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Ieskaņa

Pār purvu, no kura bēg cilvēks, kur reti tik iemaldās vilks —

Šaī naktī liels putenis griežas un diezin cik ilgi tas ilgs.

Un vēju un negaisu gari svilpj, gaudo un gaudo pat sniegs-
Un griezās pa gaisiem un zemi, ko skāvuši bailes un miegs.

Un putenī balsīgā šajā, kas, liekās, no aizlaikiem vird,
Dzird dvašas no elšošām krūtīm un komandas saucienus dzird.

Pēc pulka nāk pulks. Vai no zemes, jeb mākoņiem ārā tie

nirst?

Vējš gaudo tiem tukšajās acīs un svilpojošs sniegs viņās birst.

Tas dvēseļu putenis gaisā, kad Ziemsvētki, cēlās viņš tad,

Pār Latviju gaudo un griežās un nenobeigs gaudot nekad.

Ed. Virza.

(„Nakts parāde")~
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I

Briedīga un karsta bija 1916. gada vasara, ko retumis pār-

staigāja negaisa padebeši, atnesdami pērkoni un lietus velgu.
Zaļāki tad kļuva vasarāja sējumi, atspirga saules svelmē pagu-
rušie dārzi, un braucēju ratiem vairs negāja pakal putekļu

stabi, bet Vidzemes lauku ļaudīm nepalika gaišākas rūpju
māktās sejas, jo viņu ausis arī pēc lietus padebešu aiziešanas

varēja sadzirdēt dobju ducināšanu, kas nāca no Daugavas

puses.

Arī tad, ja tanī debesmalā vairs nevarēja saskatīt neviena

mākonīša, un atspiedies uz tālu mežu galiem, zilgani mirdzošs

un rāms tur gulēja platais debesu jumts.

Šī ducināšana, kas aprima tikai retās naktīs, lika pļāvē-

jiem dažkārt apstāties nevien vāla galā, bet arī vidū, celt gai-

sā galvas un klausīties skaņās, kas nāca no Daugavas puses,

atgādinādamas tālas kuļmašīnas rūkoņu miglainā rudens rītā.

Vēl dziļākas tad ievilkās vīru pierēs rūpju rievas, un zemāk

nokārās viena otra veca pļāvēja galva, balta kā ievziedu

sniegs. Sievas un jaunavas, kas jau tā staigāja zemu sietiem

lakatiņiem, vēl vairāk tad slēpa savas acis no tuviem un sve-

šiem skatiem, negribēdamas rādīt viņu sarkanumu, un naktīs,

kad pašā pusnakts melnumā šad un tad klusi iedrebējās" logu

rūtis, daudziem līdz rītausmai nenāca miegs.

Sevišķi bēgļu ļaudīm, kam Vidzeme bija kļuvusi par pa-

gaidu mājas vietu, kurā nīkstot viņiem neapnika domās un

vārdos atcerēties aiz Daugavas palikušās sētas, un cik siltāka

un saulaināks par Vidzemes vasaras gaisu bijis Zemgales kla-

jumu gaiss.

Agrā pavasarī, kad
upes vēl sedza iezilgani ledus tilti, un

dienās kusa jumtu sniegs, veidodams gar viņu malām skanīgas

lāstekas, bet naktīs no pagalmiem un laukiem cēlās miglotas
marta dūmākas, šī rūkoņa Zemgales pusē bija piepeši kļuvusi

tik stipra, ka lika nodrebēt logu rūtīm un cilvēku sirdīm prie-
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cīgi sērās gaidās. — Nebij visā Vidzemē tādas lauku sētas, no

kuras kāds jauneklis vai pusmūža rezervists nebūtu aizgājis
karā, un mājās palicējiem likās, ka beidzot pienākusi lielā

kauja, kurai sekos uzvara un kara gals, karotāju atgriešanās
un bēgļu atpakalgājiens pār Daugavu, — lai atkal trīcētu no

skalām valodām un dziesmu salkām viņu klusās zemes gaiss.

Apklusa marta kauju dūņa, izdzisa tālās lielgabalu gunis,
kas trīs naktis bija blāzmojušas dienvidu malā kā rūsas atspī-

dums, un gaidītājiem sāka pienākt vēstis, ka viņu gaidītais pa-
zudis kaujas laukā bez miņas, kritis vai gul slimnīcā, bet vāci

stāv pie Daugavas kā stāvējusi, un pret krievu tūlošanos velts

ir bijis latvju strēlnieku cīņas spars, raujot pušu vācu fronti.

Vidzemes lauku sētas atkal iegrima sērīgā klusumā un

jaunās gaidās, un Rīgas strādnieku kvartālos, kuru jaunekli
un vīri, sargādami savu pilsētu, jau tepat gadu cilāja šautenes,

līgavām, mātēm un māsām vēl trauksmīgāks un rēgu pilns biju

palicis miegs, un asarās mirka spilveni un mutautiņi.

Garākas bija kļuvušas Brātu kapos gulētāju rindas, bet

vārti uz Kurzemi vēl nevērās vatā. Rīgas pievārtē vēl arvien

stāvēja ienaidnieks, un asins naids, mantots no sentēvu au-

dzēm, dega jaunekļiem un vīriem sirdīs, dzina tos prom no

fabrikām un lauku sētām, lika kāpt poziciju grāvjos un ņemt
rokās šautenes un metamās granātas.

Tad atkal gaisā kļuva nojaužama lielu notikumu dvaša,

un viņu gaidās klusi pagāja Jāņu diena, bez jautrām dziesmām

un skalām valodām. Tikai retiem mājās palicējiem lika gal-
vās ozollapu vaiņagus. Tiem tagad rotāja karā aizgājušo ģī-

metnes, lūpām minot vēlējumu, kaut sveiki tie pārnāktu no

kara lauka, vai asarainu lūgšanu, ja gaidītais jau bija kritis

un acis tam grauza kapu smilts.

Kaujlaukiem tuvas pilsētas ātri dabū zināt, kas frontē

būs rītu, un kas notiks parīt, un Rīgā jau tūliņ pēc Jāņu die-

nas bija zināms, ka jūlija sākumā sāksies uz Bauskas pusi tē-

mēts jauns uzbrukums.

Paši pirmie to zināja krievu štābi, pēc tam restorānu kal-

potāji un bārdamas, ko būtu pieticis veselas divizijas formē-

šanai. Spiegi steidzās informēt Bavārijas prinča štābu Jelga-
vā, bet no viesmīļiem un bārdāmām izzināja jauno vēsti visa

Rīga, un tā pāris dienās abās ugunslīnijas pusēs un viņu aiz-

mugurēs jūlija kauju tuvošanās vairs nebija noslēpums.
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Ja arī vecais Bavārijas princis būtu šaubījies par aģentu

sniegto ziņu pareizību, šīs šaubas vajadzēja izklīdināt krievu

dezertieriem, kas kaujas priekšvakarā aizmuka pie vāciem,

apnikuši karot, baiļodamies no jaunām cīņām un klusībā cerē-

dami, ka vāci viņus saņems kā brāļus par svarīgās vēsts atne-

šanu.

Šī pati vēsts jau agrāk bija sacēlusi kā spārnos latvju rī-

dziniekus, kam cerības tagad mijās ar bailēm, rūpēm un gai-
dām: visi astoņi strēlnieku bataljoni jau atradās frontē, vai

tiešā viņas tuvumā, — vidzemnieki sargāja jūrmalu, kurzem-

nieki Nāves salu, ko ieņemot, vāci varēja sākt domāt par tik-

šanu pāri Daugavai un Rīgas aizmugurē; zemgali bija nostā-

jušies pie Olaines sargāt Jelgavas šoseiu, bet pārējie pieci ba-

taljoni savilkti Bauskas virzienā, aiz Ķekavas, kur marta kau-

jās bija lauzušies uz priekšu bezbēdīgie daugavgrīvieši un

jautrie rīdzinieki, un nupat vēl pirms Jāniem, mēģinādams
roku, iebrucis vācu pozīcijās Bauskas bataljons.

Visus ceļus, kas veda uz Rīgu, patlaban apsargāja latvju
karavīri, un Rīga tā tad varēja justies droša aiz viņu mugu-
rām.

Un tomēr tūkstoši naktīs negulēja miegu, un dienā tūk-

stošus māca grūtas domas, kā ies dēliem, brāļiem un vīriem,
kad tie lūkos vērt vaļā Ķekavas ceļu vārtus un iet caur Misas

purviem un lecavas siliem uz Bauskas pusi, dzīdami vācus

prom no Daugavas.
n

Daugavgrīvas strēlniekiem jāiet uzbrukumā gandrīz gar

Daugavu, apmēram tanī pašā vietā, kur martā jau rāvis vācu

fronti viņu bataljons. Tikai šoreiz kauias talciniekos tiem

vairs nava jautrie rīdzinieku zēni, bet krievu bārdaiņi, kam

pulku numuri jau rāda tepat piekto simtu. Un daujravgrīvie-
ši skatās uz šiem cīņas biedriem ar klusu nievu un sirds dziļu-

mos vēlas, kaut krievu ratniku divizijas vietā tiem būtu stā-

jies atkal blakus Franča bataljons.
Uz vakariem no Ķekavas upes pošas iet kauiā tukumnieki

un Bauskas strēlnieki, un aiz viņiem stāv un gaida savu kārtu

rīdzinieki un Valmieras bataljona rotas.

Ar latviu strēlniekiem kā dzelzs betona stabiem stiprinā-

ta krievu fronte, nodrošināti diviziiu sāni, ieņemtas bīstamā-

kās vietas, un krievu ģenerāli var dzert savu šņabi mierīgām
sirdīm.
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Pašu ļaudīm tie daudz neuzticas, bet cer, ka latvjiem gā-
žoties uz priekšu, arī krievu Ivani, Kuzmas un Sidori ies līdz

šiem savādajiem karotājiem, kas iet kaujā bez asarām un kru-

stu mešanas, runā pareizticīgam krievu cilvēkam svešā mēlē,
vakara jundā dzied „spasi gospoģi" vietā par kādu tur -Latvi-

ju, bet kauties prot kā velni, prot pašā nakts melnumā štur-

mēt vācu pozicijas un saņemt ložmetējus un gūstekņus.

Varbūt, ja labi veicas, latvieši saņems arī kādu bateriju.
Tas būtu pavisam jauki, jo viņu bataljoni arī šoreiz pakļauti
krievu divizijām, un par savu dalu nopelniem pirmā kārtā

saņem balvas divizijas komandieris.

Vienalga, vai tas tiešām vadījis savus bataljonus, vai arī

slēpies apakšzemes pagrabā un lūdzies no svētajiem sev ilgus

gadus un jaunus ordeņus, uz ceļgaliem stāvēdams.

3. Bibiriešu divizijas komandieris Trikovskis gan nav no

pagrabā sēdētājiem, un savu tautas brāļu acīs skaitās pat loti

dūšīgs karavīrs: viņš nesaudzē kareivjus, bet toties taupa mu-

niciju, labi zinādams, ka cara valstij pāris desmit lielgabalu

granātas sver vairāk nekā kājnieku bataljons.

Viņš lāga netic uzbrukumam, kaut gan tā divizijas pul-
kos pa daļai vēl saglabājies senais kaujas spars. Viņš instink-

tīvi nojauž, ka tā kareivji vairs lāga neder cīņai pret vāciem,

ka tiem Polijas kara lauki iedvesuši lielu respektu.
Ir bijuši jau gadījumi, kur sibiriešu bataljoni atsakās iet

cīniņā.
Sibiriešu ģenerālim liekas, ka arī šoreiz no uzbrukuma

nekas prātīgs neiznāks. Kas par to? Balvas mēdz dot arī par

paša poziciju sekmīgu noturēšanu pret ienaidnieka kontrata-

kām. Ja arī sibirieši vairs neder sekmīgam uzbrukumam, tak

savās pozicijās tie vēl turas, ja vien tiem nedraud briesmas no

sāniem. Un par 3. sibiriešu divizijas sāniem gādā viņas flan-

kos nostādītie ercenģeli — latvju strēlnieku bataljoni, kas vēl

nav atdevuši ienaidniekam nevienu pēdu savas poziciju zemes

pašā niknākajā viesulugunī.

Ģenerālis var mierīgu sirdi gaidīt 3. jūlīju, kad
ap

bro-

kasta laiku sāksies Ķekavas frontē artilērijas viesuluguns, un

pēc tam kājnieku uzbrukums.

Latvju bataljonu komandieri gan lūdz atlikt uzbrukuma

sākšanu līdz naktij, galvodami, ka viņu strēlnieki tad ieņems
vācu tranšejas un zaudējumi būs daudz mazāki.

Var jau būt, ka tas ir tiesa, bet ne jau viss, kas der lat-
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vietim, der arī krievam. Un ģenerālis Trikovskis pārāk labi

pazīst savus sibiriešus, lai sūtītu viņus nakts kaujā, un pie tam

vēl mežainā apvidū.
Visa viņa tkrievu divizija tad izklīstu pa krūmiem un me-

žu, kur tos nakts tumsā nesameklētu modrākā feldfēbeļa acs.

Bet vai tad to var sacīt šo cittautiešu bataljonu vadoņiem?
Sevišķi tam spītīgajam mazajam pulkvedim ar ģenerālštāba

uzplečiem, kurš atstājis Turkestanā mierīgu observātorijas
direktora vietu un atnācis uz šejienes purviem, lai bristu vi-

ņus kā vienkāršs bataljona komandieris.

Būtu jel izvēlējies kādu korpusa vai divizijas štāba

priekšnieka vietu, nevis tik zemu posteni. Tad to cilvēku vēl

varētu saprast. Bet tagad nevar tikt gudrs, kas īsti tam latvju
pulkvedim padomā.

„Nē, tiešām, kaut kam te vajaga slēpties," norūc pie
sevis bargais sibiriešu divizijas vadonis. Nikni blisinādams

mazās kuiļa acis, tas grūž caur zobiem lamas vārdu, un cērt sa-

vu spalvaino dūri uz galda ar tādu sparu, ka pajūk papīri un

kārtis, un paša ģenerāla vēders nolum vien.

„Vinovat, ne razsličal, čto skazali, vaše prevoschoģiķel-
stvo!" nobijies teic kājās uzlēkušais adjutants.

„Pošol k čortovoi maķeri!" atbrēc Trikovekis, un adju-
tants zibeņātri izmetas no istabas.

Ģenerālis atgāžas krēslā, piesarcis un smagi elpodams. Tad

viņš atpogā tērpa apkakli, laiž roku ar paraduma žestu galda
atvilktnē, izņem tur noglabātu konjaka blašķi līdz ar mazu

sudraba mēriņu, un pēc trešā malka sāk pamazām izgaist no

divizijas komandiera sejas zilgansārtais pietvīkums.
— Jābūt uzmanīgākam, jāizvairās no tamlīdzigām dusmu

lēkmēm. Citādi var nākt trieka un pārvilkt strīpu turpmāka-

jam ģenerāla Trikovska karjeras gājumam, kas tik spoži līdz

šim risinājies, ka 3. sibiriešu divizijas komandiera kaklu jau
rotā 3. šķiras Jura ordenis.

Ja latvju strēlnieki, sibiriešiem piepalīdzot, pārrauj fron-

ti, un vāci atkāpjas no Daugavas krastu pozicijām, tad kopē-

jam latvju - sibiriešu komandierim par tādu viņa varoņdarbu
var parādīties kaklā 2. šķiras krusts, un Jura ordeņzvaigzne

pie sāniem, ko vienīgais patlaban nēsā vecais ūsainais Jude-

ničs.

Vienīgais visā pareizticīgajā krievu armijā. Par Erzeru-

mas cietokšņa ieņemšanu.
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Ģenerālis Trikovskis nogrimis jaukas nākotnes sapņos, un

ap muti, ko apņēmusi iesirma bārdiņa, tam ievilcies laimīgs
smaids.

Viņš redz sevi jau armijas komandiera godā, jāj uz balta

zirga, tam pakal urjavodama nāk viņa armija, un maršē

taisni uz Berlīni.

Ģenerālim rokā zelta zobens, viņš to vīcina gaisā, un sed-

los pagriezies jautri kliedz:

„Vperjod rebjāta! Za vieru, carjā i oķeoestvo! Iztrebim

kovarnavo i gnusnavo vragā!"
Smaids ap zilgangalainajām Trikovska lūpām kļūst vēl

laimīgāks, un gara acīm tas skata savas karjeras nākamo cē-

lienu.

Viņš atbraucis Petrogradā, un ķeizars Ziemas pilī sagaida
Berlīnes iekarotāju.

„V znak našei visočaišei milosķi, i za slavņeišije vaši bo-

jevije podvigi, žalujem vas činom feldmaršala ir grafskim ķi-
tulom."

Dobji notrīc ģenerāla mītnes logi, blakus telpās iepīkstas
tēlefons un nomoda

sapņu
tēli pazūd istabas kaktu krēslībā,

aizšūpodami sev līdz feldmaršala zizli un grāfa kroni.

— Jā, jā, būtu jau jauki, bet nevar vēl zināt, ko nesīs 3.

jūlijs, un kāds būs vinā sākto kauju gals.

Varbūt, tiešām būs taisnība mazajam latvju pulkvedim,
kas aizmirsdams visu respektu nret sava d'vi/iins korn or

uzplečiem, ordeņiem un piedzīvojumiem kaujās, iedrošinās

aizrādīt, ka divizijas artilērijai, pirms kreisā spārna kāinieku

iešanas uzbrukumā, vispirms iāsašaui Ķekavas labniā

krastā celtais vācu reduts, kura ienaidnieks uzstādījis vairā-

kus ložmetējus, lai apšaudītu uzbrucējus, kas ies tam garām,
no flanka un aizmugures. —

Nē, velns lai parauj, to nekādā ziņā nevar darīt, jo pirm-
kārt, aiz Ķekavas upītes tak sākas 121. divizijas rajons, un

otrkārt, — otrkārt, divizijas komandieris un Jura ordeņa 3.

šķiras kavalieris nevar atļaut, lai viņam dotu aizrādījumus un

mācītu, kā vadīt kauju, kāds cittautiešu bataljona komandie-

ris. —

Vācu reduta ložmetēji pļaušot uzbrucējus kā zāli! Var

jau būt, bet vai tad caram jebkad trūcis karavīru? Lielga-
balu un granātu gan.

let gar reduta ložmetējiem uzbrukumā dienas laikā esot
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neprāts, — tāpēc jāgaida nakts, un pirms rotu iešanas ārā no

ierakumiem jāvērš pret redutu 3. divizijas lielgabalu viesu*-

uguns, nebēdājot, ka tas faktiski atrodas pretim kaimiņdiviza-

jas rajonam!
ledomība, vairāk nekas, un godbijības trūkums, kas iet

jau tik tālu, ka labi zinādams sava divizijas komandiera do-

mas, šis pulkvedis iedrošinās sacīt artilērijas priekšniekam
Heršelmanim:

— Viņa rīcībā nodotās baterijas tomēr šaušot pa vācu ap-

cietinājumiem Ķekavas labajā krastā, un artilērijai kaujas
laukā jāpilda iecirkņa priekšnieka griba, kas arī viņai nebūtu

no tiešās priekšniecības pavēlēts. —

Tas tak ir par traku! Ja šis latvju pulkvedis komandētu

kādu sibiriešu bataljonu, ģenerālis gan zinātu, kas darāms.

Bet ar ģenerālštāba virsnieku, kas vada atsevišķu bataljonu

un pakļauts 3. divizijas komandierim tikai pagaidām, gluži tā

nevar.

Var iznākt tracis. Heršelmanim
gan augsti radi, bet no

galvas nevar vis arī zināt, ko sacīs armijas komandieris, jo, kā

rādās, drūmais bulgārs ir latviešu draugs.
— Bauj velns, jāpaciešas, jālūko kaut kā izlāpīties. Var-

būt, kādreiz pienāks izrēķināšanās laiks. —

— Mazā latvju pulkveža vietā jāliek divizijas flankā vi-

ņa lielais sarkanmatainais draugs ar tā sesto bataljonu. Tas

nav bijis akadēmijā, un droši vien nedrīkstēs mācīt savu divi-

zijas komandieri.—

Apmierināts ar rasto izeju, ģenerālis Trikovskis iemet vēl

divus mēriņus, uzkosdams tiem virsū citrona šķēlīti, noglabā

pustukšo pudeli galdā un sauc ziņnesi Stepanu.
Tas novelk ekselencei zābakus, palīdz novilkt svārkus,

noliek uz krēsla rūpīgi salocītās bikses ar platajām aveņkrā-
sas lampašām un sastingst pie durvīm.

„Želaju spokoino počivaķ, vaše prevoschoģiķelstvo."
„Pošol von," atbild ekselence, un Stepans pazūd, klusi

pievērdams durvis.
Ģenerālis žāvādamies pārmet krustu, liekas gultā un viņu

drīz pārņem veselīgs resnu un trulu cilvēku miegs.

111

Kopš ziņas saņemšanas, ka tukumniekiem būs jāiet uz-

brukumā gar pašu Ķekavas upītes krastu, pāri muklainajai

pļavai, ko no trijām pusēm varēja slaucīt vācu ložmetēji,
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pulkvedi Lielgalvi māca savāds nemiers, un naktīs nenāca

miegs. Ziņnesis Krastiņš, gulēdams blindažas mazajā priekšiņā
un pamodies pēc pusnakts, kad sāka jau bālēt zvaigznes un

taisījās atsarkt austrumi, varēja dzirdēt, kā komandieris smagi
nopūsdamies mētājās savās cisās no vieniem sāniem uz otriem,

un karlauka gulta brīkš zem viņa smaguma. Un rīta agrumā,
komandierim ejot apstaigāt ierakumus, strēlnieki stiepās vēl

taisnāki, redzēdami, ka apmākusies un pilna rūpju viņu pulk-
veža seja, ka zem kuplajām sarkanajām ūsām tam vairs nevīd

agrākais smaids, un iedams savu kareivju pulciņam garām,
vairs nestājas, lai pateiktu laipnu vārdu, citkārt jautrais ba-

taljona komandieris.

Nāves baiļu Lielgalvis nepazina, bet savādais nemiers, kas

bija to sagrābis, auga ar katru dienu, arvienu drūmāks kļuva

pulkveža vaigs, domājot par saviem zēniem un viņu gaidāmo
likteni.

Ja viņiem būtu izauguši spārni, arī tad tos bez zaudēju-
miem nelaistu sev pāri šis muklainais un ciņiem nosētais nāves

lauks. —

Tam pāri jāiet 800—1000 solu, skriet būs grūti — kājas
vietām iestigs līdz puslieliem, — bet vāci var apšaudīt Ķeka-
vas pļavu no priekšas un no sāniem, un kad tukumnieki būs

tikuši līdz pļavas pusei, viņus pļaus nāve arī no muguras.

Nemaz jau nerunājot par šrapneliem un granātām. Bet

pļavas otrā pusē, mežmalā, gaida vācu aizsprostojumi, — kru-

stām šķērsām sagāzti baļķi, tīti dzeloņdrātīm.

Un divizijas komandieris vēl grib sākt kājnieku uzbru-

kumu priekšpusdienā, kad pats gaišākais dienas laiks.

Diezin, vai jel viens te tiks pāri. Un ja arī kādam izdo-

sies pārskriet, tādu būs tikai sauja, un aiz viņiem paliks līķiem

un ievainotiem nosēts purvs, asinīs gulēs dzīvot un dziedāt

priecīgie Lielgalvja zēni, kuru dziesmās viņu pulkvedim ne-

apnīk klausīties.

Vienīgā izeja — lūgt divizijas komandieri, lai tas liek

savām baterijām sadragāt vācu ložmetēju ligzdas, kas ierīkotas

aiz Ķekavas.
Tad tukumnieki savā skrējienā varētu gaidīt vācu guni

tikai no frontes un augšas, nevis no flanka un aizmugures ar.

Kaimiņdivizija pa kreisi, aiz Ķekavas, ir trešās šķiras ka-

raspēks, un ja tai debesu malā būs 3. jūlijā gūti kādi panāku-

mi, tad tos būs guvis Daugavgrīvas bataljons.
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Krieviņi mīņāsies pa savam paradumam uz vietas, vai la-

bākā gadījumā apguls purvā, pusceļā uz vācu ierakumiem.

To droši vien paredz arī 121. divizijas komandieris, un ne-

šķiedīs Ķekavas krastu reduta sašaušanai savu bateriju gra-

nātas, jo vairāk tāpēc, ka pret upīti un kreisā krastā pļavu vēr-

stie vācu lopmetēji tā bataljonus tieši neapdraud.

„Rauj jods tos idiotus, kas izstrādājot kaujas plānu,

atstājuši divizijas rajonu pašā starpā vācu ložmetēju ligzdas,

gar kurām tagad neliksies zinis ne vienas, nedz otras divizijas
artileristi!"

„Nē, tas tomēr nevar būt, — tiem cilvēkiem tak nava

biezpiens galvās, bet kara skolās un akadēmijā trenētas sma-

dzenes," cenšas sevi mierināt tukumnieku komandieris, dzī-

dams projām savādo nemieru un tūliņ atkal grimdams rūpēs

par savu zēnu likteni.

Pulkvedis saņem dūšu un dodas pie divizijas komandie-

ra. Tam ir laime, jo Trikovski viņš atrod labā omā, un šoreiz

rādās laipns parasti vienmēr īgnais sibiriešu ģenerāla vaigs.

„Naprasno trevožķes, polkovņik," tas atbild, dzirdēdams,
kas dzinis Lielgalvi mērot ceļu no viņa bataljona līdz Skuje-

niekiem, kur apmeties divizijas štābs. „Vsjo predviģeno, i ar-

ķilerijskaja podgotovka, i pročeje. Buģķe spokoini, — povo-

jujem vo slavu božiju".

Lielgalvim noveļas no sirds smaga nasta, kas to mākuši

kopš tukumnieku nostāšanās divizijas kreisā spārna galā, un,

atgriežoties bataljona ierakumos, tam atkal redzams zem kup-
lajām ūsām parastais klusi laipnais smaids.

— Dienu pirms kaujas Trikovskis saaicina pie sevis uz-

brūkošo grupu komandierus, teikdamies noturēt kaujas ap-

spriedi.
Apspriede tā tomēr nava,

— ģenerālis atkal ir piktā prā-

tā, un no vaiga jau redzams, ka šodien ar viņu labāk daudz

nerunāt.

Naktī pirms apspriedes tas dūšīgi dzēris, un tagad viņu
moka niknas paģiras.

Piesmakušā rukšķošā balsī viņš atkārto uzbrukuma mēr-

ķi, organizēšanu un izvešanu.

Uzbrukuma mērķus krievi parasti sprauž loti tālus, un

pat stāvēdami Baltkrievijas purvos, mēdz runāt par Berlīnes

virzienu.
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Šoreiz mērķis gan nav tik tālejošs, toties tuvāks latvju
strēlnieku sirdīm.

„Prolomim sebe dorogu v Gros-Ekau i Bausk, a tam vid-

no buģet," Trikovskis strupi nobeidz un ceļas augšā no sēde-

kļa, par zīmi, ka apspriede ir galā, un sibiriešu pulku un latv-

ju bataljonu komandieri var doties atpakaļ pie saviem ka-

reivjiem.
Tukumnieku komandierim atkal atgriežas nesen izgaisu-

šais savādais nemiers, un tā mudināts, viņš sper soli uz galda

pusi, gribēdams vēl reiz dzirdēt no divizijas komandiera mu-

tes apgalvojumu, ka viņa bataljonam netiks liegta tik loti va-

jadzīgā artilērijas viesuluguns pa vācu redutu.

Pulkvedis jau taisās sākt runāt, bet Trikovskis skatās vi-

ņā īgnām miegaina kuiļa acīm, un divizijas štāba priekšnieks

Baltijskis, sagrābis tukumieti aiz svārkiem, velk to sānis un

čukst pie auss, pacēlies uz pirkstu galiem, jo Lielgalvis ir garš
un plecīgs vīrs:

„Ķeper ņeudobno, polkovņik, no buģķe spokoini, — mi

ulaģim etot vopros."
6. bataljona komandierim sirds atkal top viegla, un mie-

rīgs tas dodas mājup, ticēdams, ka nelaimē vai kaunā viņa

bataljons tagad gan nepaliks.
1500braši zēni, labi virsnieki un lieliski instruktori, starp

kuriem dažs labs Rullu kalna kaujas veterānis. Un tāds kau-

jas spars, ka solās iet bez stājas līdz pašai Lielupei.
„Diezgan friči mums sēdējuši degungalā," runā jauni strēl-

nieki, un seržanti, kam matos jau sabirusi vecuma sarma:

„gāzīsim reiz no visa spēka viņiem ģīmī, lai kāto uz savu Fā-

lerlandi atpakaļ."

IV

Lēni nāk vakars, rieta blāzma jau Olaines

mežu galos, bet sarkanas vēl kvēl padebešu malas. No viņām
krīt kanāla ūdeņos asinssarkans atspīdums, un liekas, jau

pirms kanias sākuši mesties sārti tuv*fi ūdp'»i.

Bauskas bataljonam, kas stāvējis atpūtā Skujenieku meža

celtās audekla teltīs un skuju būdās, jau izdalītas patronas, un

strēlnieki tagad gaida rokas granātas. —

Pirms pusotras nedēļas viņi iešturmēfusi tos pašus ieraku-

mus, kuriem tasad pulkvedis Auzāns atkal vedīs virsū savu

bataljonu. — Viņi to izdarīs arī šoreiz, kaut gan runā par uz-

brukuma sākšanu dienā, bet Bauskas strēlnieki no nesenājiem
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piedzīvojumiem zina, cik labvēlīga tādam pasākumam ir nakts.

Un tomēr, viņi labāk šturmētu vācu tranšejas jebkurā ci-

tā vietā, jo tagad tiem nāksies iet pāri purvam, kurā vēl nav

paspējušas izžūt viņu kritušo biedru asinis.

2. jūlija vakarā bauskiniekiem sen norunāta teātra izrāde,
bet tagad izrādās, ka 3. jūlijā viņi ies kaujā.

Kas par
to? Kaujā būs jāiet rītu, bet šodien viss vēl klu»

BU, un tāpēc jānotiek visam, kas sestdienai norunāts.

Bauskas bataljona teātra zāle — mežā izcirsts četrstūris.

Partera krēslus un ložu sēdekļus aizpilda zaļas sila BŪnas, un

skatuvi, kas celta zem klajas debess no kokiem un dēliem, var

no visām zāles vietām labi pārredzēt. Lai skatītāji un aktieri

vēl labāk iejustos savās vietās un lomās, tos apsveic ar spe-
ciāli šim gadījumam sastādītu maršu bataljona orķestris.

Aktieri gūst aplausus, suminājumu šalka negrib rimties,

un publika uz brīdi aizmirsusi, ka rītu viņa spēlēsies ar nāvi,

un viņu spēlei par godu dārdēs lielgabalu orķestris.
Tad izrāde ir galā, skatītāji atkal kļūst par karavīriem,

kas pēc dažām stundām ies kaujā, un rotas, atgriezužās nomet-

nes vietās, kar plecos patronu somas un ņem rokās šautenes.

Sarindotas gājienam uz bataljona pulcēšanās vietu, rotas

vēl nekustas. Tad nodreb vinu rindas, slī<»d;>™as ectos. strēl-

nieku galvas top kailas, un 1500 mutes skaita lūgšanas vārdus,
rokām žņaudzot šautenes, un mēmas domas solo lūgšanas vār-

diem līdz:

— Mūsu tēvs debesīs —

Rītu mēs iesim kaujā...
— Svētīts lai top tavs vārds —

Daudzi mirs pār dzimteni...

— Lai nāk tava valstība —

Brīvota tēvzeme un miers...

— Piedod mums mūsu parādus —

Dod spēkus nepagurt cīniņā...
— Atpestī no ļauna —

Atkal sakustas rindas, šoreiz celdamās kājās, un strēlnie-

kiem līdzi paceļas šauteņu mežs. Un bataljons sāk iet pa

Plr>iVānu relu uz poziciin pn«.i. ls* ""kte melnumā novietotos

meža malā, pie kuras pieiet Smerdēkla purvs.

Strēlnieki cerējuši te atpūsties, bet izrādās, ka otrā ierā-

kumu līniia ir vienkāršs grāvis, un ja vāci, iedami pretuzbru-

kumā, ieņemtu mūsu pirmo, tad otrā diezin vai būtu iespē-

jams turēties.
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Krievu divizijas štābam tas tikai tagad ienācis prātā, un

strēlniekiem tūliņ jāliek rokas pie darba.

Čirkst lāpstas, klaudz kapli un skan cirvji, un gaismai
austot šis tas jau ir gatavs, bet strēlniekus toties pārņēmis
bezgala liels gurums, un miegs pret prāta gribu daudziem jau
ver cieti acu plakstiņus.

Debesis aizseguši mākoņu lāņi, sāk līņāt, un tad caur dar-

bā un bezmiegā gurušām rindām izskrien pirmā kaujas vēsts:

Pīkst. 8 visā Ķekavas frontē sāksies krievu bateriju vie-

sulguns. Tā saārdīs vācu ierakumus, un viņai apklustot, sāk-

sies kājnieku uzbrukums.

