — es atsaku, un arī man ir pie-

lipušas Vilna žāvas un visos kaulos manāms gurdenums.
Tad mēs esam savā blindāžā, liekam šautenes un granā-

tas pie malas, liekamies uz auss, un gandrīz tūliņ mūs apņem

miegs. —

Mēs guļam līdz saules lēktam un arī vēl pēc tā, jo Nāves

salā nakts ir priekš darba un izlūku gaitām, bet diena prieks

gulēšanas. —

Pats pirmais ir uzcēlies Zirnis, lai izietu, pēc paraduma
apskatīties, kāds rādās laiks, jo pēc dienas laika var jau ie-

priekš sākt zīlēt, kas būtu naktī uzsākams.

„Puikas, ceļaties," — viņš skali saka, iesteidzies atpakaļ
blindāžā. „Nupat ir joki." —
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Vienā rāvienā mēs esam kājās un metamies ārā no sava

mitekļa, skrējienā vēl berzēdami miegu no acīm.

Arī rotās manāms savāds uztraukums. Pat priekšnieka
ziņnesis ir stājies pusceļā ar tējas trauku rokā, un muti ieplē-
tis, skatās uz vācu poziciju pusi.

„Ko tu boli acis, sulaiņa dvēsele?" Vilnis tam uzsauc,

un garām skriedams iesper ar kāju Bēdvietā. „Atdzisināsi

priekšniecībai tēju!"

Ziņnesis satrūkstas, tējas trauks līst pāri un nokrīt zemē,

jo karstais ūdens applaucējis trauka turētājam rokas.

„Pats nesen biji vēl sulaiņa dvēsele," — sirdās ziņnesis,
noskatīdamies Vilnim pakal, bet tas jau ir uz pakalniņa, kam

virsū sastājis pulciņš strēlnieku.

Mēs ar Miķelsonu izspraucamies tiem cauri un nostāja-
mies Vilnim blakus, lai redzētu, kas citiem vērojams, un

Konrāds, kas vēl nav aizgājis uz rotu, joņo mums līdz.

Ir savādi: mūsējo pieplūdušas pilnas malas, — strēlnie-

kus redz uz blindāžu augšām un ierakumu malām, un kāds

pārgalvis pat uzrāpies granātas nopļauta koka stumbra galā,
bet no vācu puses neatsvelpj neviena lode, kaut gan citās die-

nās tie parasti mēdz šaut uz katru atsevišķu strēlnieku.

„Velns lai parauj, kas tad tas?" Vilnis iesaucas sagrāb-
dams manu plecu, un skatīdamies citu skatiem pakal uz vā-

cu pusi, arī es satrūkstos un stingstu viss.

Uz vācu ierakumu malas, ar muguru uz mūsu pusi, stāv

pilnā kaujtērpā vācu kareivis, bruņu cepuri galvā un šauteni

uz pleca. Viņš stāv nekustēdamies un liekas sastindzis, un

izmiruši liekas ierakumi zem tā kājām, kaut gan šaujamās
lūkās pamirdz viena otra acs.

Līdz vācu tranšejai un tai viņas vietai, virs kuras stāv ka-

reivis ar šauteni, labs sviedējs varētu aizsviest akmeni vai

granātu. Pat sievietes raidītai lodei te vajag ķert mērķi, un

tomēr mūsējie stāv sastinguši, un nevienam neizstiepjas roka

pēc šautenes.

„Tas par tiem āžiem," — Konrāds nožāvājas, un mēs ar

Vilni smagi atņemam elpu.
— Tiešām, cits tas nevar būt kā nelaimīgais sargkareivis,

aiz kura vainas vāci pagājušā naktī zaudējuši savus āžus.

„Diezin kā tam puisim tagad ap sirdi," — Vilnis klusi

saka, vēl arvienu nelaisdamß vaļā manu plecu. „Varbūt jau

palicis pussirms, katru mirkli gaidīdams lodi mugurā." —
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„To viņš tūliņ dabūs," — Miķelsons nikni nospļaujas
caur izšautajiem priekšzobiem, un izspraucies stēlnieku pul-

ciņam cauri, sāk iet uz mītnes pusi.
Pāris lēcienos Vilnis tam ir aizstājies ceļā.

„Nekur tu neiesi," — viņš iesaucas, cieši skatīdamies čie-

kurkalnietim acīs.

«Nemaisies pa kājām, velna pistole," — Miķelsons iešņā-
cās, mesdamies Bānis un reizē laisdams roku uz zābaka stulma

pusi kur aizbāzts tam glabājas tutenis. „Citādi tava blūze

paliks par vesti un vēders ar." —

„Neiebiedēsi," Vilnis teic vēl ciešāk aizstādamies Miķel-
sonam priekšā: „neesmu jau lauķis, — pašam nazis līdz. —

Bet fricis paliks kur bijis."

Ķildā steidz iejaukties kaprālis Lapiņš.

„Puikas, iztiekat bez fiskariem un asins izliešanas," —

viņš saka, neizlaizdams no zobiem papirosu. ~Man tā friča

nav žēl, — lai Miķelsons to šauj nost rīt vai parīt. — Bet šo-

brīd, par prieku vācu leitnantam, vai kādam citam, kas viņu
nostādījis uz strīpas, — to nu gan nē."

Strēlniekiem noskaidrojas sejas, jo Lapiņš ir mums vi-

siem no sirds runājis.
— Visiem, atskaitot Miķelsonu, kaut arī tam jau sākušas

saplakt dusmas, kas ātri nāk un iet.

I.ai izgāstu niknuma palikumu un reizē slēptu citiem, ka

tas mazliet apjucis, viņš sāk gānīt Vilni.

„Atradies ernūtietis," — Miķelsons mēdīdamies saka:

~laikam gribi karot pēc bībeles, un kad fricis tev gāzīs pa

ģīmi, tu teiksi „danke" un pagriezīsi ausi vai pakausi? Tpu,"
— viņš aiziedams uzspļauj Vilnim uz zābaka, „tev īstā vieta

baptistu saiešanas namā, ne strēlniekos." —

Vilnis viss salecas no apvainojuma, bet valdās redzē-

dams, ka tuvāk stāvošie strēlnieki smīn. Viss rāda, ka viņi
smīn par čiekurkalnieti, nevis apspļauto Vilna zābaku, un

manam draugam lēni izgaist no sejas dusmu nobālums.

„Ko viņš kasās?" Vilnis pukojas par Miķelsonu, mums

vēl arvienu skatoties uz to pusi, kur mūsu nošaušanai nostā-

dīts zem bises vācu kareivis. „Kad aiziesim atpūtā, būs jā-
mēģina tikties ar bezzobaini divātā. Tad redzēsim, cik īsti

viņš ir vērts." —

„Lai nu paliek," — es mierinu, bet Konrāds, sataisījis
lietpratēja seju, nosaka:
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„Tzkauties ir veselīgi: citādi var ierūsēt kauliem eņģes.
— Va velna, nupat laikam ir cauri," — viņš pēkšņi iesaucas,

un tiešām, vācu kareivja soda laiks laikam beidzies, jo tas

piepeši gāžas visā augumā uz priekšu, kā akmens nozūd tran-

šejā, un mēs dzirdam, ka nogrāb viņa katliņš, nožvakst dur-

kļa maksts, un nodārd bruņu cepure.

„Varbūt palika bez elpaß," ieminas kāds izlūks, Kon-

rāds ņirgādamies nosaka:

„Nekā mīlīši: tas zellis aizjoza pie mantziņa pēc jaunām
biksēm." —

Vācu tranšejās pēc kareivja pazušanas iestājies vēl lie-

lāks klusums. Un tad to pārtrauc gavilbrāzma:
„Bravo Letten! Bravo—o—o—o!"

„Skat nu, vai tie nav dulni: paši rāda tejāteri un paši

aplaudē," rājas mazais minmetēju seržants Dambis, kas go-
dam valkā Nāves salas velna nosausumu. — Viņš mazliet at-

gādina savu vārda brāli arī skata ziņā, un ir pats pārgalvīgā-
kais vīrs visā bataljonā, kam dienu, nakti prātā domas, kā sa-

gādāt vāciem lielākas raizes, kā tos cūkot un izjokot.

~Tagad mēs uzstāsimies ar savu izrādi," — Dambis nosa-

ka, un teciņus laižas uz žīdu kapu pusi, kuru malā gul pa-

slēpts mūsu mīnumetējs.

„Nupat fričiem ies plāni, — Konrāds priecājas, un tie-

šām, pēc brītiņa sāk gārdzulot gaiss, kaut kas aizkrāc uz vācu

ierakumu pusi, un pēc smaga nodunēiuma virs tranšejas, ap-

mēram tai vietā, kur stāvējis sodam liktais kareivis, izšaujas

gaisā liels dūmu un zemes stabs, kam līdzi lido mieti un dē-

li, un Konrāds steidzas apgalvot, ka šis redzējis arī rokas un

kājas, un bezgalvainus augumus.
Vācu grāvjos atskan lamas, viņi sāk nikni šaut. Mēs

klūpam savos ierakumos, pa kreisi tarkšķ ložmetējs, un tam

atsaucas citi, vienā un otrā pusē.
Draud sākties nikna uguns kauja, jo atsaukdamās Dam-

bja laisto mīnu sprādzieiiem, kas ārda vācu ierakumus, iesāk

šaut viņu baterijas.

~Nupat metas karsti, būs jālaižas uz rotu," — Konrāds

nosaka, gulēdams mums blakus aiz traversa, kura virsu kā

pļaujmašīna pļauj vācu ložmetējs. ..Citādi virsseržants atkal

rāsies, ka blandos apkārt bez viņa ziņas."
Šaušana stājas, baterijas beidz strādāt, un retākiem kļū-

stot šauteņu blīkšķiem, apklust arī ložmetēju balsis.
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Mēs ejam atpakaļ uz komandas blindāžu, bet tēvs man

neiziet no prāta, un pēcpusdienā eju viņu apciemot.
Vecie paziņas mani saņem smaidošām sejām, bet vaicā-

jot pēc tēva, viņiem nopietnas kļūst lūpas un no vaigiem iz-

gaist smīns. Un Sala, uzlikdams roku man uz pleca, nopūz-
damies teic:

„Ej uz viņa grāvja galu, turpat jau viņš būs. Aizgāja
atkal fričus šaut, bet kā tas viss beigsies, to zin tikai Dievs.

Es baidos, Artūr, vai tēvs te ilgi izturēs." —

Es metos skriet pa ierakumiem, un iepretim māju dru-

pām, aiz kurām naktī stāv mūsu sargposteņi, satieku Sēju,
kas stāv, atspiedies uz grāvja malas, un skatās nenovērsdams

acu no rudzu lauka. Viņš neredz neko citu, nedzird, kad es

saucu vārdā, un tikai sagrābjot aiz rokas, pret mani pagrie-
žas leišmales saimnieka apaļā seja, kurā sastindzis sapņains
smaids.

„Drīz sāks vārpas briet," — Sēja saka, paskatījies man

sejā, un tad viņa skats atkal aizmaldās gar māju drupām uz

lauka pusi, kura pavasarīgajam zaļumam jau sācis jaukties
klātu maigs zilganums. —

„Kur tēvs?" es prasu.

Sēja pamāj ar roku uz drupu pusi.
— „Tur jau viņš sēd," — tas atsaka.

Es lēcu ārā no grāvja, izlocos pa āžu starpu, un tūliņ jā-

pieliecas, jāsāk skriet, jo starp sagrautajām mājām un granā-
tu apgrausto priežu šiliņu ir saskatāmi vācu ierakumi, no ku-

riem sāk svilpt lodes.

Aizelsies es sasniedzu gruvešu kaudzi un aizkrītu aiz ap-

degušu ķieģeļu čupas, kuras vietā reiz stāvējusi istabas krāsns

un cēlies gaisā skurstenis. — Pa labi un pa kreisi krāšņa-

tām ir saaugusi dadžu krūmi un lielu nātru puduri, un iezaļ-

gana ķirzaciņa aizlokās un pazūd zem kaļķu un mālu gru-

vešiem.

Tēva te neredz, un es lienu tālāk, uz mūra stabu pusi,

kur lupstāji sazaļojuši tik kupli, ka spēj aizslēpt cilvēka au-

gumu.
liekdamies ap mūra stūri, es gandrīz uzminu virsū zā-

bakotām kājām, un tūliņ krītu zemē, jo lode, sizdamās pret

kaļķa apsviedumu, 4r piešķiedusi man acis kodīgi pelēkiem

putekļiem.
Tēvs gul pieplacis pie mūra, un dzirdēdams manu kritie-
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nu, sviežas apkārt ar kaķa lunkanumu, sviezdams arī šautenes

stobru sev līdz un tūliņ atkal pie vaiga. Un ārpārtīga niknu-

ma un naida pilna, glūn manī viņa nepiemiegtā labā
acs,

bet

saspurušās garās ūsas ir baltas kā ievziedu sniegs.

~Tēt!" Es iekliedzos, un ļaunuma guns izdziest tēva se-

jā, vinčetsra stobrs slīd lejup, un ūsu galos parādās apjucis
un nevarīgs veca vīra smaids.

„Tu nāci mani apciemot?" Tēvs prasa, nolicis sev bla-

kus šauteni un skatās manī laipnām, sagurušām acīm, salīcis

un sirms, un tagad atkal liekas, ka tas ir vecs saimnieks, kas

nācis vērot sējas laika debesu zīmes, nevis nāves strēlnieks,

kā to dēvē rotās un komandās.

„Jā, meklēju tevi ierakumos, un Sēja teica, lai nākot
•» it

surp. —

Tēva sejā vēl arvienu saredzams nevarības smaids. Viņš
noliecis balto galvu mazliet uz Bāniem, kā klausīdamies, un

tad māj man klusēt, kaut gan apkārt viss kluss, un tikai kaut

kur tālu, Daugavas pusē dzird ķērcošās vārnu klaigas. —

Viņš skatās man garām savām sagurušām acīm, kurām

iesarkani plakstiņi, un lūpas tam lēni kustas, kā sarunājoties
ar sevi pašu vai kādu citu, kas man nav saredzams.

„Ko tu teici, tēt?" Man pasprūk vaicājums, bet tēvs ne-

dzird. Viņš noliecis vēl zemāk galvu, klausās un kaut ko

murmina. Tad seja tam atkal ceļas augšup, liekas kļuvusi

gaišāka, un lūpas prasa:
„Aci pret aci, zobu pret zobu, vai nē, Artūr?"

— „Jā," — es vilcinādamies atbildu.

„Nu redzi," — viņš apmierināts paloka galvu, —- „ari

viņa teic to pašu."

„Kas tad?"

„Nu, māte," — tēvs nepacietīgi atsaka, sākdams atkal

skatīties man pār plecu. „Nupat tak viņa te bija"
Es sauraujos, sviežos apkārt, bet viss ir tukšs ap mums,

tuvumā nav neviena, un nokvēpis cetas vecais stubura mūris,

ko apkapājušas mūsējo un vācu lodes.

Tēvs skatās manī viltīgi piemiegtām acīm un klusi sme-

jas. —

„Velti tu domā viņu tagad ieraudzīt! Viņa prot slēp-

ties, bet rādās man katru dienu, un es zinu bez skatīšanās, ka

tā ir tuvumā." —
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Man sāk klabēt zobi, bet es savelku cieti vaigu un lūpu
muskuļus. —

„Aci pret aci," — tēvs atkārto, beidzis smieties, un viņa
iesarkanajās veca cilvēka acis sāk atkal gailēt naida guns.
Asākas ievelkas vaigu krunkas, savilkdamās slīd lejup sirmā?

uzacis, lūpas atkal kļuvušas cietas un skarbas, un viņu saslē-

gums zem baltajām ūsām ir taisns un ass, kā naža asmenis.

Noliecis galvu uz ienaidnieka pusi, viņš skatās un klau-

sās, pagriezis pret mani savu plēsīgo profilu, un tad roka

tam sāk slīdēt gar sāniem zemē un pagrābj šautēni.

Acīm nesekojot roku kustībām, ierocis tam lēni ceļas pie

vaiga, laide iegulstas plecā, un stobrs jau izstiepts tēmēšanai

un šāvienam.

Tad viņš ļauj tam slīdēt lejā, izgrūž niknu lāstu, un ne-

apmierināts un apmācies ir tēva vaigs.
„Kluvuši traki uzmanīgi," — viņš pikti nosaka, vēl ar-

vienu turēdams uz ceļiem savu vinčestru. — „Vakar viņā ro-

tas galā velti nokūkoju pus dienas; vai tad arī no šejienes

vajadzēs tukšā iet projām?"
Klusāka top atkal viņa runāšana, bet lūpas vēl arvienu

kustās un murmina, acīm nikni veroties uz ienaidnieka tran-

šeju pusi.
Tad piepeši tēva galva un pleci strauji paliecas uz priek-

šu, vinčestra laide atkal ieskrien plecā, un noklaudz šāviena

troksnis, kas atsisdamies stubura mūrī, izklausās neparasti
skaļš.

Tēvs klusi smaida zem nošļukušām ūsām, nolaidis šaute-

ni uz ceļiem, — manī atkal veras krunkains, rāms un Laipns

vecā zemnieka vaigs. Tēva acīs ir nodzisusi ārprāta un

naida guns, un atviegloti dvašo tam krūtis, kā gulētājam,

sagaidot rīta gaismu pēc melnas lietuvēnu un rēgu nakts.

„Tagad varēšu iet gulēt," — viņš kā atvainodamies teic,

„kuru dienu neesmu šāvis, nemaz nenāk miegs." —

Tad viņš izvelk no bikškabatas nazi un atlocījis to vaļā,

iegriež kreisajā laides vaigā mazu, tikko saskatāmu svītriņu
Cik var manīt, tādu tur labi daudz.

„Ko tu dari?" Es brīnodamies prasu, labi zinādams, cik

rūpīgi tēvs glabā bataljona mantu kā rotas virsseržants, un kā

mazākais tai nodarītais bojājums ir viņa acīs nāves grēks.

„Atzīmēju, lai nepiemirstos," — tēvs norūc, nepaceldams

galvu un pēc brītiņa nosaka:
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..Šitas Hian trīsdesmitceturtais. Ja stāvēsim tepajt līdz ru-

denim, varbūt sanāks vesels simts," — viņš nobeidz, un mani

sagrābj baisigs nemiers un māc bailes, ka tēvam atkal iedeg-
sies acīs un sejā ārprāta uguns atmirdzums.

Domas trakā steigā meklē kaut ko tādu, kas spētu tēvu

no šīs uguns projām saukt. —

„Pēc Jāņiem iešot vaļā uzbrukums visā Daugavas fron-

tē," — es sāku aizgūdamies stāstīt, un man paliek vieglāk ap

sirdi, nomanot, ka tēvam kļūst dzīvākas acis un taisnāki pa-

liek pleci, līdz ko ausis sadzirdušas vārdu: uzbrukums. —

JBeidzet gan," — viņš saka, priecīgi smaidīdams. „Tad

jau ap rudzu pļaujas laiku būsim mājās." —

Tēvs gatavs pat smieties, tik laimīgs uzreiz kļuvis tam

prāts. Acīm, tāpat kā Sēja, vēro un glāsta rudzu lauka za-

ļumu, kas sācis jau stiepties stiebros un kļuvis mazliet iezil-

gans.

„Martā, kad citi bataljoni kāvās aiz Daugavas, domāju
tikt mājās ap vasarāja sējas laiku," — viņš runā, nevarēdams

atraut skatu no rudzu lauka, „bet diezin vai Jurītis būs pra-

tis paglābt no vācu acīm dārzā noraktās auzas. — Labi vien

būs, ja tiksim mājās ap rudzu pļauju. Tad mēs pārnāksim

īstā laikā," — tēvs priecīgi teic, censdamies sevi un mani

drošināt, un tad es paņemu viņa šauteni un gribu pašu vilkt

uz mūsu ierakumu pusi.

~lesim projām," — es aicinu, un domādams par mājām,
tēvs laimīgi smaida un bez kurnēšanas nāk līdzi.

Zagdamies gar zemes uzmetumiem un bedrēm, mēs aiz-

sniedzam tranšeju, kur mums ceļas pretim gaišmataina galva

un apaļi pleci.
, Tas ir Sēja, rāmais un mierīgais leišmales saimnieks.

Ari viņš, redzēdams, rudzu lauku zaļumu, ir piemirsis savu

kareivja tērpu, līdzšinējās kauju gaitas, un aizmirsta tam bla-

kus gul uz grāvja malas šautene.

leraudzīdams tēvu, Sēja mēclianiski stiepjas taisns, bet

tad, paskatījies tam acīs, kas priecīgas un gaišas, atkal nolaiž

pie cepures celto roku, kļūdams vēl smaidošāks.

„Laikam būs bagāta vasara," — viņš draudzīgi saka, pa-

līdzēdams tēvam iekāpt grāvī, un tikpat draudzīgi, kā satie-

koties robežgrāvja malā ar vecu kaimiņu, skan tēva balss:

„Liekas gan. Rudziem jau krietni pastiepusies stiebri,

un saauguši gluži biezi." —
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„Kā tad," — Sēja māj ar galvu.
„
Vidzemes pusē, kad

vēl nebijām nākuši nomainīt rīdziniekus, gāju viņnedēļ tāpat

pļa laukiem paklīņāt. Saimnieki raujas ar auzu sēšanu, un

visi priecājas, ka gadījies tik jauks pavasars."
Abi iegrimst vecu zemnieku valodās un tērzēdami iet uz

rotas pusi, domās staigādami pa savām sētām un pašu artiem

tīrumiem, un šai brīdī tiem aizmirsies karš un atmaksas

naids.

Viņi sapņo, iedami viens cieši aiz otra, un aizturēji-
elpu, es klusi eju tiem pakal, nesdams tēva vinčestru un arī

Sējas šauteni, ko tas piemirsis uz ierakumu grāvja malas.

— Ir labi, ja cilvēku vēl nav atstājuši sapņi, un vēl la-

bāk, ja viņš tos var atsaukt pēc sava prāta, iegrimstot viņos,
atceroties bijušās dienas, — un viņu atcerē rast mierinājuma
veldzi.

Dažāda mēdz būt šī veldze. — Miķelsons sapņo par

abiem nākamajiem Jura krustiem, un Vilnis domās mīl at-

cerēties dēku gaitas Rīgas nomalēs, jo šo gaitu tam tik daudz.

Konrāda sapņi nesniedzas tālāk par meitām un ostmalas kro-

dziņu, kur var dabūt īstu rumu, kontrabandas cigānīs un pir-

mās šķiras kaušanos. —

No lauku sētām nākušiem strēlniekiem kļuvušas amai-

došākas sejas, un stundām ilgi tie var gulēt zālē, rokas saliku-

ši zem galvas, un atcerēdamies savas arāju gaitas, skatīties

gaisā un vērot, kā debesu zilumā aizpeld mākoņu pulki, un

siltais sējas laika vējš, nākdams no Vidzemes puse, atnes tik-

ko artas zemes smaržu. —

Pa poziciju grāvi, kas izrakts, lai varētu slēpties un šaut,

aiziet divi kareivju drānās tērpti latvju saimnieki, — viens

pusmūža, bet otram jau adz muguras ir palikušas sešdesmit

vasaras.

Viņi aizmirsuši karu, nāsīm sajuzdami svaiga zaļuma

dvašu, ko ar vēsmu tiem uzpūtis tranšeju starpā palikušais
rudzu lauks. Zemnieka instinkts uz brītiņu nomācis viņos
visus citus, gaita tiem kļuvusi gausa un smaga, kā staigājot ar

kaklā uzkārtu sētuvi, un rokas, kuras ejot staigā gar sāniem

vairs nekustas ar kareivisku asumu, bet lēnāk, un reizē ar lie-

lāku spēku, kā sviežot zemē graudus, jo viņi to paraduši da-

rīt daudzus gadus, un pirms viņiem to ir darījušas neskaitā-

mas tēvu paaudzes.
Laiku pa laikam tie pacel galvas, rāmi vērodami gar de-
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besvelvi aizpeldošās mākoņlaivas, un pēta, vai ilgi vel būs

tikpat labs sējas laiks. —

Tad no dienvidu puses parādās virs mākoņu laivām mel-

ni stūraini putni, kas ātri nāk, augdami arvienu lielāki, un

tagad jau var sadzirdēt motoru sirdīgo rūkšanu.

Ziemeļu krastā dzird atsaucamies citas, dobjākas un sma-

gākas balsis, un melnajiem putniem priekšā un sānos pie de-

besu velves parādās viens un otrs balts mākonītis, kura tur

agrāk nav bijis. Tie sākumā izskatās kā maigi apaļi pūpoli,
tad sāk bosties lielāki, un atgādina spilvu pūkas vai dūmu lo-

kus, ko pūš pasaules griestos kāds milzīgs pīpnieks, pats pa-
likdams citu acīm neredzams.

\bi gājēji ir apstājušies, un smaidošā mierīguma vietā

viņu vaigos sagulstas ciets skarbums, bet rokas, kas nupat vēl

staigājušas kā sēdamas gar sāniem, ceļas pie pleca, meklēda-

mas šautenes siksnu. Acīs ir aptumšojies pavasara iesviestais

gaišums, lūpas kļuvušas asas un drūmas, bet sejām pagriežo-
ties pret to debess malu, no kuras laižas plēsīgie tērauda put-

ni, gājēju plaukstas sažņaudzas dūrēs, draudēdamas un reizē

kā žņaugdamas cieti ieročus, kurus tiem bija licis mazu laici-

ņu piemirst arāju instinkts, un viņa modinātājs, — jaukais

sējas laiks.