„Ja labi veiksies, vāci kāpsies atpakaļ bez lielas stājas, un

jau pēcpusdienā strēlnieki būs dziļi iekšā Zemgalē."
Daudziem tur palikušas tēvu mājas, citus gaida mātes,

drebošām sirdīm un asarainām acīm vērodamas lielgabalu du-

nu un gaidīdamas to brīdi, kad zeme atkal kļūs brīva un pār-
nāks dēls - karavīrs.

Zemgali un kurzemnieki jūt ceļamies asinīs karstu šalku,

kas skrien galvā, likdama iegailēties acīm, un skrien cauri ro-

kām un kājām, likdama savilkties muskuļiem. — Rīdzinieki

domā par savu pilsētu, kurai jau tepat gadu draud vācu lielga-
bali, un Vidzemē dzimušiem strēlniekiem nav miera sirdīs,

kamēr pie Daugavas stāv vācu karaspēks.
Lietains un pelēks aust jūlija svētdienas rīts, un starp

stumbriem ceļas augšup bālganas drēgnas dūmakas, tīdamās

ap koku zariem un tad pazusdamas gaisā, kur zemu staigā
slapji padebeši.

Klusi līņā, un strēlniekiem kļūst slapjas blūzes un sejas.

Tad sāk izdalīt smagā automobilī atvestās metamās gra-
nātas.

Šoreiz viņu ir daudz. Citi ņem pa piecas un pa sešas, jo
krievu vezumnieki viņas krauj ārā trakā steigā, glūnēdami uz

vācu poziciju pusi. Tos māc bailes, ka smagās mašīnas atrūks

šanu būs dzirdējuši ienaidnieka sargposteņi, un tagad var sākt

līt no purva puses nikna guns.

Tad pulkstenis jau rāda tepat 8, un nopietnu un cietu

seju aiziet cauri savu strēlnieku rindām uz pirmās līnijas pusi
Bauskas bataljona komandieris, lai sekotu vācu ierakumu ār-

dīšanas darbam, ko tūliņ uzsāks smagās krievu granātas.

Labajā 3. divizijas spārnā šoreiz kā pirmie iet uzbruku-

mā krievi, un pēc tam nāks latvju karavīriem cīņas laiks.
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V

Pavēli par kaujas sākšanu nolasa tukumnieku rotās pēc
vakara jundas, un jaunās un pusmūža sejās sāk blāzmot cīņas
prieks.

Nakti bataljons pavada pie maziem ugunskuriem, un

strēlnieki klusi dungo tautas dziesmas.

Pirmās rotas zēni jau sāk vilkt nerātno dziesmas varian-

tu, par latvieša cūku un vācieša līgaviņu, bet viņus aptur dār-

doša balss:

„Nu, nu" pussmīnēdams, pusrādams saka rotas virsser-

žants Avotiņš: „neizlielaties par agru, ka vācus dancinot pa-

šiem kājas nepiekūst."

~Feldfēbela kungs," atbild strēlnieki, „rītdien vakariņas
ēdīsim jau Bauskā."

„Ja Dievs būs lēmis, un paši iesim kā vīri, varbūt ēdīsim

ar," atteic kaujās norūdītais virsseržants.

Naktī tukumnieku izlūki steidz izgriezt vācu drātīs ejas,
bet tūliņ pēc tam sāk strādāt spridzinātāju komandas zēni,
kuru darbam tas pats mērķis.

Sprādzieni sviež gaisā veselus dzeloņdrātīm notītus baļ-

ķus vācu ieņemtā mežmalā, bet kādi būs spridzinātāju pūli-
ņiem panākumi, to rādīs tikai rīts —

Beidzot tas sagaidīts, pelēks un lietains, un pulksten
astoņos sākās krievu artilērijas apsolītā viesulguns.

Visām citām pa priekšu ierūcas kāda patuva baterija, un

viņas granātu iekaukšanās gaisā ir kā skaudrs pātagas cirtiens,
kas pārcērt drūmās mākoņainās debesis.

Pirmajai baterijai steidz atsaukties cita, sāk dārdēt un

gaudot visa Ķekavas fronte, un pār vācu poziciju sargātāju
galvām trako nāves vējš, lauzdams kokus, jaukdams ārā iera-

kumus, un gaisā skrien drātīm aptīti āži, poziciju stiprināša-
nai lietoti koki un veselas priedītes.

Baterijas šauj ar tādu
sparu, ka nedzird vairs atsevišķu

šāvienu un sprādzienu troksni, tikai šausmīgu rēkšanu, no ku-

ras trīc zeme un, liekas, kuru katru brīdi var sagāzties debe-

su jumts.
Nevar vairs sarunāties, — redz tikai kustamies lūpas, bet

vārdus Vairs nevar dzirdēt arī tad, ja tie kliegti pie pašas
auss. Nevar vairs saprast, vai vēl arvien šauj tikai krievi, vai

arī jau sākuši tiem atbildēt vācu lielgabali.
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Liekas, tie tomēr klusē, jo gaisā nemana šrapnelu plīsie-
nu mākonīšus, un mežu, kas aiz tukumnieku pozicijām, neār-

da neviena granāta.

Granātu sprādzienu stabus nemana ar! tūliņ pa kreisi,

Ķekavas upītes labajā krastā, kur paslēpti betona ligzdās, glūn
un gaida vācu reduta ložmetēji. Tukumnieku komandieris

nenovērš no upītes acu, bet aiz tās tikai retumis uzsviež gaisā
velēnas un zemes pikas kāda nomaldījusies vieglā granāta.

Tad krievu bateriju kanonāde apklust, vācu lielgabali
vēl nav iesākuši šaut, gaidīdami atakas sākuma laiku, un Tri-

kovskis pavēl pa tēlefonu savas divizijas dalām iet ārā no

tranšejām un gāzties uz vācu pusi.
Pulkvedis Lielgalvis no galējā kreisā spārna ziņo, ka vi-

ņa bataljons vēl nevar to darīt, 10 vācu ložmetēju ligzdas aiz

Ķekavas stāv neaizskārtas, un tām ļāvuši mieru abu kaimiņ-
diviziju artileristi.

„Vaše prevoschoģiķelstvo, vi obeščali, čto do razgroma
iii vzjaķija 121. ģivizijei germanskavo reduta Tukumskij ba-

taljon ne poiģot v nastuplenije," no dusmām drebošā balsi

teic pulkvedis, un seja tam palikusi gandrīz tikpat sarkana,

kā viņa paša matu guns.

„Molčaķ! V bojū ņe razgovarivaķ, a izpolņaķ prikazi,"
otrā telefona stiepules galā atbrēc sibiriešu ģenerālis. ~Ņem-
edlenno v ataku!"

„Vaše prevoscboģiķelstvo, eto ņevozmožno," teic tukum-

nieks, „ģermanskoje pulemjoti skosjat mojich strelkov na

mesķe."

~Nu, i pusķ kosjat, plevaķ mņe na vašich strelkov! Eščo

raz — prikazivaju vesķi bataljon vperjod, a ņe to —ja va*

pod sud otdam!" •

Dusmu vilnis Lielgalvam aizžņaudz kaklu, — pirksti
velkas dūrēs. Viņš grib vēl runāt, bet divizijas komandieris

vēl reiz piedraudējis ar lauku kara tiesu, nomet tēlefona tau-

rīti.

Lielgalvis uz mirkli piever acis —kā parādes

slīd garām viņa plakstiņiem jaunas un padzīvojušas kareivju

sejas.
Tad viņš novīsta savas milzīgās dūres un metas ārā no

blindažas.

~1. un 2. rota — uz priekšu!"
Kapteinis Jurevičs lēc ārā no grāvja, tam pakal viņa
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strēlnieki, un tūliņ Ķekavas labajā krastā, kā pamodušies
nikni suņi, sāk aizgūdamies riet vācu ložmetēji, nāves pļauj-
mašīnas tarkšķ visā meža malā, un turpat pie tranšejas griež

purva zāli un kapā pļavas ciņus ložu šalts.

Virsleitnants Venners, jautrs un smaidošs, ved ārā no

ierakumiem savus kareivjus, bet gaiss jau vaid no šrapnelu

kaucieniem, un staigno purva pļavu ārda vācu granātas. Tur-

pat ķēdes vidū izšaujas dūņu un dūmu stabs, kam saplokot
melnos dubļos, gul savās asinīs ar dragātām krūtīm un saplo-
sītu galvu otrās rotas komandieris, — latvju kolonista dels,
kas atnācis no Pleskavas siliem cīnīties par Bavu senču zemi,

kaut viņā nav bijis tam šūplis kārts.

„Žiglāk uz priekšu!" rēc kapteinis, kas vada pirmo kau-

jas grupu, un strēlnieki, šautenēm rokās, Bāk pieliekušies
skriet uz mežmalas pusi, skrien un krīt, un daudzi ceļas un

skrien tālāk, bet daudz jau tādu, kas nekad nepiecelsies vairs.

No jauna sāk šaut baterijas, lai atbalstītu uzbrukumu,

bet viņu novērotāji sēž aizmugurē, — pirmā līnijā to nava, un

smagās granātas sāk gāzties pļavā, kurai sācis velties pāri cīņas
cūkas nestu kareivju vilns.

Viena no tām ķer pirmās rotas ķēdi, no pašu granātas
šķembeles krīt virsseržants Avotiņš, vecs karavīrs, kas piere-

dzējis daudzas kaujas, — krīt seržants Bērziņš, kam pret viņa
strēlniekiem bijusi tēva Birds, — ar viņu seši jauni karotāji,
kuriem nava lemts piedzīvot divdesmito pavasari, un ievainots

paliek guļot slapjajā purva grīslī leitnants Otenders.

Kapteinis izmisis pacel gaisā dūri un krata uz aizmugu-
res pusi:

„Velns un elle! Zēni, žiglāk uz priekšu! Tie krievu

nelgas laikam domā, ka mums vēl nav gana ar vācu uguni!"

Bez komandiera palikušo otro rotu ved tālāk leitnants

Jegorovs, skriedams cauri granātu ugunīm kopā ar saviem ka-

reivjiem. Tad viņu ķer sirdī labi tēmēta lode, viņš streipuļo-
dams apstājas, gāžas uz mutes zemē un acis tam apņem nāves

nakts.

„Puikas, nepaliekat pirmai rotai iepakaļ!" sauc leitnants

Braunfelds, uzņemdamies rotas vadību, un nava vēl ticis līdz

pļavas vidum, kad tam sāk ļodzīties celi, šautene izkrīt no ro-

kas, un pats viņš smagi nolaižas zemē, jo četras ložmetēja lo-

des to ķērušas krūtīs, un nekad tam vairs neredzēt savu Kur-

zemi.
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Retas, pavisam retas jau kļuvušas otrās rotas rindas, vēl

tikai maza dala skrien tālāk pa staigno pļavu, — daudzi nā-

ves mokās plēš pirkstiem purva zāli, un citi nogulušies viņā
uz mūžu, stingušām acīm veras raudošajās dzimtenes debesīs.

Mazs kļuvis arī pirmās rotas karotāju skaits. Jau krituši

leitnants Preciževskis un skaistais, meiteņu lutinātais Pēter-

sons, kam granātas šķautne saārdījusi krūtis, bet ceļgalus pār-

pļāvusi ložmetēja šauta ložu šalts. — Vairs nava Rullu kalna

kaujas veterāna Zēmaņa, jau gados padzīvojuša vīra, kas no

instruktora celts leitnanta godā par marta kaujās rādīto va-

roņgaru.
— Vācu lode to ķērusi pierē un nekad tam vairs ne-

redzēt Kurzemes laukus, neskatīt no naidniekiem brīvotu tēv-

zemi. —

Pirmā rota palikusi bez jaunākajiem virsniekiem, ser-

žanti krituši vai ievainoti salimuši pļavā, bet atlikušos strēl-

niekus ved uzticīgi pakal savam kapteinim kaprālis Andrej-

sons, un vadus vada gluži jauniņi zēni, cīnīdamies uz priek-

šu, — cauri granātu sviestiem dūņu stabiem, rejošām ložme-

tēju balsīm un šrapnelu kaukšanai, — un dūmiem, skrejošām

granātšķautnēm, lodēm un ložu šķiestām sūnu un drēgnas

purva zemes pikām pilns nāves plavas gaiss.

„Uz priekšu, puikas!" nepiekusis sauc kapteinis, vēl ar-

vien ticēdams uzvarai. Viņš cer, ka izdosies izsisties vācu

frontei cauri, ka tā pārtrūks un plūdīs atpakaļ, un bataljons
vēl šodien ieies Zemgalē, kur dažu stundu gājumā kapteini

gaida tēva mājas un māte, dzirdēdama lielgabalu dunu, ir sa-

likusi rokas un drebošām lūpām lūdzas, kaut uzvara būtu gū-

ta un sveiks pie tās atnāktu viņas dēls.

Kapteiņa lielā ticība uzvarai nes viņu neskārtu uz priek-

šu, kaut no granātu sprādzieniem vaid debesis un zeme, un

mirējiem un ievainotiem nosēts aiz tā palikušais nāves lauks.

Viņa ticība ir tik liela, ka rauj sev līdz vēl dzīvajos pali-
kušos divu pirmo rotu strēlniekus. Un tad iau turpat klātu

ir meža mala, pilna nervozu šāvienu klaudzēšanas, granātu

apgrauztās priedes un egles skrien pretim, un skrejošo strēl-

nieku priekšā no augstās meža zāles izaug krustām šķērsām

gāzti koki, kam zari tīti dzeloņstiepulēm. —

Vāci uzcēluši šo aizcirtumu savu poziciju sargāšanai, bet

daži viņu koku stumbri ir tik resni, ka aiz tiem tagad var

aizkrist un sākt tēmēt un šaut viens otrs latvju karavīrs.

„Augšā un pāri drātīm!" sauc kapteinis, izraudams ro-
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kas granātu, un uzlēcis uz nogāstās priedes stumbra, sāk ba-

lansēdams skrien aizcirtumam pāri, un strēlnieki, kas gulēda-
mi aiz nolaistiem kokiem, paspējuši atvilkt elpu pēc sava nā-

ves skrējiena, ceļas kājās, lēc pāri kokiem un krievu granāt-
sprādzienu saplosītām dzeloņstiepulēm, un steidzas kaptei-
nim līdz, kaut viņiem sejās sitas no labi saredzamiem vācu

ierakumiem šauta ložu guns.

Līdz ierakumiem, kuru ambrazurās zibsnī šāvienu ugunis,
vairs atlikuši pāris desmit solu, un strēlnieki, skrējiena steigā

uzsprauduši vinčestru stobru galos durkļus, metas uz tran-

šeju pusi, tuvcīņai stieptiem kaujas nažu asmeņiem. Un tad

vienam un otram sāk pīties meža zālē kājas, un tie klūp, jo
vāci zemu nozāģējuši purvainā meža sīkākās priedītes, sasie-

dami to celmus dzeloņdrātīm, kas tagad ķeras zābakos, rauj
strēlniekus pie zemes, ķeras paklupušiem drēbēs, plosa rokas

un sejas, un liek asiņot ceļgaliem, negrib ļaut piecelties, un

dažu labu, kas puscēlies lūko atbrīvoties no dzeloņaino stiepu-
lu skāvām, nosviež atpakaļ un padara klusu vācu ložu guns.

Tad beidzot pārvarēts arī pēdējais šķērslis, un strēlnieki

sagāžas vācu tranšejā, lēcienā atvēzdami durkļus, bet — pozi-

cijās vairs nava dzīvu ienaidnieka karotāju, tikai viena otra

pamesta šautene, un beigtie viņu cilātāji, kas krituši no artilē-

rijas guns.

Dzīvajos palikušie vāci un viņu ložmetēji atrodas jau
otrā ierakumu līnijā, un viens otrs kusis skrējējs, kas nava

tūliņ lēcis iekšā grāvī, bet apstājies tā malā, sviedrus un dub-

ļus no sejas slaucīdams, nogāžas tranšejas dibenā ar cauri šau-

tām krūtīm, vai asiņainu galvu, velti lūko celties kājās, un

tad paliek kluss.

„Pārveidot ierakumus, lai varam sākt šaut," dārd kaptei-

ņa pavēle, un viņam līdzi atskrējušo pulciņš ar skubu rauj ārā

no makstīm lāpstas. — Kam to nava, tie sameklē viņas pa vā-

cu mītnēm, un lielā steigā sāk celt pret ienaidnieku vērstā

tranšejas malā aizsargvalnīti. —

Trīs četri lāpstas metieni, un tad jau var celt pāri valnī-

tim vinčestra stobru. Vietām redz vācu pamestos tēraudvai-

rogus ar šaujamām šķirbām, un slēpdamies aiz viņiem, tu-

kumnieki iesāk nikni šaut.

Viņi šauj ārprātīgā steigā, daudz netēmēdami un pilni
nevaldāma akla niknuma, un viņus vieno doma, ka iekarotais
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rakums jānotur par katru cenu, jo viņiem tā kā tā nav ceļa,
kas vestu atpakaļ.

Visa muklainā pļava, kas tagad šķir kapteinim līdzi at-

skrējušos strēlniekus no viņu bataljona ierakumiem, ir kā no-

slēgusies uguns siena. — Vairs neredz purva zāles bālganpelē-
ko zaļumu, bet tikai dūņu šaltis, dūmu stabus, liesmu mēles,
kas šaujas pretim pelēkajām lietus dienas debesīm, un slapjo

padebešu vietā virs nāves lauka peld šrapnelu mākoņi, apaļi
kā pavasara pūpoli, un balti kā purva spilvas.

Cauri uguns un dūmu jūrai nāk pirmām vilnim talkā

otrā uzbrucēju grupa,
— 4. un 5. rota, un blakus kritušiem un

ievainotiem, kas noklājuši staigno upmalas pļavu, ļimst atkal

daudzi, gan padzīvojuši karavīri, gan jauni strēlnieki, kam

šī vēl nava divdesmitā vasara. — Krīt virsnieki un instruktori,
un otrais uzbrucēju vilnis bez vadoņiem aizsniedz vācu iera-

kumus, kur gaidīdami cīņas talciniekus, rok un šauj abu pir-
mo rotu strēlnieki.

Jau divas tukumnieku trešdaļas ārā no bataljona grāv-
jiem, bet meža malu aizsniegusi tikai sauja. —

Četras rotas ir

izgājušas no tukumnieku ierakumiem, divpadsmit virsnieki

veduši savu strēlniekus kaujā, un no visa tā palicis mazs pul-
ciņš, ko tagad vada un rīko viens pats virsnieks.

Tam palīgā iet puse 3. rotas, un viņai līdzi ložmetējnie-
ku leitnants Liģers, kam atpūtas brīžos un verot ložmetējā

lentu, neiziet no prāta dzimtene Zemgale.

Pļavai viņi tiek pāri, un tik liels ir šo mazo palīgspēku
cīņas spars, ka tie neapstājas pie jau ieņemtiem cīņas grāv-

jiem, bet brāž uz otrās vācu līnijas pusi, tūliņ sākdami griezt
tās aizžogojumus.

Tos saņem šauteņu un ložmetēju guns, krīt strēlnieki un

instruktori, un dzīvajos palikušiem jāiet atpakaļ, kaut leit-

nants ar cauršautām rokām lūkojis vēl vadīt savu nāves pļauj-

mašīnu, līdz sabrucis uz sava ložmetēja, jo krūtis un pleci tam

kļuvuši no ložu šaltīm cauri, un pats tas ir kā asiņains siets.

Nāk trešās rotas otrā pusrota, zem viesulguns skriedama

pa līķiem piekaisīto pļavu, un kapteinis Krustiņš, ticis pļavai

pāri un vērodams savējo rindas, redz, ka viņam nav ticis līdzi

dažs krietns karavīrs. Un vēl drūmākas kļūst kapteinim Ju-

revičam acis, sākot nojaust, ka fronte paliks nepārrauta, vārti

uz dzimteni un tēva mājām arī šoreiz nevērsies vaļā, un māte,
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klausīdamās kaujas troknī, būs velti lūgusi Dievu, lai tas vada

dēlu pie viņas atpakaļ.
Kam lāpsta, tas zemi met ar lāpstu, — kam lāpstas nav,

tiem jāplēš viņa kailām rokām, durkļiem un nažiem griežot

pušu sīkstās priežu saknes, un citi saujām grābj un ber uz

grāvja malas miklās sila smiltis, bet vinčestri visiem ir no-

likti pa rokai, izstiepiena tālumā, jo katru acumirkli var sa-

gaidīt vācu kontratāku, un ierakumu sargātājiem tagad birst

virsū nevien vācu lodes, bet arī vācu mestās granātas. Un

asiņaina vietām top velēnu zeme, un sarkani mikla kļūst sila

smilts.

Pa krūmu biezokni un sīkiem kārklu ceriem, slēpdamies

augstajā mežmalas zālē, zogas
tukumniekiem klāt vācu izlūki.

Savas desmit granātas tie met reizē, un strēlniekiem acis

pieskrien pilnas ar smiltīm un dūņām, un vēsu rasu, ko at-

stājis uz krūmu lapām lietus, — nesen mitējies tas līt.

Tukumnieki lādēdamies ķer šautenes, metas ārā no

grāvja, un brūk iekšā krūmu brikšņos, kas tagad sāk brīkšķēt

zem skrejošām kājām. Citam izlūkam izdodas aizbēgt, citu

nobeidz lode, un vēl citam ieskrien krūtīs vai mugurā no visa

spēka cirsts vinčestra naža asmenis. Un kādu laiciņu trešai

rotai ir miers no vācu rokas granātām, līdz piezagušās klātu

jaunas pretinieku patruļas, un tukumniekiem atkal jāpamet
lāpstas, lai abas rokas būtu brīvas, lai varētu tie durt un šaut.

Tā rokot, šaujot, cīnoties ar granātām un durkļiem, un

atkal sākot zemi rakt, durkļu asmeņiem griežot velēnas un

sīkstās priežu saknes, nāk vakars, — pakal viņam steidzas

drēgni silta nakts, ar miglas dūmakām, ko plosa ložu šaltis un

granātsprādzieni, — ar raķesugunīm un pusnakts krēslas

sudrabotiem priežu galiem, ko loka lielgabalu granātvējš.
Un cīnoties bez stājas, atnāk rīta blāzma, un asiņains gaisā
un virs zemes nāk saules lēkts.

VI

Sibirijas strēlnieki ir lūkojuši divizijas centrā iet uzbru-

kumā, bet apstājušies pusceļā, saguluši pie vācu drātīm. —

Dzīvajie, sašautie un beigtie, visi mirkst purva rāvā, gul dū-

ņās un lietus paltīs, un rāvām un paltīm ir asiņains sarkanums,

kļūdams sarkanāks arvienu, jo vācu ložmetēji nemitīgi pļauj

purva zāli un viņā gulošos kareivjus, un bez apstājas skrien

gaisā melni dūņu stabi, kurus sviež granātu sprādzieni, šķaidī-
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dami jau kritušos un dzīvos, un sibirieši netiek vairs uz

priekšu, un vācu guns tiem neļauj tikt atpakaļ.
„Veģiķe bataljon v ataku!" pa tēlefonu kliedz Bauskas

strēlnieku komandierim Trikovskis, kam no dusmām, paģi-
rām un klaigāšanas aizsmakusi balss. — „Mojī molodcī uže

vzjāli germanskije okopi, i ķeper rvutsja vperjod!"
Pulkvedis Auzāns saka sibiriešu vadonim, ka krievi sa-

guluši purvā, nedrīkstēdami celt galvas, jo cepures un mugu-

ras tiem svilina vācu guns, un tēlefona otrā galā stājas klu-

sums. Un tad atkal ierukšas dusmīga un aizsmakusi balss:

„Vsjo ravno, — veģiķe svojich v ataku!"

Bauskas bataljona komandieris rāmā balsī aizrāda, ka

vāci apšaudot purvu ar tādu guni, ka tikai naktī var tam pāri
tikt. — Pulkvedis dod vārdu, ka viņa strēlnieki tad ieņems
rakumus.

„Mnogo lubiķe razgovarivaķ," iebrēc Trikovskis, „ime-

ņem komandujuščavo armijei — v ataku!"

Pulkvedis parausta plecus, noliek taurīti. Tad viņš iet ārā

un dodas uz mežmalas pusi, pasaucis līdzi dažus izlūku ko-

mandas strēlniekus.

Tranšeju līnija te aizstiepjas gar meža malu, — lodes ka-

pā koku mizu, trauc zarus un ar grāvju malas, un ložmetēju
klaudzēšanas un granātsprādzienu troksnis, kas nāk no purva

puses, ir kļuvis tik skaļš, ka pie auss kliegtu vārdu grūti sa-

dzirdēt.

Pulkvedis vēro sibiriešu augumiem nosēto purvu, ko ārda

vācu granātas. Tad viņš pamāj saviem strēlniekiem, un kā

kaķi tie metas pāri grāvmalai, kuras zemi kapā vācu lodes,
sākdamas kapāt arī pulkveža strēlniekus.

Trīs vieglāk ievainoti atpakaļ atrāpjas pašu spēkiem,
ceturtais palicis sveikā un nes piekto, kam cauršautas krūtis

un asiņo plecs.
Pulkvedis sakniebj lūpas un drūmām acīm pavada savuß

strēlniekus, kas, klausīdami jaunam viņa mājienam, aizvelkas

pa koku stumbru starpu mežā.

„Vaše prevoschoģitelstvo," ziņo pulkvedis pa tālruni, ~iz

poslannich mnoju vperjod luģei liš oģin ostalsja ņevreģim.
Seičas atakovaķ ņet ņikakoi vozmožnosķi, i razrešiķe to že

soobščiķ komandujuščemu armijei."
Otrā tēlefona galā dzird niknu ierūkšanos, apspiestu lā-

stu, un tad atskan jau mierīgāka, apvaldītu dusmu pilna balss:
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„Ladno. Ja podumaju. Žģiķe dalņeišij rasporjažeņij."
Pulkvedis atviegloti uzelpo. Viņš tagad zina, ka piesolī-

jums ziņot armijas komandierim ir līdzējis, un viņa bataljona
strēlniekiem vairs nedraud tukumnieku liktenis.

Lēni nāk vakars, un tam pakal, brisdama pa lietus peļ-

ķēm un asinspaltīm, steidzas silta nakts.

Ar tumsas iestāšanos vājāka kļūst vācu guns, un sibiriešu

bataljonu atliekas var rāpot atpakaļ uz savu grāvju pusi, no

kuriem dienas vidū sācies uzbrukums.

Kritušie un smagi ievainotie paliek purvā, un mirēju
vaidi, aprimstot granātu kaukšanai un ložmetēju tarkšķēšanai,
liekas ir palikuši skaļāki un nāk līdz pašai meža malai, kur

tagad kārtojas nakts kaujai Bauskas bataljons.

Pusnaktī atkal šaut sāk krievu baterijas, bet visai vāja,
īsa šoreiz viņu guns.

„Ķēmi, atkal taupa municiju," kurn mazais izlūku leit-

nants Stulpiņš, izstiepis pa paradumam lūpas. — Viņš uzrā-

pies pusnokrituša bērza zarā un vēro vācu ierakumu svītru, ko

šad un tad apgaismo krievu granātu ugunsstabi, un pāris strēl-

nieku ir uzrāpušies leitnantam kokā līdzi, jo arī viņiem gribas
atkal redzēt ierakumu rindas, kurām pāri jau reiz vēlies ba-

taljona strēlnieku vilns. —

Krēslaina un palsa ir jūlija nakts, un gar debesu velvi

klīņā mākoņu bari, te atsegdami zvaigžņu zaigu, te atkal aiz-

klādami viņu mirdzumu.

„Uz priekšu!" izšalc strēlnieku rindām cauri pusbalss dota

komanda, jo patlaban ir apklususi krievu bateriju guns.

Pelēkās karotāju rindas klusi slīd no ierakumiem, steidz

ārā iet no mežmalas koku mestām ēnām, un izejot tiem purva

klajā, viņus saņem vācu raķetes, skriedamas viena pēc otras,

un sākas šrapnelu un ložmetēju guns.

Vācu artileristi apber ar šrapnelu un granātguni purva

muklāju un dūkstis, kurām tagad iet pāri Auzāna bataljons.

Rinda aiz rindas, neguldamies vairs pie zemes,
strēlnieki

skrien uz priekšu, un tad jau kāds ir iesācis kliegt kaujas klai-

gu, ko tver rota pēc rotas, un ašāks top strēlnieku skrējiens pā-

ri nāves laukam, — pāri sibiriešu kritušiem un melnām asins

peļķēm, un dumbra vietām, kur skrējēju kājas stieg iekšā līdz

pat ceļgaliem.
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No kaujas klaigas atšalc purva klājs, atsaucas debesis un

meži, un tuvāk skrien vācu ierakumu svītra, kurai pretī pir-
mās ķēdes jau sākušas stiept durkļu asumus.

Tad skrējējiem zem kājām skanēt sāk pusrautās vācu

dzeloņdrātis, — daži klūp un ceļas atkal, un citi, tālāk trauk-

damies, lūko rokām saraut viltīgās stiepules, kas acim nav sa-

redzamas jūlija nakts paisumā, un rokas paliek asiņainas.

Cits, lodes pļauts, paliek drāšu žogos, lai nekad vairs

neceltos kājās, citi gāžas uz priekšu, un tik aukains viņu uz-

brukuma spars, ka vācu strēlniekiem sāk drebēt rokas, viņu
ložmetējniekiem misas pirksti, verot jaunas patronlentas. Un

tad jau tēmēt un šaut ir par vēlu — uzbrucēju vilns atvēlies

līdz tranšejmalai, — sāk klaudzēt šauteņu laides, dragādamas

gan kailas, gan cepuru un kasku segtas galvas, un kas vēl jau-
dā, lūko tikt ārā no grāvja, projām bēgt.

Kurš palicis un lūko cīnīties, to cel gaisā un met ārā no

grāvja uzbrucēju kaujas naži, un kad cīņa tranšejas dēl ir ga-

lā, un strēlnieki sāk atvilkt elpu, daudziem ir asinīm piešlak-

stējušas sejas, acis, un mikli lipīgi palikusi durkļu asmeņi.

„Tiktāl nu mēs būtu," rūc Stulpiņš, atkal uzmetis lūpu
un grāvja malas zālē durkli slaucīdams: „redzēsim, kā ies

tālāk!"

Tālāk iet grūti, jo no otrās vācu ierakumu svītras aiz»rū-

damies rej savās zaudētās pozicijās vācu ložmetēji, — gaiss
vaid no granātšmīkstiem, skrien triekti koku zari, velēnas un

zeme, un granātšķembeles.

„Pārveidot tranšeju, mest ārā miroņus," teic kareivjiem
4. rotas kapteinis Berkis, un strēlnieki met vācu kritušos nār

grāvja malu, sāk strādāt lāpstām, liek otrā grāvja malā vairo-

gus, un citi jau ir iespieduši vinčestru laides plecos un sāk

šaut pa kokstarpām uz viņu pusi, kur granātsprādzienu un ra-

ķešu plosītā meža tumsā zibsnī vācu šauteņu ugunis.

*

Tās zibsnī visu nakti arī kreisajā divizijas spārnā, kur

vācu pozicijās turas tukumnieku bataljons. Tā atliekām nav

miera arī nākamā dienā, un viņas pievakarē vāci iet pretuz-
brukumā, apņēmušies atgūt pazaudētās tranšejas.

Tukumnieki ļauj vāciem pienākt labi tuvu, un tiem jau
sākot skriet, lai izmētātu āžus, gāztos iekšā grāvjos, zalganpe-
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lēkos uzbrucējus gāž zemē un meža zālē šauteņu un ložmetēju

guns.
Vienai uzbrucēju daļai izdodas aizskriet līdz tukumnieku

uzceltiem āžiem, un daži, kaujas alkas apreibuši aizlaužas līdz

grāvja malai, tiekdamies ielēkt viņā iekšā, bet tos nobeidz no

lejas augšup cirsti durkļu asmeņi.
Tukumnieki te izmisuši turas, kaut nav ēduši jau diva9

dienas, un tiem mācas virsū triju negulētu nakšu miegs.

Trešajā cīņas dienā vācu granātu un ložmetēju gunīm nāk

talkā mīnmetēju guns. Nostādījuši tos otros ierakumos, vāci

sāk dragāt nogurušo tukumnieku cīņas grāvjus, un strēlnieki,

kas gaidīt nāvi raduši no sāniem un no priekšas, tagad vēro

gaisu, lai laikus pamanītu šņācam mīnu, — tās sprādziens
uzmet zemi labas priedes augstumā.

Zemes stabiem skrien līdzi poziciju koki, nereti arī rokas,

kājas, un beigti, vai apdulināti kareivji.
Kādu no tiem mīnas sprādziens iesviež priedeß galotnē; lī-

ķim krītot lejup, kājas ieķeras tam zaru žuburā, un kritušais

karājas visu dienu, par mērķi vāciešiem.

Tikai atnākot naktij, viņu tukumniekiem izdodas no-

ņemt no koka, un pats miroņa glābējs rokā ievainots.