— No asins dziļumiem, kur nogrimuši gul agrāko audžu

mūži, kāpj augšup vecais asins naids, kas licis viņa mantinie-

kiem ņemt rokās rokas granātas un šautenes, kurām stobru

galos mēs mēdzam uzspraust asus kaujas nažus, kad jāiet

tuvcīņā. —

Asins naids mūs sasaucis no pilsētām un lauku sētām,

bet divkārt niknāki tas dedzina sirdis tiem visiem, kam aiz

svešo ierakumu strīpas palikusi dzimtene. Un kā tuvcīņa bez

atpūtas un stājas ir mūsu stāvēšana Nāves salā, kur tranšejas
tik tuvu, ka no vienas otrā var viegli ielaist rokas granātu. —

— Pa labi un pa kreisi, no priekšpuses un no pakalnu

galiem, —no trijām debesu pusēm te mūs apstājis ienaid-

nieks. Ceturtajā debesu malā šalc Daugava, kurai pāri nāk

naktīs laivas ar maizi, patronām un granātām.

Griezdamās atpakaļ uz Vidzemes krastu, viņas paņem
lī-

dzi mūsu miroņus un tos kauju draugus, kam dzīvība vēl tu-

ras mīnu šķembeļu plosītā miesā, ir gāzu saēstas krūtis vai

ložu dragāti locekli. —
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Naktis Daugavas ūdeņi izskatās gluži melni, un viņas
mala liekas veļu upes krasts. —

Nāve te nenolaiž no mums skatu un glūn visur. Tā uz-

mana mūs no ienaidnieka tranšejām, skatīdamās caur šauja-
mām lūkām, kas atgādina izpuvušus acu dobumus. — Kuru

katru brīdi to var sagaidīt atšņācam no augšas, mīnas, lielga-
bala granātas vai lidmašīnas mestas bumbas izskatā.

Dažkārt naktīs, sēdēdami grāvjos vai ložņādami gar vā-

cu drātīm, mēs dzirdam viņu ierakumos dobji metāliskas ska-

ņas un manām savādu rosību. — Tad jāsteidzas labi ielāgot
vācu grāvju vietas, kur dzirdēta aizdomīgā skanēšana, un jā-
dod ziņa krievu baterijām, bet vispirms pašu seržantam Dam-

bim, lai laiž darbā savu bišu tropu, kā Konrāds dēvē viņa

mīnumetēju.
Mums draud „zalā nāve", gāzu vilnis, ko vāci parasti

mēdz laist rīta ausmas stundā, kad gurdākas ir kļuvušas sarg-

posteņu ausis un acis, un mītnēs gulošiem tās vēl aizslēdzis

miegs. — Kad sargu nāsis mana gaisā savādu kodīgumu vai

pretīgu saldumu, ir jau par vēlu, zaļā nāve tam jau pieza-

gusies pašam klāt, neredzamiem gļotainiem pirkstiem sagrābj
adz rīkles, un sargkareivja kakls un plaušas sāk degt elles gu-

nīs, pirms tas paspēj sacelt trauksmi un brīdināt gulošos.
Gāzu ataku vairīšanai mums gul speciālās vietās sakrauti

salmu un žagaru 6ārti, un maskas, kuras mēs, dēdami atpūtā

uz Vidzemes krastu, neņemam līdzi, jo tās ir Nāves salas in-

ventārs, — līdz ar ierakumiem, salmu un žagaru sārtiem un

blindāžām. Miķelsons saka, ka pie salas inventāra piederot
arī trūdu smaka, kas vasaras karstumā kļuvusi grūti panesa-

ma un nāk no neutrālā meža, līdz ar līķu žurkām, kuras

mēs cenšamies nāvēt kā vien varēdami, jo tās modina strēl-

niekos niknu riebuma naidu un kaut ko līdzīgu neapzinī-
gām bailēm. —

Par aizsarglīdzekli pret zato nāvi mūsu virsnieki uzskata

maskas un sārtus, kurus piekodināts steigties aizdedzināt, kad

sācies gāzu uzbrukums, bet pats labākais ir, — priekšlaikus,
ar granātām un mīnām sadragāt vāciem viņu gāzballonus,
lai pasi sarijas ar viņu saturu. Un Miķelsons ņirgājas: te ne

Dievs, nedz krievi nevarot mums tā līdzēt, kā līdzot Nāves

salas velns.

— Mūsu
„
velns" zin no galvas, kur tam jālaiž mīna, un

pašā melnākajā nakts melnumā uzmodināts no miega, viņš
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var bez kļūdīšanās pasacīt, cik liels ir attālums līdz tai un tai

vācu poziciju vietai. — Ja mīnu krājums un salas koman-

dants tam lautu, Dambis būtu gatavs bombardēt vācu tranše-

jas no vakara līdz rītam, un no rīta līdz vakaram. Kurš

strēlnieks pie tā atsteidzas ar ziņu, ka vajadzīga viņa mašīnas

palīdzība, tas Dambim ir šajā mirklī mīļāks par brāli un tas

labākais draugs. — Ļauni ņirdzīga tad viņam top seja, zvē-

riski un reizē jautri iegailas acis zem lielājiem uzaču lokiem,

kas apauguši tumšu matu mežu, un tik velnišķīgs ievelkas

smīns ap Dambja lūpām, ka daži pārgalvīgākie strēlnieki,

satikdamies ar viņu vaigu vaigā, ir iesākuši to godināt par

velna kungu, ko seržants nemaz neņem ļaunā.

— Nāve var nākt Nāves salā arī no zemes apakšas, kas

līdz šim skaitījās pēdējais visu cilvēku patvērums: vāci ro-

kas zem mūsu tranšejām un mītnēm, lūkodami taisīt mīnu

koridorus, lai liktu uzskriet gaisā dažām simts tonnām kalķ-

akmeņa un smilšu zemes, kurām atpakaļ krītot, kā milzu mu-

te tad aizvērtos vada vai veselas pusrotas kopējais brāļu

kaps. —

Sevišķi klusās naktīs, kad rimusies šauteņu guns, klusē

ložmetēji, un lielgabalnieki atpūšas abos Daugavas krastos,

var dziļi apakšā nojaust savādu, tikko samanāmu skaņu, kas

atgādina ķirmja graušanas vecā alkšņa koka skapī, bet reizē

ir ar metālisku, loti tālai zvanīšanai vai tērauda šķindoņai lī-

dzīgu pieskaņu, kas brīžiem top diezgan skaidra, bet tad at-

kal nemaz nav sadzirdama vairs.

Tad mums uzreiz bekas aukstāks palicis vasaras nakts

gaiss, ašāka top elpa, un ar sasprindzinātu dzirdi, ausīm pie-
plakuši pie zemes, un rokas žņaugdami dūres, mēs klausāmies

un sekojam šīm baisīgajām skaņām, kas nāk no pazemes dziļu-

miem.

Tur rokas mums nesasniedzams ienaidnieks, kuraan mēs

nevaram tikt pie rīkles, un taisni tāpēc mūsu asins naids pār-
vēršas trakot gatavā, zvēriskā niknumā, ko palīdz sakurināt

pašu nevarības apziņa.
— Vai tiešām tā sēdēt, griezt zobus, vīstīt dūres un kau-

ties pašiem ar savu niknumu?

— Aci pret aci, — māca asins naids, un mēs sākam paši
rakties zemē steigdamies preti neredzamajam ienaidniekam,

kas zogas mums klāt no apakšas. — ja cietais pliens nespēj
salaust viņu stangas un kapļus, tad nesalauzīs arī mūs! Ja
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viņiem ir papilnam sprāgstvielu, ko parakt mums zem kājām,
—- lūkosim tikt šiem pliena kurmjiem sānos, raksimies vēl

dziļāk tiem apakšā, —* raksimies cauru netītrālās joslas paze-

mei, līdz pašiem vācu grāvjiem, — lai satiekoties apakšzemes
tumsā, nāves cīņā saķeras rokas, lai strādā zobi un naži, un ja

lāpstas atvēzienam pietiks telpas, — arī lāpsta ir ierocis, ar

kuru var pāršķelt galvu, pārcirst seju no deniņiem līdz mutei,

un tā cirst kakla artērijās, ka cirtējam iešlācas acīs karstu

asiņu šalts.

Mums jācīnās par katru pēdu zemes, un mēs cīnāmies, —

ar šautenēm, durkļiem, akmeņiem, nažiem, mīnām un rokas

granātām.

— Nāves sala ir kā apmilzusi skabarga vācu armijas la-

bajā plecā, ar kuru tā piespiedusies pie Daugavas, glūnēdama

pāri Tīrelpurvam uz Rīgas pusi. lenaidnieks labprāt izrautu

šo skabargu, bet mēs turamies izmisuši, un ceram noturēties.

Līdz lielajam uzbrukumam, kas tik sen solīts un gaidīts,
ka mēs viņam ticam tikpat svēti kā rīta nākšanai pēc melnā-

kās biedu nakts. —

Tad Nāves salas radžu 1austuvēs, bedrēs, blindažās un

grāvjos savilksies dūrē nevis divi bataljoni, kā patlaban, bet

savi divdesmit, un šī dūre ar visai spēku drāzīsies vācu armi-

jai labajos deniņos, — mums piepalīdzot, Ķekavas ceļu vārti

atsprāgs vaļā, vāci plūdīs atpakaļ pār lecavu un tālāk, un

mēs iesim pa Bauskas lielceļu uz dienvidiem, un tad pāri Liel-

upei, lai vāci bēgtu ārā no Jelgavas. —

Mēs gādāsim, lai viņi neapstātos ceļā, — mēs iesam līdz

Ventai, dzīsim viņus līdz jūrai un pāri Nemanai. Un tad —

Tad mēs iesim mājās, bet savas šautenes un granātas mēs

ņemsim līdz.

— Vācu baroniem viņu muižās tākā tā nebūs vairs palik-

šana, bet reizē ar viņiem lai pazūd arī stražņiki un uradņiki.
krievu žandarmi un krievu garnizoni, kas bez kaujas atdeva

Kurzemi un Zemgali. —

Viņi būtu atdevuši arī Rīgu, ja strēlnieki nesteigtos uz

Sloku un Misas purviem un neapturētu vācu gājienu uz zieme-

ļiem.

Mēs tagad zinām, ko varam un spējam. Mūsu zemei jā-
būt tīrai no vācieni, bet no krievu suselniekiem ar. —

LTn tāpēc. ejot mājās, mēs ņeimsim līdz savas šautene».
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XXIV

Divas nedēļas mēs neesam gulējusi cilvēcīgu miegu, —

vienmēr ar patronsomām pār krūtīm un ap vidukli, ar pret-

gāzu masku un metamām granātām pie rokas, un tik tuvu no-

likuši savas šautenes, lai tās varētu paķert vēl pusmiegā, kad

mūs sauks kājās trauksmes signāli.
Divas nedēļas mēs esam centušies turēt ausis un acis va-

ļā, — nevien nakts stundās, bet arī tajos īsos dienas brīžos, ku-

rus varam veltīt atpūtai. Kad blindāžā atgriežas maiņa, nāk-

dama no izlūkošanas vai poziciju darba, — tagad pie tā sāk

likt arī izlūkus, — strēlnieki tāpat kauj tērpā nolaižas salmos,
un viņu miegu nespēj traucēt pašas skaļākās valodas.

Bet vajaga tikai kaut kur — kaut arī kaimiņu rotas sek-

torā, vai pat aiz tās, — noklaudzēt šāviena troksnim, kas gu-
ļot zemes būdā neizklausās daudz skaļāks par važoņa pātagas

plīkšķi, — gulētājiem veras vaļā acis, no salmiem paceļas
stūrainas sapinkojušās galvas, un viens otrs iet žāvādamies ārā

apskatīties, ko dara ienaidnieks. —

Divas nedēļas mēs esam dzīvojuši līdz pēdējam sasprin-
dzinātiem nerviem, un tagad, zinot, ka naktī nāks rīdzinieki,

un mēs varēsim divas nedētas vāļāties pa otru Daugavas malu,
— mēs tikai tagad manām un jūtām, cik liels ir mūsu nogu-

rums.

Pirmo reizi ejot no Nāves salas atpūtā, — tas bija vēl ap-

rīļa sākumā, kad neredzēja nevienas zaļas lapas, un krastma-

las bedrēs gulēja netīrs sniegs, — mēs jokojāmies un smējām
kā skolēnu bars, brukdami ārā no klases, kad pienākusi lielā

starpstunda. Arī virsniekiem un instruktoriem bija priecīgas

sejas, kaut gan mutes rājās un ne bez vainas, jo mūsu čaloša-

nas atbalss, klīsdama pa Dugavu, bij aizsniegusi vācu sarg-

posteņu ausis, un gaiss virs upes sāka vaidēt no granātšmīk-
stiem un šrapnelu sprādzieniem. Mēs bijām jau turpat pie
Vidzemes krasta, bet pāris zēnus tomēr nācās nesus nonest no

kuģīša, kam šrapnela mēziens bija norāvis skursteni. —

Tagad ir vasara, un otrā Daugavas malā mūs gaida lauku

sētas, pusslēpušās dārzu zaļumā. Vairs nevajaga bradāt pa

dubļiem, kā aprīlī, un ir tik patīkami, ja var pēc divām grāv-

jos un granātbedrēs nīktām nedēļām nomest zābakus un pie-
svīdušo blūzi, iet basām kājām pa saulē sasilušu zāli un atkal

just, cik maigas ir aitu dābola baltās galviņas, cik viegli kuti-

na pirkstus smilgu bārkstis un zaļganās timotiņa vālītes, un
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manīt nāsīs iesitamies nevis līķu trūdu smaku, bet medaini

maigo āboliņa lauka aromātu.

Un tomēr — mēs ejam atpūtā klusēdami, bez agrākā

bravūrīgā skaļuma, jo mums saguruši nervi, visas cīpslas un vi-

si muskuli, un jūtot ka mūsu vietās stājušies citi Nāves salas

sargi, mums atslābst arī gribas spēks, kas līdz šim palīdzējis
turēties kājās, būt modriem dienu un nakti, būt gataviem kat-

ru mirkli mesties cīņā. —

Pāris dienas mēs noguļam kā āpši. Tad nomazgājamus,
iztīrām drēbes, kas aplipušas dubļiem un kaļķiem, spiesūkušās
ar sviedru un līķu smaku, un juzdamies atkal kā cilvēki, sā-

kam vērot debesis un zemi, ziedu pilnās pļavas un vējiņa viļ-

ņotos rudzu laukus jau citādām acīm, kurās atkal atgriezies
dzīves prieks.

Tikai ejot pastaigāties pa bērzu birzēm un priežu šili-

ņiem, un dzirdot nobrīkšam sausu zaru zem neredzama nācēja

kājām, acis kļūst atkal plēsīgas un asas, instinktīvi meklē res-

nāku celmu vai stumbru, aiz kura varētu aizklupt un glūnēt,
un roka taustīdamās slīd gar sāniem, meklēdama metamo

granātu, vai ķer pie pleca, gribēdama raut zemē šautenes

siksnu. —

Tad mēs atceramies, ka te nav ienaidnieku, ka Šautenes

palikušas rotai par mītni norādītās lauku mājās.
— Mierīgi sāk atkal elpot krūtis, un divkārt zilākas tad

liekas debesis, spožāka šķiet palikusi saule, medainas bez gala
ir puķu smaršas un ziedošās rudzu druvas aromāts, ko atne-

susi silta vēsma, iemaldījuies starp kokiem no lauku puses.

Tikai trešā vai ceturtā atpūtas dienā mēs sākam justies
kā zēni un jaunekli, nevis karotāji vien. Uz laiku beiguši ska-

tīties nāvei acīs, mēs lūkojam ciešāk saskatīties ar meitenēm,

kuras gadās sastapt uz ceļa, ieejot lauku sētās, vai klīņājot ap

negatavām pozicijām, ko cel Daugavas labajā krastā pie vīru

darba liktās sievietes.

— Kurzemes bēgles un Rīgas strādnieces, kas palikušas,

viņu fabrikām ēvakuējoties uz kādu Krievzemes malu, un ta-

gad lūko pelnīt maizi ar zemes lāpstu.
Vairums tomēr ir kurzemnieces, un lauku laužu pazinēja

acs tās var ātri atšķirt no zemgalietēn>, kas ir gausākas un

smagākas kustībās,.it kā viņu locekli būtu darināti no auglīgā

un smagā kviešu māla. Tās ir lielāko tiesu kalpones, kuru

saimnieki saimes aizgājuši bēgļu gaitās, un gadās arī re-
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aervistu sievas, kam valdības dotais pabalsts liekas par mazu,

un kuras lūko piepelnīt ko klāt.

Šai raibu jaciņu un baltu lakatiņu barā gadās visai dai-

ļas sejas, ar saules un vēja bruņotiem vaigiem un izaicinoši zi-

lām, vai dzirkstoši brūnām acīm. Tās nevairās no strēlnieku

skatieniem, bet meklē viņus un seko tiem, un kad mēs taisā-

mies neapstājušies iet garām tranšeju strādnieču pulciņam, aiz

muguras iešalcas skali vilinoši smiekli, kuros dzirdams aicinā-

jumi un reizē pārmetums, ka mums tak nav kur steigties, un

mēs varam gluži labi pakavēties arī šeit, — nokāpt pusceltājos
ierakumos un pārliecināties, vai no sieviešu raktiem cīņai

grāvjiem būs laba šaušana. —

Šautenes mums palikušas mītnēs, un ieroču vietā mēs jo-
kodamies liekam uz tranšejas malas un pie vaiga lāpstu kātus.

Tie vispirms jāizņem no mazām, bet stiprām rokām. Ņe-
mot satiekas pirksti, var saskatīties vēl ciešāki, un tad izrādās,

ka pēc darba beigām viena un otra strādniece jau agrāk no-

domājusi iet pastaigāties pa Daugavmalas gravām, birzēm mi

celiņiem, kas aizvijas starp vasarāja un āboliņa laukiem, lai

apvāršņa malā pazustu debesu vai tālu mežu zilumā.

Tūliņ rodas līdzgājēji, un tā, turpat Nāves salas pievārtē,
sākas senais stāsts par jaunām sirdīm un to pašu veco mīlestī-

bu, ka kara laikā, un sevišķi poziciju tuvumā, mēdz būt visai

īsa, bet toties vēl karstāka, jo mīlētāji kara gados vairās do-

māt, ko nesīs viņiem rīts.

Nesen vēl biklas meitenes, tad kļūst par kaislām mīlnie-

cēm, un jaunas sievas, kuru vīri aizgājuši karā, bieži mēdz

turēt uzticības solījumu tikai tik ilgi, kamēr rodas gadījums
to neturēt. —

Kara laikā zēni un jaunekli ņem ieročus un kļūst par ie-

naidnieku nāvētājiem, un meitenēs un sievās mostas alka mī-

lēt par kareivjiem kļuvušus jaunekļus un zēnus ar nevaldītu

straujumu.
Varbūt, lai nepaliktu par meliem dzejnieku spriedelēju-

mi par mīlas un nāves tuvumu. —

Šeit viņas jūtas kā māsas, un mīlas pāri, roku rokā sēdē-

dami piekrastes vītolu ēnā, var labi saredzēt kreisā krasta ie-

rakumus, kurus ārda vācu mīnas un granātas, un redzēt ievai-

noto laivas, kas lūko atirties no Nāves salas, par spīti šrapnelu
plīsieniem virs Daugavas.

— Kara laikā meitenes ir viegli iegūstama manta, un var-
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būt taisni tāpēc man kļuvusi atkal smaga sirds, redzot draugu

sejās mīlas gurdenumu.
Atkal nāk prātā man zudusē meitene, un viņas atcere

smeldz kā veca vaina, kas veras vaļā un taisās no jauna asiņot.
To liekas pamanījis arī Vilnis, mans delikātais un uztica-

mais draugs. Aiz muguras tam daudz mīlas dēku, šeit nāku-

šas klāt jaunas, un mīlestību, kā viņš to saprot, tas uzskata

par zāli pret visām sirds un dvēseles vainām, un ieteic to

arī hian.

— ~Artūr," viņš saka, aplicis man roku ap pleciem, —
-

„tavas sirds sāpes var ārstēt takai jauna mīlestība. Kas tad

šejienes skuķiem vainas? Var jau būt, ka tās visai reti lieto

ziepes, bet kur lai viņas ņem tādu mautu, taisīdamas purvu ce-

ļus, rakdamās grāvju* un dzīvodamas pa velēnu un skuju
būdām?" —

Vilnis runā tik ilgi, līdz esmu gatavs klausīt viņa pado-
mam un eju līdz. —

Kara laikā ātri satiekas kareivju un meiteņu lūpas, un

tikai pēc mūsējo sastapšanās es dabūju zināt, kā sauc zilacai-

no frontes meiteni.

~Marta," — viņa min savu vārdu, sākdama sakārtot ma-

tus, un skatās manī smaidošām un jautri zilām acīm.

Viņa smejas, it kā nekas nebūtu bijis, un tūliņ sāk stā-

stīt par draudzenēm, par bēgšanu no Ventas malas, par taga-
dējo darba dzīvi, un cik uzbāzīgi esot krievu sapieri.

Es gidu augšpēdus zālē, košļādams timotiņa stiebru, vē-

roju debesu zilgmi, pusklausīdamies meitenes čalošanā, un

sirds man kļuvusi vēl smagāka.
— Jaunie skūpsti liek spilgti atcerēties agrākās skāvās,

tranšeju meitenes smiekli sauc atmiņā sudraboto Mirdzas bal-

si, un dvēsele atkal sāk asiņot.
— Klusēdams es pieceļos un eju prom.

—

Biedri izklīduši kur kurais. Sēja palīdz saimniekam sa-

vest kārtībā pļaujmašīnu, Miķelsons gul klētspriekšā ar burt-

nīcu rokās un, puspiemiedzis acis, kal lomu, jo rīt mūsu brīv-

dabas teātrī būs pirmizrāde, uzvedīs „Mērnieku laikus**, un

Miķelsons spēlēs Pāvulu.

Viņš kal un klusi lādās, jo tam grūta galva, un piedevām
tas lādās arī par aktieri Gaili, mūsu teātra direktoru, režisoru

un Ķenča lomas tēlotāju vienā personā.
„Viņam viegli pasacīt: stāvi šeit, runā tā un dari šitādi!
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Kuru reizi jau spēlē, uu deguns tam arī tik pasīgs priekš lo-

mas, ka pat uz pasūtījumu labāku nedabūt. Ko tad es? Bla-

māža vien iznāks, vairāk nekā." —

„Tad uzspļauj un pasaki, lai tavā vietā spēlē kāds cits,*
4

— dod padomu Konrāds, sēdēdams uz klēts kāpēm. Viņš no-

vilcis kreklu un rūpīgi revidē visas vīles, jo vakar par kasīša-

nos ierindā ir dabūjis stāvēt divas stundas zem šautenes.

„Tev viegli uzspļaut, —ko tad sacīs citi? Miķelsons no-

bijies, Miķelsonam bail, ka neizsvilpj! Lai pamēģina tikai

s/vilpt, — izdauzīšu visiem zobus pēc izrādes." —

— ~Ko tu zināsi, kurš svilpis, kurš ne!" — Es ieminos.

Miķelsons apjūk, un tad sirdīgi nosaka:

„Ceru, ka tu to ievērosi, ja tiešām esi draugs." —

— „Tad jau tev vajadzēs piekaut pusbataljona," — Kon-

rāds nerimstas, turpinādams tīrīt no kukaiņiem savu kreklu,

un tad piepeši izbrīnā saliek rokas.

— „Mīlīši," — viņš saka, — „viena balta, otra melna, uu

man pašam sarkani mati! Pirmo reizi redzu tādus brīnu-

mus.
4*

—

Miķelsons pacel galvu:
— „Savādi gan,

44
— viņš novelk. ~Tie zvēriņi tak arī mīl

nēsāt aizsargkrāsas mundierus.44
—

Konrāds nolaiž kreklu uz ceļgaliem un domīgi kasa aiz

auss. Tad viņam sāk spīdēt iesarkanās sivēna acis, un tas

līksms iesauca:

„Redzat nu! Jūs gudrinieki neuzminējāt, bet es pat»

gan." —

— ~Šauj vaļā," — Miķelsons atteic, acīm atkal ieurbies

burtnīcā.

..Līzei ir tumši mati, bet Mīlei gaiši kā linu sauja," —

Konrāds saka, sataisījis lepnu seju par savu attapību, un Mi-

ķelsons nospļaujas, nesaka ne vārda un lasa tālāk.

Tad viņš spļauj atkal, taisa cieti burtnīcu un piecelda-
mies teic:

iesim paklīņāt. Citādi tas lielais meitu mednieks

vēl mūs apkratīs ar kukaiņiem, ko dabūjis no brūtēm

pūrā." —

Mēs ejam gar Daugavmalu un skatāmies, kā virs Nāves

salas skrien gaisā zemes un dūmu stabi.

puikām iet karsti," — Miķelsons nosaka, aiz-

smēķēdams papirosu. ~Nesen pārcēlies uz turieni divīzijas
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komandieris, lai apskatītos, kā šiem klājas. Būs friči dabūju-
ša zināt, un tagad ber virsū gluži baltu uguni." —

Gaiss gaudo un vaid no smago granātu sprādzieniem, kas

ārda Nāves salas apcietinājumus. Daugavas otrā malā uz-

šaujas augšā viens un otrs ūdens stabs, un liekas, ka tur nār-

sta dejā lēkātu milzīgas zivis.

Tad no pretējā krasta lēni atbrauc laiva, kurā mēdz pār-

vadāt smagi ievainotos, un peld uz mūsu pusi, cīnīdamās ar

viļņiem, ko met ap sevi vācu granātas, krisdamas upē un

sviezdamas gaisā milzīgas ūdens šaltis.

„Diezin vai tiks pāri," — Miķelsons iesaucas, nomesdams

zemē savu smēķi, un uzlēcis kājās, sāk skriet uz upes pusi.
Es dodos tam pakal un redzu, ka čiekurkalnietis jau no-

vilcis zābakus un patlaban velk nost blūzi, lai varētu doties

ūdenī, ja laivu apsviestu kāds tieši tai blakus uzšāvies ūden«

stabs.