Tanī pašā naktī, — viņa pēc skaita jau ceturtā, kopi
strēlnieki nav aizvēruši

acu, — krīt kapteinis Jurevičs, — vācu

izlūklodes cauršauta tam galva, izšauta labā acs. Strēlnieki

to iznes jau mirušu no krūmiem, un drūmi veras kareivjsejās

viņa kreisā, — tanīs sastingušas skumjas par tēvu zemi, kū-

jas brīvi tas cerējis, traukdamies kaujā, no kapa ārā saukt. —

Sešas dienas un sešas naktis tukumnieku bataljons turas

vāciem atņemtos grāvjos. Tad nāk no divizijas labā spārna
mainīt savus draugus Bauskas bataliona zēni, iesēdinājuši savā

vietā krievuß, un pulkvedis Lielgalvis, laizdams sev garām

nogurušu cīnītāju rindas, un pēdējai aizejot, zemu kar galvu,
redzēdams, cik mazs kļuvis tā bataljons. —

Uz krūtīm galvas krīt. strēlniekiem aizmiegot vēl gājienā,

un bezgala smagas ir palikušas visiem kājas. Tās ļimst kā

pļauta zāle, kad beidzot aizsniegta atpūtvieta, un divdesmit

četras stundas no vietas gul karavīri, kas nedēlu sabijuši cīņā,

un smags
kā purva ūdens ir sešas naktis negulējušu vīru un

jaunekļu miegs.
Tad tukumnieki ņem rokās lāpstas no paša rīta, un sāk

rakt brāļu kapu, kur guldīt savus miroņus. Tos draugu rokas
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nes un nes, un tikai saulei rietot aizbērts cieti, noklāts ūdens-

rozēm un skujām bataljona brāļu kaps.
Līdz vēlai naktij Lielgalvs sēd pie kapa, saņēmis rokās

savu sarkanmataino galvu un stīvi skatīdamies ūdens rozēs,
skujās, zem kurām slēpies viņa bataljona brāļu kaps.

Ilgāk kā citos vakaros deg vakarpusē rieta blāzma, un

kad tā beidzot bālusi, no mežu galiem izkāpj mēness, vērs-

dams lejup savu bāldzeltēno miroņseju.
Pulkvedis lēni pacel galvu, vērsdams augšup vaigu, kas

kļuvis pelēkbāls, un mesdams viņa acīs savu zvaigžņu zaigu,
līst lejup debess atmirdzums.

Tad tukumnieku komandieris nolaižas pie brāļu kapa

ceļos, reizē paceldams pret augšu abas dūres, un asarainās acīs

tam deg nikns naids.

Kam draudē citkārt labsirdīgais tukumnieku bataljona
komandieris?

Debesīm, nāvei, vai tiem, kuru stulbums dzinis nāvē viņa

strēlniekus, un seržantus, kam matos vizējusi vecum-

sarma? 1

Kas to lai zina pasacīt.

Vējš, priežu galos žūžodams, birdina vēsu nakts rasu, un

padebešu līķautos tikko skatāms mirušais menešvaigs.

Atkal slīgst lejup vadoņa galva, un līdz rītausmai un

saules lēktam sēd pulkvedis pie brāļu kapa, zem kura rozēm,

skujām, velēnām un smiltīm gul savas kauju gaitas pabeigu-
šie viņa strēlnieki.

VII

Labības brieduma un saules svelmes mēnesi jūliju dau-

gavgrīvieši sagaidīja pie Ķekavas Jaunmuižas, un cerēdamas

te stāvēt ilgāku laiku, komandas un rotas bija sev uzcēlušas

ērtas mītnes, ap kurām locījās no oļiem veidoti raksti, saldi

dvašoja strēlnieku roku stādītās puķes un zem vingriem so-

liem čirkstēja celiņu grants.

Bērzmentes gravas malu, — otrā krastā jau cēlās vācu

rakumi, — sargāja krieviņi, un strēlnieki, viņu vietā naktīs

iedami izlūku gaitās, bija pamazām sākuši rakt uz pirmās lī-

nijas pusi segtu eju, to veidodami tik dziļu un platu, lai pa

viņu varētu tikt, vācu nemanīti, klāt kaujas grāvim nevien

pavāri un patronu pienesēji, bet arī palīgspēki, sevišķi vācu
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uzbrukuma laikā, kad krievi vairs nejutīsies savos gravas ma-

las ierakumos droši un sāks mukt atpakaļ.
Rakšana bija smaga, bradāt vasaras naktī pa purvu ar

šauteni padusē tīrais nieks, bet gadījās arī tādas naktis, kad

pārnācējiem no purva dēku gaitām bija drūmas sejas, un vi-

ņu rindās nebija vairs rodams viens un otrs bezbēdīgs zēns.

Lai viņi negulētu izkaisīti purva dūkstīs un meža biezok-

ņos, daugavgrīvieši bija nolēmuši savākt vienkopus savus kri-

tušos un gādāt, lai visiem pieejamā vietā tiem būtu atdusa.

Raduši visu darīt bez vilcināšanās, strēlnieki nolaida šmaugu
priedi, un kapenēm izraudzītā pakalnā tās pašas dienas pie-
vakarē pacēlās uz velēnām aplikta zemes postamenta vairā-

kus metrus augsts krusts, saskatāms no trijām Zemgales kra-

stā palikušām debesu pusēm, un arī no ziemeļu kraujas, aiz

kuras rāmi šalca Daugava.

„Te būs mūsu puikām laba gulēšana,'4 teica izlūks Ak-

mentiņš, atsēdies uz velēnām klātās postamenta malas un

vērodams krusta galotni, un tā bija tik augsta, ka strēlniekam

nācās krietni atgāzt atpakaļ galvu.
„Ja pastiepsies uz pirksgaliem, varēs saredzēt arī Rīgu,"

dižkareivis Lapiņš mēģināja jokot, bet visiem bija nopietnas
un rāmas sejas, un Lapiņām bij jāapklust.

Ir klātu vakarjundas laiks, instruktori vāc kopā savus

ļaudis, krusta cēlājiem arī jāstājas rindās, un sarkans aiz me-

žu galiem deg saulesriets.

Lēni sperdams savus garos solus, iet gar
strēlnieku rin-

dām viņu komandieris, asāki kā citos vakaros skatīdamies

tiem sejās, un adjutants, pasīks, nervozs un ātrs, steidzas tam

līdz.

Tad komandieris iznāk laukumiņa vidū, un sākot runāt,

kapteiņa balsī skan savāds svinīgums.

„Daugavgrīvieši! Pienācis laiks rādīt ienaidniekiem un

draugiem, kā jūs protat cīnīties un nepazīstat nāves baiļu. Ja

visiem citiem būs jūsu kaujas spars, vārti uz Kurzemi at-

skries vaļā, un svešumā aizdzītie tautas brāli atkal redzēs

dzimteni."

Kā sastingušas stāv zalganpelēkās strēlnieku rindas, pār

kuru galvām un sejām līst asiņains vakarblāzmas atspīdums.

Un karotāju skatos jau atmirdzējis tas blāzmotais gaišums,

kas deg jūsmīgu un jaunu zēnu skatos, viņiem taisoties iet nā-

ves cīniņā.
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Pilns aizsaules spožuma, ceļas augstu pāri bataljona rin-

dām un tuvāko mežu galiem milzīgais priedes krusts, un lie-

kas tiecamies iekšā pašās debesīs.

„Gribējām celt piemiņas zīmi kritušiem draugiem," rūc

virsseržants Spēks, nikni kustinādams ūsas, „bet tagad varbūt

pašiem iznāks pašu celtā krusta ēnā atgulties."
Uz mirkli satumst virsseržanta rētainā seja, atceroties aiz

Sēļu zemes siliem palikušos, ezeriem piekaisītos Ilūkstes mā-

lainos kalnus, kas viņugad vēl bija pilni āboliņa smaržas un

vārpu šalkoņas.

Tad viņš no jauna saslienas, liels un stalts, un

sākdams niknā balsī atkal kliegt komandas vārdus un rotu

projām vest, jo virsnieki palikuši pie krusta kājām, kur tos

saaicinājis bataljona komandieris.

Viss jau pārrunāts un pārspriests, bet virsnieki vēl ne-

taisās mājup iet.

Kustīgs un straujš ir gaišsejainais sproggalvis Maizīts,

kas tagad vedīs kaujā Brieža rotu. Mazais pārgalvis Hel-

muts jau paspējis sakaitināt ložmetēju komandas priekšnie-
ku sirdīgo Blanku, kam kļuvusi vēl rūcošāka balss. Menska

legrimis dziļās valodās ar adjutantu Bolšteinu, bet melnūsai-

nais Dardzāns sācis āzēt resno Būriņu.

„Esmu fatālists," kapa balsī saka Dardzans, sataisījis pa-

visam mistisku seju, „un ticu vecajam nostāstam, ka pirms
katras kaujas var lasīt karavīru sejās, kas paliks dzīvs, un

kam nolemts krist. Mīļais draugs, tieši tu šovakar izskaties

tik bāls un tik savāds, ka es tavā vietā norakstītu atvadīšanās

vēstules."

..Kas par muļķībām," satrūcies un vēl vairāk nobālis teic

Būriņš, „mana rota nozīmēta rezervē, un pirmā vilnī nemās

neies."

Dardzāna vaigs izskatās vēl bēdīgāks.

„Kas par to?" viņš skumji pašūpo savu kuplmataino gal-

vu: „pirmais vai otrais vilns, tas tak vienalga. No sava likte-

ņa neviens neizbēgs."

„Nenobaidi to cilvēku pavisam," runātājiem blakuß iedu-

nas Blanka balss: „pataisīsi vēl slimu".

Tā jau veca lieta," saka Maizīts: „Būriņam pirms kaujas
vienmēr vēders sāp."

„Bet varen žiglas kājas," atkal nodun Blanka balss:
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«viņdien, bēgdams no granātas, kas sprāga gan pusversti tālāk

purvā, viņš izsita ar galvu savas paša zemnīcas durvis."

Otrās rotas komandieris nošņācās un aiziet sānis, bet tū-

liņ pēc tam apklust visiem valodas, jo patlaban ceļas kājās

bataljona komandieris, kas sēdēdams uz velēnām segtās po-
stamenta malas, ir visu laiku vēries uz dienvidu pusi, kur cel-

damies pāri mežu galiem, liets ar vakarblāzmas zaigu zvīļo

Plikais kalns.

Uz Plikā kalna pusi 3. jūlijā lauzīsies Bangerska batal-

jons, un no šī kalna gala, kas slējies pāri priežu siliem, purva

klajiem, nav vērsis savu acu daugavgrīviešu komandieris.

„Kungi, iesim," viņš saka: „šonakt jāiet vēl reiz lūkot vā-

cu pozicijās. Un izgulēties arī nekait, jo diezin kāda būs nā-

kamā nakts."

Virsnieki izklīst, dodamies katrs uz savas rotas pusi, un

pakalna galā uzkāpj nakts tumsa, nākdama no purviem un

siliem, un nodzēsdama vakarblāzmas pēdas.
Naktī islūki vēl reiz izstaigā purvu, aiz kura cēlas prie-

dēm apaugušas vecas kāpas, — tām pāri stiepjas vācu tran-

šejas.
Nekā jauna nava, purvs staigns un klājs, un vācu sarg-

posteņi metodiski slinki šauda viņa ciņus un muklājus līdz

rīta ausmai, likdami manīt krieviem un savai priekšniecībai,
ka ir nomodā.

Pa purvu aizstiepjas uz kāpu pusi šaura, žagariem un

velēnām nostiprināta teka, un tās otrā galā, dažus simts solus

no vācu tranšejām un ārā jau no purva slīkšņiem, ir neliels,

strēlnieku celts un tagad krievu sargāts grāvis, kur dienām un

naktīm glūn sargi, vērodami, ko dara vācieši. Viņi tur sēd

un vēro, pie paša ienaidnieka degungala, un tāpēc šo grāvi
diezgan bieži ārda kopā vācu mīnaß, apšauda viņu šautenes.

Naktī pirms kaujas daugavgrīvieši lūkos tikt purvam

pāri, lai līdz gaismai jau ieņemtu izejvietas, un ja vien būs

iespējams, pagūtu ierakties.

Tad nāks krievu artilērijas uguns, un tad varēs sāktieß

uzbrukums.

Taisnību sakot, uzbrukumā laikam nāksies iet bez kau-

jas talciniekiem vienos un otros sānos: 121. divizijas pulkus

un bataljonus vada izbijuši kara apriņķu priekšnieki, sen

pensionēti, bet tagad atkal iesaukti pulkveži, kas, ejot ieraku-

mos, ņem līdz naktspodus un pēļus, un blindažās nokar vi-

sas sienas svētbildēm.
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Vienu tādu, veca pulkveža vestu bataljonu krievi dod

daugavgrīviešiem līdz, bet tas laikam tad arī būs viss.

Citās divizijas frontes vietās, kur latvju strēlnieku nava,
varbūt nemaz netiks līdz kājnieku uzbrukumam, un krieviņi
iztiks ar kliegšanu un šaušanu no pašu rakumiem.

Vācu bateriju guns nāks no labās un kreisās puses, dau-

gavgrīviešiem ejot šturmēt Pliko kalnu, ložmetēji un minas

tos sagaidīs no frontes, un vāci nosējuši mežmalā visus priežu
stumbrus dzeloņdrātīm, kurām nāksies cauri tikt, visu laiku

ejot pret kalnu, jo uzbrukums sāksies no purvmalas.
Lai strēlniekiem būtu vismaz iespējams sākt virzīties uz

šīs plikās galotnes pusi, tiem palīgā jādabū droša un labi tē-

mēta krievu artilērijas uguns. Un lai to granātas velti neār-

tu purva dūņas, kapteinis nolemj aizvest artilērijas novērotā-

jus jau dienu iepriekš līdz pat kāpas kājām, lai artileristi pa-

šu acīm varētu vērot piešaudes gaitu un pa līdzņemto tēlefo-

nu ziņot baterijām, kur īsti krīt to granātas.
Uz šo grāvi iet pāri purvam daugavgrīviešu komandieris,

tam pakal daži viņa strēlnieki, kas naktīs te izstaigājuši visaß

malas, un viņiem seko artilērijas virsnieks-novērotājs ar sa-

viem kareivjiem.

Gājēji vēl nav tikuši līdz purva vidum, kad ap tiem jau
sāk spindzēt vācu lodes, kapādamas aso rāva zāli, un ejot uz

priekšu, sīvāka kļūst vācu guns.

Tad nācēji ir muklājam pāri, un tos uzņem īsais cīņas

grāvis, no kura labi saskatāmi netālie vācu ierakumi, priežu
sils, kas stiepjas aiz viņiem, pa labi un pa kreisi pakalnam
aiziedams līdz purvam, un celdams mežam pāri savu kailo

galvu, drūms un draudošs skatās uz purva un Ķekavas pusi
Plikais kalns.

Abi virsnieki sāk vērot vācu tranšejas, bet lēlefonisti

steigā novieto savu aparātu, jo tūliņ sāks šņākt pāri atnācēju

galvām uz ienaidnieka pusi krievu lielgabalu granātas.

Tās iegaudojas gaisā, — nolokas sila priežu gali, granā-
tai iekrītot mežā, un viegli nodreb kāpu kalna smilts.

„Perelot!" kliedz tēlefonists aparātā, atkārtodams sava

virsnieka vārdus, un atkal spalgi iekaucas gaiss, un kaut kas

smagi ūkšēdams iegāžas purvā, nolīgojas purva zāle, slēgda-

mās ap vietu, kur bez sprādziena nogrimusi dūņās tikko šau-

tā granāta.
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Artileristi steidz korriģēt bateriju, un tad jau sāk jukt
gaisā vācu ierakumu koki, un smilšu maisi, granātas krīt pa
labi un pa kreisi, un apšaudīto ierakumu sargi jau šķiet salī-

duši savās betonalās, — no ambrazūrām vairs neatsvelpj lo-

des, un aprimusi vācu šauteņguns.
Toties sāk strādāt mīnmetēji, un no viņu mīnu sprādzie-

niem dreb zeme, un vezumiem šaujas augšup kāpu smilts.

Mīnas sāk krist vērotājiem tuvāk; krievu tēlefonistam

jau dreb rokas, viņa virsniekam bāls metas vaigs, bet daugav-

grīviešu vadonis īdzīgi savelk seju, jo baterijas atkal iesāku-

šas slikti šaut.

„Korriģējiet jel savu uguni," viņš taisās sacīt baterijas

oficierim, bet turpat pa labi sprāgst jauna mīna, gaisā skrien

smilšu blāķi un grāvī sēdētājiem piesviež acis un ausis

mikliem zemes putekļiem.
„Rē, re — nupat nāk atkal," sauc jauniņš strēlnieks,

ātrāki par citiem izbērzējis smiltis no acīm, un tagad atpa-

kaļ atgāzis galvu, ar roku rāda gaisā, kur citiem vēl nesare-

dzams nāk jauns mīnmetēja sviests nāves lādiņš. —

No sprādziena dūņas novaidas ierakumi, asinīm ir piepe-
ši pieskrējušas visiem sejas, un saucējs ar mīnas šķembeles

pārgrieztu kaklu nogāžas zemē, noasiņodams uz vietas, jo

gandrīz nocirstā galva tam turas pie kakla kumbra tikai ar

pakauša muskuļiem.

~Gospoģi, pomilui," ievaidās tēlefonists, nosviesdams

savu aparātu un mesdamies ārā no grāvja, lai laistos uz purva

pusi. Kareivim lēc pakal tā biedrs, un abiem nopakaļus aiz-

skrien artilērijas virsnieks, un grāvī pie kritušā strēlnieka lī-

ķa paliek tā nobālušie draugi, lēni slaucīdami asinis no se-

jām, un rāms un mierīgs, kā arvienu, ir daugavgrīviešu koman-

dieris. Tikai rokas tam savilkušās dūrēs, acīs mirdz tērau-

dains zilums, noskatoties pakal bēgļiem, kas teciņus liekas

pāri purvam, neskatīdamies atpakaļ.
Artileristu aizbēgšana nesola rītdienai neko labu, —

baterijas atkal nezinās, kur krīt granātas, un nesašautas arī

šoreiz laikam paliks vācu tranšejas un dzeloņdrāšu sētas, kad

pret viņām gāzīsies daugavgrīviešu uzbrukums.

„Aprociet Kārkliņu tepat grāvja malā," teic savējiem

kapteinis, kas zina savus strēlniekus visus vārdā saukt. Un

runājot un skatoties kritušā, kas gul pie viņa kājām, uz mirk-

li noliecas vadoņa masīvā galva, kas nav radusi klanīties ne

šauteņu, ne ložmetēju lodēm, ne lielgabalu granātām.
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Aprakusi kritušo, strēlnieki kāpj ārā no grāvja, dodas

atpakaļ, un gausi sperdams savus garos solus, tiem nopakaļus
iet viņu kapteinis.

*

Aust mācies rīts pār Ķekavas mežu galiem, un daugav-
grīvieši to sagaida purva otrā malā, gulēdami uz smilšainās

kraujas, ar kuru sācis kāpt ārā no muklājiem un celties pret
sila pusi bedrainais kāpu kalns.

Tad sāk elsot padebeši un zeme, krievu baterijas šauj pa
vācu tranšejām un meža malu, un tad daugavgrīvieši sāk cel-

ties kājās un skriet uz kalna pusi, un sejās un krūtīs tiem dva-

šo nāves guns.

Šrapnelu šmīksti virs galvas, granātu sprādzieni visap-
kārt, ložmetēju nervozā klabēšana, — un strēlnieku rindas,
traukdamās uz priekšu, spiestas plakt pie zemes, jo kāpu
kalns pārvērties par ugunskalnu, kas vird nāvi, un uz dienvi-

diem no frontes, un no Bērzmentes puses, — no trijām debesu

malām šauj vācu lielgabali, šķaidīdami uzbrucēju rindas, lož-

metēji tarkš bez mitēšanās, un daudz jau ir kritušu un pus-
dzīvu, jo visā plašajā 121. divizijas frontē tikai šeit iet vaļā

uzbrukums.

„Tie nolāpītie krievi nemaz nemēģina uzbrukt," kliedz

Maizīšam ausī tā subalterns Prauliņš, nokritis rotniekam bla-

kus, un Maizīts atsaucas, purinādams sprogaino galvu un ar

dūri rausdams ārā no acīm smiltis, kurām tās piesviedusi vā-

cu granāta:

„Liekas gan, bet ved savus puikas žiglāk uz priekšu, lai

tiekam klāt pie vācu drātīm, — viņu baterijas tad beigs šaut."

Daugavgrīviešu rindas virzās gar kāpu kalna nogāzi uz

augšu, bet pagausa ir viņu gaita, jo vācu lielgabali dvašo

virsū uguns svelmi, un vācu ložmētējniekiem tik labi pārska-

tāma kalna mēle, gar kuru iet uzbrukumā bataljons.

Jau daudzi krituši, daudz ievainotu, un ložu un granāt-

šķembelu skārtos ņem savā gādībā ārsts Jansons, turpat zem

lielgabalu viesulguns rīkodams savu pārsiešanas punktu.

Garš, kalsens, vienmēr drūmu seju, viņš lokās ap asiņojošām

galvām, dragātām kājām un granātu saplēstām krūtīm; ap

viņu — tā feldšeri un sanitāri, un lielajiem lūko palīdzēt divi

mazi kara zēni, — sīkās viņu rociņas drīz tāpat nolipušas asi-

nīm, kā nervozais un drūmais ārsta vaigs.

Ap ievainoto pārsiešanas punktu iesākumā vārāß eUes
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guns, un dažu labu, kas asiņodams atrāpojis šurpu, turpat pie
ārsta kājām nobeidz lode, vai sarausta vācu granāta.

Tad viņas sāk krist tālāk, taustīdamas veselo ķēdes, jo
vāci, vērodami uzbrucēju vilni no saviem ierakumiem un no-

vērošanas luktām, beidzot nopratuši, ka vīrs baltajā mētelī,
kaß lokās turpat aiz uzbrucēju mugurām, nevar būt virsnieks,
bet gan ārsts.

Vāci beidz dragāt ievainotos un kritušos, un koncentrē

pret dzīvajo rindām tādu guni, ka nav iespējams vairs tikt uz

priekšu, bet daugavgrīviešu lepnums neļauj tiem kāpties at-

pakaļ. Sakoduši zobus, tie rauj nost no sāniem lāpstas un

sāk steidzīgi rakties zemē, lai smilšu vainu apsargāti nogai-
dītu nakti, kad mazāk nāvējoša kļūs vācu guns.

Pienāk vakars, bet nakti, kas nāk aiz viņa, vāci ar savām

raķetēm pārvērš dienā,—tās nemitīgi gaisā skrien, apstaroda-
mas kalna nogāzi un purva malu.

Zem liesmu lietus un cīnīdamies caur skrejošiem Bmilšu

blāķiem, bataljons virzās uz priekšu, — flanku rotas jau aiz-

sniegušas vācu aizsprostojumus, bet tie celti mežmalā un pašā
mežā, dzeloņßtiepulēm sasaistot koku stumbrus, un krievu ba-

teriju guns, gāzdama kokus un lauzīdama viņu zarus, nevien

nav izgrāvusi strēlniekiem uzbrukuma ceļu, bet piestaipījusi
mežu vēl vairāk drātīm, un strēlnieki, kas mēģina tās raut

gan rokām, gan griezt durkļiem un nažiem, nevar šim gāztu
koku un nesarautu stiepulu jūklim cauri tikt.

Mīnu un smago granātu sviestās smilšu kaudzes rok dzī-

vus, ievainotus, mirušus, un neapraktiem jārok ir bez atpū-

tas, jo sprādzienu atstarpās visapkārt dzird kungstienus un

vaidus, kas nāk no zemes dziļumiem. Citu izdodas atrakt dzī-

vu, citam saspiedusi krūtis sila kāpu smilts, un cits atraktais

vairs nava kungs pār savām rokām un kājām, — tās trīc un

raustās, viņām līdzi raustās sejas muskuli.

Kalna nogāze vārās visa kā biezās putras katls. Smiltis

skrien gaišā līdz ar priedītēm, krīt atpakaļ, un nenokritušas,

no jauna šalcas augšup, jaunu eksploziju vēju sviestas. Un

dun, dreb, rādās vaļā raisāmies no zemes smilšu kāpas, grib
ieskriet iekšā debesīs. Mutuļos griežas smiltis un gaiss, lā-

diņu smacējošie tvaiki.

Tad vāci paši dodas uzbrukumā, bet viņus triec atpakaļ
Blanka ložmetēji un labi notēmētā strēlniekguns, kaut viņai

nav agrākā spalguma: guļot starp smilšu blāķiem, jau bojāju-
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šies daudzu vinčestru vārie mēcbanismi, un strēlnieki, nevarē-

dami vairs šaut, nikni vīsta dūres, uzsprauduši stobru galos
durkļus, un citi, gaidīdami uzbrucēju vilni nākam tuvāk, jau
velk no makstīm savus somu tuteņus.

Ar ložmetējiem, vēl nesamaitātiem vinčestriem un rok-

granātām piepalīdzot, izdodas aizvelt atpakaļ vācu atakas

vilni, un tam pakal pa pēdām metas nodaļas un vadi, kas gu-

lējuši tuvāk, un ielaužas vācu tranšejā, tās aizstāvjus nobeig-
dami vienā mirklī; un pirmajiem taisās gāzties pakal citi, bet

tūliņ, kā no debesīm nākdama, jau iekarotā vācu līnijposma

priekšā nolaižas artilērijas viesulguns siena, kurai cauri nav

ceļa ne uz priekšu, ne vairs atpakaļ. Kas pieliecies lūko iz-

skriet šim rēcošam liesmu un izkusušā metāla aizkaram cauri,,

tas ļimst uz vietas.

Dragātās, uguns šķaidītās cīnītāju rindas saplok savos

grāvjos, mīnu raktās bedrēs, glābdamās no ugunsjūras trako-

šanas, un dzīvajie sāk rakt no jauna, jo zem smilšu lāņiem

un lidojošiem zemes klēpjiem atkal pazuduši jauni draugu
augumi. Un daudz ir vīru, kam no sprādzienu dunoņas ausi»

jau palikušas kurlas, un jaunekļu, kam pa degunu un muti

bez ievainojuma plūst asinis.

Liesmas sviež zeme, no augšas līst uguns, un nakti nevar

atšķirt vairs no dienas, — debesis aizklājuši pelēkmelni dū-

mu debeši, un raķešgunis, granātu un mīnu sprādzienliesmas
dara gaišu vasaras nakts pelēko melnumu.

Bataljons asiņo, negulējušiem karotājiem galvas reibst,
mulst prāti, lokā šķiet griežamies pašu un vācu ierakumu

svītras, lēkā meža koki, dejo nokvēpušās biedru sejas, un līgo-

jamies liekas viss. Sprādzienu sviesto gaisa viļņu un māla

klēpju belzieni triecas deniņos un krūtīs, liek krampjaini sa-

vilkties pakrūts muskuļiem, un nelabuma sajūta, kas pārņē-

musi daudzus, dara vēl lielāku riebīgi iesaldenā trūdu smaka,

kas nāk no tepat apraktiem un nemaz neapraktiem līķiem,

un piesva'crīts norautiem, trūdēt iesākušiem locekļiem ir tu-

vais priežu sils.

Zem uguns raktos ierakumos no vācu lodēm nava glābi-

ņa: to snaiperi kāpuši meža kokos, un nāvē saļimst dažs labs

strēlnieks, tranšejas vidū sēdēdams.

Sapierus iesāk medīt Prauliņš, ka šauta lode trāpa aug-

šup mestam ābolam, un veiklākie no pašu šāvējiem nāk vi-
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ņam talkā. — No eila priedēm gāzām lejā zilpelēki augumi,

pa priekšu izlaiduši šautenes no rokām. —

Tad pienāk pavēle iet atpakaļ, un daudziem nogurums
tik liels, ka paklausīt vairs negrib kājas.

Sešas dienas un sešas naktis cīnās bataljons, un septītajā
naktī, sākot rimties kaujas troksnim, daudziem vairs negrib
klausīt kājas; mēģinot piecelties, ļimst ceļu gali, un tikai

spirgtākiem palīdzot, velkot aiz rokām un pleciem, arī sagu-
rušie var tikt atpakaļ.

Noasiņojis, nesdams krūtīs niknu naidu, krēslainā jūlij-
nāktī iet atpakaļ pār purvu uz Ķekavas pusi daugavgrīviešu

bataljons. Tam pakal vēl gurdenākas iet melnas ēnas, jo mā-

koņu tonakt nava, un no debesu jumta krīt lejup zvaigžņu

zaiga.
Ēnas met kareivjaugumi un kuslie priežu stumbri, bet ga-

rāka par visām citām ir tā, ko met pāri retajām jau rindām

koka krusts. Un vēl gurdākas liecas lejup kareivju galvas un

gausāki top viņu soli, ejot cauri krusta ēnai un viņai abās pu-

sēs zvīļojošam mēnesnīcas mirdzumam.

VIII

Strēlnieku bataljoni asiņo, iedami uzbrukumā pret ne-

sašautiem dzeloņstiepulu žogiem, šturmēdami tranšejas, ko

sargā nesagrautas ložmetēju ligzdas, — viņus dragā granātas
un šķaida mīnas, pļauj kritušu un mirēju vālos nikna guns.

Jau salimuši daudzi vidzemnieki, kas pie Daugavas gri-

bējuši sargāt savu tēvu zemi, un daudz tādu, no Zemgales

klajuma, Sēļu siliem un miglotiem Kurzemes pakalniem nā-

kušu karotāju, kas nekad vairs nenāks mājās, neredzēs no vā-

cu varas atbrīvoto tēvzemi.

Dreb Rīgas namu logi, dun lielgabalu rūkoņa, nākdama

no Ķekavpuses, un cerībās, bailēs un gaidās nodreb daudzas

Birdis, — šņukst līgavas, asarainām acīm staigā māsas, raud

mātes, un tēviem pārnākot no dienas darba, ir satumsušas se-

jas un vēlās vakara stundās nenāk miegs.

Jelgavas priekšpilsētas ļaudis klusās stundās, ia vējš pūš

no Ķekavas puses, var sadzirdēt pat ložmetēju tarkšķēšanu, —

naktī redzēt raķešu dzeltenbaltos liesmu lokus, kas aug, šūpo-

jas un lejup liecas kā milzīgas, Ķekavas pakalnos augošas

saulespuķes, un brīžiem, ja nāk dienvidaustrumu vējš, var

manīt arī kaujas klaigas, cīņas saucienu šalkšanu.
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Strēlniekiem tuvām sirdīm nav miera vairs ne darba

stundās, ne vasaras nakts krēslībā, un daudzu nemiers kļu-

vis jau tik liels, ka viņi iet pāri Daugavai, gribēdami tuvāk

justies saviem mīļiem, iet pa Bauskas šoseju līdz pašam Kat-

lakalnam un klausās, vēro un piesarkušām acīm pavada auto-

mobiļus un slimnieku ratus, kas plūst uz tiltu pusi, un vēl bā-

lāki top dažai asarainai gaidītājai vaigi, stāvot ceļmalā un

pamanot vedamo vidū nobālušu tuvu seju, un svelmaināka top
krūtīs tiem sāpju smeldze, kas velti vēro ievainoto rindas un

nevar savējos saskatīt

„Paldies Dievam," čukst drebošās lūpas, „viņa te nava,

un tā tad skaidrs: viņš dzīvs." Bet dvēsele tūliņ sāk raudāt

un šaubas, un sirds balss saka:

„Un tomēr, varbūt jau kritis."

No Rīgas brauc nebeidzamā rindā uz kaujlauka pußi ra-

tu kolonnas, un šad un tad aizdambējoties ceļam, uz laiciņu
piestāj arī sanitārie auto, slimnieku vezumi, un tūliņ ap tiem

saskrien ļaudis, kas meklē savus mīlos un grib zināt, cik tālu

atsviests ienaidnieks.

Klausoties ievainoto nostāstos, sejas bāl un tumst, nikni

un izmisuma pilni metas skati, rokas žņaudzas dūrēs, un asa-

rām no jauna pārplūst daža mātes acs.

«Nolādētie krievu nelgas! Atkal slēpjas aiz mūsu brāļu

mugurām!"

„Gaišā dienas laikā dzen virsū ložmetējiem, solās sašaut

viņus drupās, un šķaida mūsu dēlus savām granātām!"

..Atkal nekā, tāpat kā martā, un nebūs
gan nekā tik ilgi,

kamēr mūsu zēniem pa labi un pa kreisi tūļāsies to bārdaino

utainu bataljoni!"

„Kāpēc mūsu puikas jauc kopā ar krieviem? Lai iet vi-

si mūsu bataljoni reizē! Tad redzēs, kā šķīdīs vācu fronte!"

„Taupa municiju, apzog valsti, velti dzen nāvē cilvēkus!

Prot tikai lamāties un dzērt, karu vadīt neprot!"

„Nebūs nekā tik ilgi, kamēr visu karu mūsu frontē ne-

vadīs franču vai japāņu ģenerāli!"

„Priekš kā mums svešus? Labāk latvju ģenerālus, — tos

vāci nenopirks!"

„Nava jau mums ģenerālu, — tikai kapteiņi un pulk-
v* 44

vezi.

„Vienß latvju virsnieks jēdz vairāk nekā pieci krievu!
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Atceraties Briedi, pērn pie Misas izvajāja vācus! Ar vienu

latvju rotu sakāva vācu bataljonu!"
„Ko tas līdz? Mūsu puikas skrien ugunī, vērdami krie-

viem vārtus gan uz Jelgavu, gan Bausku, bet krieviņi met kru-

stus, bojā gaisu un mīņājas uz vietas, vai bēg atpakaļ!"

~Pašiem savus lielgabalus — dodiet mūsu zēniem lielga-
balus! Tad viņiem, ejot raut vācu fronti, vairs nebūs jākrīt
no krievu granātām!"