Miķelsons ir labākais peldētājs visā bataljonā, un peldēt

pāri Daugavai tam tīrais nieks.

Es zināju to jau agrāk, bet tagad zinu arī, ka zem zvē-

riska kaušļa maskas tam sitas pašaizliedzīga zēna sirds. —

Cīnīdamās ar straumi un vairīdamās no ūdensstabiem,

laiva pamazām peld tuvāk, un tagad mēs varam saredzēt airē-

tāju pakaušus, kas liecas uz priekšu un atpakaļ, sekodami airu

kustībām, un laivas pakaļgalā sēd pagarš stāvs virsnieka tērpā,
kam blakus gul kaut kas zalganbalts.

Miķelsons jau iebridis ūdenī, gatavs katru mirkli sākt pel-
dēt uz braucēju pusi, ja tiem gadītos nelaime. Tagad viņš
liek roku virs acīm, skatās un saka:

„Sēdētājam ir balti uzpleči. Būs smagi ievainot* kāds

virsnieks, kam ārsts brauc līdz." —

Tad laiva jau ir tepat pie Vidzemes krasta, Miķelsons

kāpj ārā no upes, redzēdams, ka viņa peldētmāka šoreiz ne-

būs vajadzīga, un ieķērušies laivgalā, mēs to izvelkam uz kra-

sta sēkla, lai braucēji varētu iznest malā savu pasažieri.
Tas ir pusmūža virsnieks, pulkveža uzplečiem, melnām

ūsām un dzeltenbālu seju. Lūpas cieši sakniebtas, un ievai-

nojums šķiet licis no tām aizplūst pēdējai asins pilītei, bet la-

bās rokas pirksti savilkušies dūrē un starp pirkstiem ie-

žņaugts dūmo papiross.
Ārsts steidz rīkot sanitārus, tie iznes ievainoto un gulda

uz nestuvēm, un tikai tagad mēs ieraugam, ka pulkvedim ap-
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auta viena pati kāja, bet ap otrās pēda balo apsējuma tinums,

un lēni metas arvienu sarkanāks.

Sanitāri pacel nestuves, ārsts taisās iet viņām blakus, bet

ievainotais viņu aptur ar nepacietīgu rokas mājienu.

„Te mums jāšķiras, ārsta kungs. Brauciet atpakaļ un rū-

pējaties par maniem zēniem tikpat labi, kā par mani."

Pulkvedis atvadīdamies sniedz roku
p

un ārsts, to pakratī-

jis, cel savējo pie cepure-.

„Uz drīzu redzēšanos, pulkveža kungs." - viņš saka, un

ievainotais, smaidīdams paloka galvu, bet acis, skatīdamās

ārsta sejai garām, uz Nāves salas pusi, kur jūk zemes stabi un

granātu sprādzienu ugunis, ir skumjas, un var redzēt, viņš ne-

tic ārsta vārdiem, ka drīz nāks atpakaļ.
Ārsts iekāpj laivā, kas sāk irties prom pa upes vidu, bet

sanitāri uznes ievainoto uz krasta kraujas, kur tiem jāapstājas

pa otram lāgam, jo pulkvedis ir apturējis nestuves ar jaunu

rokas mājienu

Viņš skatās, nevarēdams acu novērst no Nāves salas, virs

kuras bedrēm un grāvjiem, un sargātāju galvām tagad trako

granātu putenis.
Piemirsis savu sadragāto kāju, pulkvedis domā par cīņas

biedriem, no kuriem to nošķīrusi Daugava un ūdens stabi virs

tās. Un atkal ir satumsušas tam acis, ienākot prātā šaubām,

ka diezin vai jebkad tas varēs nākt atpakaļ.
Tad viņš novēršas, liek pie lūpām papirosu, kas sen jau

beidzis dūmot, un mēmi pateikdamies pamāj ar galvu, kad es

piesteidzos klāt ar aizdegtu sērkociņu.

~Kuras rotas?" Viņš prasa, uzmetis man acis, un es re-

dzu, ka pulkvedim gan barga seja, un vēl bargākas melnās

ūsas, bet laipns acu skats.

„Izlūku komandas," — es atbildu, izstiepdamies taisns,

un Miķelsons, stāvēdams man aiz
muguras, lūko sasist kopā

savus kailos papēžus.
Pulkvedis māj atkal, sanitāri sakustas, sākdami rakstā

celt kājas, bet mēs vēl arvienu stāvam uz kraujas un skatā-

mies te uz salas pusi. te nopakaļus nestuvēm.

~Ka* tas bija?" — Man pasprūk vaicājums, un Miķelsons
paskatās manī brīnpilnām acīm.

Francis, rīdzinieku bataljona komandieris,"

— viņš atsaka, un dodas no kraujas lejā, lai paņemtu ūdens

malā nomesto blūzi un zābakus. —
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XXV

Atkal mēs stāvam Nāves salā, vii dienas velkas monotoni

garas, nervozajām ložmetēju balsīm mijoties ar gārdzulojo-
Siem granātu kaucieniem un smagajiem mīnu vaidiem, ku-

ros klausoties, liekas it kā nopūstos neredzams milzis, kam uz

krūtīm uzgūlies viss zemes svars.

Kaut kas liels un sengaidīts sāk savilkties gaisā, uu prie-
cīgākas ir kļuvušas sejas poziciju karu apnikušiem strēlnie-

kiem. — Un no mutes mutē iet vēsts, ka pirmajās jūlija die-

nās sāksies lielais Kurzemes brīvošanas uzbrukums.

Visiem apriebies sēdēt vienā un tai pašā vietā, bedrēs un

grāvjos, un lāpīt bez gala tās pašas tranšejas, kuras ik pēc pā-
ris dienām atkal saārda vācu mīnas un lielgabalu granātas.

Redzēt acu priekšā rēgojamies tā paša granātu apgrauztā
priežu šiliņa stumbrus, — māju drupas pa labi im pa kreisi,
— kapličas drupas aiz muguras, un izārdītās kapu kopas,

starp kurām mētājas salauzītu zārku dēli, dragāti krusti im no

zārkiem izsviesti ģindeņi. —

— Just līķu smaku, kas nāk no neutrālās zonas, tveicē

kļūdama tik smaga, ka viņas riebīgais saldenums liek kramp-

jaini savilkties pakrūts muskuļiem. — Karot ar žurkām, kas

nāk no kapsētas un mirušā meža puses, plēsīgi spīdošām acīm

un nobarojušās treknas, kā klēpja sunīsi. — Dzīvot starp aiz-

bērtiem un vaļējiem kapiem, dienām ilgi neredzot zāles vai

lapu zaļumu, — tikai samalta pliena drupas, smiltis un gra-
nātu izgraustas bedres, kas lietainās dienās pildās ar ūdeni,

un tad izskatās kā nespodras milzu acis ar iesarkaniem plak-

stiņiem, bet sausā laikā der šad tad par patvērumu, — ja mū-

su tranšeju vietā atkal redzams vācu uguns
nolīdzināts kaļķ-

akmeņu un smilšu lauks. —

Mēs dzīvojam lielā uzbrukuma gaidās, un domājot par

gaišiem siliem un sūnām bagātiem egļu mežiem, par pļavām

Un ziedošiem klajumiem, kuriem mēs drīz iesim pāri, vēl

smacīgāks paliek līķu dvingas un kodīgās kaļķu dvašas piesā-
tinātais tranšējgaiss, kas sasilis saules tveicē, trīc no karstuma,

jo Nāves salā nav lapu zaļuma, nav ēnu, un dienā gulēdami

piesmakušās, karstās zemnīcās, mēs sapņojam par jautrām
bērzu birzēm, ēnainiem dārziem, un strautiem, kas mīl slēp-
ties alkšņu un ievu biezokņos. —
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Vāci ir akurāti ļaudis, un pēc viņu artilērijas uguns ie-

sākšanās un beigšanās laika var rēgulēt pulksteni. —

Pulksten 9-os viņi sāk apšaudīt mūsu aizmuguri un ve-

selas divas stundas to bārsta granātām. Tad nāk piecas stun-

das ilgs pārtraukums, ko viņu artilēristi laikam ziedo pusdie-

nu ieturēšanai un diendusai, un tad 4-os sāk līt virs mūsu ie-

rakumiem uguns lietus, tos vietām nolīdzinādams ar zemi

un beidzas vakarā ap pulksten 7. Atkal nāk divas stundas

gara pauze, un tad no 9-iem līdz 10-iem vācu artilērija sāk

dauzīt Rīgas-Skrīveru dzelzcellūiiju, un vilcieni, kas braukā

pa viņu turp un atpakaļ, tad joņo tik ātri, ka ugunsdzirkstis,
klēpjiem gāzdamās no lokomotīvu skursteņiem, veido milzīgi

garas liesmu astes.

Vidzemes krastā dzird nikni ierūcamies neredzamus mil-

zu suņus. — Tās krievu baterijas, kas steidzas glābt savējo
vilcienu. — Sākas ugunskauja, granātu sprādzieniem sviežot

gaisā zemes un dūmu stabus, un kapāta milzu pātagām, vā-

rās un lēkā zem viņu šņukstiem, Daugava.
— Sākoties jūlijam, mūsu gaidpilnais satraukums ir kļu-

vis vēl lielāks, un mūsu pulkvedis vēl biežāki sācis apstaigāt

bataljona ierakumus. — Viņš iet no viena tranšēju gala uz

otru, vecs, bet kustīgs un straujš, par spīti gadu nastai un se-

nam ievainojumam kājā, kas liek tam neizlaist no rokas bal-

tu paegļa spieķīti.

Viņš staigā un vēro vācu pozicijas un savu strēlnieku s»--

jas, un neapnicis skatās uz pakalniem, kas ceļas aiz ienaid-

nieku tranšeju strīpas. Viņam ir iesirma bārdiņa, asas un

pētošas acis, dārdoša balss un skarba, saulē un vējā nobrūnē-

jusi seja. Pamanot jau iztālim viņa nelielo augumu, strēlnie-

ki un arī leitnanti aprauj valodas un stiepjas taisni, jo nekad

nevar zināt, kā beigsies sastapšanās ar mūsu komandieri, kam

tik loti ātra daba, ka uzslavas vārdiem tūliņ var turpat uz vie-

tas sekot nikna lādēšanās un draudēsana ar spieķīti.
— Un tomēr — mēs visi zinām, ka vecajam, kā paslepen

visi saukā sirmo pulkvedi, par spīti viņa bargajai balsij, ir

gādīga tēva sirds. —

Viņš nemierīgi staigā no viena ierakuma gala uz otru.

iet un griežas atkal atpakaļ, jo mūsu komandieri, tāpat, kā

strēlniekus, ir pārņēmusi kaujas tuvošanās nojauta, un veca-

jam kareivim ar viņa straujo dabu ir grūti stāvēt rāmam un

gaidīt, kad beidzot arī priekš viņa nāks uzbrukuma laiks.
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Garais kapteinis ar ērgia seju uu mūsu komandas priekš-
nieks, kura brūnajās acīs vienmēr dejo zobgalīgu smieklu vel-

niņš, iet pulkvedim šaīs staigājumos līdzi, un visi trīs tie ska-

tiem pēta vācu aizžogojumus, cīņas grāvjus un pakalnus aiz

tiem, kas aizsedz viņu baterijas.
— Viena valoda un doma visiem trijiem: kā visātrāki

pārvarēt vācu žogu jostu, un kurā vietā vislabāki sākams mū-

su uzbrukums.

Vienu un to pašu rīmā vecais pulkvedis ar saviem pava-

doņiem, par kuriem tas jokodamies mēdz sacīt, ka Klinsons

esot viņa dūre, bet Jurevics — labā acs. —

Viņiem ejot garām, ausis kāri lūko uztvert kādu vārdu,
lai sāktu pēc tā minēt, kad īsti sāksies Kurzemes brīvošanas

uzbrukums.

— Pat vecais būtu gatavs to sākt tieši no labā spārna,
kur var nevien sadzirdēt pretinieka kareivju valodas, bet ga-

dās nereti dzirdēt arī tās cilvēcīgās skaņas, kuras vāci neuz-

skata par kauna lietu, viņas sveikdami tāpat, kā šķaudīšanos,
labas veselības vēlējumiem. —

„Vienā lēcienā būsim pāri, un vāciem pie rīkles," — ru-

nā vecais pulkvedis, plēsīgām acīm skatīdamies uz ienaidnie-

ka tranšeju pusi un cilādams savu spieķīti.
Garais kapteinis nepiekrīt, sākdams runāt par lieliem

zaudējumiem. Komandas priekšnieks klusē, un visi trīs aiz-

iet pa kreisi, un viņu valodas mēs vairs nevaram sadzirdēt. -—

Naktī mēs ejam atkal klīņāt ārpus mūsu drātīm, pret

gaismas pusi esam atpakaļ, liekamies gulēt, bet jau ap bro-

kastu laiku mūs uzmodina no miega dobja lielgabalu rūkoņa.