„Latviešiem savas divizijas! Savus jātniekus, ko laist vā-

ciem aizmugurē, kad frontē izrauts robs!

„Savu korpusu! Latvjiem savu korpusu, —un vēl līdz

rudenim vāci būs ārā no Jelgavas!"

„Krievi tāpat nenāks līdz, puikas velti aßiņos."

„Ja noliks pa mūsējo rotai ar ložmetējiem aiz muguras,

gan tad nāks!"

«Visus latviešu kareivjus un virsniekus kopā, — tā būs

tāda dūre, no kuras belziena vāci streipuļos atpakaļ līdz Pri>

sijai!"

„Bet ja nestreipulos! ?"

„Ko tad?"

„Vai nu latvieši vieni paši veiks vācu armiju?"
«Velns lai parauj... ko tad?"

«Nē, tā jau nebūs, nevajaga zaudēt dūšu."

«Dūšu, tikai dūšu, — visus mūsu puikas kopā, vienā dū-

rē, un vācietim pa zobiem, lai lasās projām no mūsu Kur-

zemes!"

..Mūsējo tikai sauja, vācu — miljoni ..."

„Nava jau visi pret mums, — lielie viņu spēki franču

frontē. Te tikai puikas un veci salašņas. Neesot arī rezervu.

Kā mūsējie izraus viņu frontē krietni platu robu, tā dimdēda-

ma aizies atpakaļ."

«Pašiem savus lielgabalus! Savu korpusu, — citādi Kur-

zemei nekļūt brīvai, un bez Kurzemes mums jāiznīkst."

IX

Pār purvainajiem Smārdes mežiem aust miglots vēlinās

vasaras rīts. Zilganbaltām dūmākām pielijuši egļu

gali, miglas mutuli klīņā gar pilošajiem koku stumbriem,

ķerdamies bērzu zaros un pusaizsegdami zalganpelēkos priežu

cekulus, un rāmi kūp visās malās dūņu dūkstis, paltis, dvašo-

damas purva zāles miklo skābumu un drēgni vēso zemes

smaku.
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Viļņodami ap koku augumiem, miglas lāņi sāk spiesties
iekšā skuju teltīs un velēnu būdās, kuras sev uzcēluši nupat
no vāciem atkarotā mežā strēlnieki, gaidīdami sen apsolīto uz-

brukumu. Tam šoreiz jāvēršas pret Tukuma pusi, un slap-
jais vēsums cel viņus augšā no miega žiglāk par paša bargākā
virsseržanta uzrūcienu, vai spalgajiem šrapnelu šmīkstiem,
kādiem vāci šad un tad kapā pazaudēto purva silu, šaudami

nevien dienas stundās, kad viņu novērotāji no saviem gaisa
balloniem var samanīt nometņu dūmu stabus, bet arī novaka-

ros, rīta agrumā.
Drebinādamies no vēsuma un rasas lāsēm, kas skrienot

birst aiz kakla, strēlnieki krekliņos jož prom ar katliņiem
pēc ūdens un pasausākās vietās drīz sāk kūpēt mazi ugunsku-
ri, dūmu strūkliņām lokoties ap tējas vārītāju sejām. Slap-

jās tāsis un drēgnie egļu zari tiecas vairāk kūpēt, mazāk degt,
un tāpēc gados vecākie manās aizkuram domātos žagarus va-

karā palikt pagalvī, lai guļot izdzītu ar savu elpu no tiem

lieko miklumu.

Par citiem šorīt agrāk cēlies vidzemnieku komandieris

Zeltiņš, sākdams gaidīt jau drīz pēc pusnakts, kādas vēstis

nesīs bataljona izlūki, kas aizgājuši savās nakts gaitās ar pir-
mo tumsu, bet vēl ap saules lēkta stundu viņu nava atpakaļ.

~Ka tikai nebūtu gadījusies kāda liksta," domā vecais

pulkvedis, celdams augšup savu iedzeltēno, Mandžurijas vēiu

un sniegputeņu noārdēto seju, un sākdams vērot apmākušās
debesis un miglu, kas vijas ap koku galotnēm.

Nē, tiesām, ka tikai nava izgājis slikti! Visi vēl jauni
puikas, iet kā velni pa purvu, un var ātri ieskriet lamatās.

Neba velti arī vācu patruļas naktīs klīņā pa neutrālo meža

malu, dažreiz tās atzogas līdz pašiem velēnu vaļņiem un ap-
šaudās ar rotu sargposteņiem. —

— Pārgalvis ārsts arī šonakt aizgājis izlūkiem līdz, teik-

dams, ka viens vīrs vairāk nevarot būt par ļaunu, bet ievai-

notam kareivim būšot labāk, ja viņu pārsien uz vietas, nevis

stiepj pa dūkstīm un brikšņiem, un tikai pēc tam nodod me-

dicīnas kalpu gādībā. —

„Tas viss jau tiesa," rūc pie seviß vecais karavīrs, kas

pats ne vienu vien reizi teicis jaunajam bataljona ārstam

Mežciemam, kurš vēl tikai taisās braukt uz Tērbatu likt gala
eksāmenus:

„Vai no jums iznāks profesors, to nezinu, bet vienu gan

es zinu skaidri: labs kaujas virsnieks būtu iznācis gan. Tāds,
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kas neslapstas aiz kareivju mugurām, bet pirmais skrien

ugunī."
Pulkvedis nopūšas, ņem rokā vēzdu un taisās iet lūkot,

ko dara viņa rotas.

Vecais vidzemnieku komandieris mīl kārtību, dara visu

pēc kārtas, un tāpēc viņa pirmais rīta gājiens ir pie pirmās
jotas, kuras rajonā viņu gaida tam pretim iznākušais virs-

leitnants Skurbe un ziņo, ka nakts šoreiz pagājusi klusi: ne-

esot nekas manīts, un vācu pusē, bet labi patālu, dzirdēti ti-

kai daži šāvieni.

„Tas taču arī var kaut kas būt," Zeltiņš pikti nosaka,

iedams pakal rotniekam, kas to ved
pa slīkšņiem un dūk-

stīm pāri pārliktām kārtīm uz velēnu un koku vaļņu pusi,
kura aizvējā strēlnieki patlaban mazgā mutes, vāra tēju.

Kāpies uz vaļņa malas, pulkvedis sāk urķīt viņa velēnu

segu ar savu vēzdiņu, pats acīm ieurbdamies miglā, kas ir tik

bieza, ka pāris desmit solu attālumā nevar izšķirt atsevišķus
egļu augumus.

~Medņa vēl arvienu nava," pēc brītiņa viņš saka rotnie-

kam, kas klusēdams pakāpies bataljona komandierim bla-

kus. „Diezin kas būs šonakt lēcies maniem izlūkiem. Ja

būtu ieskrējuši slazdos, vajadzēja būt cīniņam, un jūsu ro-

tas sargiem to vajadzētu Badzirdēt."

„Tieši tā, pulkveža kungs," saka virsleitnants, „bet tā kā

viņi neko nav dzirdējuši, tad izlūki būs kavējušies aiz citas

vainas, un kuru katru brīdi tiem vajaga būt atpakaļ."
Skurbe noliecas pāri vaina malai, celdams plaukstu virs

acīm, un tad teic:

„Nupat laikam nāk."

„Miglā dzird pielijušas zemes šļakstēšanu zem zābako-

tām kājām un jautru čalošanu, un tad miglotās koku stumbru

atstarpās kļūst saskatāmi augumi un sejas, un pulvedim, kas

norūpēiies savējos gaidot, uzreiz kļūst laipnāks vaigs.
Izlūki nāk tuvāk, arī pirmās rotas strēlnieku galvas jau

redz uz vaina, un piepēži virsniekiem turpat blakus līksmi

iesaucas skala balss:

~Va velns! Vienu frici arī ved līdz!"

Tiešām, nācējiem pa priekšu solo sabozies vācu kareivis,

pusbalsī lamādamies ar komandas strēlniekiem.

„Frici, rikšo nu mudīgāk," sauc vina vedēji, un kā at-

bilde skan: „Russische SclīVVeinen"... „Hundsfott" .. . „Don-
nerwetter".
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Tad nācēji jau ir tik tuvu, ka var skaidrāk saskatīt viņu
sejas, un uz vaina atkal ieminas tā pati skalā balss:

„Mērkaķi gatavie! Novilkusi beigtam fricim svārkus un

taisa tejāteri: tas tak nav nekāds iricis, bet izlūks Ozoliņš. Es

viņu pazīstu kā brāli, — Dubultos vēl abi gandrīz izkāvāmies,

reizē iedami pie skaistās Zelmas meitās."

Izlūki redz, ka viņu joks atklāts pusceļā, bet tad viņi pa-

mana bataljona komandieri un sāk stomīties, — pirmā kārtā

Ozoliņš, kas ģērbies vācu tērpā, un tā nobijies, ka grib mukt

mežā atpakal.

„Nepalaidiet savu frici vaļā," smīnēdami sauc pirmās ro-

tas strēlnieki, un izlūku virsseržants Lejaspolis sagrābj vai-

nīgo aiz apkakles un ved klātu valnim, uz kura stāv bataljo-
na komandieris.

„Vainīgi esam visi," saka virsseržants, „ja ies plāni, ies

visiem: vai tad lai tevi laiž mežā skriet?"

Aiz izlūku mugurām parādās viņu komandieris un ārsts,,

un beidzot pulkvedim Zeltiņam kļūst zināms, ko šonakt vei-

kusi viņa izlūku komanda.

Klīņājot pa neutrālo mežu, strēlnieki pamanījuši vācu

sargkareivi, un nedomādami to esam vienu, līduši ar līkumu

un no muguras puses klāt. Bijuši pavisam tuvu, daži jau cel

durkļus vēzienam, bet fricis ir nedomā kustēties, un kaprālis

Krastiņš beidzot saka:

„Mīlīši, tas tak nav nekāds fricis, — ancuks vien!"

Kā tad: vāci, laikam domādami, ka tiem iepretim vēl

stāv krievi, izlikuši viņu baidīšanai biedēkli, kas izskatās dzī-

vam kareivim tik līdzīgs, ka patiesību var zināt tikai no da-

žu solu tuvuma.

Strēlnieki jau grib mesties biedēklim klāt, bet viņus at-

tur komandas priekšnieka balss, un virsseržants arī saka:

„Pagaidat, puikas: varbūt, te ir vēl kaut kas cits. Neķe-
raties klāt, ka neiziet dumji: varbūt tam ķēmam palikta

mīna, vai cits kāds numurs apakšā."

Izlūki sāk aplūkot zemi, kas zem ķēma kājām, un pama-

na aizstiepjamies uz vācu pusi sūnās slēptu stiepuli, ko tūliņ

pārgriež līdzņemtās dzeloņdrāšu šķēres.

„Skat nu," teic Krastiņš, „kādas tās lietas! Tur iekšā

vajaga būt vēl kaut kam."

Izrādās, ka ir gan: katrā piedurknē noglabāts pa meta-

mai granātai, kas slepeni piesietas pie zemes, un biedēklim
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gāžoties no durkļa trieciena, sviestu dūrējam ģīmī savu sprā-
dzienu uguni. Un krūtīs, ap pašu sirdsvietu, arī paslēpts ve<-

sels spridzināmu vielu lādiņš, mazākais tikpat liels, kā strēl-

niekiem labi pazīstamā Novicka granāta.
Visu šo mantu rūpīga izņemšana prasījusi laiku, un iz-

lūki noņēmušies līdz ausmai. Tad viņiem ienācis prātā iz-

jokot rotu karavīrus, un strēlnieks Ozoliņš, izskatās arī ma-

zuliet pēc prūša, ielīdis ķēma svārkos un biksēs, lai komanda

to vestu cauri bataljona sargātiem apcietinājumiem kā sa-

gūstītu ienaidnieka sargkareivi.
Pulkvedis noklausās izlūku priekšnieku ziņojumā, un

māj ar vēzdiņu uz nometnes pusi:
„Labi, labi, vedat to savu pusvācieti tālāk, un tūliņ ie-

sniedzat man rāportu: jāziņo pulkvedim Auzānam uz Ķeme-

riem, kādas te notiek lietas."

Griezdamies apkārt, lai ietu apciemot otro rotu un tās

komandieri, resno labsirdīgo Ozolu, pulkvedis vēl nosaka:

«Pielieciet klāt arī visas tās granātas un biedēkļa tērpu

ar. Arī to sūtīsim projām, lai brigādes štābs var brīdināt no

vācu lamatām citus bataljonus."
„Labs ķēriens," teic Skurbe, taisīdamies sākt āzēt izlūku

vadoni un tā draugu-ārstu, kas tik labprāt iet virsleitnantam

Mednim viņa sirojumos līdz. «Fričiem galvas strādā gluži

labi, un tagad arī es sākšu ticēt krieviņu nostāstam, ka vācie-

tis izgudrojis mērkaķi. Tikai es gan vācu vietā būtu izlicis

priekš jums abiem mežā pavisam citu ēsmu."

„Nu, nu — nu?" nepacietīgi nober straujais ārsts, runā-

dams pa paradumam tādā steigā, ka nepieradusi auss uztver

tikai vārdu iesākumus, jo galotnes tiem lāga netiek līdz.

„Ko, ko — ko tad?"

„Tam ķēmam vajadzēja apvilkt ģimnāzistes brunčus,"

rāmi nobeidz pirmās rotas komandieris, viltīgi jautrām acīm

vērodams abu bataljona donžuānu sejas. „Tad jūs bez ap-

doma mestos viņam ap kaklu, un parīt ~12. Armijas Vēstnēsī*

būtu lasāms, ka pie Smārdes krituši varoņnāvē, un uzticīgi se-

kodami sava bataljona tradicijām, divi krietni vidzemnieki."

~Jā, jā, jā," nober ārsts, lēkdams pāri valnim, „un ka tā

paša bataljona pirmās rotas komandieris šī traģiskā gadījuma
dēl todien palicis bez savas kārtējās preferansa partijas."

*

Līdz pusdienas laikam saule jau paspējusi izkliedēt mig-
las lāņus, un jautri zelto kuplas egles, kuru pavēnī novieto-
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jies Vidzemes bataljona virsnieku klubs. Tā galdu apsēdusi
oficieru saime, ar pulkvedi Zeltiņu galdgalā, un patlaban

klausās, kā kluba pārzinis, vienmēr īgnais Mūrnieks, rāj pa-

vāru, kas šodien atkal pārāk gausi veicis savu amatu.

„Noliec to zelli uz kādu stundu zem pavārnīcas," Mūr-

nieku pamāca ložmetēju virsnieks, ko bataljona biedri saukā

par Raimundu. „Tūliņ paliks šiverīgāks."

„Vai nu šim tas līdzēs?" Mūrnieks izmisis izpleš rokas.

„Cels galdā pusgatavu, un mēs ēsdami izmežģīsim žokļus."

viņš norūc, atkal sākdams bārt tūļīgo pavāru.

„Nevaru un nevaru saprast," atkal ieminas resnais Rāt-

felders, no jauna uzņemdams Mūrnieka pārtraukto sarunu

par piedzīvojumu neutrālā mežā, kas šonakt lēcies bataljona
izlūkiem. ..Kāda gan vāciem var būt jēga, ka viņi ņem un

piemētā mežu savām granātam?"
„Pats esi pusvācietis un vēl nesaproti," teic flegmātiskais

Zandbergs, rausdams sev no pleca tam uzkritušu egles skuju.

„Ja to granātai piesieto bimbuli paķer kāds krievs vai dumāks

mūsējais un apdedzina nagus, tad vāci jau pa
lielu gabalu

var no sprādziena vien zināt, ka nāk izlūku patruļa."
Rātfelders pamāj ar galvu, aplaizīdams galainās kārum-

nieka lūpas, un ar plaukstas vēzienu dzen projām diezin no

kuras puses atmaldījušos zemes biti, kas sirdīgi dūkdama tam

sākusi šaudīties gar seju.
„Laikam domāji par meitām," teic nupat no Bolderājas

atbraukušais Plensners, atspiedies uz galda stūra un izklaidī-

gi vērodams drukno Rātfeldera augumu.

„Jā,—ā—" uzrunātais satrūcies atbild. „Kā tu to zini?'*

„Es jau nezināju, bet zemes bite gan. Kā citādi tā butu

ap tāvām lūpām sākusi medu meklēt?"

„Lai nu paliek meitas," iejaucas valodā bataljona ko-

mandieris. „Pastāstat labāk labi sīki, cik tālu bolderājieši ti-

kuši ar desanta sagatavošanas darbiem."

„Gatavi jau esam sen, pulkveža kungs," noteic Plens-

ners. „Kuģīšu sadzīts gana, un pāris mīnu kreiseri ar, mūsu

atbalstīšanai ar artilēriju, kad kāpsim ārā Rojas jūrmalā. Mū-

su bataljona mantas var sākt iekraut kuru katru stundu, būtu

tikai pavēle. Nepatīk tikai tas, ka par gaidāmo desanta operā-

ciju jau zinot visa Rīga. Un ko zina Rīgā, zina arī Jelgavā,"
„Tad jau mums var iziet dumji," ieminas Mūrnieks, tik-

ko atgriezies no virtuves.
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„Būs labi," saka nupat pienākušais Skurbe, nosēsdamics

otrā galda galā. „Mēs ar somu dragūniem nāksim no Roias

puses, pulkvedis Auzāns ar citiem bataljoniem ies uzbrukumā

pret Tukuma augstumiem, un viens divi Kurzemes pussala
būs no vāciem brīva."

„Lai Dievs dod," atbild pulkvedis, taisīdamies sākt ēst,

jo beidzot gatavas sen gaidītās pusdienas.

lestājās klusums; koku galotnēs rimusi vēja salka, apsēm
vairs nedreb lapas, un tālu mežā, uz jūras pusi, dzird vālo-

dzes zvanīšanu.

„Būs atkal lietus," saka Zandbergs, sākdams vērot debe-

sis, gar kurām staigā tumši mākoņu pulki. ~Vālodzes balss

tādā pekles mežā ir tas labākais barometrs."

„Var jau būt," izslaidīgi norūc resnais Rātfelders, „var

jau būt. Žēl tikai, ka to nezināju agrāk. Mūsu draņķīgajā
klimatā samelojas pats labākais barometrs. Vēl aizpērn, pa-

ļaujoties uz barometri, man sapuva muiželes pļavās pats la-

bākais siens."

Flegmātisko Rātfelderi interesē tikai divas lietas, lauk-

saimniecība un sievietes. Viss cits noslīd viņa sirdij vienal-

dzīgi garām, un resnā leitnanta mieru nespēj satraukt ne

srapnela plīšana turpat virs galvas, nedz neveiksme kāršu spē-

lē, vai bataljona komandiera uzrūciens nolaidīgi vadītās mā-

cībās.

Atkal sāk ritēt valodas, šoreiz locīdamās ap pēdējo dienu

notikumiem uguns līnijā.

~Vakar satikos tepat pie dzelzceļa ar kādu valmierieti,"
teic Skurbe, atlaidies savā bērza krēslā un acīm sekodams pa-

debešu gājumam. „Viņu bataljonam gadījusies tāda savāda

trofeja: vācu kareivja īkšķis ar šauteni piedevām."

„Stāsti nu tālāk," Mūrnieks saka, īgns un nepacietīgs ar-

vien.

„Nava jau tur daudz ko stāstīt: valmieriešu sargkareivis
stāv mežmalā, aizrāvies aiz egles stumbra, un vēro dūkstaino

pļavu, kas aizstiepjas līdz vācu tranšejām. Zāle tur brīnum

kupla un Rātfelderam sirds kutētu no prieka, viņu ieraugot."

„Tu gribēji stāstīt par vācieša īkšķi, nevis Rātfeldera

sirds kutēšanu," ieminas Plensners, lēni pagriezies uz runā-

tāja pusi.
„Nu jā, Skurbe paskaidro, „eB

vēl tagad gribu to pasu,
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tikai man nepatīk, ka paša mana stāsta iesākumā Rātfelderam

jau sācis nākt miegs."
„Fui, kas par niekiem," Rātfelders žāvādamies atsaucas,

— Zandbergs pa paradumam nosmīn ar acu plakstiņiem, un

pirmās rotas komandieris atkal uzņem vaļā palaisto stāstīju-
ma pavedienu.

„Sargkareivis vēro neiitrālo pļavu, un piepeši tam liekas,

it kā būtu sakustējusies zāle savus simts solus no meža malas,
kaut gan nava ne mazākās vēja pūsmas, netrīc ne lapiņa. Pa-

skatījies vēl ciešāk, — nē viss ir rāms un kluss, pļavā kustas

tikai taureņi, un vienīgā skaņa, ko var dzirdēt, ir sienāžu

cirpßtēšana.
Valmierietis nomierinās, met acis uz vienu un otru pusi,

bet tomēr šad un tad paskatās arī uz to vietu, kur nesen re-

dzējis zāles sakustēšanos.

Paiet desmit minūtes, paiet divdesmit, un tad strēlnie-

kam atkal kļūst platākas acis:

Akurāt tai pašā vietā atkal nolīgojas zāle, nodreb smil-

gas un spilvu pūkas, un tad viss atkal paliek kluss.

Strēlnieks nospļaujas, liek vinčetsru pie vaiga un gaida,
kad zāle sakustēsies vēl trešo reiz. Gaidīt iznāk labi ilgi, bet

sargkareivim ir laika gana, un viņš pacietīgi skatās uz pļavas
vidu, vērodams aizdomīgo vietu caur šautenes tēmēkli.

Atkal tanī pašā vietā nolīgojas zāļu stiebri un purva pu-

ķu galviņas, strēlnieka pirksts rauj sprūdu, noblīkšķ šāviens,

pļavā dzird kādu iekliedzamies, šaubīgajā vietā uzlēc stāvus

vācu kareivis un tik žigli aizdrāž uz savējo pusi, ka valmierie-

tim, kas damājis šaujam kādu zaķi vai lapsu, ieplešas acis un

mute, un viņš nepaspēj otrreiz šaut.

Dienas laikā nevar pļavā rādīties, — vāci tūliņ gāž virsū

ar ložmetēju, — un valmierieši, dabūjuši no sargkareivja zi-

nāt, kas noticis, gaida atnākam nakts melnumu. Aizlavījušies
līdz tai vietai, kur slēpies vācu kareivis, atraduši viņa šauteni,

un tai blakus asiņainu kreisās rokas īkšķi, ko nocirtuši val-

mieriešu sarga lode, ķerdama pa pašu bises stobru."

„Vai tad šie pievākuši to vācieša īkšķi arī, vai tikai šau-

teni?" Plensners viebdamies prasa, un Mūrnieks mazliet no-

vēršas, lai slēptu no bataljona komandiera acīm īgnu spļā-
vienu.

„Nezinu, bet tas tak vienalga," Skurbe nosaka, ..mani in-

teresē kaut kas cits: vai tas vācietis tur būs bijis nolikts mūsu
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meža uzmanīšanai, vai arī zadzies klāt valmieriešu sargpo-
stenim?"

„Tik dulns diezin vai viņš būs bijis, lai dienas laikā rā-

potu pāri plavai vienīgi tāpēc, lai apšaudītos ar valmieriešu

posteņiem," — domīgi teic pulkvedis, atkal sākdams pirk-
stiem bungot dēlu galda malu. „Droši vien tas bez īkšķa un

bises aizbēgušais būs tāds pats sargkareivis, kā viņa sašāvējs,
tikai izsūtīts pļavā jau naktī, lai gul tur visu dienu un skatās,
kas jauns ir redzams valmieriešu mežmalā."

„Būs kasījies vai nu tāpat no gara laika, vai arī kauda-

mies ar dunduriem vai utīm," Zandbergs novelk, atkal sāk-

dams vērot padebešu klīņāšanu.

„Tāduß posteņus, kas paliek savās vietās no vienas nakts

līdz otrai, mēdz izlikt arī Bauskas bataljons," iesāk leitnants

Vanags, kas visu laiku sēdējis savā galda stūrī, bāls un kluss.

„Viņi to sākuši darīt jau Ķekavas frontē, kur tiem gandrīz ra-

dusies izdevība tikt klātu vācu grāvim un šautenēm ātrāk par

pašiem vāciešiem."

„Nesaprotu," saka pulkvedis, un arī citi virsnieki sāk ska-

tīties taujājošām acīm uz Vanaga pusi.

„Bauskenieku sargpostenim vajadzējis gulēt visu dienu

purvā, turpat netālu no vācu aizžogojumiem. Dienas laikā

viņš nedrīkstējis iet atpakaļ, — vāci to nokniebtu uz vietas,

un tikai nākamajā naktī varējis ziņot savējiem, kas dienā no-

vērots.

Tas bijis pirmajās Lieldienās. Strēlnieki, sēdēdami savos

grāvjos, dzird kaut kur patālu aiz vācu ierakumiem baznīcē-

nu dziedāšanu. Klausījušies, klausījušies, tad atmetuši ar ro-

ku: lai dzied, ja vēlas, nav jau žēl.

Vakarā nāk atpakaļ purvā liktais sargkareivis, viss nosa-

lis un izmircis, un gandrīz vai raud: vāci aizgājuši uz savu

frontes baznīcu, kas celta kādu kilometru no pirmās līnijas,

atstājuši ambrāzurās savas šautenes, un grāvis palicis pavisam
tukšs no ļaudīm, — to varējis ieņemt viens pats vads, un pa-

ņemt visus vācu ložmetējus."
„Vai nu tas strēlnieks nebij mūlāps," rūc Rātfelders: „bū-

tu pa fiksam devis citiem ziņu, lai drāž purvam pāri."

„Būtu lieliska skriešanās sacīkste," Zandbergs nosaka —

„friči no savas baznīcas, Bauskas strēlnieki no sava meža

puses."
„Strēlnieki tiktu vāciem priekšā, jo viņiem bijis mazāk ko

skriet," Vanags paskaidro, auksts un mierīgs, un ap muti, ku-
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ras virslūpu sedz mazas tumšas ūsas, neredz ne mazāko vīps-
nojuma pēdu, kaut gan citi virsnieki smejas, un arī pulkveža
grumbainajā sejā atplaucis viegls smaids.

„Sapūdēt tādu lempi zem šautenes," Mūrnieks sirdās.

„Kāpēc tad šis nedevis savējiem ziņu?"
«Nedrīkstējis iet dienas laikā atpakaļ pār klaju purvu,

jo gluži nevarējis galvot, vai vāci tiešām atstājuši savu pirmo
līniju pavisam bez apsardzības. Tik nolaidīgi jau viņi ne-

mēdz būt," Vanags nobeidz, aizsmēķēdams papirosu.
Auksts un mierīgs, nesdams sevī smagu drūmumu, kas

liek Vanaga klātbūtnē apklust jautrām valodām, viņš piece-
ļas no galda un mēmi sveicinājis, aiziet uz poziciju pusi, un

Skurbe līdzcietīgi noskatās viņam pakal.

„Žēl puikas," viņš saka, ~nevar vairs ne pazīt. Bet lepns
un spītīgs pats, un nemaz nevēlas manīt, ka citi viņam jūt
līdz."

„Kas tad šim vainas?" Vecpuišu nelaime gadījusies, vai?"

Plensners prasa, bet parasti jautrajā Skurbes sejā šoreiz ne-

pavīd atbildes smaids.

„Vāci Nāves salā nošāvuši viņa tēvu," drūmi nosaka vid-

dzemnieku pirmās rotas komandieris.

Nopietnas kļūst smīnošās Zandberga acis, un Mūrnieks,
atcerēdamies Jelgavā palikušos vecākus, pieceļas no galda un

aiziet, saducis un kluss. *

Lietus padebeši beidz klīņāt, noguldamies aiz mežu ga-

liem; gaiši deg virs galvas svelmainā pusdienas saule, un vi-

ņas stari aizspiežas līdz lietus paltīm un dūkstīm, no kurām

sāk celties iezilganas dūmakas.

Mežs kļuvis pilns sutīga siltuma, asi smaršo sveķu lā-

ses, slinki slīdēdamas lejup gar zvīņainajiem egļu augumiemr

un vairs neliekas vēsi pat smirdošie dūņu dubli, kas līp ap

strēlnieku zābakiem, lūko smulēt ceļu galus, kareivjiem loko-

ties ap mežā celtiem zemes vaļņiem, un rokām atbalstoties,

vienā mirklī padara netīrus dilbus un elkoņus.
Šos dubļus te mana visur, — uz strēlnieku zābakiem, drē-

bēm un rokām, un daudziem piesūkušās pelēkmelniem zemes

netīrumiem arī sejas grumbas un poras, un šos netīrumus pat

nemēģina vairs nomazgāt, jo pāris stundās tie sarodas no

jauna.
Vidzemnieku fronte vienā viņas galā aizsniedz Smārdes

meža malu, kur aug kuplas egles un zaraini bērzi, noslēpda-
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mi no vācu kājnieku acīm kokos sakāpušo strēlnieku augu-

mus. Lai varētu saredzēt, ko dara ienaidnieks, un lūkot

ieskatīties viņa grāvjos, šai purvainajā meža malā ierīkotas

dažas luktas, uz kurām pietiek vietas diviem trijiem kareiv-

jiem, kas uzmanīgi vēro caur koku zaru atstarpām saskatā-

mos vācu grāvjus, un dažreiz rodas vieta arī patšautenei, ja

pēkšņi gadās vajadzība viņu augšā vilkt.

Saule jau sākusi slīdēt uz vakarpusi, un no mežmalas

kokiem aizstiepjas garas ēnas, bet leitnants Edgars Vanags
vēl arvienu sēd kuplā eglē, kas viņa vada valnim iepretim,
un abi strēlnieki, kas pa sveķaino slieteni uzkāpuši savam

virsniekam līdz, ir tikpat klusi, kā viņu komandieris.

Turpat pie meža malas koku saknēm sākas puķaina pļa-

va, un dažus simts solus aiz tās redzama dzeloņdrāšu žogiem

segta ierakumu svītra. Vakarvēsma viegli līgo zāļu stiebrus,

dreb rožainās ziepeņu galviņas, trīc zeltainie vanagzirņi un

šūpojas baltās spilvu pūkas, un ar zāli jau apaugušā tranše-

jas valnītī kā čurkstu ligzdas melno ambrazūru caurumi. Vi-

ņi glūn, — šķiet ļaunas nekustīgas acis nepiekusdamas vēro

zaudēto mežu un meža malu, kurā slēpušies, nenolaiž no pļa-
vas zaļuma un vācu grāvjiem skatus strēlnieku sargposteņi.

Skatoties no pļavas puses,
mežmala liekas izmirusi. Dzī-

vības nemana arī vācu rakumos, un mežā, kas aizstiepjas pa

labi līdz pašai jūrai, beigusi zvanīt lietus putna balss. Tikai

augstu, augstu gaisā peld vanags, nekustinādams izplestos

spārnus un asām plēsoņa acīm vērodams pļavu, un augšup
skatoties liekas, ka debesu velves vidū piestiprināts cilvēku

acīm tikko saredzams melns krusts, kam lēni aizpeld garām
padebešu pulki.

Gurdāk sākušas skanēt zālē neredzamo sienāžu baLis:

taureņi slinkāk dejo pa pļavu, laisdamies no vienas ziedgal-

viņas pie otras, zilzalgani zibeņodami šaudās spāri, un nikni

dūc melnbrūnās zemes bites. Un zāļu aromas, sveķu un pli-

ķu smaršas, un sienāžu cirpstēšanas pilns ir vasaras vakara

gaiss purva meža malā, no kuras modri raugās sargposteņi,

vērodami, ko dara un ko taisās darīt ienaidnieks.

Leitnants Vanags atsēdies uz laktas malas, kājas pārkār-
dams tai pāri, un vēl arvien skata vācu ierakumus, aiz ku-

riem ceļas gaisā nokvēpuši ēku mūri. Smaržīgās egļu skujās
slēpušies viņa pleci, turpat pie auss šūpojas sveķaina eiekur-

vārpa. Vienmulīgi sīc odi, lūkodami tikt klātu luktā sakā-
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pušo rokām un kājām, un vienmulīgi dvašo aiz leitnanta mu-

guras notupušies strēlnieki, turēdami rokās šautenes.

Vanags gausi cel galvu, drūmām acīm vērodams debesu

velves vidū apstājušos vanagu, un skatiem sākot klīst līdzi

padebešu bariem, kas lēni peld zilajā debesu mirdzumā, vi-

ņa atcerē sāk ataust nesen redzētie kurzemnieku bataljona
brāļu kapi pie Nāves salas, kuros tagad atrodas viņa tēva

kaps.
— Arī viņdien, kad Edgars, saņēmis brāļa laistu ziņu,

bija aizbraucis uz Ikšķili, bija tikpat gaiša saule, rāms un

skaidrs laiks, un tāpat peldēja mākoņu bari, iedami bez stā-

jas, kaut acīm gandrīz nemanot, un pazusdami tālajā debesu

zilumā.

Rāma un saulaina bija tā diena, un žilbinoši balti likās

bērza krusti Kurzemes bataljona kapos, bet baltāks par vi-

siem citiem tas krusts, uz kura kāda rakstīt atradinājusies
roka bija uzvilkusi ar ķīmisko zīmuli:

Virsseržants Jānis Vanags, 23. jūlijā 1916. gadā kritis

par dzimteni.—

Balti aizpeld padebešu pulki, izgaisdami bez miņas, bal-

ta pirms nāves bijusi jau palikusi arī tēva galva, kuras aso

vanagsejas profīlu tā dēli mācēja pazīt melnākajā nakts

melnumā.

Pēdējo reizi tiekoties, — tas bija pērnruden, Mīlgrāvja
kazarmās, — tēvam vēl bija tumši mati, un garās ūsas tikko

sākušas sirmot. Kara tērpā tas izskatījās pat mazliet jau-
nāks, vingrāks un lunkanāks, kaut gan pierē bija iegulušās

jaunas grumbas, un vaigi izvagoti vēl dziļākām un bargākām
rievām. Tikai acis bija gurdenas, zem kuplajām uzacīm gu-

lēja smagas bēdas un gailēja asinsnaida
guns.

Skatiem glāstot dēla - virsnieka augumu, šī naida uguns

likās dziestam, dodama vietu tēva lepnumam, bet acīm uz

mirkli aizmaldoties sānis, uzliesmoja atkal, iedegdamās no

jauna un ar vēl baisīgāku mirdzumu. —

Naida uguns bija sadedzinājusi pelnos tēva dvēseli, —

atriebjot māti un cīnoties par ceļu, kas ved atpakaļ uz mā-

jām, viņa dvēseli bija sagrābusi nāves alka, un tagad zem

kapa smiltīm dus vecs kareivis ar lodes cauršautu sirdi, savā

nāves stundā atkal tapis par vecu saimnieku, kam viņa rotas

strēlnieki bija devuši kapā līdz nevien šauteni, bet arī rudzu

vārpu sauju, kā dzimtenes lauku piemiņu. —
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Sakodis zobus, Edgars nopurina galvu, atraudams acu

skatus no balto pedebešu gājuma. Un tanī pašā acumirklī

pie auss tam iečukstas satraukta strēlnieka balss:

«Leitnanta kungs, skatāties pa kreisi: tur kāds staigā pa

grāvi, un otrs, tāds balts un savāds, iet viņam līdz."

Leitnants noliecas uz priekšu, rokām šķirdams smaršīgos

egles zarus, kuru skujas tiecas kutināt viņam vaigus, un acīm

ieurbjas vācu ierakumos, kas stiepjas pļavas otrā malā, un

tagad visai grūti vērojami: tieši acīs patlaban līst vakar-

saules zeltaini sārtais atmirdzums.

~Kur tad?! Es nekā neredzu," leitnants piesmacis sa-

ka, un strēlnieks saliecies tam čukst pie auss, izstiepis roku

pāri virsnieka plecam.
„Tur, no tā līkā bērza divus pirkstus pa kreisi, — nē,

nava vairs, — re, re, nupat redz atkal! Nudie, laikam virs-

nieks: ceļā gadījies fricis stiepjas taisns!"

Sakodis zobus, ar plaukstu vairīdams no acīm uzbāzīgo

vakarsaules spožumu, leitnants seko strēlnieka pirkstam, un

tad viņam kreisā sažņaudzas dūrē, bet labā mēchaniski slīd

gar jostu, apstādamās pie revolvera maksts.

Tad viņa atlaižas vaļā, un kareivim, kas skatījies pār

virsnieka plecu, iesitas sejā nikns šņācošs čuksts:

„Pie velna! Kas tad tas baltais?!"

Tagad lūko skatīties arī otrais kareivis, kas nesteigda-
mies pārbaudījis paša šauteni. Viņš liek virs acīm netīro, dū-

ņām un sveķiem noķepējušo plaukstu, un bakurētainajā sejā
tam pavīd tīksmīgs smīns.

„Tā tak freilene, un vēl ar saules sargu! Friču priekš-
nieks būs sev atvedis no Tukuma launagu," viņš saka, un

valodā tam mana mīksti dziedošo sēļu akcentu.

Leitnantam uz mirkli ieplešas acis, tad atkal top skau«

dras un asas, slēpdamās aiz nikni pusmiegtiem plakstiņiem.

„Kurs virsū, ko tur gudrot," slinki ieminas bakurētainaia

strēlnieks ar sēļu akcentu, un otrs vilcinādamies atsaucas:

„Ej nu zini, kas tā tāda: mūsējā, vai viņu sugas. Šau-

jot friču leitenantu, vēl nošausim pašu zemes skuķi."
~Lai ar būtu pašu zemes skuķis," rūc sēlis, jau celdams

pie vaiga vinčestru: „ja iet ar fričiem, — man viss viens."

„Patšauteni šurp!" iešņācās Vanags, un bakurētainais

nolicis šauteni uz luktas malas, steidz piebīdīt leitnantam

klāt viņa prasīto ieroci, bet otrs ar roku atvelk mazliet sānis
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kuplu egles zaru, aiz kura zaļgano asumu vainas var tēmē-

jot kļūdīties acs.

Lēni staigā druknā ieroča stobrs, tad apstājas, un Vana-

gam jau taisoties laist vaļā patšautenes ugunsšalti, zem lak-

tas piepeši nobrīkš sakaltis zars, dzird smagus solus un fleg-

mātiski ierunājas zema balss:

„Nu, Edgar, kāp zemē, iesim pie Mātera trumpas kauli

Vai tad tev tiešām vēl nav apnicis te tupēt kā medņu gailim
riesta laikā?"

„Kāp augšā, bet klusu, vai vācies prom," īgnā pusbalsī

no augšas atsaucas Vanags, atlaizdams roku vaļā no ieroča

un mādams bakurētainajam, lai tas pietur slieteņa galu un

palīdz runātājam augšā tikt.

Slietnis smagi sakustas, nobrīkš luktas mala, kāds
pus-

dams iesāk kāpt, un tad starp skujām parādās Rātfeldera

apaļā un iesarkanā seja.

„Vai var arī ko saskatīt?" viņš aizelsies prasa, un baku-

rētainais strēlnieks, abām rokām turēdams cieti slieteņa ga-

lu, teic, ņirgdams zobus platā smaidā:

„Jūsu labdzimtība, fričiem ierakumos skuķi."

„Ej nu?!" neticīgi atsaucas Rātfelders, mudīgāk trauk-

damies augšā, un strēlniekam piepalīdzot, uzkāpj uz luktas,
viss piesarcis un aši elpodams. ~Tad jau jauki: tūliņ varēsim

apskatīt, kāda šiem īsti garša, — labi, ka paņēmu binokli

līdz."

Rātfelders nometas ceļos Vanagam aiz muguras, un

elkoņiem atbalstījies uz tā pleciem, ar skubu liek pie acīm

binokli.

„Pag, pag, — nekā nevar saredzēt, — ahā, nupat būs!"

viņš aizgūdamies saka, tad paliek kluss, skatās un skatās, un

resnājā sejā tam atplaucis smaids.

„Lūk, to es saprotu," viņš nokrekšķinās, aplaizīdams ga-

lainās lūpas, „to es saprotu! Tādu meiteni arī es labprāt
ņemtu ierakumos līdz: kas par augumu, kādas tai lūpas, —

nudien, gatavās ķiršogas, un mati — Edgar, — es tev saku,
— mati viņai kā dzeltēns zīds!"

„Nelaizies, — padod šurpu binokli." Vanags ar ātru

grābienu izrauj Rātfelderam tālskati.

~Klausies, kā nu tā var?!" tas ierūcas puspikts: „Tā tak

ir cūcība! Manis paša binoklis, un tu rauj to man ārā no

pirkstiem! Tas tak ir
"
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„Turi muti! Tavs tālskatis, mana lukta, un man jā-

redz, kas īsti no viņas ir saredzams," atteic Vanags, ar elkoni

bīdīdams nost drukno Rātfeldera ķermeni. „Tu labāk paliec
rāms, un negāzies man virsū, — drīzāk atdošu atpakaļ."

„Bet, Edgar, tā tak ir cūcība! Tik smuka meitene, un

tu —"

Vanags, atrauj no binokļa acis, atdod Rātfelderam tāl-

skati :

«Skaties, bet labi ātri: man maz vaļas, un bail, ka tas

friču leitenants nepazūd."
„Manis dēl, lai viņu tūliņ parauj visi velni, bet tas sku-

ķis, tas skuķis, — Edgar, tā ir gatavā dieviete," resnais leit-

nants atkal ir sācis jūsmot, abām rokām sagrābdams atgūto
tālskati.

«Nudien, ja viņa būtu ar mieru nākt man līdz tranše-

jās, es nežēlotu savas muižiņas pirmo hipotēku!"
«Diezin, vai tā jau nav atdota kādai citai," Vanags no-

vīpsno, un arī viņam ir palikušas mazliet līksmākas acis, at-

ceroties binoklī nupat redzēto smaidošo un sārto meitenes

seju, un viņas dzeltēno matu cirtas, kuras smejoties plīvoja
tai gar vaigiem, kā pavasara vēja šūpotas zeltainas kārklu zie-

du bārkstis.

„Skaists meitēns," viņš lēni teic, „un liekas, arī nav no

tādām," bet tad kaut kas viņam aizķeras kaklā, aizraujas
balss, elpa top atkal aša, un no jauna cieši savelkas vaigu
muskuli.

— Smejošā meitenes seja izdziest no atmiņas, un līdz ar

viņu tai blakus redzētais vācu leitnanta vaigs, — mazās iesar-

kanās ūsas, acī iespiestais monoklis. — Viss aizpeld no acu

atmiņas, un aizsegdama uz mirkli egļu zarus un vācu

ierakumus, māj leitnantam Edgaram Vanagam cita, jau
pusmūža sievietes seja, sērīga un skumju smaidu pilna.

— Balts lakatiņš tai glaužas ap vītušiem vaigiem, gar

deniņiem lien ārā no lakatiņa apakšas jau sirmot iesākušās

matu cirtas, vienkārša jaciņa sedz darbā salīkušos saimnieces

plecus, un rokas, kas izauklējušas divu dēlu augumus.
—

Asarām pārplūst mātes sērīgās acis, bāl un dziest viņas
vaigi, un viņai virs krūtīm, uz jaciņas baltuma sāk kvēlot

kaut kas tumšsarkans, — citiem nedzirdama balss iekliedzas
dēla dvēselē, un viņš ātri noliecas pār patšauteni.

—ta—ta—ta
— noklaudz druknais ierocis, nodreb
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tam blakus skuju zaļums, un šāvienu troksnis atbalsojas me-

ža novakarā, spalgs un šalcoši skals.

„Trakais, ko tu izdarīji?!" Rātfelders sagrābj Vanaga

plecu.
„Ciet klusu," Vanags dobji saka, un kaklu tam pēkšņi

aizžņaudzis grūts aizsmakums: „tur krita līdz ar to skuķi

vācu leitnants un divi viņa kareivji."

„Edgar, necilvēks," elso resnais virsnieks, vilkdams ar

plaukstu sev pār acīm, un tad novērsies sāk trīcošām rokām

meklēt mutautiņu:
„To es gan nekad nebūtu ticējis, ka tu vari šaut vir3Ū

sievietei!"

„Ciet klusu!" Vanags vēl dobjāki atkārto, noliecis galvu
uz krūtīm, un viņa šaurie pleci liecas galvai līdz, it kā tos

spiestu tiem uzgūlies neredzamas nastas svars.

„Virsnieki tā nedara," nerimstas Rātfelders, skani

šņaukdams degunu, un pāri resnajiem vaigiem tam rit lielas

asaras.

Vēl dziļāk noslīgst Vanaga tumšmatainā galva, bet tad

viņš saslienas, cel augšup seju, sviežas apkārt un dūres vīstī-

dams, kliedz draugam sejā, ārprātīga niknuma piebjušām
acīm, drebēdams no dusmām, un vaigs tam miroņbāls:

„Klusu, citādi nosviedīšu tevi lejā! Varbūt tur krita tas

pats virsnieks, kas viņā pavasarī lika nošaut manu māti! Arī

viņa bija sieviete, — pat kustonim tā nespēja darīt pāri, —

mirstot sauca mani vārdā, — es dzirdēju viņas balsi aiz pur-

viem un siliem — vēl tagad tā skan man dvēselē "

Runājot ir klusāka kļuvusi leitnanta Vanaga balss, bei-

dzot pāriedama aprautos čukstos. Tad viņa apklust pavisam,
un novērsies sānis, zēns - virsnieks asarainām acīm sāk skatī-

ties pāri tumšzaļajiem egļu galotņu asumiem uz to debesu

malu, kur aizpeld balti mākoņu pulki, pārlijuši ar vakarsau-

les asiņaino zeltu.

Viņi peld nesteigdamies, mirdzoši balti, un sarkanzel-

tains spožums tiem iet līdz uz dienvidiem.

Uz to debess malu, kas zēna - virsnieka dzimtenes mala,

un kurā palicis viņa mātes kaps.

X

Pār pielijušiem Tīrelpurva muklājiem un drēgniem, šņā-
cošiem siliem, kas pilni ūdens vēsuma un miklas trūdu sma-

kas, šalko auksts rudeņvējš, notraukdams bērziem viņu pēdē-
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jo lapu zeltu un purinādams pilošos purva priežu eekulii9.

Drēgni dvašo zeme, aukstu velgas tvaiku pilns veļu laika

gaiss, un krēslainos novakaros visās malās kūp un veļas lipī-

gi drēgni miglas kamoli. Balti un netverami, tie viļņo ap

koku stumbriem un cilvēku augumiem, piemiglo drēbes, da-

ra lipīgākus ceļu dubļus, un pelēkbalto dūmaku nemitīgā

ņirbēšana liek klusākām palikt cilvēku valodām un sirdīm,
lai toties skaļāka kļūtu vienmulīgi sērā lietus pilienu ska-

nēšana, kas tagad skan visur, bet visvairāk naktīs, kad mel-

nai tumsai nolaižoties pār zemi, apklust vēju auri, vairs nava

sadzirdama viņa raudu balss.

Ūdens lāņiem pielijuši zeme, miglotām dūmakām piesū-
cies gaiss, un drūma īgnuma un savādu, vārdos netveramu

Bēru pilnas sirdis ir strēlniekiem, ir tiem, kas viņus gaida mā-

jās, un arī tiem, kam vairs nava māju, un kuri jau ilgi gai-
da, kad reiz nāks zudušās dzimtenes brīvošanas laiks.

Sēru un klusuma pielijušas cilvēku sirdis, kad debesis sāk

Bijāt rudens lietu, koki nobirdina pēdējās lapas un pār zemi,
līdz ar trūdu dvašu un pilošiem padebešiem, ir atnācis veļu

laiks.

— Viņš nāk ar miglu, tumšām raudošām naktīm, un

miklo dūmaku pelēkumā arī dienas gaisma klust nespodri
bāla, likdama puspagaist miglā visu skatāmo lietu kontūrām;

un viņu vietā viens un otrs sāk redzēt un jaust neskatāmas

lietas, kuras saaicinājis, saukdams tās no zemapziņas dzel-

mēm, akaču dziļumiem un smilšainām kapu mutēm miglotais
zemliku laiks.

Zemliku laikā brienot pa slīkšņu purvu, var ātri aizmal-

dīties no šīs pasaules citā, jo miglas lāņi veļas pa pašu zemes

virsu, dažubrīd tik cieši aizsegdami akačus un bezdibeņu
akas, ka viņu malas nevar saskatīt pati vērīgākā acs: un dau-

dziem tās jau kļuvušas par dzīvības un nāves robežu, ja vien

viņi nav laikus nojauduši dūņu dvašu, kas ceļas līdz ar

aukstajiem miglas tvaikiem no glūnošajiem apakšzemes dzi-

ļumiem.

Viņā rudenī Tīrelpurvu bridējiem uzglūnēja nevien

smirdošās bezdibeņu mutes, un silkšņi, kas apsegušies ūdens-

paltīm, bet arī uguns nāve, vērodama miglu un viņā slēpxišos

staigātājus no šauteņu un ložmetēju mutēm, un raķetes te

sāka skriet gaisā jau ap krēslas stundu, kad Rīgas namu lo-

gos vēl tikai šur tur atmirdzēja ugunis.
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Vēl spocīgāks kļūst Tīrelpurva klājs bāldzeltēnajā ra-

ķetes uguns mirdzumā, kas nespēj visai tālu sviest savu gai-

smu, bet apstāto tikai tuvākos miglas lāņus.
Bez apstājas klīņā pa viņu iepelēki stāvi, vairīdamies

no akaeu mutēm un vācu raķešu ugunīm, kas plaukst un

turpat nozied pelēkbaltajā nakts miglā kā mirdzošas aizsau-

les puķes, žilbinādamas acis ar savu spožumu.
Miglas pelēkumā kāpjot augšup augunspuķes stiebram,

viņi plok pie vai lūko aizklupt aiz purva priedīšu pu-

duriem un gaida, līdz būs galā īsais zeltainā mirdzuma

laiks.

Tad varēs atkal zagties uz priekšu, vērot un klausīties,
vai tuvumā nedzird nošķaudāmies vācu sargkareivi, — varēs

ložņāt gar ienaidnieku celtiem drāšu žogiem, meklēt āžiem

aizsegtās ejas, pa kurām nāk dažkārt nāktīs vācu patruļas,
savukārt iedamas sirot pa purva muklājiem.

— Naktīs strēlnieku pulciņi aizlavās līdz vācu dzeloņ-
sētām, jo viņus sedz nakts melnums un bālganais miglas lā-

ņu pelēkums. Dienas stundās viņi vēro un pēta vācu tran-

šejas, sakāpuši priežu galotnēs — tā jauni lūši kāri skatās,
kur līdis rubeņbars, — vai paslēpjas starp ceriem un ciņiem
no paša rīta, kad vēl nav izgaisis ausmas paisums, un paliek
ledainā ūdenī un aukstā miglā līdz vakarstundai, nekustēda-

mies un nenovērsdami acu no dzeloņžogiem un vaļņiem, un

stingušiem, zīmuli vairs lāgā neturošiem pirkstiem lūko uz-

mest uz papīra vācu apcietinājumu kontūras.

Tikai ar tumsas iestāšanos viņi tiek atpakaļ, un tikai at-

pakaļceļā mana, cik ledaini drebuli krata miesu, un ka tos

pārņēmis nāves gurums pēc purvā un miglā sabūtās nakts.

Tikuši pie savējiem, viņi nokrīt blindažu kaktos kā no

rokas izlaists akmenis, un gul miroņu miegu līdz vēlai nakts

stundai. Tai tuvojoties, viņi nemodināti trūkstas kājās, ņem

Bavas šautenes, savas izlūku grāmatiņas un metamās granātas,

un atkal zūd miglā, izgaisdami no savējo acīm līdz jaunai
tumsai, kuru sagaida, sēdēdami purva ūdenī turpat pie vā-

cu drātīm, slēpušies starp ciņiem un priežu ceriem, izskatā

līdzīgi viņiem, un glūnēdami uz ienaidnieka ierakumu pusi,
kas labs tur saredzams.

No Smārdes muklainajiem siliem līdz Lielupes pļavām,
no Lielupes līdz Olaines purviem un pašai Daugavai, — visā

Rīgas frontē bez apstājas siro latvju izlūki, skatiem taustī-
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dami vācu žogus, tranšejas un aizsargvalņus, un vērodami,
kurās vietās tiem vislabāk var pāri tikt, un kur visdrošāk

vērsies vaļā vārti, kas vedīs viņus uz Zemgali, — uz Jelgavu

un to debessmalu, kur aizlokās Venta, tecēdama starp miglo-
tiem pakalniem.

— Tikpat nešaubīgi, kā viņu vectēvi ticējuši debesu

taisnībai, viņi tic, ka tagad vairs nav tālu lielais tēvzemes

brīvošanas laiks.

Viņi tic sev pašiem, savu jauno roku muskulspēkam, sa-

vām šautenēm un metamām granātām. Pieraduši klīņāt
nakts melnumā un miglas dienu pelēkumā ārpus savējo aiz-

sprostojumiem, mācīdamies pazīt visas purvu tekas, pa ku-

rām iespējams piekļūt vācu dzeloņdrātīm, viņi zina šajos

purvu slīkšņos visas malas, un ienaidnieks, kam paliek nepa-
manīta dēku gaitu lielā

puse, to acīs pazaudējis visu

respektu.
Pēc katra nakts gājiena, kas beidzies bez kritušiem vai

ievainotiem strēlniekpusē, aug viņu pārgalvība, lielākas top

mutes, un plēsīgi jautrs, kā jauniem lūšiem, metas viņu cī-

ņas spars.

„Vācu lāci jau sataisījušies uz ziemas gulu. Lai gul

vien, — varēsim labāk tikt klāt pie rīkles," čalo nesen fronte

ar maršrotām no Tērbatas ieradušies zēni, un gados mazliet

vecāki strēlnieki, kuri redzējuši granātu vētras trakošanu pie
Ķekavas, un cilādami jaundotās japāņu šautenes, reizē žēlo

un lād vecos vinčestrus, kas šāvuši bez vainas, bet arī maitā-

jušies bez gala, ja nācies gulēt smiltīs vai purvā karu vest.

Zvēriski jautras metās sejas, pirms iešanas nakts gaitās

apvīlējot ložu asumus.

„Kā sauc, tā atskan," saka vecākie kareivji, ar stiepul-

Šķērēm uzreiz nokniebdami patron tvertnei viņas ložu galus.
„Fričiem piegādā sprāgstlodes viņu valdība, mums tās jāražo
pašiem. Nu, tad ražo ar!"

„Visi latvju puikas tagad kopā, pašiem savi pulki, nevis

bataljoni vien, un kur jāšauj krievu lielgabaliem, to noteiks

mūsu brigādes."
„Dos vācietim reiz labi krietni pa purnu, lai lasās uz

savu zemi, diezgan ilgi mūsējā sēdējis."

„Ķeizars teicis Goldmanim, ka līdz ko friči būs izdzīti

no Kurzemes, mēs varēšot iet mājās. Sākšoties muižu dalī-

šana, katram strēlniekam došot 50 pūrvietas," runā bezzem-
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nieku dēli, kam sapni» par savu stūrīti zemes vienīgais viņu

mantojums.
„Mums, Rīgas puikām, zemes nevajā ga," ņirgājas paš-

puikas: „kas kritīs tepat, tas tepat arī dabūs zemi, un kas

nomirs mājās, pie skuķa vai pie sievas sāniem, tam ierādīs

viņa septiņas pēdas Matīsa vai Meža kapos. Bet jūs, lauki,

ja gribat dabūt zemi nevien kapa tiesai, negaidāt zemi no

ķeizara: visi ķeizari turas ar kungiem uz vienu roku. Kad

iesim mājās, ņemat līdz šautenes un rokas granātas: tad varē-

sat sacīt uradņikiem un visiem kungiem, ka viņu muižu lau-

kus tagad dalīs un ars bijušie strēlnieki."

XI

Vidzemes strēlnieku puilks novietojies netālu no Ķeka-
vas, dūkstīm un paltīm piekaisītā silā, ko paspējuši

pa pusei jau izcirst Lielgalvja strēlnieku cirvji un tagad re-

tumis kapā vācu granātas.
Parasti tās aizkauc pāri, brāsdāmās uz tuvējo mežsarg-

māju pusi, no kurām netālu stāv krievu baterijas, aizmasko-

jušās priežu ceriem un tepat mežā cirstām prāvām eglītēm.
Šad tad šo lielgabalu mutes liek atskanēt slinkam rūcienam,
bet vairāk klusē, jo patlaban nav kauju, pārplūdušie purvi
neļauj uzsākt uzbrukumu, un krievu artileristiem iznāk vēl

vairāk laika čīgāt ermoņikas, kaut utis, kārtis sist.

~Dievs sodi, tie zelli gluži par velti ēd valsts maizi," puko-

jas strēlnieki, vērodami lielgabalnieku apaļi nobarotos vai-

gus un piebriedušos bikšdibenus: „tie jau vairs nava zaldāti,

bet gatavie tītartēviņi."
Ir tiesa, artileristi, dīkā dzīvodami, paspējuši tā apaugt

taukiem, ka var gulēt i dienu, i nakti. Parasti viņi to arī

dara, bet dažreiz sev pašiem par nelaimi, jo strēlnieki, radu-

ši iet izlūkos, iet sirot pa savas nometnes kaimiņmežiem un

purviem, arī skaitīdamies armijas rezervē.

Raduši nest mājās trofejas, viņi tagad stiepj uz savu no-

metni no krievu blindažām visu, kas nav piesiets, bet visvai-

rāk poziciju krāsnis, kas silda krievu virsnieku mitekļus.

„Kas der krievam, derēs latvju puikām ar," viņi sa-

čukstas, naktī pielavījušies pie artileristu būdas un vērodami

pēc krācošām un svilpojošām skaņām, ka zemnīcas iemītnie-

ki gul lielo miegu, un nemaz nenojauž strēlnieku gājumu.
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Klusi nočīkst durvis, viens otrs gulētājs rūkdams grie-
žas uz otriem sāniem, miegā jusdams aukstu ārā gaisa dvašu,

un pēc brītiņa no baterijas virsnieku blindažas izzogas ārā

salīkuši stāvi, līdz nesdami kaut ko smagu un melnu, un ne-

dzirdami pazūd miglas nakts tumsībā.

„Ei, Sidor, čortova kukla, zatopi pečku," uz rīta pusi,
kad zemnīcā palicis pavisam vēsi, atskan nomiegojusies
priekšniecības balss.

Ziņnesis kasīdamies lēc kājās, sāk grābstīties pa tumsu,

klusi lādās, tad uzrauj sērkociņu, un mute tam ieplešas plata,
bet aizpampušās acīs iegailas māņticīgas bailes un apjucis
brīns.

„Ņetuķi, vaše blagoroģije," viņš stostīdamies saka, jau
laikus ieraudams plecos galvu, lai priekšniecības dotai pļau-
kai būtu mazāks svars.

Tagad trūkßtas augšā arī citi gulētāji, un savukārt lādas

un brīnās: kur, pie joda, palikusi rudenī un vēl purvainā me-

žā tik jaukā krāsniņa?
„Dolžno biķ, nečistij uņos," ziņnesis raudulīgi sūkstās,

glaudīdams smeldzošo vaigu: ,jich tut mnogo. Izvestno:

boloto už vsegda samoje nečistoje mesto."

„Molči, svoloč, i podavai sapogi," labdzimtība žāvoda-

mās saka, un ziņnesis sāk grābstīties zem lāvas, meklēdams

sava virsnieka zābakus.

Tad viņam sāk reizē drebēt rokas un kājas:

„Ņetuķi," Sidors šņukstēdams murmina. „Jei bogu, va-

še blagoroģije, tut nečistoje mesto."

*

„Tā, tiktāl nu mēs būtu," priecājas 8. vidzemnieku rotas

strēlnieks Eiduks, ņirgdams bakurētaino apaša seju un slau-

cīdams sviedrus no pieres, un dižkareivis Osis, kas gājis paš-

puikam - ziņnesim nakts sirojumā līdz, piemetina, atņem-
dams elpu pēc smagā stiepiena:

„Mūsu vadam tagad būs ne blindāža, bet pils: lūdz kauč

Rīgas skuķus ciemos."

..Nebūtu slikti," Eiduks atrūc, nosesdamies uz bērza

celma un sākdams vilkt nost savus noļukušos zābakus.

„Ko tu dari?" Osis brīnās.
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„Vai es vai?" jautātais flegmātiski atprasa. «Gribu ti-

kai pamēģināt, vai man būs pa kājai vanķu labdzimtības

zābaki."

Krāsniņa ir lieliska, bet viņai viena vaina: nav skurste-

ņa, kas palicis vecajā vietā, un strēlniekiem sanākot sildī-

ties un pļāpāt, bez raudāšanas birst lielas asaras.

„Būs jāpagādā skurstenis," Eiduks žāvādamies nosaka,

un izslaucījis dūmu kostās acis, skatās savos lepnajos zā-

bakos.

«Uzcirties kā štāba skrīveris," skaudīgi nošņācās cēsi-

nieks Konrāds, sīku augumu, bet pats manīgākais kauslis vi-

sā nodaļā. Viņš patlaban ņemas ar bikšu lāpīšanu, un nikns

uz Eiduku nevien tā zābaku dēl, bet arī tāpēc, ka asarojot
acīm, viņas lāga nespēj redzēt, vai pirksti pareizā vietā dzen

adatu.

„Nāc šonakt līdz," Eiduks mierīgi noteic, grābdams ar

roku sev padusē. «Varbūt, tiksi pie jaunām biksēm, — va-

rēsi vecās nelāpīt."
Dažus kilometrus tālā aizmugurē ir zembuzāru organi-

zācijas rīkota pirts, tai blakus māsu mītne, un virs mītnes

jumta lepns skārda skurstenis.

Pievakarē kāds sāk grābstīties ap mītnes durvīm, un mā-

sa, kas grib vērt viņas vaļā, lai ielaistu nezināmo ciemiņu,
nobīstas ne pa jokam, jo pa durvju šķirbu saskatāms vakar-

krēslā bakurētains un ņirdzīgs sveša kareivja vaigs.
„Čto vam nužno?" viņa strupi prasa, tomēr nespēdama

apslāpēt balss drebēšanu.

«Ņe boiķes, sestrīca," svešais kareivis saka, aizvēris cieti

durvis, un rīkodamies ap ārpuses rokturi. „Mi ņičevo, mi

tolko za truboi prišli. I čtobi bilo udobņeje ejo sņaķ, ja

zavjažu dveri."

Māsa sāk kliegt, bet kad atsteidzas pirts kalpotāji, bār-

daini zemes sargi, bakurētainais kareivis jau pazudis pur-

vainajā mežā līdz ar māsu mītnes skursteni.

*

Septītās rotas strēlnieki arī steidz celt sev zemes būdas,

jo tukumnieku uzceltās mitinās vidzemnieku veco rotu kara-

vīri, un abām jaunajām, kas tikko atmaršējušas no Torņkal-
na, pirmās pāris naktis jāguļ aukstā lietū zem klajas debess,
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ap bieži dziestošiem ugunskuriem, kas dod daudz kodīgu

dūmu, bet loti maz siltuma.

Arī viņi pa dienu cērt un rok cik jaudas, bet naktīs iet

meklēt pa kaimiņu krievu blindažām poziciju krāsnis un

skārda skursteņus. Savos sirojumos tie aizklīst vēl tālāk par

8-tās rotas strēlniekiem, līdz pašam Katlakalnam, un mazais,

labsirdīgais, reizē kautrais Berkolds, kas nakti pārgulējis iz-

lūku leitnanta Lukstiņa būdā, rīta agrumā iedams lūkot sa-

vu rotu, apstājas un brīnās, un nevar saprast, kā gan viņa
vīri paspējuši uzcelt jau tik jaukas būdas, ka tām ir nevien

virināmas baltas durvis, bet arī logi, — katrai būdai pa īstam

logam, kas laiž iekšā zemnīcā tik lielu gaismu, ka no rīta

līdz vakaram var dzīvot
pa iekšu, un bez sveces uguns vai

durvju atstāšanas vaļā spēlēt kārtis, nāvēt kukaiņus, rakstīt

vēstules, lāpīt bikses un tīrīt šautenes.

Ar vārdu sakot, darīt visu, kas nu kuram liekas steidzī-

gāki veicams darbs.

Mazais rotas komandieris brīnās, un brīnās arī pusrot-
nieks Meles, milzīgs igaunis, lāča pleciem un platu seju, ap

kuru pastāvīgi tinas pīpe9dūmu mutuli.

„Zēni nupat beidza būdas celt," lepni ziņo virsseržants.

„Kur tie špiebuks ņem tik lepns turs un loks?" prasa

Meles, ar pirkstiem sākdams bungot pa lakotajām zemnīcas

durvīm, kas paspējušas jau pievilkt arī kaimiņrotu vīru skau-

dīgos skatus ar savu mirdzošo baltumu.

„Zēni naktī atnesa," virsseržants saka, šoreiz jau vilcinā-

damies, jo lielais igaunis neprot jokus, un nevar arī vēl zināt

ko šoreiz teiks par feldfēbeļa sūtīto strēlnieku nakts dēkām

parasti laipnais rotas komandieris.

„No kurienes?" sāk jautāt arī Berkolds, un virsseržants

stomās, bet piepeši tam aiz muguras kā no zemes izaug mil-

zīgi garš strēlnieks, pašķībām blēdīgām acīm, tumšu seju un

melniem matiem, kuru cekulu atsegusi pakausī atbīdīta jē-
renīca.

„Trakot nostaigājāmies," viņš sāk stāstīt, izstiepies vēl

garāks, un par triju galvu tiesu pārsniegdams mazo rotas ko-

mandieri. „Aizkātojām gandrīz līdz pašam Šampeterim, un

tikai tad izdevās sameklēt kādu būdu, kurai vēl veseli visi

logi un durvis, bet iekšā neviena dzīvotāja. Atpakaļ ejot iz-

nāca vēl lielāks gabals, savas verstis divdesmit, jo nācās iet

ar līkumu un bez ceļa: uz ielām un krustceļiem tagad visur
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stāv kazāki, žandarmi un citi no kručoku sugas. Nobridā-

mies un nomocījāmies kā seski, nesdami tik tālu visu to pa-

darīšanu."

Rotnieks taisās rāties, bet strēlnieka seja tik blēdīgi

jautra, ka Berkolds atmet ar roku un aiziet uz štāba pusi.
Atmet visai pratināšanai ar roku arī pusrotnieks igaunis, un

pēc brītiņa jau redz viņa ziņnesi stiepjam sava leitnanta man-

tas iekšā jaunajā zemnīcā, kurai lakotas durvis, un pa glāžu

logu var redzēt, kā griežas Melca pīpei dūmu mutuli.