„Nupat iet vaļā," — iesaucas kaprālis Liepiņš, ipirmais
mesdamies ārā no blindāžā-. un mēs trūkstamies kājās un

brūkam tam līdz.

Lielgabalu dunoņa ir dzirdama Ķekavas pusē. un šķiet
nākam arvienu tuvāk, visai frontei taisoties iedegties kaujas

«gunī*. Un klausoties lielgabalu balsīs, mums gaišākas top

sejas.

— Beidzot, beidzot ir pienākusi lielā diena, sengaidītais
Kurzemes brīvošanas uzbrukums, un no mutes mutē iet bau-

mas, ka citi latvju bataljoni, kas savilkti pie Ķekavas, jau

pārrāvuši fronti, dzenot vācus no vienas līnijas otrā, un dze-

not pa Bauskas lielceļu atpakaļ.
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Instruktori un leitnanti, kam gadās dzirdēt strēlnieku va-

lodas, gan krata galvas, sacīdami, ka patlaban tikai sākusies,

ceļa gatavošana uzbrucējiem, bet mēs gribam ticēt vēstīm,

kas sacēlušas mūs spārnos, un skeptiķu iebildumiem ne-

ticam. —-

Lielgabalu rūkoņa tiešām nāk tuvāk, — viņu balsis, jau

atgādina nemitīgu nikna pērkona rūkšanu, un tad, tepat aiz

Daugavas, ierūcas jaunas bargas balsis un pāri mūsu galvām
sāk gārdzulot, krākt, elsot un vaidēt smagās krievu granātas,
nākdams no Ikšķiles bateriju puses, un pāri ienaidnieka iera-

kumiem līst vēl neredzēta nāves guns.
Vācu lielgabalnieki, slēpdamies aiz pakalnu joslas prie-

dēm, sākumā lūko atbildēt, bet viesuluguns, brāzdamās no

Vidzemes, tos apslāpē, nomāc, dragā un šķaida, un no vācu

ierakumiem bez apstājas skrien gaisā augsti zemes stabi, šau-

damies četrstāvu mājas augstumā.
Pulkvedis ar virsniekiem aizsteidzas uz pirmo līniju. Mēs

stāvam un skatāmies, sakāpuši uz blindāžu jumtiem, un visi

grāvji pilni strēlnieku, bet no vācu poziciju puses, nenāk ne-

viena lode, kaut granātu sprādzienu troksnī arī nebūtu sa-

dzirdāma ložmetēju balss. —

„Salīduši savos pagrabos un raksta testamentus," — rūc

Miķelsons.
„Lai tik zēvelē, lai gatavo mums ceļu," — saka virsser-

žants Zirnis, un kaprālim Lapiņām staro vaigi, acis. —

Vācu tranšējās viss vārās, sten, rēc un dun, un katru

mirkli mēs gaidām, ka sāksies mūsu bataljona uzbrukums. —

Komandas
nav, virsnieki atgriežas no pirmās līnijas, un

vecais komandieris, sirdīgi cilādams spieķīti, aizklibo uz savas

mītnes pusi, lai pats pārliecinātos, vai tiešām mums nav pie-
nākusi uzbrukšanas pavēle.

— Brīdis priekš tā kā radīts: pazuduši visi vācu sargi,
nolīzdami savās pazemes alās, un mēs būsim tūliņ klāt pie vi-

ņu durvīm un laidīsim darbā rokas granātas, līdz ko beigs
krākt un gaudot mūsējo artilērijas uguns viesulis.

Rīkojuma nava, bet viesuluguns trako visu dienu un līdz

vēlam vakaram, un mēs vēl arvienu esam pilni sastrindzinā-

tu gaidu, kaut gan sākušas klīst jaunas vēstis:

Visa šī Ikšķiles artilērijas trokšņošana tikai maska, ku-

rai jālūko vācus mānīt, jāatbalsta pie Ķekavas paredzētais
galvenais uzbrukums.
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— Tur iet cīņā Bauskas bataljons, tukumnieki un Dau-

gavgrīvas trakgalvji, bet mums jāsēd uz vietas, jāklausās, kā

viņi cīnās, — jānoskatās, kā vāci, pēc tumsas iestāšanās ap-

rimstot Ikšķiles smago bateriju ugunīm, lien ārā no savām

dzelzsbetona alām, berzēdami no acīm smiltis un kvēpu pu-
tekļus, un skandinādami lāpstas, sāk labot savus ierakumus,

kurus vietām pilnīgi nolīdzinājis ar zemi dienā trakojošais

granātu putenis. —

Mēs cenšamies cits citu mierināt: pie Ķekavas, pārtrūk-
stot vācu frontei, viņi te tā kā tā nevarēs palikt, un tad nāks

mūsu laiks. — Bet sirds dziļumos jau sāk klīņāt šaubas, —

vai šoreiz neiznāks tāpat, kā martā, kad labi sākās, bet bē-

dīgi saplaka tāpat sen solītais krievu uzbrukums. —

Nāk komandpriekšnieks, aicina pie sevis instruktorus,

im viņiem atgriežoties, mēs zinām, ka pusnaktī bruksim iekšā

vācu tranšejās.
—- let lielā uzbrukumā mums nav atļauts, — šīs nakts

gaitas būs tikai demonstrācija, bet krievu štābs vēlās rīt-

ausmā no mums saņemt ložmetējus un gūstekņus.
— Kaut ko viņš jau saņems, jo dēkā, ko vadīs mūsu

priekšnieks, piedalās puse izlūku komandas un divi otrās ro-

tas vadi. Otrā komandas puse gādās, lai mūsējiem krāmē-

joties pa vācu ierakumiem, netiktu nogriezts atkāpšanās
cels.

Dēka sāksies iepretim Bunču māju drupām, — mēs lau-

zīsimies divās grupās, mūsējo vadīs komandas priekšnieks un

kaprālis Liepiņš, bet otro otrās rotas leitnants Kalniņš, kas

vēl bezūsains zēns.

Rotas strādās un šaudīs kā vienmēr, tepat līdz pusnaktij,
un tad uz īsu laiciņu nāks mūsu artilērijas guns, lai vāci ne-

tur degunus savās amforazūrās un pāragri nepamana, ka mēs

ejam pie tiem ciemos. »

— Ir tumša nakts, debesis pieblīvējušās mākoņu bariem,

un no vienas un otras poziciju puses nervoza šauteņu un mīn-

metēju guns, sevišķi mūsu labajā spārnā, kur vācu mīnas

sviež gaisā augstus ugunsstabus. Tad dzeltēnsārtā gaismā at-

mirdz debesis un zeme, redz granātu nolauzto koku stumbrus,

kapu kopas un granātu bedres, un pret mākoņu malām klust

saskatāmi atsevišķi strēlnieku augumi.
Izdziest mīnas sprādziena guns, visu atkal aizklāj tumsa,
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kas pāris mirkļus liekas kļuvusi vēl melnāka, un tad atkal

dzird gārdzulojam gaisā, un no jauna šaujas augšup milzīgs

ugunsstabs.

Mēs esam jau ierakumos, iepretim Bunču māju drupām,
un nogaidījuši tumsas melnumu, kas nāk starp diviem

ugunsstabiem, metamies ārā no tranšejas un sākam līst uz

grāvja pusi, kur naktīs mēdz sēdēt mūsu posteņi.

—Te mēs nogaidīsim mūsu artilērijas guni. Tai stājo-
ties, sekos komandas priekšnieka svilpiens, un tad mēs skrie-

sim vācu grāvjos raudzīt, ko dara ienaidnieks.

„Sātani," — lādas kaprālis Liepiņš, cilādams rokas gra-

nātu, — „Beiguši strādāt un šaut pirms laika, un friči tagad
manīs, kas mums aiz ādas."

Par sātaniem Liepiņš tagad dēvē mūsu rotu ļaudis, un

tiešām, visos rotu rajonos jau iestājies aizdomīgs klusums, jo
viss bataljons zina, kas šonakt gatavojas, un aiz lielas ziņkā-
res ir priekšlaikus metis visam mieru, lai sāktu klausīties.

Sāk klausīties arī vāci, arī viņu pusē noklust kapļu un

lāpstu šķindēšana, beidzas šauteņu un mīnu guns, un mēs

niknodamies kratām uz savu rotu pusi dūres.

Klusums vācu tranšejās nav laba zīme: viņi ir likuši

kapļus un lāpstas pie malas, un tagad ņem rokās metamās

granātas.

Patālā aizmugurē sāk dimdēt zeme,
Vidzemes krastā zib-

snī mūsējo lielgabalu gunis, un viņu granātas sāk ārdīt vācu

ierakumus un drātis, un arī mums birst uz mugurām un gal-
vām granātu šķiestās zemes pikas.

Tad krievu granātas sāk krist vācu aizmugurē, un zemes

šaltis mūs neķer vairs.

— Tūliņ ies viļā, un mēs taisīdamies lēkt kājās sažņau-
dzam rokās šautenes. —

Griezīgs svilpiens, — mēs metamies ārā no grāvja uz

vācu pusi, un tanī pašā acumirklī no vācu ierakumiem uzlido

divas raķetes, — viena zaļa, otra sarkana.

Nodreb zeme, ievaimanājas gaiss, un vienā acumirklī ap

mums viss ir ietinies putekļu mākoņos un dūmos, birst vācu

mestās granātas, krīt viņu mīnas un bumbas, ir sākuši šaut

visi ložmetēji un baterijas, un vārās elles guns.
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Mēs esam pamanīti, bet traucamies uz priekšu. Redz

klūpam un krītam, bet nav vaļas vērot, vai kritējam tikai pa-

klupušas kājas, vai to ķērusi lode, vai granātas, šķembele.
Cīņas instinkts mūs rauj uz priekšu, — gaisā vis gaudo, krāc

un elso, vaid un jūk zeme, un neviens vārds nav sadzirdams.

Bez stājas skrien gaisā vācu raķetes, granātu un mīnu

ugunsstabi šaujas augšup, un mainīgajā viņu liesmu atspīdu-

mā mēs pamanām sev turpat zem kājām divas miroņbālas

sejas, divas nāves bailēs ieplēstas mutes, un vācu slēpņa ka-

reivjus turpat nobeidz skrējienā no augšas cirsti durkļu

asmeņi.

Liepiņš, garām auļodams, nikni krata dūri, un tikai tad

mēs atjēdzamies, ka štābs gaida gūstekņus. —

Mēs skrienam meklēt citus, metamies pa izmētāto āžu

starpām vācu grāvjos, meklēdami viņu ložmetējus, kuriem te-

pat jābūt, bet ierakumi ir tukši, ložmetēji aiznesti gabaliņu
tālāk. No turienes uz mums līst ložu un rokas granātu lie-

tus, un mums tukšām rokām jāgriežas atpakaļ.

Zobus griezdami, mēs aizlaižam savas metamās granātas

uz to pusi, kur tagad atkāpies un no jauna slēpies mūs apšau-
da ienaidnieks, un tagad mums ir jāplok pie zemes, jālūko

glābiņš granātu bedrēs, jo vācu lielgabali un mīnumetēji uz-

cēluši aiz mums sprādzienu uguns sienu, kurai tomēr jālau-
žas cauri, ja gribam tikt atpakaļ. —

Uguns līst no gaisa, uguns šaujas no zemes, kopā ar pu-
tekļu šaltīm, smiltīm un dūmiem, un mēs esam apdulluši,
kļuvuši puskurli un pusakli no šīs liesmu vētras trakošanas.

Aizkritušām ausīm, putekļu piešķiestām acīm un apsvi-
lušām sejām mēs streipuļojam, lūkojam rāpot un veļamies no

vienas granātbedres otrā, un ugunsšaltis, šaudāmās visapkārt
no zemes, sviež acīs liesmas, — mūs triec zemē gaisa vilnu

svelmainā dvaša, un mēs nezinām vairs, cik tālu vēl mūsējo
ierakumi, un kāds tam visam būs gals.

Pusapbērti ar smiltīm un kalku drupatām, kurām nemi-

tīgi birst klāt jaunas, mēs guļam grļanātbedrēs, un par viļņo-

jošu un rēcošu ugunsjūru ir palicis gaiss, — vaid un līgojas

zeme, un mēs netiekam atpakaļ.

Tad ugunesiena sāk virzīties tālāk uz Daugavas pusi, — -

os lēcu ārā no bedres, klūpu, pieceļos atkal, noklustu pie mū-
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ra drupām, uu man blakus izšaujas liesmu un dūmu stabs,
sviesdams uz visām pusēm zemes pikas un ķieģeļu šķembeles.

Es aizkūleņoju sānis, brītiņu gulu apdullis, un tad jūtu,
ka mļan svilst piere un abi vaigi. Velkot sejai pāri plaukstu
un apskatot viņu jauna ugunsstaba atspīdumā, tā kļuvusi

sarkana.

Atkal es cēlos kājās, mēģinu skriet, un kā no zemes iz-

aug man blakus Miķelsons, un saķēris mani aiz rokas, rauj
līdz, otrā turēdams šauteni.