Rotas komandierim aizejot, virsseržants uzelpo un saka,
noskaitīdamies pakal plecīgi zemajam virsnieka augumam:

„Par daudz laba daba tam cilvēkam: kuru reizi jau tai-

sās sākt rāties, bet nekas neiznāk. Tu, Gutman," viņš bar

garo melnmataino strēlnieku, „ko tu šaujies starpā, kad es

runāju ar rotas komandieri?"

„Esmu vainīgs, feldfēbeļa kungs," atcērt Gutmanis, „bet

gribēju tikai labu: redzēju, ka jūs esat ķezā, un nācu palīgā."

„
Atradies palīgs," virsseržants nicīgi nosaka.

„Tad atļaujiet iet pie rotnieka un sacīt, ka mēs kātojām

pēc durvīm un logiem uz jūsu pavēli," Gutmanis izstiepjas

atkal, un šoreiz tik nejēdzīgi garš, ka paresnajam virsseržan-

tam nav saredzams strēlnieka sejā atvīdējušais nekaunīgais
smīns.

~Turi muti un lasies uz savu vadu," satrūcies atbrēc

virsseržants, un Gutmanis, apcirties apkārt, gorīdamies un

svilpodams aiziet starp baltajiem bērzu augumiem uz to pu-
si, kur uzcelta viņa vada būda, un viņa draugi jau sākuši rī-

koties uz rīta tējas vārīšanu, jo pavecie rezervisti, kuru gādī-
bā nodoti lielie tējas katli, ir vārdos un darbos gausi ļaudis,
un kad beidzot no viņiem var ko gaidīt, ir jau tepat
klātu pusdienas laiks.

Visās pielijušā meža malās redz kāpjam miglotā gaisā
tievas dūmu strūkliņas, kuras ložņā ap katliņiem, vārītāju

sejām un rokām, un kož strēlniekiem acīs, likdamas tiem

reizē lādēt dūmus un veco rezervistu slinkumu.

„Ir gan tiem večiem stīvi kauli," spļauj Gutmanis, no-

tupies pie uguntiņas, uz kuras pagalēm uzlikts kūp nokvēpu-
šais drauga Vadža katliņš. „Atkal jādzer dūmu tēja, no ku-

ras man uznāk vēdergraizes, un sapņos rādās visādi ķēmi.
Tādu draņķi dzerot, var iemesties aknās blaktis, vai uznākt

krītamā kaite."
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„Nav jau tik traki," Vadzis mierina, ar īkšķa muguru

izberzēdams iekaisušās acis, „bet tā dūmu smaka man arī

nepatīk."

„Aplipsim ar to kvēpu smaku," Gutmanis vēl arvien sir-

dās, «aizšļūksim uz Rīgu, un brūtes metīsies nevis ap kaklu,

bet sienā. Un kas būs vainīgs? Tie paši sasodītie tējas veči

ar viņu nolāpīto slinkumu."

~Nebūs jau tik traki," Vadzis rāmi nosaka, celdams kat-

liņu, kas sācis vārīties, nost no uguns, un Gutmanis rūk-

dams izvelk ārā no kabatas savu krūzīti, un no otras nosmu-

lētu cukurgraudiņu. —

Miglas lāņi neizklīst, bet viļņo vēl turpat virs strēlnieku

galvām, saķērušies pilošajos koku zaros, un tad sāk pilēt arī

svinpelēkie, zemu staigājošie padebeši.
Smidzina auksts novembra Lietus un vēl ledaināks liekas

palicis drēgnais gaiss. Mikls saltums stindzina rokas un sa-

slapušās kājas, lien aiz apkakles, spiežas cauri mēteļiem, un

daudziem jau piemētušās tādas iesnas, ka viņu šķaudīšanu
dzird visās meža malās, — tā atgādina patālus raķetpistolu
šāvienus.

*

Ir pienākusi Aleksandru diena, un Vidzemes pulka virs-

nieki gatavojas to aizvadīt ar godu, kāds nu viņš pozicijās

pieejams. Kluba pavāram jau no paša rīta ir svinīgs vaigs
un darba pilnas rokas: izlūku komandas strēlnieki, iedami

stirnu medībās uz sava bijušā priekšnieka un tagad pirmā

bataljona komandiera Medņa laimi, nomedījuši prāvu stirnu

buku, un tā tad par ēdamo pavārs var justies drošs, jo viņa
rīcībā nodots arī paprāvs zostēviņš, ko atsūtījusi no Mālpils

Medņa māte, atcerēdamās vecākā dēla otrā vārda dienu.

Plensners sameklējis dažas blašķes šņaba, bet trešais

Aleksandrs, jaunais pulka ārsts, kas braucis uz Tērbatu likt

valsts eksāmenus, atvedis no turienes nevien dakterdiplomu.
bet arī savas divdesmit pudeles pasalda vīna, uz kuru apalā-

jiem vēderiņiem rakstīts: nullum vinum nisi hungaricum.
Dzīrās varēs iet vaļā, jo 8-tās rotas komandieris, ko citi

saukā par Ješķu, izlielījies no paša rīta, ka šim nākot ar kā-

du kareivi alus muciņa no pašas Valmieras, un taisni šodien

būšot klāt.
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Ješka staigā ap savas rotas mītnēm, pa paradumam sa-

viebušos drūmu seju, un laiku pa
laikam iziet uz dēlu ceļa

un skatās uz Rīgas pusi, pikti ņurdēdams.

„Sazini jods, kur tas rakaris kavējas. Tā nosolījās taisni

šodien būt atpakaļ," viņš sirdās, un tad piepeši tam pieskrien
klāt kāds strēlnieks un saka, ka rotnieku aicinot pie sevis

pulka komandieris, un ka nupat esot kazāki atveduši kādu

Zasulaikā notvertu tā rotas strēlnieku, kam jau notecējis at-

vaļinājuma laiks.

~Nupat būs dumi," Ješka satrūkstas, bet tad viņam ienāk

prātā, ka pulkvedis Zeltiņš vēl nav pārradies no Rīgas mājās,
un ka pulka galvas pienākumus pilda pirmā bataljona ko-

mandieris.

„Vai zini, Jēkab, ved to zelli labi mudīgi uz rotu! Ku-

ru katru mirkli var pārrasties vecais, un tad tu būsi ķezā:

pavadrakstā, — to viņš gan neredzēs, — ir teikts, ka tam ka-

reivim pie Zasulauka noņemta alus
muca, ko viņš važonī ve-

dis sava rotas komandiera uzdevumā uz fronti, un mūsu

pulkvedim, pats zini, tādas lietas nepatīk."

„Man arī nē." Ješka nopūšas. ~Cerēju, ka šovakar va-

rēsim iebaudīt Valmieras alu, un nu nekā. Diegs gatavais,"
viņš sāk rāt mazo kareivi, kurš apjucis stāv pie durvīm un

skatās savos nolukušajos ceļgalos. „Kas tev lika līst polici-
stiem acīs ar visu alus mučeli?"

«Vainīgs jau esmu," Btrēlnieks sūkstās, „bet nudie nedo-

māju, ka izies tik dumi. Visu ceļu no Valmieras līdz pat Rī-

gai vedu to muciņu noglabātu tēva siena vezumā, — pa dzelz-

ceļu jau tādu mantu neļauj vadāt, — laimīgi tikām pāri til-

tam, un uzreiz šurpcelā tāda nelaime."

„Tādu skādi," Ješka žēlojas, un parasti īgnais vaigs tam

kļuvis vēl īdzīgāks.

„lesim," viņš strupi teic savam strēlniekam, un abi iet

uz rotas pusi, ceļā satikdami Vanagu.
«Policisti nospēruši manam zellim alus muciņu! Tādu

skādi!"

„Kaut kā iztiksim," Vanags mierina, un pacēlis galvu,
sāk vērot priežu galus, virs kuriem, miglas gaisā nesaredzams

ir sācis dūkt vācu aeroplāns. „Man pašam būs pudele kon-

jaka: brālis Rīgā nez kur sameklējis, un aizvakar atveda."

„Tavs brālis?! Pirmā dzirdēšana."
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„Viņš dien kurzemniekos." Vanags paskaidro, „un ve-

cais Kalniņš, zinādams, ka esmu vidzemnieks, atsūtījis zē-

nu savam sakarvirsniekam līdz kā raitnieku. Zēnam ir astoņ-

padsmit gadu un divi Jura krusti."

„Tad jau dūšīgs puika," Ješka nosaka. „Atved viņu šo-

vakar līdz."

„Vestu jau, bet diezin ko teiks tas garais kurzemnieku

leitnants! Zēns jutīsies viņa klātbūtnē neērti."

„Ko šis daudz var teikt?" Ješka atkal taisās skaisties:

„un ja skaitīsies, piedraudēšu atstāt bez pusdienām, — uz

reiz paliks rāms."

„Kā tā? Kas par pusdienām?"
„Redzi, mūsējie apspēlējuši to kurzemnieku pašā pirmā

vakarā, uz parāda viņam kauns mūsu klubā ēst, un es viņu
kā vecu Tērbatas paziņu ieskaitīju savā rotā uz kosti," Ješka

paskaidro.

„Kur tad šis apmeties?"
„Nu, tepat pie manis! Ir tik garš vīrs, ka guļot blinda-

žā, kājas pa durvīm lien laukā. Šonakt bij nolicies diagonā-

liski, durvis gan dabūjām aizvērt, bet atkal nelaime: kam

naktīs kāda staigāšana, tas klūp un lādas par garajām kur-

zemnieka kājām. Es ar šim šorīt saku: būtu jel augdams

apdomājis," Ješka nobeidz, aiziedams pa kreizi, un pusceļā

nosauc pār plecu:

„Katrā ziņā ņem brāli līdz!"

Vanags neatbild, atkal sākdams vērot šņācošos priežu ga-
lus, no kuriem birst lejup vēja traukta auksta rasa, un no-

kāris galvu, iet mājup, — strēlnieki iesākuši savas zemes bū-

das
par mājām saukt.

— Viņš iet, viss nogrimis bijušā atmiņās, domādams par
tēva mājām, atceras māti, un gara acīm atkal redz vietu, kur

tagad rudens lietū mirkst tēva kaps, celdams pret pelēkajām
novembra debesīm baltu krustu, un uz tā lasāms: «Virsser-

žants Jānis Vanags, kritis par dzimteni."

Vēl dziļāk uz mirkli noliecas leitnanta galva; tad viņš

mana ko pelēku, cel augšup acis un redz sev turpat priekšā

izstīdzējušu virsnieku, labsirdīgām un smaidošām, ar pensne-

ju bruņotām acīm, un mazliet salīkušiem pleciem.
„Sv—sveicināti," pretimnācējs saka, celdams roku pie

cepures, ..atļaujat iepazīties: I—leitnants Spalviņš, K—kur-

zemes strēlnieku p—pulka."
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„Priecājos, Vanags," Edgars teic, atņemdams svešā virs-

nieka sveicienu, un redzot aiz piensnejas stikliem slēpušās

labsirdīgās, mazliet piemiegtās acis, arī viņam sāk ap lūpām

plaiksnīties pieklājības smaids.

„B—biju nupat aizgājis aplūkot pirmo līniju," kurzem-

nieks stāsta, sākdams iet Vanagam blakus, „š—štrunt, kas tie

par apcietinājumiem. Mūsējie visu vasaru nostrādāja Nāves

salā, un tad arī iz—iznāca pavisam kas cits."

„Tagad jau tur sasēdušies krievi," Vanags runā, lai būtu

kas arī no viņa puses teikts.

„Jā," garais kurzemnieks naloka galvu, „bet v—vai tie

krievi būs arī kārtīgi salas sargātāji? J—jedonder šiš, —ka

tik mūsējiem nav jālobj uz Nāves salu atpakaļ! Bet tagad,
leitnanta kungs, iesim trumpas kaut. J—jūsējie aizvakar

mani apspēlēja kā lūku, bet šoreiz viņiem ies tikpat plāni kā

man."

~Labas sekmes, — es nespēlēju," Vanags atvadās no kur-

zemnieku sakarvirsnieka.

Jau vakars, palicis pavisam tumšs, un debesis aizklājuši
zemu skrejoši pelēki padebešu pulki. Viņi iet lielā steigā,
iet bez stājas, un retumis atsedzoties kādam rudenīgo debesu

logam, uz mirkli kļūst samanāms zvaigžņu atmirdzums.

Lietus padebeši iet ar vēju, kas šņākdams purina izspū-
rušās priežu galvas, un nakts jau kļuvusi tik melna, ka viņā

gandrīz pazudušas strēlnieku nometnes būdas un pusizcirstais

priežu sils.

Tikai pašā lielākajā vidzemnieku nometnes būdā, ko dē-

vē par pulka štābu un reizē arī par klubu, lodziņi deg jautri
sarkanās ugunīs, pusslēpušies zem zemes, un aiz pievērtajām
durvīm, pie kurām izbeidzas lejup ejošās kāpes, dzird ska-

las balsis, glāžu, pudeļu un šķīvju šķindoņu.
Pazemā, dēliem sistā telpa piepīpota gluži zila, un dū-

mu lāņi kļūst dažubrīd tik biezi, ka zilganiepelēkā miglā
liekas peldam iesilušas sejas, un sāk pazust dzīrotāju augumi.

Vecais pulkvedis sākumā vēl turas jaunajiem līdz, bet

viņš nav vīna draugs, un diezgan agri novēl labu nakti. Tam

ejot projām, virsnieki steidz viņu pavadīt līdz virszemei, tad

nokāpj atkal lejā, un uzreiz liekas kļuvis divreiz skaļāks dzī-

rotāju bars, vaļīgākas metās mēles, un vienam otram jau uz-

nācis dziedāšanas gars. Tas ātri pārņem citus, un Māters,

kam sārtais vaigs kļuvis no vīna un šņabj.a vēl sarkanāks, rauj
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ārā no makstīm pie sienas pakārto Plensnera zobenu, lai

sāktu diriģēt.

«Paliec rāms, izbadīsi vēl kādam acis," viņu sāk rāt ma-

zais otrā bataljona komandieris Linde, bargi skatīdamies ska-

ļajā leitnantā caur pensnejas stikliem, un blakussēdošiem

palīdzot Lindes pavēlei ar rokām, zobens atgriežas makstĪ3,

Māters paliek rāms. Un dziesmu vadību ņem klusais un

smaidošais Bokše, kas šovakar kļuvis vēl smaidīgāks.

Viņš uzsāk veco tautas dziesmu par puisīti, kas atnācis

no Vāczemes ar precēšanās vajadzību, un skaļāk par citu

līdzvilcēju balsīm skan spiedzošais jaunā izlūku komandiera

Lukstiņa tenors, jo par spīti leitnanta platajiem pleciem tam

sievišķīgi augsta balss.

„Lukstiņ, neblēj," Plensners viebdamies saka, sēdēdams

izlūku leitnantam iepretim, bet Berkolds, no dzertā vīna kļu-

vis labsirdīgāks vēl un mīlīgāks, purina apaļo galvu, un arī

viņam metās pasārts vaigu apaļums:

„Liec viņu mierā, Sandro: vai tad tas nav vienalga, kāda

nu kuram šovakar balss?"

„Būs sēngados ņēmis pie kāda āža dziedāšanas stundas,"
Plensners nosaka, celdams pie lūpām tokajieša glāzi, un pie-

peši visiem apraujas dziesma un visu acis veras uz to galda

pusi, no kuras sācis dimdēt zemais un varenais igauņa Melca

bass.

lesilušā igauņu milža platā seja kļuvusi ķieģelsarkana,
un asinīm pieplūdušas arī viņa mazās acis, pusslēpušās aiz

mongoliskajiem vaigu stūriem, gailēdamas zem izpurušajām
uzacīm. Viņš dzied savas tautas mēlē, kuru te neviens nesa-

prot, un dauza dziesmas taktī ar dūri galda stūri, — skan pu-

deles, lēkā glāzes un dreb šķīvji, un logiem un sijām liek

drebēt Melca balss.

„Mv isamaa," saka Mednim apaļais Berkolds, uztvēris

kādu igauņu dziesmas vārdu, ~viņš dzied savas tautas him-

nu, — esmu tagad to piemirsis, bet kādreiz zināju no galvas,
kad Tērbatā nācās tikties ar estiķiem."

Igaunis beidz dziedāt, un ceļas kājās, atbalstīdamies dū-

rēm uz galda un noliekdamies mazliet uz priekšu. Masīvā

galva tam iegrimusi plecos, kakla šķiet nemaz nava, un no

viņa platās sejas un pleciem dveš lāča spēks.
„Es švaki prot latvisk," viņš iesāk ar pastīvu mēli, „bet
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cer, ka mani vidzemnieku traugs sapratīs, ko grib runāt ma-

na ikaun sirds."

„Labi teikts, Mele," Berkolds iesaucas, vērodams savu

milzīgo subalternu, bet Mednis liek mazajam rotniekam ro-

ku uz pleca:
„Kuš, Paulīt, nemaisies starpā, citādi viņam vēl sajuks."

„Es ir ikaun, un man ir ikaun sirds," Meles cīnās tālāk,

vēl dziļāk ierāvis plecos savu milzīgo galvu, un izskatā kļuvis

lācim vēl līdzīgāks: „jūs, mili traugs, runā latvisk, un jums
ir latvisk sirds. Bet mums visim, ikaun un latvisk, ir tas

pats ienaidnieks, tas sakša kurrat, kas tagad iesēdies iekš jū-
su zem, un grib paņemt arī ikaun zem."

„Labi teikts, labi teikts," ātri kā ložmetējs nober ārsta

Mežciema balss, „pucē tik tālāk, — tālāk, tālāk."

„Viss Rīgas front staigā latvisk izlūks, un ziem būs pie

Rīgs liel kauj, mēs to sakša padzīs pie veli, un kad viņš būs

pakaļam un peikts, mēs turēs kopā, latvisk un ikaun, un dzīs

pie veli arī to kriev kurrat, un dzīvos bez kāds kungs, latvisk

un ikaun katrs iekš sav zem."

„Bravo, Mele, bravo—vo—", atšalc visi dzīru telpas kak-

ti, Lukstiņš pirmais metas igaunim ap kaklu, Bokše stājas
rindā aiz izlūku leitnanta muguras, un ārsts triec savu glāzi

pret igauņa pretcelto ar tādu sparu, ka galdam skanēdamas

līst pāri stikla drumslas un asins sarkanā vīna lāses.

„Lai notiek," brēc Māters, atkal grābdams pēc zobena,
un garais Krafts ar varu to atrauj no sienas un nospiež solā

atpakaļ.
„Māter, netrako," rājas viņa rotnieks Ozols, bet mūžam

flegmātiskais Zandbergs, smaidīdams ar acu plakstiņiem un

šūpodams iereibušo gaišmataino galvu, kas sveču gaismā lie-

kas linu balta, nosaka:

„Lai nu puika iztrakojas brēkdams: sen nav bijis Rīgā,
kur lai liekas viņa temperaments?"

„Un jūs, jaunais cilvēk," Lukstiņš pagriežas pa kreisi,
taisīdamies sākt āzēt jaunu bālu strēlnieku, kas sēd leitnan-

tam Vanagam blakus, savvaļnieka vītnēm ap uzpleču malām,
diviem krustiem pie krūtīm, un svešo iesilušo virsnieku vidū

kļuvis bikls un kluss: „ko jūs sakiet par to lietu?"

„Par kādu lietu, virsleitnanta kungs?" strēlnieks apju-
cis saka, mēchaniski taisīdamies celties kājās, bet Lukstiņš
uzliek tam roku uz pleca un piespiež atkal apsēsties.
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„Šoreiz varat arī necelties," viņš teic savā sievišķīgajā
balsī: „brālis jūs te ievedis kā viesi, un kā viesim jums arī

jājūtas. Gribēju tikai dzirdēt jūsu domas par to pašu tem-

perāmenta jautājumu, ko nupat uzsāka Zandbergs."
Strēlnieks Vanags apjūk vēl vairāk, brālis leitnants ko-

da lūpas un rauc pieri, nikni skatīdamies izlūkā, bet mazais

sarkanmatis Knospiņš, jautru, vasaras raibumiem nosētu seju,
steidzas palīgā:

„Lukstiņ, tu esi vīna pilns. Ej ārā pastaigāties un lūko

kaut kādi tikt no viņa vaļā, citādi tev tokajietis vēl vairāk

atmiekšķēs smadzenes un mēli. Jau tagad tu sāc runāt muļ-

ķības."

„Cits tās sarunā arī skaidrā," Lukstiņš grib atkosties, bet

mana uzgulstāmies uz pleca smagu roku, un turpat pie izlū-

ka vaiga noliecas sakarsušais garā Mātera vaigs.
~Pareizi!" viņš nosaka, vilkdams ar savu lielo plaukstu

pāri izlūku leitnanta galvvidum. ~Zelta vārdi, nudien. Ti-

cis atkal skaidrā, tu pierādīsi, ka neesi vis no kaut kādiem

un nerunāsi vairs muļķības. Vai nē?"

„Nu, protams," Lukstiņš smaida, celdams savu glāzi pre-
tim tējas krūzītei, no kuras Māters dzer vīnu, — glāzīti tas

paspējis sasist, un jaunas nav kur ņemt.

„Tad jau lieliski," Zandbergs norūc, vēl ciešāk piemieg-
dams pusaizvērtos acu plakstiņus.

Vēl zilganāki, biezāki kļuvuši dzīrtelpā tabakdūmu lā-

ņi. Pudelkaklos saspraustās sveces met vājus dzeltēnbālus

gaismas lokus, kas veidojas ap trīcošājām liesmu mēlītēm, un

dzīrotāju gars jau sasniedzis to kāpi, uz kuras atrodoties, visi

grib runāt, citos klausīties neviens.

„Viņvasar Galicijā mēs saņēmām tādā pat piķamelnā
nāktī 80 gūstekņus un 5 ložmetējus," ložmetēju priekšnieks
Raimonds jau sesto reizi iesāk savu stāstu, bet Mednis, dzie-

dādams Bokšem līdz, uz mirkli pārtrauc savu dziesmu un

purinādams galvu, iesaucas:

„Raimond, nupat vēl tu sacīji, ka gūstekņi bijuši 5, bet

ložmetēju 80. Atzīsties nu klaji, kā tur īsti bija?"
Raimonds jūtas apvainots un nicīgi saslietu galvu aiziet

uz otru telpas galu.
„Nenerro cilvēku," Berkolds rājas, bet Ješka, sēdēdams

tam iepretim, ir atkal atcerējies bojā gājušo alus mucu.

„Tādu skādi," viņš atkārto, īdzīgi skatīdamies tikko iz-
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dzertā tokajieša glāzē, „vesela mučele pagalam, un te nu

man jāsēd un jādzer citu sanesta manta. Nudien, Birds vairs

negrib pretim ņemt. Nesaprotu, kāds velns mani dzina šo-

vakar šurpu nākt? Būtu vēl mana vārda diena, bet tagad—"

„Nu jā, tagad to atcerēties jau par vēlu: vīns būs drīz

cauri," Berkolds paskaidro.
„Taisni tas man nepatīk," Ješka tiepjas: „kas man lika

dzert svešu mantu svešā vārda dienā? Rīt sāpēs galva un

nedos mieru sirdsapziņa."
„Nu, tad, Dieva vārdā," iesaucas ārsts, „dosim tam cilvē-

kam Aleksandra vārdu, lai dzer tālāk un Bēd rāms."

„Lai notiek," saka Māters, trūkdamies no sola kājās un

grābdams Ješķu ciet ap jostas vietu, „sviedīsim gaisā to jau-
no krusta bērnu."

Māters ir Btiprs un platiem pleciem, Ješka pasīks vīrs,

un viena paša roku celts, ieskrien tik strauji ar galvu grie-

stos, ka uz galda un glāzēm un šķīvjiem nobirst smiltis.

„Lācis tāds," Ješka sirdās, ar plaukstu apsegdams sasisto

pieri, ~tagad būs tāds puns, ka cepure nelīdīs galvā, Kā lai

es rītu tāds rādos rotai?"

Māters apjucis noplāta rokas.

~Nu, neskaisties," viņš stomās, „biju pavisam piemirsis,
ka te tik zemas sijas."

„Mans puns no tavas taisnošanās mazāks nepaliks,"
Ješka atcērt un Māters, klusēdams aiziet uz subalternu gala

pusi, kur cauri dūmakām dzirdama Melca dunošā balss, un

dzird blēšanai līdzīgu dziedāšanu.

Leitnants Vanags ir krietni dzēris, bet viņa drūmās acis

nepaliek no vīna gaišākas. Seja nemetas sārta, drīzāk bālā-

ka, un sākdams skatīties zemajos griestos, kuri gandrīz jau
pavisam pazuduši zilganajās dūmakās, tas aizmirst visu, kas

ap viņu, un tabakas dūmu zilganums tam pārvēršas pelēkā
rudenīgā miglā, no kuras nirst ārā salijusi kapu kopa, un

virs tās vienkāršs bērza krusts.

„Virsseržants Jānis Vanags, kritis par dzimteni," Edgars
dzird kādu balsi sakām, saraujas, un atjēdzies cel atkal pie
lūpām tokajieša glāzi, velti censdamies atsaukt noreibumu

un uz brīdi rast aizmiršanos brūngansārtajā vīna dvēselē.

Lukstiņa skubināts, arī Artūrs sācis cilāt glāzi, sākumā

vienīgi tāpēc, lai klausītu iereibušā leitnanta aicinājumam,
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bet tad viņam pāriet apjukums, sāk galva silt un vaigi, krū-

tīs metas karsti, un atkal gaiša sirds.

Gribas runāt un smaidīt, bet redzēdams drūmo brāļa

vaigu, Arturs valdās, lūko atkal noslēgties sevī, un veroties

atmiņu lokam, no atceres dziļumiem iznirst apaļa meitenes

seja, labsirdīgām acīm un sārtām, pilnīgām lūpām, kuras

smaida kā pusvēries rozes zieds, un mēmi lūdzas:

Plūc mani, plūc!
— Ak, tā jau ir Ola, labsirdīgā un runīgā Vecrīgas jumt-

istabiņas tumšmate, ar valgu un kaislīgu muti, kurai nekad

neapnīk skūpstus mīt. —

Meitene ar siltām, mīkstām rokām, kas kā saguruši spār-
ni sakļaujas ap zēna kaklu, kad tas skauj viņas augumu. —

Vēl aizvakar šis augums dusēja viņa rokās, nevarīgs,
ļimstošs un kairs. Tikai acis vairs nesmējās, kā citkārt, bet

skatījās dzelmaini tumšas, pilnas skumju žēlu, un parastā
kaisles valganuma vietā viņās mirdzēja asaras. —

~Tu mīli citu, neliedzies, es to zinu," citiem nedzirda-

mas dveš no tabakdūmu zilganuma iznirušās meitenes lūpas,

pašai sejai dziestot un izgaistot miglā, un dūmakās pazudušo
acu vietā sāk iznirt un kvēlot citas, — rādās citas meitenes

vaigs, bāls un nespēdams vairs apslēpt pāragrā vītuma pē-

das, — lepni veidotām nedabīgi sarkanām lūpām, un lielām

sērīgām acīm, ap kurām melno iezilgani loki, ko veidojis
tuāletes zīmulis.

Meitenes seja smaida, šūpodamās tabakdūmu zilgmājā,
un viņas šūpām līdzi sāk drebēt un raustīties smeldzošās sā-

pēs strēlnieka zēna sirds.

„Hē, jaunais draugs, par ko jūs īsti sapņojiet?" turpat
pie Artūra auss ieskanas noreibuši balss, mazliet piesmakuši,

spiedzoši augsta, un viņas skaņa ir kā rupjas rokas mests

akmenis, kas Batrauc rāmus ezera ūdeņus, aizšūpodams loku

viļņos krasta koku ēnas un saulaino debess mirdzumu.

Meitenes seja ar nedabīgi sarkanajām lūpām pazūd ta-

bakas dūmu miglā, — apkārt skan iesilušas balsis, jau sā-

kušas dzist sveču uguntiņas, un zemajos mītnes lodziņos
bungodamas sitas lielas lietus lāses, kuras saujām met viņās
dzestrais novembra vējš.

„lesim, Artūr," saka leitnants, pamādams ar galvu brā-

lim strēlniekam, un klusēdams ceļas kājās, iet uz durvju pu-
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ai, neatbildēdams citu dzīrotāju vaicājumiem, un strēlnieks

brālis iet viņam līdz.

Sakarsušās sejās sāk sisties lietus, — pa mītnes jumtu
čalo ūdens urdziņas. un vēss un spirdzinošs reizē liekas āra

gaiss.
„Nāc, gulēsi pie manis," Edgars saka, saņemdams jau-

nāko brāli aiz rokas; abi iegrimst sila tumsā, kas saguluši

starp koku augumiem, un augstu virs galvām, tikko samanā-

mi joņo tumšu mākoņu pulki, jo patlaban ir lietaina un

tumša rudens nakts.

Viņi iet klusēdami, uzmanīgi ceļot kājas, jo pusizcirsta-

jā silā palikuši daudzi celmi, un daudz muklāju un bedru,

kas visas pielijušas līdz malām, un pat pāri tām.

Tumsa visapkārt, vienmulīgi birst lejup aukstas lāses,

šņāc drēgnie priežu cekuli, padebešu pulki, kas virs galvas,

nav gandrīz nomanāmi vējainajā lietus naktī, un jaunajam
brālim sāk likties, ka šim lietum un nakts melnumam nekad

nebūs gala, un ka viņi palikuši divi vien pasaulē.

„Par ko tu domā, Edgar?" viņš nedroši vaicā, jusdams
sev turpat pie pleca vecākā brāļa plecu, un viņa ātro dvašoša-

nu, un tumsā atskan balss, kurā manāmas smeldzošas sāpes:

„Par mūsu mājām, mūsu dzimteni."

XII

Dienas sarāvušās tik īsas, ka saules gaisma ilgst tikai

dažas stundas, un rīta blāzmai ātri steidzas pakal saules riets,
likdams aukstākajās dienās visai rietumu malai degt sarka-

nās debesu ugunīs.
Jau sācis snigt pirmais sniegs. Mirdzošs un bezgala

balts, tas lēni krīt lejup, maigi vēsajām sniega pūkām ieķe-
roties bērzu zaros un apšu audzēs, kuras jau sen zaudējušas
savu lapu iesarkano dzeltēnumu. Ir piesnigušas arī egļu

skujas, un balti tagad izskatās vēl nesen zalgānpelēkie priežu
cekuli. Un pamazām sāk apsegties sniegu palagiem zeme,

nosnieg traversi un tranšejvalņi, un sargposteņi, tiem griežo-
ties pēc maiņas māiup, kļuvuši tik balti, ka sāk līdzināties

veciem, miltu putekļiem nobirušiem melderiem.

Zemi un kokus, sasalušus ūdeņus, — visu lēni sedz snie-

ga sega, un tikai pašu baisīgāko Tīrelpurva akaču mutes vēl

palikušas vaļā, bet arī viņu elpa vēsākās dienās pārvēršas
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par pussasalušu baltu miglu, kas gausi kūp virs bezdibeņu
atvariem. Nav sasaluši arī staignāji, kuriem tikai bargākajā
salā var spert virsū kāju, — siltajos gada laikos netiek pāri
stirnas, dažreiz iestieg lapsas, iedamas ķīvīšu medībās.

Sals sāk pieņemties, bet purvu dangas un muklāji ne-

salst un nesalst cieti, kā spītēdami strēlniekiem, kas dienām

un naktīm iet mērot un vērot slīkšņus, vai viņiem jau nav

izveidojusies sasalušas zemes garoza un kļuvusi tik cieta, ka

tai spētu iet pāri kājnieki, un ņemt līdz nevien šautenes un

metamās granātas, bet arī ložmetējus.
Šad un tad iet vērot purvu aizsalšanas gaitu arī otrās

latvju brigādes komandieris, kas izstaigājis šos muklāju kla-

jus jau vasaras svelmē. Bet purvi vēl nesalst un nesalst

cieti, kaut gan sen aizsaluši viņu ezeri, un arī Lielupes ūdeņi

gar viņu malām iesākuši pārvilkties ar ledus kārtu.

Ik dienas pieprasa ziņas par purvu stāvokli arī div-

padsmitās armijas galva, drūmais un plecīgais Radko Dmit-

rijevs, kas sanaidojies ar saviem Balkanu tautas brāļiem un

nācis ziemeļos meklēt sev jaunu dzimteni. Ik rītus viņš gai-
da, ka pienāks labas vēstis, bet ziņojums ir un paliek tas

pats:

Purvi vēl nav aizsaluši tik tālu, kā tas būtu vajadzīgs.

Armijas komandieris lasa un rauc pieri, un tagad viņam
ir katru dienu jau no paša rīta īgns prāts.

Viņš zaudē ēstgribu un miegu, nervozē un sirdās, un

sākdams nevienam neticēt, beidzot sūta uz fronti savu adju-
tantu, lai ar tā acīm pārliecinātos, cik tālu sasalis Tīrelpurvs.

Arī adjutants atved tās pašas vecās vēstis. Drūmais bul-

gārs top īgnāks vēl, un beidzot izgudro plānu, kā pašam pār-
liecināties par purvu stāvokli, pie tam nemaz neizbraucot no

Rīgas, neatstājot mājas pagalmu.
Ģenerālis liek ziņnesim iznest pagalma vidū ūdens

spaini, izliet to zemē, un adjutants pēc pāris stundām iet

pārliecināties un kļūst atkal mundrs un žirgts, jo ūdens palts
ir sasalusi ledū, — skanīgā caurspīdīgā ledū, — sasalusi līdz

pašiem bruģa akmeņiem.
~Nu vot, možno načinaķ. Ato oņi vsjo vremja moročat

mņe golovu. Požalui, žģesņije ņemci govorjat pravdu, čto

latiši kovarnij narod."

Ģenerālis ir priecīgs, reizē īgns par savu atklājumu, bet
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drošības dēl trenc uz fronti jaunu uzticības vīru, kam atgrie-

žoties tā pati vēsts:

Purvi vēl nav aizsaluši, lielgabali un municijas rati ne-

var braukt viņiem pāri, un iestigs arī kājnieku kolonnas.

Armijas komandieris atkal taisās skaisties un saka, ta-

gad pienākuši tādi laiki, ka nevienam vairs nevarot ticēt:

vēl vakar viņš pārliecinājies, cik ātri sasalst pagalmā izlieta

ūdens palts. Un kas tad galu galā esot Tīrelpurvs? Lielas

un dziļas zemzemes ūdens paltis, pilnas dūņām, un piedevām

jau apaugušas ar zāli, un tā tad, jau labi sen pa šo purvu

virsu var staigāt un braukt tikpat droši, kā pa kuru katru

Rīgas laukumu.

Uzticības vīrs stomās, neuzdrošinādamies aizrādīt, ka

šejienes purvi pavisam citādākas dabas, nekā tie staignāji,
kurus kādreiz redzējis Balkānu kalnu zemē dzimušais div-

padsmitās armijas komandieris.

Ģenerālis redz apakšnieka uztraukumu, skatās un ska-

tās, kodīdams iesirmo kuplo ūsu galus, un tad nosaka:

„Nu'ladno. Podožģom ješčo ņemnoško, no potom —

naeinaķ vo čto bi to ņi stalo. Nu, jich k Iješemu, — eķi bolota

nadojeli oņe mņe sovsem. Da i tak takoje ģelo opasno

otkladivaķ — špionov v Rige ķma."

Ģenerālis neizkrata līdz galam savas sirds īgnumu, un

ka viņš mana spiegu tīklus savā paša štābā. Kā citādi vāci

zinātu labu laiciņu jau iepriekš, ko domā darīt divpadsmitās

armijas komandieris?

Aizdomas tam rodas pret vienu un pret otru štāba dar-

binieku, bet pierādījumu nava, — spiega vārds nevienam

nav uz pieres uzrakstīts.

Viņš galu galā ir gatavs neticēt nevienam no štāba ļau-

dīm, un jūtas viņu vidū viens.

Marta kaujām nebij panākumu, jūlija operācijām tāpat.
No Tukuma šturmēšanas un desanta celšanas Rīgas jūrmalā
arī nekas neiznāca, un viss ieguvums pusotra gada laikā ir

daži kvadrātkilometri purvaina meža, Ķemeriem rietumos.

Kam uzticēties? Krieviem? Ak, tie slinki un gļēvi,
dzērumā palaiž mutes. Un ja arī nedzer, tad no viņiem var

visu ātri izzināt veiklas un skaistas sievietes, kādu Rīgā nav

mazums, un starp kurām daudzas vācu aģentes.
Nodevība vai gļēvums visur.
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Korpusu komandieri, — par tiem labāk nerunāt. Viņi

jau paspējuši aizmirst nevien akadēmijā mācītās gudrības,
bet diezin vai vairs atceras pat kara skolas kursu. Diviziju

priekšnieki — apmēram tas pats: katram sava vaina, un

Rīgā nav neviena, kam varētu droši uzticēt savus svarīgākos

plānus divpadsmitās armijas komandieris. —

Nav tam arī draugu krievu ģenerālu saimē: viņš jūtas
svešs ienācējs un viens otrs tā patreizējs apakšnieks, kam se-

nas dižciltības grāmata, vai labi sakari ar galmu, nīst Bulgā-

rijas trimdinieku un lūko mezglot aiz tā muguras savus intri-

gu tīklus.

Radko Dmitrijevs sāk meklēt to frontē, ko Rīgas un

korpusa štābos viņam neatrast. Vispirms pie sibiriešiem, kas

kara sākumā guvuši varoņu slavu, un bezgala lepni uz to.

Vecais lepnums viņos vēl dzīvo, bet agrākā spara vietā iesak-

ņojusies apātija, seno mežonīgo drosmi nomākusi nevarība,
un respekts, ko vāci iedvesuši sibiriešiem 1915. g. kaujās, ir

arī pēc tam audzis, beidzot kļūdams tik liels, ka no viņiem
daudz vairs neatšķiras pārējie krievu korpusi.

Bulgāru ģenerālis sāk mest acis uz latvju bataljoniem,
un jūtas viņiem mazliet rada jau tāpēc, ka viņu ar tiem vie-

no tas pats vācu naids.

Šo tautu Radko Dmitrijevs ir sācis ienīst jau kopš tā

laika, kad Sofijā lūkoja nostiprināties par caru Batenberga»

princis Aleksandrs. Un vecais kareivis vēl tagad, pārcilā-
dams jaunības dienu atmiņas, ar klusu vīpsnojumu mēdz at-

cerēties viņus tālos laikus, kad pulciņš jaunu virsnieku ap-

cietināja vācu princi, aizveda līdz Rumānijas tiesai un pa-

laida brīvā, lai ceļo uz tēvzemi atpakaļ, jo vācu prinčiem nav

ko meklēt slavu zemē.

Viens no šiem Batenberga gāzējiem bija arī leitnants

Radko Dmitrijevs.
Padzītā vietā nācās meklēt jaunu valdnieku, un šoreiz

par tādu izkūņojās līkdeguņainais Koburgas Ferdinands, kas

dievojās, piesaukdams visus svētos, ka viņam esot franču asi-

nis, kaut arī austriešu virsnieka dienestgaitas papīri.
Batenberga gāzējiem viņš gan nepatika, bet nācās pie-

kāpties. Koburgas lapsa gan centās izlikties par
slavu drau-

gu, vārdos lādēja un nīda vācus, bet sākoties pasaules karam,
kļuva par viņu sabiedroto. Un Radko Dmitrijevs, kas jau
bija no jauna leitnanta kļuvis par iesirmu ģenerāli, un Tra-
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kijas atbrīvošanas karā aizvedis bulgāru kara pulkus līdz

Konstantinopoles vārtiem, — nosvieda koburģietim pie kā-

jām savu zobenu.

„Šis nav ne ķēniņu, ne arī valdību, bet tautu karš," viņš

bija teicis, atvadīdamies no dzimtenes, „un slavu tautām ta-

gad jāturas kopā, ja viņas reiz grib no svešu jūga vaļā tikt.

Ar Berlīnes un Vīnes draugiem man nav pa ceļam!"

Vācu naids, nemanot pašam bargajam ģenerālim, viņu
tuvina latvju strēlniekiem, un sekodams viņu panākumiem
izlūku gājienos un marta un jūlija kaujās, Radko Dmitrijevs
sāk arvien biežāk tos apciemot, neapnicis seko viņu gaitām,
vēro, sver un aprēķina, un veselām naktīm sēdēdams pie kar-

tēm un schēmām nokrauta galda, ir sācis risināt nākdamas

kaujas pavedienu.

Viņš nevar nolaist aois no sava plasdarma kartes, un

pēta un meklē Tīrelpurvu slīkšņos vietu, kur negaidīti va-

rētu tikt klātu naidniekam.

Armijas komandieris ar tādu dedzību iegrimis savās

kartēs un nākamo kauju plānos, ka pat sapņos redz purvus,
mežus un vasarā neizbrienamos muklājus, kas, saguluši starp

Jelgavu un Rīgu, šķir vācus no krieviem, un sargā krievus no

vāciešiem.

Purvi un slīkšņi, dangas un akači, kuriem vasarā pat za-

ķis pāri nepārskries.
Bet ziemā?

Ziemeļu ziemā, kad pašu Daugavu sakal pēdu bieza le-

<luß kārta?

Atkal noliecas pār karti ģenerāla iesirmā galva, bet asās

bargās acis, pusslēpdamās aiz smagajiem piepampušiem
plakstiem, sāk gailēt un liesmot, smadzenēm vērpjot tālāk

lielas kaujas plāna pavedienu.
Tad viņš uzsit dūri uz galda, virsū tai vietai, kur plešas

Mazais Tīrelpurvs, un tam garām aizvijas Kalnciema un Klī-

vesmuižas celi, un atgāžas krēslā atpakaļ.
Citādi neies, — viņš domā, kodīdams pasirmo ūsu galus,

— artilērija mums vāja, ar kājniekiem vien nesaraut vācu

drāšu un tranšeju rindas, un krieviem nav pa omai poziciju
karš.

Ja nu tas izdodas plašā mērogā, ko vairākas reizes pa-
veicis šis Brede ar saviem latvju strēlniekiem? Bez artilēri-

jas uguns, kas nesaārda vācu pozicijās, bet tikai rāda vācu



75

štābam krievu trieciena vietu, un dod iespēju jau laikus pie-
vest rezerves! Ar nejaušu, nakts laikā sāktu lēcienu tikt pā-
ri vācu frontei, pārsteigt ienaidnieku, satriekt šo kaujas ma-

šīnu, ko vada vecais bavariešu princis, un ir bīstama nevis ar

savu spēku, bet ar viņas dalu lielo disciplīnu, ciešo saskanī-

bu, un galvenais, — pats galvenais, — ar savām fortifikācijas

mākslām, kurās krievi, kā arī tie cenšas, nespēj vāciem ne

tuvu, ne līdzi tikt.

Bet ja nu izdodas, ar vācu negaidītu uzbrukumu, tos iz-

sviest ārā no viņu ložmetēju ligzdām, pret kurām velti noasi-

ņojuši veseli bataljoni, no viņu grāvjiem, redutiem un lauku

fortiem, un drāšu aizžogojumiem, kas samezgloti un izstai-

pīti kā gudra zvejnieka izlikti tīkli, lai viņos kā zivs apmal-
dītos un ieskrietu nāves postā katrs uzbrucējs?

Tad, — ģenerālis bargi savelk kuplos uzačus, — tad vāci

atradīsies uz klaja lauka, sasalušie purvi un lauki neļaus

tiem ierakties un izveidot jaunas ložmetējligzdas, jaunus re-

dutus, un krievu pārspēkam, kas tepat trīskārtīgs, vajaga tri-

umfēt pār vācu mašīnu! Jo vairāk tāpēc, ka gūstot atkal

sekmes pēc vesela neveiksmju un veltas asiņošanas gada, un

redzot ka vāci nav neuzvarāmi, arī krievu pulkiem, varbūt,
radīsies atkal drosme, atgriezīsies kaujas spars.

Ģenerālis gatavs tam ticēt, jo nākamām lietām, kas vē-

lamas un pa daļai arī iespējamas, tak nevar neticēt. —

— Ja tikai izdotos trijās četrās vietās tiktāl iedragāt vā-

cu fronti, ka uzbrucēji jau sāk aizsniegt poziciju baterijas,—
uzvara būs gūta, liela uzvara, un ienaidnieks plūdīs atpakaļ!

— Vajaga tikai iztriekt vācus ārā no viņu pirmajām lī-

nijām, — tāpat kā mednieki izbada lāci ārā no ziemas mi-

gas, — un uz klaja lauka, kur sniegā grūti pārgrupēties, un

grūti braukt lielgabaliem, un vāciem nelīdzēs viņu kara māk-

sla, — prasme ierakties zemē, ātri uzcelt dzelzsbetona mīt-

nes, un pa viņu šaujamām lūkām metodiski un aukstasinīgi
sašaut uzbrucējus līķu kaudzēs ar labi tēmētu uguni.

Ziemas kaujās uz klaja lauka, ejot sienai pret sienu,
veiks fiziskais pārspēks, brutālā masa, un paldies Dievam,
krieviem fiziskā pārspēka ir gana, un ja arī kādreiz pie-
trūktu, krītot veseliem pulkiem un frontei uz lauka stiepjo-
ties garumā, — rezerves dos Pliskavas štābs, neliegs vecais,

slimīgais Ruzskis, kurš vienmēr sūdzas
par

kaulu sāpēm un
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Bāpēm pakrūtē, un cerams, neliegs arī faktiskais visu armiju

virspavēlnieks Aleksejevs, kam sirma seržanta seja, labi

strādā galva un krietna zaldāta sirds.

Ja jātnieku ģenerālis Brusilovs varēja gūt vasarā tik lie-

lus panākumus, ka krievi atkal aizgāja līdz Karpatiem, tad

ziemeļrietumu frontē šos panākumus var gūt arī ziemā, un

pirmais uzbrukuma sācējs būs Radko Dmitrijevs, kaujās rū-

dītais bulgāru kājnieku ģenerālis, un viņa vārdu minēs visa

sabiedroto Eiropa.

Vajaga tikai riskēt, tikai drosmi, — bez riska nav sa-

sniedzams it nekas, — un vajaga pielietot jaunas metodes,

kuras vāci no krieviem nesagaida, domādami, ka tie jau no-

likušies ziemas guļā un paliks rāmi līdz vēlam pavasarim,
kad beidzot sāksies sen gaidītais saskaņotais visu antantes ar-

miju uzbrukums!

Varbūt, sāksies, varbūt, arī ne: Kaut kur kaut kas no-

sebosies, atkal sāks sūkstīties, ka par maz sagatavots munici-

jas, vēl nav pievestas rezerves, un diezin kad šim nolādētam

poziciju karam pienāks gals. —

Tā nu nav, ka Radko Dmitrijevs nīstu karu, bet viņam,

tāpat kā krieviem, apriebies garlaicīgais poziciju karš. Krie-

viem apriebies tik tālu, ka pelēkās zaldātu masas vairs domā

tikai par mieru un mājām, kaut arī pagaidām vēl cieš klusu.

Bulgāru ģenerālim arī gribas tikt atpakaļ dzimtenē.

— Ar ātru asu lēcienu tikt pāri vācu līnijām, dzīt, dra-

gāt un šķaidīt bez stājas, un sakustēsies, dzirdot par lielo uz-

varu šeit ziemeļos, visa krievu-vācu fronte, no Rīgas līdz Ru-

mānijai, sakustēsies arī sabiedrotie, vācu pretestībai reiz pie-
nāks gals, un visu mutē būs šī gala ievadītāja Radko Dmitri-

jeva vārds.

Drosmi, tikai drosmi, jaunas metodes un labas trieciena

grupas, un plānam, ko jau kopš vasaras ir sācis veidot div-

padsmitās armijas komandieris, vajaga izdoties!

Jaunas metodes jau ir gūtas, to lietderību pierāda
Bredes sekmīgie iebrukumi vācu tranšējās, ar vienu rotu sa-

kaujot bataljonu. Tā gan bija latvju rota, bet ja vienai vā-

cu rotai negaidot gāžas virsū krievu bataljons, tad rezultā-

tam vajaga būt apmēram tādam pašam.
Vajadzētu būt; vai tad tiešām slavu brāli jau kļuvuši

tik gļēvi, ka nevar vairs saņemties vienam vienīgam belzie-
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nam, ar kuru tie ievadīs kara nobeigumu, nosviedīs vācus

ceļos un paši varēs drīzāk mājup tikt?

Nē, plānam vajag izdoties! Tikai Rīgas štābs par to

nedrīkst zināt ne pusvārda līdz pašam uzbrukuma iesāku-

mam. Un korpusu un diviziju štābi arī nē: ja arī nebūtu tī-

šu nodevēju, kāds dzērumā palaidīs muti, izlielīsies meitām,

noslēpums ies tālāk, un vāci paspēs sagatavoties, kā paspē-
juši ik reizes, kad Rīgas frontē sācies nopietni domāts krievu

uzbrukums.

Pagaidām lai zina tikai vecais Ruzskis, un mazais latvju

pulkvedis, kas vada otro brigādi un labi pazīst šejienes pur-

vu, bet vairāk it neviens.

Un tagad pie darba: lai divpadsmitā armija laikus iemā-

cās bez artilērijas palīdzības tikt pāri dzeloņdrātīm.

Sen nava bijusi latvju pulkos tāda rosme, un jaunās me-

todes sajūsmina vecos rezervistus, šos skeptiķus, kas līdz šim

ticējuši tikai durkļu triecienam.

„Jā gan,
4 ' viņi saka: „tas numurs nav slikts, un šitā mēs

tiešām tiksim vācietim visātrāk pie apkakles!"
„Atradīsim vēl gulošus," smējās jaunie, „kas turēsies,

paliks turpat uz vietas, kas bēgs, — vienās apakšbiksēs tālu

neaizbēgs."
„Nu jau mēs balti kā iesvētāmās meitenes," triec atkal

citi, pielaikodami baltos sniega mēteļus: „šitādi mēs varam

rāpot līdz pašiem friču rakumiem, — neviens vācu velns ne-

uzminēs, ka nupat nāve nāk!"

Skan drāšu griešamās šķēres, strēlniekiem vingrinoties
un taisot ejas speciāli celtos apmācības žogos. Šinī mākslā

tie iemanās visai ātri, un daudzi jau pirmā mācības stundā

pārliecinās, ka griešana vislabāk tad sokas, ja griezējs nogū-
lies uz muguras.

„Ir jau labi," kurn vecie kareivji, „bet griezt vēderu uz

augšu, tā sievu darīšana, vīrietim nepieklājas, un karavīram

ne tik nē. Ja dabū lodi, tad labāk to dabūt mugurā, plecos
vai gurnos, kaut vai galvā, tikai ne vēderā."

~Tad še jums otra metode, lielie vēderu glabātāji," sme-

jas instruktori un leitnanti, un dod večiem tīteņos tītus klū-

dziņpinumus, kas mesti virsū drāšu žogiem no augšas, paši
atrisinās vaļā, veidodami klūgu tiltu, — tas panes cilvēka au-
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gurnuun padodamies tā smagumam, spiež dzeloņstiepules līdz

pašai zemei, ja gadījies prāvs mietu atstatums.

„Redz nu," priecājas rezervisti, „tā pavisam cita lieta:

ej pāri bez vainas, ķer savu klūgu tiltu līdz un meties nāko-

šajam drāšu žogam mugurā. Šito mantu mēs esam gatavi

ņemt līdz kaut līdz pašai Prūsijai. Tā ir ko vērts!"

„Piroksilina lādiņu kārts arī nav slikta padarīšana," prā-
to atkal citi, „celš uzreiz vaļā, un rībiens arī tāds, kā no

6-collīgās granātas."
„Kas jums no tā rībiena?" citi nicīgi pagroza galvas,

..tikai sacels vācus kājās vēl bez laika. Ar šķērēm un klū-

dziņu tiltiem pavisam cita, daudz feināka padarīšana."

„Ek, ko tur strīdēties, visas Jietas ir labas, kas palīdz
tikt vāciem klātu bez lielas piņķēšanās. Ar visām šīm man-

tiņām mēs to izdarīsim gluži pa godam, nemaz nelūgdamies
krievu baterijas."

„Vai tad no šām jebkad bijusi kāda jēga? Zina tikai

plaucēt pa zilu gaisu, šauj kā bez acīm, un gāž pa neutrālo

joslu arī vēl tad, kad mēs jau esam pusceļā uz friču iera-

kumiem."

Šķind drāšu šķēres, ritinās cieti un vaļā klūdziņu tilti

un dobji dunēdamas sprāgst lielā Novicka granātas, rauda-

mas ap sevi drātis krietnas istabiņas apjomā.
«Smuks numurs, ja šitādu krācēju laiž friču zemnīcā."

„Izbirs visi logi un durvis, būs ārā kā likts."

„Rauj kociņš viņu durvis, bet iekšā sēdētājiem būs

rumpji vienā, galvas otrā un kājas trešā kaktā, — goda
vārds!"

„Nu, vai tad citādi? Tā jau tāda lieta, par ko nav

vērts pat runāt."

„Ja labi saņemamies, un sākam pirms rīta ausmas, tad

pievakarē varam būt jau Jelgavā."

„Nu, kā to ņem. Vēl jau neviens nezina, kurā īsti vietā

iesim mēs, un kurā krieviņi."

„Mēs iesim tai vietā, kas tuvāk Jelgavai," citi tiepjas,
„citādi nemaz nevar būt: tā mūsu, ne jau vaņķu pilsēta."

„Ja kritīs Jelgava, tad friči muks atpakaļ līdz Leišiem,"

gudro pārējie.
„Tālāk gan," saka kaprāli un seržanti, kas prot lasīt kar-

tes: „Ja vāci atkāpsies no Lielupes līnijas, tad viņi var sākt



79

ķepuroties pa krietnam mums pretī tikai pie Dubisas vai

Ventas, un ja tur vēl neapstāsies, tad pie Nemanas."

„Tad jau karam gals! Aiz Nemanas jau prūšu zeme."

„Kā tad, kā tad. Ķeizars teicis Goldmanim, lai mēs sa-

ņemoties tikai vēl šo vienu reizi, un izdzenot fričus no Kur-

zemes, tad varēšot kaut vai tūliņ mieru slēgt."
~Vai nu ķeizars runāja ar tavu Goldmani vai nerunāja,""

rūc citi, ~bet mieru varēs slēgt tikai pēc tam, kad Kurzemē

vairs nebūs neviena vācieša."

«Ķeizariene esot vācu sugas, turoties ar fričiem uz vienu

roku. Viņai esot pār ķeizaru liela vara. Ka tikai nenoslēdz

mieru uz mūsu rēķina."
„Lai pamēģina! Tad mēs iesim pret Pēterpili."
~Kuš, tā nerunā, ka kāds nesadzird, var iziet slikti."

„Lai dzird, man nav bail, puikas puiku neizdos. Lai

dsird un sargās! Ja nodos Kurzemi, apgāzīsim troni kā su-

ņu būdu! Ja Latvijai jāput, lai put arī krievu zeme ar visu

viņu ķeizaru! Un bez Kurzemes mums jāizput."

«Neārdies un nebrēc, gan jau būs labi. Šitā būs karsta

kauja, bet Dievs dos — pēdējā."

„Tad turēsimies arī, kā latvju puikām jāturas. Es pir-
mais palaidīšu rokas granātu tam smurgulim zem kājām,
kas mīņāsies uz vietas, vai gribēs mukt atpakaļ."

„Jā gan, lai neviens neskatās atpakaļ, visi tikai uz priek-
šu! Tad pašā pirmā dienā varēsim ēst Jelgavā kurzemnieku

desas. Laba manta, nudien: vēl tagad tās atceroties tek sie-

kalas."

„Jā, glīta pilsēta, neko teikt, tikai tās vār « šlakas drusku

par daudz."

~Kas būs brāļojies ar prūšiem, tam logā rokas granātu!"
„Jā gan, arī tām jelgavietēm, kas būs gājušas ar vācie-

šiem."

„Iztīrīt reiz zemi tā pa krietnam, lai nākot citam ka-

ram, nav vāciem priekšā ne spiegu, ne ceļvežu, kā viņvasar!"

„Jums visiem tagad lielas mutes! Redzēs kā ies kau-

tiņā."
„les labi, puikas! Tikai turēties kopā!"
„Visiem latvju pulkiem jāturas kā brāļiem kopā, un kad

viens iekļuvis brennē, lai citi viņu nepamet nelaimē."

«Nepametīs jau! Visi astoņi pulki šoreiz kopā; ieņem-
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sim Jelgavu, padzīsim vācus no mūsu zemes un iesim mā-

jās dziedādami."

„Tikai turēties kopā un kauties tā, lai meži un gaisi
krāc!"

«Kausimies ar! Parādīsim vāciešiem un krieviem, ko

spēj latvju puikas!"

Strēlnieki griež drātis, vingrinās granātu mešanā, skrien

pa klūgu tiltiņiem pāri Btiepulu žogiem un visiem ir lielas

mutes.

Tikai pievakarē, pārnākot zemnīcās, viņi ir klusāki kā

parasti, nopietnākas paliek jaunekļu spītīgās sejas, bet gados
vecākie un rezervisti domā smagas domas, atcerēdamies lin-

baltās galviņas, kas gaida, kad tētis reiz no kara mājās nāks.

— Gaida jau trešo gadu, diezin vai sagaidīs. — Roka ne-

viļus lien mantu maisā, meklē rokā papīru un ķīmisko zīmu-

li, un vienā otrā kaktā dzird lādamies, ka dieninieks neuzma-

nījis krāsni, un tagad dūmi ēdot acis. —

Dūmu nav vairāk kā citos vakaros, bet pēc lādēšanās var

izslaucīt acis, ja tanīs pašam rakstītājam nemanot, saradies

mazs miklums, atceroties pēc kārtas visus, kas lasīs no kara

lauka rakstīto vēstuli. —

Nevar jau visu rakstīt, kas ir uz sirds. Par to, kas sa-

gaidāms, nedrīkst ieminēties ne vārda, bet piederīgie prot
lasīt starp rindām, un nakts, kas nāks pēc vēstules saņem-

šanas, būs sievām, mātēm, līgavām un māsām grūta nakts. —

„Jancītis citu gadu jau jālaiž skolā. Zetei neļauj iet pa
ballēm kopā ar lielajām meitām, citādi tas meitēns var pa-
laisties. Tagad jau tādi laiki. Un ja ar mani kas gadās,
valdi pati māju, kamēr puika nāk pie prāta un spēka."

«Patlaban sēžam purvos, kur drīz būsim
— nezinām, un

ja es nepārnāku, mīļie vecāki, nebēdājat par mani, — jums
jau aug vēl otrs dēls."

„Māsiņ, ja saņem par mani sliktas ziņas, saki viņsētas

Anniņai, ka es mīlēju viņu ar visu sirdi, tikai nebija dūšas

to pašam pasacīt."

Strēlnieki raksta, cits nolicis papīra lapu uz ceļgala, un

citam noder par galdu lāpsta, vai nesen cirsta koka celms.

„Tā, tas nu būtu padarīts. Redzes, kas kuram būs

lemts. Cits izstaigā karu karus, citu ķer aizmugurē iemaldī-

jusies lode, un cits aiziet viņā saulē, pie sievaß gulēdams."
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~Kas kuram lemts, tas notiks. Tikai kaujā turēties vi-

siem kopā."
„Kā tad! Citādi vienam otram būs kauns viņā saulē ar

biedriem satikties."

«Debesīs vai ellē, — kaut kur jau tiksimies."

„Tad zilināsim katram muguru, kas būs vairījies no

kaujas!"
„Debesīs jau tev neļaus kauties, nav nekāds Grīziņ-

kalns."

„Vai tad tur arī policija?"
„A ko tu domā? Kārtībai jābūt visur. Kā tad bez po-

licijas? Pats dzirdēji vasarā, pozicijās teātrī, ka viens spēlē-

tājs ar tādu plānu degunu teica: Pāvul, mīļo pušelniek, vai

tu domā tāpat noturēties elles stenderēs, kā te cietuma sten-

derēs? Velniem tādi nagi, ka ar vienu grābienu ņem jau-
nam kažokam cauri."

„Va velns, kas par nagiem! Kaut tādos tiktu visi vā-

cieši!

«Debesīs vai ellē, bet kā es tikšos ar kādu vācieti, tā

tūliņ viņam krūtīs! Man tā suga līdz nāvei nepatīk."

«Kritīsim ar visu dūšu tiem krūtīs tepat Tīrelpurvā!
Tad vairs neiznāks ar fričlem sastapšanās. Kas no tiem pa-

liks dzīvs, tas kātos prom; citus ietrieksim ellē, bet paši tik-

sim debessmājās, vai tēva mājās atpakaļ."
„Jā gan! Kas mirst par tēvu zemi, svēti mirst. Tā man

teica vectēvs, karā vadīdams." —

*

Jau sākuši aurot decembra puteņi, gaudodami pāri pur-
vu klajiem, un ap ciņiem un krūmiem Bagriezdami kupenas.

Slīkšņi sāk aizsalt, staignājiem jau daudzās vietās var iet

pāri, bet citas vēl nepanes oilvēksmagumu, un izlūki,

viņās nokļūstot, sirdās un lādas, ka kļuvuši slapji līdz pat
padusēm.

«Velns būtu rāvis tādu draņķa ziemu! Sniegs līdz pus-

lieliem, bet sasalusi tikai plāna garoža, apakšā šķidra dūņu

putra."
Citā purva vietā nestieg strēlnieku kājas, bet braucot

pāri grimst virtuvju riteņi, un tā tad, nevar braukt arī liel-

gabalu rati, paši lielgabali arī ne. Tie kustas pa vecajiem,
vasarā taisītiem gulkoku ceļiem, bet riteņi spiež kokus iekšā
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pussalušās dūņās, un municijas un maizes automobili nespēj

slīkšņu vietām cauri tikt.

„
Velns lai parauj tādu ziemu," lādas latvju izlūki, un

lādas arī krievu Vecumnieki, artileristi un šoferi, kuru sma-

gās mašīnas iegrimst sniega un dūņu putrā, un motoriem vel-

ti dūcot, cīnās stundām ilgi uz vietas, līdz tiek uz cietāka ce-

ļa, un atkal sāk griezties ar sniegu un melniem dubļiem apli-

pušās riteņriepas.

„Kažinnij raz, kak latiši soberutsja vmesķe, značit ģelo
serjoznoje, i gotovsja k boju," kurn lielgabalnieki, sākot no

kareivja līdz ģenerālim, nevarēdami saprast, kāda velna dēl

baterijām un municijas kolonnām pašā ziemas vidū jālien
iekšā purvos, kur kaujas brīdī var gadīties, ka netiksi uz

priekšu, nedz atpakaļ.

Kurn arī ģenerālis Matusevičs, otrai latvju brigādei pa-

kļautās artilērijas priekšnieks, kurn nevien tāpēc, ka bateri-

jām jālasās kopā pašā ugunslīnijas tuvumā, bet arī jusda-
mies aizvainots, ka viņam, ģenerālim, jāklausa otrās brigā-
des priekšniekam, kas tikai pulkvedis.

To, pret kuru vēršas Matuseviča īgnums, tas neuzdroši-

nās vārdā saukt, bet toties lād no rīta līdz vakaram un no va-

kara līdz rītam armijas štābu un armijas komandieri, veco

drūmo bulgāru, kurš pēc Matuseviča domām, palicis jau bēr-

na prātā, likdams sadzīt tik daudz bateriju vāciem turpat

degungalā.
Pašu kājniekiem nepalaimējoties, viņas var ātri nokļūt

vācu rokās.

Brigādes priekšnieks, negribēdams lauzt klusēšanas so-

lījumu, ķeras pie viltības, un stāsta uzpūtīgajam polim, ka

armijas štābs saņēmis trauksmīgas vēstis: tieši šai rajonā, kas

Babītes ezeram dienvidos, vāci nodomājuši uzsākt visdrīzākā

laikā uzbrukumu, un tāpēc būs labi, ja viņus varēs godam
sagaidīt. —

Matusevičs nicīgi rausta seju, bet paliek kluss. Toties

viņa artileristi nebeidz lādēties par priekšniecību, kas tos

uzcēlusi augšā no ziemas guļas. Un lādas arī strēlnieku pa-
vāri un vezumnieki, kuriem liedz brīvi braukāt artilērijas
kolonnas.

„Kaut velns parautu tos vaņkas," viņi sirdās, „tagad mai-

sās pa kājām, bet kad vajadzēs sākt šaut, pūcēs vaļā pa
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neutrālo joslu, kaut arī tanī jau būtu sablīvējušās abas mūsu

brigādes. Mēs tos krievu brāļus pazīstam! Sabojās tikai

gaisu, un vairāk nekā."

Jau pieci strēlnieku pulki sanākuši trieciena vietai ie-

pretim, un tagad, brisdams pa dzilo un sauso, vēl nesagulu-
šo sniegu, nāk Daugavgrīvas pulks uz to pusi, kur Auzāna

strēlnieki gaida kauju, un nostājušies vecā Kalniņa strēl-

nieki.

Daugavgrīvieši šņākdami brien pa dzilo sniegu no Ku-

kulmuižnieku puses uz Cenas muižu, un iet kaujās tiem pa-

rasta lieta, bet viena bēda daudziem nomāc sirdis:

Šoreiz tos neved kaujā viņu vecais komandieris.

«Velna būšana," kurn daugavgrīiešu veterāni, — krūtis

tiem rotā krusti, bet sejās rētas, kuras iemantotas šturmējot
vācu ierakumus, vai gūtas Rīgā izcīnītos nažu kautiņos: «Sa-

ka gan, ka augstākai priekšniecībai esot gudras galvas, bet

laikam arī gudrajiem reiz uznāk apstulbums. Kas ar ka-

reivjiem vienmēr bijis kopā, tas grib iet viņiem līdz arī gal-

venajā kautiņā. Lai tup kur tupējuši aizmugures vīri, kas

nēsā garas bikses, tāpat kā mūsu jaunais brigadnieks."

«Gan būs labi," saka citi ar piedurknēm rausdami svied-

rus no pierēm, jo ceļš ir aizputināts, un smagi dvašo krūtis,

daugavgrīviešiem brienot pa sniegu, kas ir sauss kā smil-

tis, un neļauj droši atßperties kareivju zābakiem. «Briedis
ies līdz, vecie virsnieki arī, kaunā mūsu pulks tak nepaliks."

„Kaunā jau nepaliksim, bet kas zina, kā viss vēl beig-
sies! Būtu tomēr labāk, ja vecais komandieris arī šoreiz ietu

mums līdz."