Viņš kaut ko kliedz man ausī, un nikni spļaudās, bet es

nevaru saprast ne vārda, un atkal mūs piespiež krist zemē

jauns liesmu un smilšu stabs, šaudamies augšup spļāviena
tālumā.

Kad tas ir saplacis, mēs skrienam atkal un aizklūpam
aiz mūra stūra, sākam apskatīties, un redzam, ka visa Nāves

sala deg vienās granātu un mīnu sprādzienu ugunīs. Tām

pāri klīst bālgani dūmu un putekļu mākoņi, veldamies pa pa-

šu zemes virsu, un virs tiem lido raķetes, atstādamas aiz se-

vis garas dūmu astes. Un salas otrā malā zem granātu pā-

tagām lēkā un trako Daugava, kuras sviestie ūdens stabi šķiet

gāžamies iekšā pašās debesīs.

Tikai pamazām sāk stāties vācu uguns trakošana, un

mēs sākam līst uz mūsu ierakumu pusi.

Tos grūti sameklēt, un grūti pat pazīt vietu, no kuras

mēs gājām uzbrukumā. Grāvji nolīdzināti ar zemi, un tran-

šeju vietas sedz ar kalķakmeņa drumslām un mālu pikām

sajaukta smilts. — Drāšu aizžogojumu vairs nava, kaut zāba-

kos vēl ķeras saraustītu dzeloņstiepulu gali, un kā baltus

zemes kaulus, redz raķetgaismā rēgojamies no smiltīm salau-

zīto āžu koku skabargainos asumus.

Mēs lienam caur smļilšu un nāves lauku, kur neredz ne-

viena, un mums sāk mesties baisi, jo ierakumi izskatās, ka

tikko aizbērts un vēl nenolīdzināts brāļu kaps.
Tad pa labi un pa kreisi, un mums priekšā sāk rāpties

ārā no granātbedrēm salīkuši augumi. Atdarās dziļās mīnu

galerijas, un nāk ārā strēlnieki, kam pa uguns vētras trako-

šanas laiku apakšzeme devusi patvērumu.
Nāk sanitāri, lai aiznestu ievainotos un kritušos, un, ko-

mandai sfalasoties mfctnē, mums ir nokvēpušas un drūmas

sejas:
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Trūkst sešu biedru, un trijus uzņēmis pārsiešanas

punkts. Ar vieglākām skrambām sistie paliek mūsu vidū, un

kontuzēts ir komandas priekšnieks, ko pie vācu ierakumiem

notriekusi zemē granāta.

Gūstekņu mums nava, — slēpni mēs nodūrām garām-

skrejot, steigdamies pēc ložmetējiem, bet vāci paspēja tos aiz-

nest, un mums ir tukšas rokas.

Otrās rotas puikas ir laimīgāki, — tiem gandrīz nav

zaudējumu, un nupat viņi aiznesa vecājam rādīt no ienaid-

nieka tranšejas izrautu ložmetēju.

Nē, tiešām, mums nav laimes.

Mēs esam izpētījuši vācu aizžogojumus no viena savas

frontes gala līdz otram.
— Mēs zinām, kur stāv viņu tranšēj-

lielgabali. ložmetēji un sargposteņi, bet ejot pēc tiem un ņe-

mot talkā otrās rotas puikas, mums noņem trofeju no degun-

gala šo pašu puiku leitnants, kam vēl nav sākušas ūsas dīgt.

Tiesa, otrās rotas strēlnieki saka, viņu leitnants esot vel-

na puika, un pašam vecajam rada, bet mums no tā labāki ne-

paliek.

Mums ir smagas sirdis visu dienu, komandas mītnē ne-

dzird skalu valodu, un no paša rīta Vidzemes pusē mūsu ba-

taljona Brāļu kapos rok miroņu racēji.

Deviņu jautru biedru vairs nava mūsu komandas vidū,

un pavisam kopā savas divdesmit dzīvības ir prasījusi pagā-

jušā naktī vācu viesuluguns, līdzinādama ar zemi mūsu rotu

ierakumus.

XXVI

Lielgabalu rūkoņa Ķekavas pusē apklususi, un ar līku-

mu no Rīgas nāk vēstis par jauno bataljonu likteni.

Tie izlauzušies cauri divām vācu apcietinājumu līnijām,
bet krievi mīņājušies uz vietas, vai arī spēruši soli uz priek-
šu un divus atpakaļ, un latvju strēlniekiem nācies iet atpakaļ
zem niknas vācu viesulguns. Lielā puse tukumnieku palikusi

kaujas laukā vai guļot lazaretēs, un smagi cietis arī Bauskas

bataljons, kura ticība uzvarai bijusi tik liela, ka viņa strēl-

nieki cerējuši jau pirmās uzbrukuma dienas vakarā maršēt

uz savu pilsētu.
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Slimnīcās savests daudz daugavgrīviešu, kas sturmējuši
Pliko kalnu, kur vācu smago granātu sprādzieni svieduši cil-

vēkus un zemi (piecstāvu mājas augstumā.

Tā, tad, arī šoreiz nekā.

Vēl nav atnācis Zemgales un Kurzemes brīvošanas laiks.

Mums visiem ir sadrūmušas sejas un īgnas sirdis, bet uz

tēvu žēl pat skatīties.

Salīcis tas klīņā pa rotas ierakumiem, nošļukušiem ple-
ciem un nokārtu galvu, un skatās pretimnācējiem garām ar

savādu, mirušu un reizē ļaunu skatienu.

Šad un tad viņš apstājas savā staigāšanā, izmisis veras uz

Zemgales pusi, no kuras mūs šķir vācu apcietinājumu loks,
— rokas tam žņaudzas dūrēs, baltā galva nokrīt uz krūtīm,

bet lūpas kustaß, kaut ko nesaprotamu murminot.

Lūgšanu vai lāstu, — to neviens nezin pasacīt.

Visilgāk viņš mēdz kavēties tanīs ierakumu vietās, no

kurām saredzams poziciju starpā palikušais rudzu lauks.

Tas sācis jau bālēt, stiebri palikuši dzeltēnbalti, un no

vārpām izgaist agrākais rūzganums. Un vējiņš, nākdams, no

dienvidu puses, atnes brieduma šalku, kurā lauku ļaudīm ne-

kad neapnīk klausīties.

Rudzi ir kupli auguši, kaut arī tos sējis rudens vējš, un

tik biezi, ka viņos diezgan vietas, kur naktīs saskrieties mū-

sējo un vācu izlūkiem.

— Aizviņā naktī mūsu komandas zēni tur nodūra divus

vācu patruļniekus. Bija neliela kņada, un maza apšaudīša-
nās ar, un mēs atnesām mītnē divas vācu kaskas un divas

šautenes, bet norunājām par tām neteikt priekšniekam ne

vārda:

Pāris zēnu apsolījušies meitenēm un piederīgiem Rīgā
aizvest trofejas. Tagad viņi grib turēt vārdu, un komandai

tiem jāpalīdz, jo strēlnieku izlūku dotais vārds ir vairāk

vērtß, kā pāris krievu doti Jura krusti.

Un tomēr neizdevās tik slaidi, kā bija nospriests un no-

runāts.

Trofejas vēl nebij noglabātas, kad priekšnieks jau klāt

un prasa, kas tā bijusi par apšaudīšanos?

liepiņš sāk stomīties, — negrib melot, un negrib arī
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teikt taisnību, bet virsleitnanta asās jūrnieka acis jau pama-

nījušas mītnes kaktā pieslietās vācu šautenes.

Liepiņš redz, ka lieta vairs nav glābjama, un izstāsta vi-

su, kas darīts un nodomāts. Abiem vārda devējiem ir pali-
kušas pavisam bēdīgas sejas, un dzird klusu nopūtu.

To sadzirdējis arī mūsu komandas priekšnieks, kam sā-

kumā ir apmācies vaigs, dzirdot nodomu, ko paredzēts izvest

bez viņa ziņas. Viņš iet Liepiņām garām, un klusēdams pēta
abu strēlnieku sejas. Tad novēršas, iet klāt trofejām, pacilā
vienu šauteni, pacilā otru, nāk atpakaļ, brītiņu domā, un tad

aiziedams strupi nosaka:

— Darāt, kā norunāts. —

— Dienā var saredzēt dažu labu sliedi, kur stiebrus no-

mīdījušas mūsu vai vācu izlūku kājas, bet lauks vēl turas

diezgan biezs, un naktīs vilina pie sevis patruļas no vienas

un otras puses.

Gandrīz katru nakti tam zogas klāt uzmanīgi soli, rokām

turot šauteni pusceltu pie vaiga, vai sviedienam ņemtu rokas

granātu.

— Šai rudzu laukā, ko tēvam neapnika vērot lielākājās
bēdās, viņš krita mākoņainā jūlija naktī no lodes, ko bija šā-

vusi vācu izlūka šautene. —

Jau drīz pēc vēsts, ka strēlniekiem pie Ķekavas neizde-

vies izlaust vācu apcietinājumu sienā vārtus uz Zemgali, tēvs

bija atkal sācis staigāt savās vācu mednieku gaitās, un pēc

katras lodes, ko tas šāva uz viņu tranšeju pusi, vācu grāvjos
varētu dzirdēt smagu kritienu, vaidu vai niknu lādēšanos. —

Viņš nekad nešāva garām, viņš prata gaidīt ar veca vīra pa-

cietību, dažreiz stundām ilgi nostāvēdams pie šaujamās lū-

kas, — sirms, salīcis un izdilis, izskatā jau puslīdzīgs nāvei

un nāvi nesošs, jo sirds tam bija pilna naida guns.

Šī uguns tam palīdzēja vēl turēties kājās, par spīti viņa
sirds gurumam. Katra viņa šautā lode nesa nāvi kādam vācu

kareivim, bet paildzināja tēva mūža dienu garumu par savām

desmit stundām.

Citādi tas būtu salimis jau agrāk, bēdu nokauts un trie-

kas ķerts.

Man liekas, šo paildzinājumu tam deva izmisuma ticība,
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ka ik dienas aizraidot uz citu sauli vienu vai divus ienaid-

nieka karavīrus, tas palīdz gatavot savas Zemgales brīvošanu,
— palīdz mazināt to ienaidnieku skaitu, kas stāsies strēlnie-

kiem ceļā, kad beidzot būs pienācis viņa nesagaidītais dzim-

tenes brīvošanas laiks.

Par Zemgali dega viņa vecā sirds, stundām ilgi stāvot pie
ambrazūras, ar vinčestra stobrā paslēptu nāvi. un pacietīgi

gaidot, kad nostāsies pa šāvienam kāds neuzmanīgāks ienaid-

nieka kareivis.

Dzimtenes sirdsdedze lika nedrebēt viņa rokām, domas

par mājām, par paša artiem laukiem un mātes atcere lika

nepagurt acīm, stundām gaidot mirkli, kad pirksts varēs raut

šautenes sprūdu un uz acumirkli mitēsies grauzt dvēseli at-

maksas naids. —

Tad vāci bija palikuši modrāki, un velti noglūnējis pie

šaujamās lūkas vienu un otru dienu, tēvs bij sācis nāktīs līst

un neutrālo joslu un šeit par patvērumu un arī nāves vietu

tam bija kļuvis rudzu lauks. —

Rīta ausmā atskrēja pie manis Konrāds, un iesarkanās

sivēna acis tam bija pilnas asaru, kuras ieraugot, es uzlēcu

kājās kā granātas sviests.

— „Nāc, — tēvu nupat atnesa," — viņš izdabūja pār

lūpām.
Mēs metāmies ārā no mītnes, un Vilnis ar Miķelsonu

mums līdz.

Rotas kreisajā spārnā pie mūsu bijušā vada blindāžas

bija sastājis strēlnieku pulciņš. Manīm pienākot, tie klusē-

dami atkāpās sānis, un es ieraudzīju tēva seju, kuras bālums

sacentās ar ūsu un matu baltumu. —

Galva kaila, acīs sastindzis nespodrs niknums, bet sejas

panti mierīgi un cieti, kā viņa lūpas slēgušais nāves miegs.
Sirdī tam iešauta lode no tik liela tuvuma, ka uz krū-

tīm redzams blūzes apsvilums, bet šāvējs atrasts turpat no-

beidzies ar oauršantu kaklu, un tēvam bija palicis labājā
rokā viņa vinčestrs.

Ar kreiso roku tas bija krītot ieķēries rudzos, un cieši sa-

žņaugtā jā plaukstā palikusi briedušu vārpu sauja, ko strēl-

nieki nebij mēģinājuši tam izņemt no pirkstiem, novēlēdami

ņemt kapā līdzi kā piemiņu no dzmtenes laukiem, par ku-

riem tae cīnījies un miris.
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— Es stāvu, nometies ceļos pie tēva nedzīvā auguma, -—

roka glāstīdama staigā pa auksto pieri un ievziedu baltajiem
matiem, bet asaru man nava, sausas ir un paliek acis, un ti-

kai dziļi, dziļi sirdī liels tukšums, kura vidū ļauni kvēl asins

naida guns.

Mēchaniski man sakustas roka, izņemdama no tēva labās

plaukstas šauteni, ko cieti turējuši stīvie, sarepējušie veca

zemnieka pirksti. Es ceļu pie acīm viņas laidi, apskatu tās

vaigu, un redzu, ka tur kļuvis krietni lielāks mazo, atcerei

iegriezto svītriņu pulks.

Roka paša no sevis man slīd gar sāniem, neapzinīgi es

to velku atpakaļ un manu, ka viņas pirksti aptvērusi kaut ko

cietu un velku sev līdz.

Tas ir somu nazis, kuru nēsāšana mūsu komandā kļuvusi

par modes lietu.

— Ar prāta ziņu es to neesmu vilcis ārā, manai rokai to

likusi darīt kāda cita vara.

Varbūt, mirušā tēva pēdējā griba, varbūt, mūsu kopējā
asins naida balss. —

— Es iegriežu tēva šautenes vaigā jaunu svītriņu, nolie-

ku vinčestru tam blakus, — roka vēlreiz slīd pār tēva seju,
kā glaudīdama un atvadīdamās, un tad es ceļos kājās, eju

grīļodamies projām, nokritu augšpēdus zemē, un stīvām, sau-

sām acīm skatos debesu zilumā, kur viena pēc otras aizpeld
baltās mākoņu laivas.

Pie manis pienāk Vilnis, grib nolaisties smiltīs un mani

mierināt, bet ieskatījies sejā, nesaka ne vārda, un nopūsda-
mieB aiziet mans labākais draugs.

Sirds palikusi tik tukša un reizē grūta, ka lūpas neveras

atbildēt ari Konrādam, kas atskrien aizelsies un stāsta: rotas

komandieris atļāvis braukt uz Vidzemes krastu pēc zārka, un

vai es nebraukšot līdz.

Es gulu smiltīs, galvā nav nevienas domas, dvēsele izde-

gusi un sirdī tukšums, kurā vientuļš deg naida ugunskurs.

No sašautajiem koku stumbriem sāk stiepties garas ēnas,

no granātbedrēm, kas naktī pielijušas, sāk celties viegla mig-

la, un smiltis
ap mani sedz novakara rasa. Tā sākusi apmig-

lot man seju, un vaigi palikuši slapji, kad atnāk Miķelsons

un strupi teic, skatīdamies man garām:
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„Tēvu iezārkojām un vedīsim pār Daugavu uz bataljona
kapiem, — vai tu nenāksi līdz?"

Es gribu runāt, gribu teikt, ka uz kapiem iešu vēlāk, iešu

viens, bet kaklu man kāds neredzams aizžņaudzis cieti, un

mēle atsakās paklausīt.

Nesagaidījis atbildes, Miķelsons aiziet, — atkal es esmu

viens, pār mani zvīļo zvaigžņotais debesu jumts, un tam pa

vidu, kā balta dvēseļu teka, aizvijas Piena celš.

Miglas kamoli, kas ceļas no pielijušām granātu bedrēm,

top lielāki un biezāki, tad saplūst kopā, aizsegdami zemi, virs

kuras vēl saskatāmi vairs tikai augstākie mirušo koku stum-

bri, kam mīnu im granātu šķembeles nolauzušas zarus un ga-

lotnes. Tad miglai kāpjoties vēl augstāk, pazūd arī krop-
lainie koku stumbri, — visu aizsedz baltās, drēgnās dūma-

kas, un tikai augstu, augstu gaisā asarainas margo zvaigznes,
kurām nokaisīts tālais debesu jumts. —

Tāda pat miglaina un bezgalību pilna bija viņa bēgļu

gaitu nakts, kad mēs ar tēvu sēdējām Olaines šosejas malā

pie nodzisušā ugunskura, un jutāmies divi vien palikuši uz

visas, miglā pazudušās zemes.

— Tēva vairs nava, es esmu palicis viens, un kaklā man

sakāpj karsts kamols, krūtis žņaudz sāpju smeldze, bet acis

ir un paliek sausas, un man nav asaru.

Zvaigznes sāk dzist, austrumu pusē atsarkst debesu mala,

migla nobirdina rasu, un klīsdama sāk celties augšup, kur to

izkliedē rīta saules stari, bet es vēl arvienu gulu smiltīs, ar

izsāpējušu, auksta naida uguns pilnu sirdi, acis man sausas,

bet dvēsele asiņo. —

Uztraukti sarunādāmies, man aizsteidzas garām divi izlū-

ku komandas strēlnieki, un dzirde uztver aprautus vārdus,

kas min garo kapteini un runā par virsseržanta Vanaga šau-

teni.

Virsseržants Vanags? Ak, jā, tā tak sauca manu tēvu, —

Viņš šonakt krita, un viņa nošāvējs ir pēdējais, kas kritis no

tēva šautenes. — Tēvu sauca arī par nāves strēlnieku, — viņa
šautā lode nekad negāja mērķim garām, un par tā vinčestru

jūsmoja viss bataljons. —
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Es ceļos kājās, —no gulēšanas man sastinguši locekli,
bet rokas, seju, drēbes un zābakus klāj rasa, — un eju uz

vecās rotas pusi.

Pie blindāžas, kurā mitinās trešais vads, sastājis pul-

ciņš strēlnieku. Dažiem nobālušas sejas, un visu priekšā
stāv seržants Sala, rāms un pašapzinīgs, kā arvienu, bet arī

viņam bālāks kļuvis vaigu pelēkums.

Sala būs izdarījis kaut ko sliktu, jo viņu patlaban rāj
rotas komandieris un garais kapteinis. Vienam ir bāla, otram

sarkana seja, bet abiem uztrauktas balsis, un Sala izstiepies
taisns, cieš klusu un tura roku pie cepures.

Tad strēlnieki atsprāgst sānis, Sala lūko izstiepties vēl

taisnāks, un abiem virsniekiem rokas, kā vēja rautas, pie-
skrien pie cepurēm.

Aiz blindāžas parādās sīkais bataljona komandiera

stāvs, iesirma bārdiņa un barga, mazliet piesarkusi, krunkai-

na seja, kurā nikni deg acu guns.

Spieķīti rokā, vecais pulkvedis klibodams nāk klāt virs-

niekiem un Salam, un sāk rāties jau no desmit solu attāluma:

„Tiesai nodošu! Tik klusā laikā nozaudēt labāko batal-

jona šauteni! Tūliņ sameklēt rokā! Kurā vadā pazudusi,
tā komandierim jāatbild." —

Sala nobālis vēl vairāk, un tagad viņa vaigiem ir glūdas
zilganums. Bet roka, ko tas tura pielicis pie cepures naga,

nedreb vēl arvienu, un acīs, kas skatās pulkvedim tieši sejā,
redzams tas pats pašapzinīgais rāmums, kas neatstājas no

Salas pašā niknākajā kautiņā.

„Atlaujat ziņot, pulkveža kungs," — viņš iesāk, bet ko-

mandieris vicina spieķīti un kliedz:

~Neziņo, bet gādā man rokā to šauteni! Citādi nodošu

tiesai, un kā seržantam, tev jāzin, kas draud par ieroča pa-

zaudēšanu kara laikā, ja nav bijis nekāda cīniņa!"

Strēlnieki pazuduši kur kurais, un tikai no tuvējās iera-

kuma malas šurp raugās izbiedētu un ziņkāru acu pāri. Pie

blindāžas, kuras priekšā stāv saniknotais pulkvedis, palicis
tikai Sala, kas nedrīkst nekur iet, jo jūtās jau arestēts, un

abi virsnieki, kuriem arī nav brīv aiziet, jo abi sastāda ga-
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rajā priekšniecības ķēdē to posmu, kura vienā galā stāv ne-

sen par seržantu paaugstinātais vada komandieris Sala, bet

otrā bargais pulkvedis.

„Atlaujat ziņot," — Sala iesāk pa otram lāgam, un pulk-
vedis, kam pārskrējusi pirmā dusmu lēkme, nepacietīgi pa-
māj ar savu spieķīti.

„Nu ziņo, kas tev ziņojams!"

„Pulkveža kungs," — Sala saka aizgūdamies, bet ārēji
vēl arvienu mierīgs un pašcieņas pilns, ..virsseržanta Vanaga
šautenes te nava."

„Jā, to es jau zinu," — pulkvedis taisās sākt skaisties no

jauna. „Vai tad pats nelabais to parāvis? Kurzemnieku ba-

taljona labākā šautene!"

„Vanaga šauteni es ieliku viņam zārkā līdzi," — Sala

ziņo tālāk, un abiem jaunajiem virsniekiem izbrīnā ieplešas
acis, bet vecajam ir vienā mirklī saplakušas dusmas, un no-

laidis zemē savu vēzdiņu, ar otru roku tas sagrābj seržanta

plecu.

„Zārkā, tu saki? Jā, kāpēc tad?"

~Pulkveža kungs," — Sala saka, nevis plakdams zem

komandiera rokas smaguma, bet it kā stiepdamies garāks,
„esmu vainīgs, bet man likās, ka galu galā būšu pareizi da-

rījis; vecus, krietnus karavīrus mēdz apglabāt ar godu, virs-

niekiem dod kapā līdzi viņu ieročus, un virsseržants Vanags

bija pelnījis, lai liek zārkā līdzi viņa šauteni, ar kuru tas no-

laidis no kājas četrdesmit deviņus vāciešus. Tas, no kura

lodes viņš krita bija Vanaga četrdesmitdevītais."

Sala apklust, un virsnieki gaida, ko teikts vecais pulk-
vedis. —

— Viņš stāv, nenolaizdams roku no Salas pleca, un abi

skatās viens otram acīs, seržants un pulkvedis. Un strēlnieki,

kas paglābušies no ātrsirdīgā komandiera dusmām grāvjos,
aiztur elpu, un liekas, ir apstājies laiks.

Tad nodreb sirmās komandiera ūsas, noraustas seja, un

izlaizdams spieķīti no rokas, tas apskauj un noskūpsta Salam

abus vaigus.

„Tu esi labi darījis," — viņš saka, un balsī tam mana

vieglu drebēšanu. „Tikai otrreiz bez manas ziņas tā vairs

nedari." —
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„Nebūt nē, pulkveža kungs," — Sala atbild, un no vai-

gu galiem tam izgaisis nobāluma zilganums, „tāds virsser-

žants un strēlnieks, kā vecais Vanags, mūsu bataljonā bija
tikai viens." —

„Tikai viens," klusi atkārto pulkvedis, un skatās zemē.

to urķīdams ar spieķīti, ko tam pasniedzis garais kapteinis.

«Virsleitnanta kungs," viņš aicina sev klāt rotas koman-

dieri, „vai jūsu rotai jau iecelts jauns virsseržants?"

~Nē, pulkveža kungs, vēl nē." —

„Tad celsim viņa vietā Salu, 3. vada tagadējo seržantu,"

pulkvedis saka, ātri griezdamies apkārt, un pazūd tranšeju

ejā, sirms, bet vēl vingrs un straujš kā arvienu, un virsnieki

un Sala noskatās tam pakal, turēdami rokas pie cepurēm. —

Pirmās daļas beigas



„
Dvēseļu putenis

a I. daļa
Romāns sākas ar zemnieku Vanagu dzimtas

traģēdiju. — Vācieši, 1915. g. pavasarī ie-

brukdami Zemgalē, nošauj Vanagu māti.

Viņas vīrs ar dēliem - pusaudžiem iet karā,

aiziet latvju strēlniekos, lai atmaksātu ie-

naidniekam un palīdzētu sargāt dzimteni.—

Caur Slokas purvu kaujām un izlūku gājie-
niem Tīrelpurvā, Vanags un viņa jaunākais
dēls Artūrs nonāk Nāves salā. Te vecajam
zemniekam -karotājam lemts mirt karavīra

nāvē, un kauju biedrs dod tam kapā līdzi

vārpu sauju, kā mazu piemiņu no latvju ze-

mes tīrumiem, par kuriem tas cīnījies un

kritis.

„Dvēseļu putenis a 111. daļa
iznāks februāra beigās. Viņas iesākumā

tēlotas strēlnieku dēkainās gaitas Krievijā,
bet vidū iet gar lasītāja acīm bezbailīgie za-

•He Malienas partizāni, dārd Cēsu kaujas un

beigās atkal atdzīvojas baisais un reizē le-

ģendāri varonīgais 1919. gada rudens, ar cī-

ņām Rīgas dēl. — Romāns beidzas ar Artū-

ra Vanaga atgriešanos atbrīvotā Zemgalē.
Kā zēns, viņš no tās iznācis, lai ietu tē-

vam līdzi karot par dzimteni un atriebt

māti. — Kā jauneklis, ko padarījuši par

vīru smagie cīņu gadi, tas pārnāk mājās,
vesdams līdzi līgavu, un izpostītā zemniek-

sētā no jauna iesāk zaļot darbos, naidā un

mīlā stipra cilts.










	Dvēseļu putenis 1. d.����������
	FRONT
	Cover page
	Title
	Chapter

	MAIN
	Pirmā daļa I����������


	Illustrations
	Untitled