„Redzēs, kāds būs tas jaunais brigādes priekšnieks kau-

jā. Apmācībās par daudz brēc, un tā nav laba pazīme. Ar

kliegšanu vien karš nav izkarojams."
Būs labi, puikas. Kas neveicās martā un jūlijā, tas zie-

mā jāpaveic."

„Daugavgrīvieši vienmēr bijuši pirmie," teic pašpui-
kas, «i pie meitām, i ņemot fričiem aiz apkakles. Kā pirma-
jiem mums jātiek arī Jelgavā."

Rīdzinieki un vidzemnieki ir mitinājušies Torņkalnā, un

paspējuši nodancot vienu otru ballīti. Daudzi apgādājušies
brūtēm, citi sākuši lielajos tējkatlos darīt alu, un daži runā,

ka laikam tepat Rīgā būšot jādedzina ziemassvētku eglīte.
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20. decembra vakarā vidzemniekiem norunāta jauna

balle, bet viņa vēl nav lāga paspējusi sākties, kad nāk pa-

vēle gatavoties gājienam.

„Puikas, — liek dancošanai mieru, laiž skuķus mājās,

ņem viņu vietā atkal šautenes," saka instruktori, un dau-

dzām palicējām gurst sirdis un bāl sejas, noskatoties pakal
strēlnieku rindām, kuras pazūd nakts melnumā.

Rīgu atstājis arī viņa strēlniekpulks, aiziedams turpu,
kur lasās kopā viss latvju tautas spēks.

Lasās kopā, lai Kurzeme kļūtu no iebrucējiem brīva, un

Zemgale varētu savus svešumā gājušos bērnus atkal mājās
saukt.

Pilsētas ielās vairs neatšalc jautru dziesmu skaņas, ar kā-

dām strēlnieki mēdz nākt un iet.

Arī bez šīm skaņām, no bruģa dimdēšanas vien, iemanī-

jusies rīdzinieka auss varēja iztālim jau manīt, vai maršē pašu
zēni, vai kāds krievu pulks.

Tautas dziesmu pēdējā salka izskanējusi gaisā, pazusda-
ma auksti rēnās decembra nakts klusumā, līdz ar aizejošo
strēlnieku pēdējām rindām.

Aizgājuši jaunekli, kas jau pirms gada iesākuši sargāt

Rīgu un Tīrelpurvu, — pazuduši sniegos un tumsā pusaudži,
kam kaujas šautenes vēl smagi spiež šauros zēna plecus. —■
Nava vairs ne ziņas no vīriem-rezervistiem, kas jau pirms at-

nākšanas latvju pulkos apraduši ar nāvi un ar šrapnelšmīk-
stiem, un pieredzējuši granātu puteņus.

— Aizgājuši" un pazuduši ziemas naktī, kas auksta,
balti mirdzoša un reizē zilganmelna, jo gandrīz tumšs šķiet

zvaigznēm nokaisītais debesu jumts.
Tikai pavadītājiem vēl šalc ausīs un viļņo dvēselēs strēl-

nieku dziedātās dziesmas vārdi:

Asiņainais rīts jau ausa, brāli, esat varoņi!
Tukšas ir palikušas strēlniekmītnes, vēl nesen pilnas jau-

tri skalu valodu, bet vēl tukšākas līgavām un mātēm sir-

dis, jo zemapziņa mana tuvojamies lielu notikumu dienu, un

miegs, kas vēlā stundā beidzot aizslēdz cieti sagurušos plak-
stiņus, ir pilns nelabu sapņu, no kuriem uztrūkstoties, sa-

traukti strauji sitas asinsķēdes, deniņos zvana, bet asarainās

acis stīvi veras nakts tumsā, kā tiekdamās saskatīt, ko nesīs

rīts un parīts, un kāds būs tautas karaspēka liktenis.
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Pār sniegainajiem Tīrelpurvu klajiem nolaidusies rēna

ziemas nakts. Balta ir zeme, balti piesniguši kārklu ceri un

priežu puduri, un bērzu zaros sabirušā sniega baltums sacen-

šas ar stumbru tāšu baltumu. Gaiša baltuma pilns ir Tīrel-

purvs, — priežu augumi un bērzu birzes met garas ēnas, un

zvaigžņains zvīļo melnzilais debesjumts.
Jau visi astoņi latvju pulki kopā, jau nosacīts, kam iet

pirmajam cīniņā, un kam būt rezervē un gaidīt savu kārtu,

un strēlnieku sirdis uzvargaidās kļuvušas tikpat gaišas, kā Tī-

relpurva sniegu zaigs. —

Pulki savilkti divās dūrēs, — divas latvju karaspēka dū-

res dragās vācu tranšejsienu pa labi un pa kreisi Mangaliem,
— vārti uz Jelgavu atskries vaļā, un pulki, kas pilni cīņas
gaidu, no jauna trauks ar entuziasmu un brāzmīgumu kaujā.

les kaujā, ies no jauna asiņot par savu dzimteni.

Otrā brigāde gāzīsies uz Kalnciema pusi, kur stiepjas vā-

cu celtais Lielupes tilts, un lūkos tikt kreisajā krastā, aiz kura

purviem šalko Līvbērzes meži, bet četri pirmie pulki ies uz

Skangaliem, uz Klīves muižu, un tad gar Lielupi uz Jelgavu,
— dzīs vācus ārā no viņas un ātrāk neaprims, pirms nebūs

sniegta latvju zemes mala!

Tik tālu vajag šoreiz sniegties latvju pulku brāzienam. —

Tam tic virsnieki, seržanti un rezervisti, kas pieredzējuši
daudzas kaujas, tic zēni strēlnieki, kas gatavi iet vecajiem pa

priekšu, cer kaujas dienas novakarā jau ārā būt no purvaina-
jiem mežiem, pussalušiem slīkšņiem, un naktsmājas gūt Jel-

gavā.

„Hei, puikas, tagad fričiem beigas, karam gals! Ko ne-

nogāzīs lode, to iemācīs dancot rokas granātas! Ar durkli

katram krūtīs, kas lūkos ķepuroties pretī, mēģinās mums ceļā

stāt!"

„Tikai uz priekšu, bez apstājas, bez skatīšanās pa labi,

pa kreisi! Šaut, kaut un durt visus, kas turas kājās, — nežē-

lot neviena, vai tas lūdzas, vai ievainots! Latvju zemē vietas

gana, — dosim pa sešas pēdas katram viņas tīkotājam, kas

pagadīsies stobra galā, vai durklim pa vēzienam!"

„Hei, puikas, — sitat, durat, šķaidāt rokas granātām it

visus, kas mums ceļā stāj! levainotiem neiet garām, nepuņ-

ķoties ar tiem un nežēlot neviena, — citādi tie šaus mums no

muguras!"
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„Ellē vietas gana visiem vāciešiem!"

„Tikai uz priekšu, kad izlūki būs izgriezuši friču drātis

ejas, un gaisā uzlidos sarkanas raķetes! Virzienu uz kabatas

laternu uguntiņām, kuras drāšu griezēji atstās mirdzam snie-

gā, iepretim eju caurumiem!"

„Vienā stiepienā cauri drātīm, fričiem pie rīkles, un ne-

taupīt metamās granātas!"
~Žigli apkārt viņu blokhaužiem, durkļus pie durvīm, durt

pa vairākiem reizē un sviest pār plecu visus, kas skrien ārā, —

vienalga, vai taisās krist ceļos, vai grib cīnīties."

„Tikai šoreiz vēl saņematies, latvju puikas, tikai šoreiz,

un Kurzeme būs brīva, karam gals!"

«Netaupāt neviena, — kaujat visus, dzīvus vai pusdzī-

vus, viss vienalga, — ellē gana vietas visiem vāciešiem!"

Pāri Tīrelpurvu klajumiem un priežu siliem atkal sācis

griezties decembrputenis, aizvilkdams cieti ratu sliedes un te-

kas, kuras ieminuši agrāk atnākušie strēlnieki. Gluži balti

top nevien purvu lauki, bet arī kareivjaugumi, kas salīkuši cī-

nās tikt uz priekšu, caur vēja brāzieniem un dedzinoši sal-

tām sniega saujām, kuras stindzina vaigus un liek acīm asa-

rot, saldēdamas ciet viņu plakstiņus.
Uzacīs un ūsās, un no jērenīcu apakšām līdušos matu

cekulos sabirušās sniega smiltis kūst no dvašas un sviedru sil-

tuma, tad sasalst ledus pilēs, — stīvas kā ragi kļuvušas mēteļu

apkakles. Un daudzi nikni lādās, iegrimdami sniegā pāri ce-

ļiem un pat līdz josmenim, jo bieži nākas griezt pretbraucē-

jiem cehi, kaut jau par vienu pašu soli nogriežoties sānis, kā-

jas sāk slīdēt, zaudē pamatu.

Gaisā virpuļo sniega šaltis, ledaini auksts decembrvējs, un

gausa, par spīti visiem virsnieku, instruktoru mudinājumiem,
ir kolongaita, ko kavē putenis un irdenais, vēl kāju nesamī-

tais sniegs.
Aizniedzot pulku sapulcēšanās rajonu, vienādi piekusu-

šas jaunekļu un vīru kājas, smagi elš krūtis, sagurušās rindas

laižas sniegā, līdz ko beiguši virzīties uz priekšu ceļveži.

«Gatavais suņa laiks," dzird piktu ņurdēšanu, bet citur

jau redz kūpam piedurknēs paslēptu papirosu dūmus, un vie-

nā otrā bērzu birzes malā, kurā tagad drūzmējas daudzi simti

karotāju, sāk klaudzēt cirvji, kaut gan ienaidnieks tik tuvu,

ka aizliegts sakurt ugunis.
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„Zēni, iztiekat bez ugunskuriem," dzird rājamies tos ba-

taljonus, kuru kareivji te ieradušies agrāk un mitinās pārpil-
dītās zemnīcās: „Ja friči manīs uguns blāzmu, dos savām ba-

terijām ziņu, un tad mēs dabūsim i šrapneluguni, ir ar sma-

gajām granātām."
„Jums labi runāt," sirdās vēlie atnācēji, kas gājienā no-

svīduši un dreb no aukstuma. „Jūs aizņēmuši visas mītnes,

bet mums jātup sniegā un bez guns. Neesam jau laukirbes,
— hei, puikas, stiepjat malku šurp!"

Virs birzes sāk sārtot liesmu atspīdums. Tak sniega blā-

ķi, jukdami pa gaisu, sedz mākoņus un zemi, un strēlnieki var

netraucēti sildīties, līdz beidzot viens otrs sāk kūkot, snaust.

Visiem birzē nepietiek vietas, — vairumam jāpaliek uz

klaja lauka, kur joprojām vēl virpuļo putenis, sijādams sausu

sniegu, un labi ir tam bataljonam, kam pagadījies kārklu

krūmiem, priežu ceriem audzis brikšņu lauks.

„Kaut drīzāk ietu vaļā," dzird īgnas balsis, un glābdamies
no aukstuma, kas lien zem mēteļiem un lavās pie stilbiem,

roku dilbiem, kareivji pūš nosalušās plaukstās, un viens otrs

sāk dejot vecveco sala deju, sisdams kopā ar sniegu aplipu-
šos zābakpapēžus.

«Paciešaties, drīz jau būs karsti," citi mierina, un kārklu

ceros, slīkšņu klajumos atkal viss paliek klusu.

Vējš mitējies aurot, klusums top skanīgs un liels bez ga-

la, un pie debesīm, kuras sāk atsegt mākoņblāķi, iemirdzas

viena otra zvaigznīte.
Tās margo un met lejup drebošu mirdzumu, un vēl bal-

tāks šķiet palicis visu zemi apklājušais sniegs, kura zaigs met

atpakaļ un augšup reto zvaigžņu gaismas atspīdumu.

Laiks metās rāmāks, lidot beidz sniega saujas, padebe-
šu logi veras arvien platāki, un rāms un varens caur tiem veras

lejup zilganmelnaiB debesu jumts.
Nedzird nevienas skaņas, retumis kaut kur patālu nošalc

paslinks sarga šāviens, uz labu laimi šauts, lai rādītu šāvēja
modrību, un tad atkal viss paliek klusu, un mīksts jau metas

nesen vēl sausais, dedzinoši saltais sniegs.

Kareivju ķēdes sagulušas sniegā un gaida kauju, pilnas
tā paša debesu un zemes klusuma. Retumis mana kādu ie-

klepojamies, vienā otrā vietā dzird čukstus, bet tie ir tik klu-

si, ka čukstētāja balss jau ir izdzisusi desmit solu tālumā.
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«Savāda nakts," klusi salka jauns daugavgrīviešu strēl-

nieks, gulēdams aiz šķidra kārklu krūma un nenolaisdams

acu no tās debesmalas, kur sniega baltumā tikko nojaužams
bālo vācu celtais poziciju valnis, un celdamās aiz tā, melno

patāla meža svītras.

„Jā," gausi atčukst otra balss, „un gaišāka arī metas ar-

vien. Ka tikai friči nepamanītu mūsējo izlūkus."

„Kā nu šos manīs? Paši balti no acīm līdz binzolēm,

un citi pat šautenes apvilkuši ar baltu drēbi. Gatavie nāves

eņģeli.
„Jā gan, — ja gulsies sniegā, viņus nesaredzēs paša vē-

rīgākā sargkareivja acs."

Runātāji apklust, plok pie zemes, jo patlaban no vācu

aizsprostojumu puses skrien gaisā raķete, mesdama tālu pāri

snieglaukam savu trīcošo atspīdumu. Gaismas loks ātri ple-
šas platāks, tad sāk bālēt, tumsas lāņi dzen viņu atpakaļ, sa-

slēgdamies no jauna kopā, un beidzot vairs tikai pie pašām
drātīm, kur raķete nokritusi, uz sniega vēl kvēl dažus mirkļus

kaut kas ugunssarkans, kā neredzama smēķētāja nomests mil-

zu papiross.
Dzieztot raķetes gaismas lokam, atskan aiz dzeloņžoga

pāris šāvienblīkšķi, bet citi viņiem neseko, un atkal klusums

nolaižas visapkārt, tumša ceļas aiz vācu vaļņiem mežu svītra,

un asarains, trīcošs un reizē salts ir zvaigžņu zaigs.
„Negul' vis," sačukstas strēlnieki, atkal celdami augšup

galvas, „bet nemana arī nekā: citādi jau strādātu viņu lož-

metējs."

„Ko šie tādā sniegu naktī var manīt?" atrūc piesmakuši
un zema balss. „Manīs tikai tad, kad mēs grābsim aiz ap-
kakles."

„Ja labi veiksies, būsim pie viņu ložmetējiem ātrāk par
pašiem vāciešiem," ieminas drukns kareivis, vērodams zvaigž-

ņu zaigu un pirkstiem bungodams Bavu šauteni: ~Kaut jel
drīzāk ietu vaļā," viņš žāvādamies nosaka, „sāk nākt miegs,
un nagi arī salst."

„Vēl jau nav pusnakts," pagriežas uz sāniem viņa ķēdes
biedrs un, censdamies šņaukt pēc iespējas klusi, sāk pirk-
stiem rīkoties ap degunu. „Līdz pulksten pieciem, kad Brie-

dis šaus gaisā signālraķeti, vēl pulka laika, un mēs, te gulē-
dami, atsaldēsim vēderus."
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„Nevis vienu raķeti, bet divas," ierunājas cita, jau ska-

ļāka balss, „un tu, bračiņ, nepūt tik dikti savā šņaucamā rīkā:

izdzirdēs friču posteņi un nelaikā sacels trauksmi, domādami,

ka te kāds krievu radzinieks pūš savā ragā atakas signālu."

Kaut kur iedrebas apspiesti smiekli, kāds nošķaudās, un

tad pa labi saslienas milzīgs augums, gaisā paceļas draudoša

dūre, un nikni iešņācās barga balss:

„Vai turēsat mutes, palaidņi! Atraduši īsto laiku un vie-

tu, kur āzēties."

Gulētāji beidz sačukstēties, norūc: „Tas jau virsseržants",

un klusums top atkal skanīgs un rāms bez gala, un sijādams

lejup un sniegā savu reto zvaigžņu zaigu, zvīļo pār krūmā-

jiem, siliem un klajiem debesjumts.

Viņos bataljonos, kas atnākuši agrāk un gaida uzbruku-

ma stundu, sablīvējušies zemnīcās, tikai nedaudzi gul miegu,
bet viss kareivju un virsnieku vairums palicis nomodā, kaut

gan drāšu griezēji tikko devušies ceļā, un tālu vēl kaujas
rīts. —

Citi snauž, turēdami šautenes starp ceļgaliem, citi stā-

sta anekdotes, atceras izlūkgājienus šai pašā apvidū, un citi

sasēdušies ciešos pulciņos un spēlē kārtis. Viņi to dara ar

tādu aizrautību, ka veiksmes un neveiksmes mirkļos aizmirst

visu, un tikai beidzoties partijai, un kāršu dalīšanai sākoties

no jauna, viens otrs klausīdamies pacel galvu, un dažs uzmet

ašu skatu rokas pulkstenim, lai pārliecinātos, kura patlaban
stunda, un vai vēl tālu tas mirklis, līdz kuram centīsies iz-

brīvot vācu žogos saviem cīņu biedriem ceļu sniegnaktī aiz-

gājušie, ar saviem baltajiem izlūku mēteļiem jau pēc dažiem

metriem pazusdami Bniega baltumā.

Vēl citi zemnīcās sēdētāji ir klusi, kā noslēgušies sevī, un

nošķīrušies jau no biedru pulka, no dzīvajo pasaules. Viņu
acis skatās garām citu sejām, ieplestas un drūmas, un liekas,
it kā viņi paredzētu nākamās lietas un likteņus.

— Kas neskārts nobeigs kauju, un kas no tās vairs ne-

pārnāks. —

Un ir arī vēl tādi, kam šonakt riebjas kārtis, negribas
sevī noslēgties un zīlēt nākotni, bet nenāk arī miegs. Tie ce-

ļas kājās, iet ārā no zemnīcām un klausās un vēro nakts klu-

sumu, skatīdamies uz to pusi, kur aizgājuši drāšu griezēju
pulciņi.
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Viņi skatās, ausās un gaida, vai neskrien kāds aizelsies ar

ziņu, ka cels jau vaļā, — vai neatšalc trauksmes šāviens, bet

viss ir kluss, naktij šķiet nebūs gala, un vējš sen beidzis šalkt

priežu šiliņu, bērzu biržu galotnēs.

Viņiem liekas, ka laikam šonakt neparasti gausa gaita,
citkārt ātrām stundām vēža kājas, un manīdami, ka sāk

pa-

mazām salt kājas, tie iespiež padusēs šautenes, sāk dejot sala

deju, — vienam otram nožvadz patronsomas, ieskanas durkļa

maksts, un mīksti gurkst zem lēkātāju kājām nesen sausais

sniegs.

Savā mītnē ir atlaidies uz lāvas, lai pirms kaujas mazliet

atpūstos, arī visu astoņu pulku vadonis rītausmas kaujā, bet

viņam, kaut negulējušām jau vairākas naktis, vēl nenāk

miegs. Nopūlētie nervi atsakās uzreiz slīkt gulēšanas skavās,

— mītnē ir dziļa krēsla, lēni plīvo sveces liesmiņa, ar savu

gaišumu dzīdama kaktos tumsu, kas nemitīgi lien no tiem

ārā, tiekdamās uz telpas vidu, un abu brigāžu kopējais vado-

nis ziemsvētku kaujā vairs lāga neapzinās, vai vēl ir nomodā,

vai to pārņēmis miegs.

Nupat tak te neviena nebij, — adjutantam un ziņnešiem
piekodināts modināt ģenerāli īsi pirms kaujas iesākuma, jo
viss, kas bijis darāms, jau padarīts, — un tomēr vadonis ma-

na, ka bez viņa te vēl ir kāds, ko tūliņ saskatīs nogurušās acis,
gribas spēkam ar varu ceļot augšup smagos plakstiņus.

Viņš ver vaļā redzokļus, skatās, un vispirms to pārņem
izbrīns, un pēc tam kaut kas līdzīgs dusmām, jo turpat pie
ģenerāla kājām, kas apsegtas ar kara mēteli, ir nosēdies uz

lāvas malas plecīgs vīrs, baltu bārdu un savādām, stingām un

it kā nomirušām acīm, kas veras gulētājam garām, skatās logā
un vēro aiz tā glūnošo nakts melnumu.

„Kas jūs tāds esat, un kā jūs šeit iekluvāt?" ģenerālis grib
vaicāt, bet balss, pašam par izbrīnu, ir rāma un lēna, un no

lūpām atraisās kas cits:

„Ko jūs gaidāt, vectēv?"

„Gaidu manas tautas augšāmcelšanos," mītnes krēslā klusi

noskan svešinieka balss.

Svece gandrīz beigusi degt; no blindažas kaktiem nāk

ārā melnas ēnas, līsdamas uz lāvas pusi, un krēsla kļuvusi tik

liela, ka viņā tikko vairs saredzams pelēkais svešinieka vaigs,
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un vecmodīgais kareivju mētelis, kas tam plecos, viss liekas

nobiris ar sniegu, bārda ledus vižņu pilna, un uzacīs un ma-

tos sarmas putekli.

„Gaidu jau tik daudz gadu," svešinieks sakustas, noliek-

damies uz vadoņa pusi, — tumsa sakustās un liecas līdz, sve«

cc jau nodegusi līdz pat galam, un ģenerālim piepeši sāk lik-

ties, ka adjutants būs aizmirsis vērt cieti durvis, — tik ledains

pēkšņi kļuvis mītnes gaiss.
„Kad sāku rakstīt savu ~Lāčplēsi", es jutu cauri sirdij un

dvēselei strāvojam ugunīgu šalku, un no tā laika mani de-

dzina acīm neredzama guns. Dedzina vēl tagad, kaut miesa

kļuvusi par pelniem, — dedzina, nedod mieru, skubina no

kapa ārā nākt."

Svece nodzisusi, tumsa dziļa kā bezdibeņa aka, un tikai

uz to pusi, kur ausis dzird nopūtām līdzīgo balsi, mana sa-

vādu gaišumu, bālu un sudrabotu, un tumsā sācis blāzmot

svešā vaigs, bet vārdi nāk nakts ciemiņam pār lūpām svinīgi
un tikpat lēni, kā birst kapa smilts.

„Cik reižu neesmu tā klīdis pa ielām un laukiem, nevie-

na neredzēts. Esmu klausījies, ko runā latvju vīri, un naktīs

vērojis, ko sapņo mūsu jaunekli, bet pliekanas bij viņu runas,

un mērķis ikvienam — sīka savtīga laime, pēc kādas tvīkst

sīkas dvēseles. Un tā apstaigājot dzimteni, un vērojot savu

tautu, vēl smagāka pēc atgriešanās likās kapa smilts. Dzīva-

jie ar viņu mazajiem mērķiem un cenšanos pēc pašlabuma
laimes bija nedzīvāki par mirušiem, kuri gulēja savos kapos
un nāvē vēl nebija beiguši domāt domu, — kas spētu mūsu

tautas brīvi no kapa ārā saukt."

Vēl lēnāka bija kļuvusi svešinieka balss, savāds saltums

nāca no viņa puses, un kaut kas smags bija uzgulies vadonim

uz krūtīm un spieda tās kā kapa smilts.

„Tad sāka dienvidpusē dunēt lielgabali, Zemgalē dega

mājas, un ar putekļu stabiem, kas cēlās līdz padebešiem, sāka

velties uz Rīgas pusi bēgļu bari, izklīsdami kur kurais, kā no-

dzeltējušas lapas, ko rauj no koku zariem rudens vējš. Un

līdz ar lielgabalu dimdēšanu, kas nāca arvien tuvāk, es sa-

dzirdēju kādu šalku, kas brāzās pāri namiem, laukumiem un

laukiem.

— Pulcējaties zem latviešu karogiem, — dvesa šī salka,
skriedama no sirds uz sirdi, un atbalss, kas nāca viņai pakal,
teica: — Jo vairāk mēs esam zaudējuši, jo vairāk mums jā-
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iegūst. — Kurzemes vīri sāka apstāties bēgļu gaitās, Rīgas
strādnieku jaunekli cēlās kājās, vidzemnieki nāca viņiem tal-

kā, un tautas cerības tos izvadīja kaujās, kur neredzams es

gāju viņiem līdz."

Svešinieks saduga sevī, bet ap galvu tam vēl blāzmoja
savādais gaišums, bāli sudrabots.

„Es gāju viņiem līdz, — pirmajās sadursmēs tepa Tīrel-

purvā, pie Slokas, pretim Ikšķilei un pie Ķekavas. Tur, kur

reiz sendienās izraka manis apdziedāto varoņa galvu ar trim

šķēpiem, tur tagad gul aprakti simti jaunu varoņu. Bet kri-

tušo vietā stājās citi, un arvien lielāks
auga tautas karaspēks.

Un ar katru jaunu kauju, kurā rūdījās viņa apziņa un griba,
es redzēju tuvāk nākam tautas augšāmcelšanos. Pēc rītdie-

nas cīniņa tā kļūs tuvāka nekā jebkad, un mūsu tauta, kas

bijusi spiesta klanīties divām varām, drīz neklanīsies ne rī-

tiem, ne vakariem."

«Rītvakar mēs būsim Jelgavā," ģenerālis teica, lai būtu

kas sacīts, un līdz ar paša balss skaņu tam novēlās savādais

smagums no sirds.

Sirmgalvis skumji pašūpoja galvu, un tai līdzi nodrebēja

ap viņu sudrabotais gaismas loks.

„Lai Dievs dotu," viņš teica, „bet rītu vēl nenāks mūsu

tautai saules lēkts."

«Kāpēc tad nē?" vadonis paskarbi ievaicājās, puscelda-
mies sēdus.

Savādais svešinieks viņu bij sācis kaitināt.

«Dēls, nedusmo," svešais skumji teica, šūpodams blāzmai-

no galvu, «bet labāki skaiti savējo talciniekus."

«Krievi bruks četrās vietās, mums jāpārvar tikai divas.

Un Jelgavā mēs rītvakar būsim kā likts."

„Krievi netiks nekur," sirmgalvis nopūtāß, «un tu būtu

labāk darījis, ja divu mazu dūru vietā sistu ar vienu Melu. Bet
tā laikam nebij tava noteikšana."

«Ne," vadonis atteica.

~Un tad vēl, dēls," svešais paskatījās vadonim sejā, un at-

kal stings un miris Jikās viņa acu skats, „tu esi rītdien uzņē-
mies nest vairāk, nekā cilvēks spēj panest. Tu gribi būt di-

vās vietās vienā un tai pašā laikā, un beigās nebūsi nekur.'*

~Tu, vectēv, laikam domā brigādi un diviziju?" ģenerālis
piecēlās sēdus. „Jā, ko tad man vajadzēja darīt? Kam at-
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dot manas brigādes pulkus, pašam uzņemoties latvju divizi-

jas vadību? Saki tad, ja tu e6i tāds viszinis?! 4*

„Tev tepat štābā ir vīrs, kas vadījis pirmo pulku,** sirm-

galvis atteica. «Es gan maz saprotu no tagadējām kara lie-

tām, bet man liekas tā: kas gājis kareivjiem līdz visās līdz-

šinējās kaujās, tam jāiet ar tiem kopā pašā lielākajā kau-

tiņā. 44

„Štāba priekšniekam būs gana darba tepat štābā,44 vado-

nis atteica. „Bet runā vien tālāk, ja tev kas padomā.
44

Sirmgalvis brītiņu klusēja.

„Vasarā es biju Nāves salā,44 viņš lēni teica, «redzēju, kā

tur mira mūsu tautas kareivji, un viņus vadīja kāds vīrs, kam

bija sirma galva un lauvas sirds. 44

„Tu domā veco kurzemnieku? Nē, tad es labāk rīt pa-

turēšu abus amatus,
44

Svešais atkal sakustējās.

«Vakar es gāju otrajam pulkam līdz, un putenī dzirdēju
kādu strēlnieku stāstam, ka viņu jaunais komandieris esot cē-

lies no vecajiem latvju ķēniņiem. — Dēls,44 sirmgalvis lūg-
damies pacēla rokas, „dari tā, lai rītu tas vada kaujā pirmos
četrus pulkus, kam ķēniņasinis !' 4

„Nē,
44

ģenerālis spītīgi saslējās: «viņš tikko atnācis šurpu,
un karavīri to vēl nepazīst. Labāk es pats.

44

Svešnieks piecēlās, un līdz ar viņu cēlās augšup gaišums,
kas blāzmoja tam ap galvu, mesdarus uz sārmainiem pleciem

savu bālo sudrabu.

~Tu esi uzņēmies, kas nav paveicams cilvēka spēkam, un

gribi reizē pavēlēt lauvām un vadīt tīģerus. Dēls, tu netiksi

nekur, un pulki asiņos, kaut viņu asinis nebūs velti lietas: cī-

noties pret vakariem, dzims viņos naids arī pret rītiem, un

no šī naida atdzims mūsu tautas spēks.44

Sudrabotais mirdzums dzisa, tumsas lāņi saplūda tai

vietā, kur nupat bija stāvējis savādais sirmgalvis, un līdz ar

viņu zuda blāzmotās gaismas loks. Un vadonis, kas stīvi vē-

rās mītnes tumsā, vairs nezināja pasacīt, vai viņam galvu vī-

luši tik miega murgi, vai arī pie tā tiešām bijis ciemos kāds

atnācējs no veļu valsts.

Uzmetis skatu rokas pulkstenim, kurā fosforizētie stundu

skaitli mirdzēja nakts melnumā, ģenerālis ieraudzīja, ka pus-
nakts laiks jau pāri.
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«Laikam pārguruši nervi," viņš norūca, atkal nolika1a-

mies uz lāvas. „Pēc kaujas būs jāaprunājas ar ārstu, bet ta-

gad — gulēt, kamēr vēl ir laiks."

Apsedza ar šineli galvu, lai kaut kas šķirtu viņu no tum-

sas, un nemanot atnāca miegs.

XIII

Pa sniegi auku, ka6nokaisīts retām priedītēm un kārklu

ceriem, slīd uz vācu aizžogojumu pusi tikko nojaužamas ēnas,

un viņu paisums plūst kopā ar sniega baltumu. Bet kaut kas

plēsīgs, reizē nikni jautrs ir manāms viņu slīdēšanā, un šur

tur jau dzird iešķindamies vieglas, tikko jaužamas skaņas, kas

atgādina odu sanēšanu vasaras dienvidū. Un klusu sačuk-

stēšanos, kas neaizklīst tālāk par vanagspārna vēdiena šalku.

«Puikas, ņem vairāk pa kreisi, — tepat priekšā sēž friču

postenis!"

«Tad jau labi, varbūt tiksim šim tūliņ pie krāgas."
«Kuš, netergavojat, lai tas fricis tagad sēd, kur sēdējis!

Ja nobaidīsim bez laika, sāks bļaut, un mums var izjukt vēl

viss numurs."

«Fiksāk uz priekšu, puikas! Un griežat, lai nagi svilst,
taisāt pulkam ceļu!"

«Kad tevi deviņi vilki —" dzird nikni iešņācamies nakts

paisumā kādu paklupušu ēnu, «tas nolādētais purvs nemaz

vēl nav aizsalis," un paklupušais, purinādamies kā no ūdens

izlīdis suns, seidzas citiem pakal, viss izmircis slapjš.

„Tu, Gailīt," kāds zobgalīgi dvašo izmirkušājam pie auss,

«tagad nemaz vairs neizskaties pēc gaila, — pēc slapjas vi-

stas gan."
«Tev labi smieties," atčukst slapjais, „bet man jau zobi

klab. Un līdz uzbrukuma brīdim arī vēl dažas stundas laika.

Nu die, būs jāsasalst, ragā."

«Lien ašāk iekšā vācu žogos un sāc strādāt ar šķērēm, gan
tad paliks silti," čukst cita balss, un baltos sniega mēteļos

tērptie stāvi, galvas seguši baltām kapucēm, bez trokšņa
un solu šalkas tālāk slīd pa krūmu un pareto koku starpu.

Uz to pusi, kur vācu dzeloņžogu stabi jau sāk līst ārā no

sniega kupenām.

Tikpat klusi kā nākuši, drāšu griezēji aizslīd pa labi uu

kreisi, pazūd sniegā, un it nekas vairs nava saredzams taī vie-

tā, kurai nupat gājis pāri palsu ēnu vads.
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Nakts rāma kā agrāk, un viņas klusums šķiet kļuvis vēl

skanīgāks. — Šad un tad mana iedunamies gaisā metālisku

tinkšķošu skaņu, bet viņa ir tik viegla, ka vācu sargiem, kas

cīnās ar snaudu, ievilkušies Kurzemes sētās zagtos saimniekka-

žokos, nesāk straujāk sisties sirdis, un kaklu nežņaudz pēkšņu
baiļu roka.

Tikai viens otrs, miegu gaiņādams no gurdenajiem plak-

stiņiem, izberzē acis un brītiņu kļuvis modrāks, sāk asi vērot

ziemas nakts paisumu, kas piepeši sācis likties viltīgs un

ļauns.

— Vai tur kaut kas nepakustējās, — tur, starp dzeloņ-
drāšu mietiņiem, — vai nupat atkal no viegla pieskāriena

neskanēja stiepulžogs?
Sargs cel pie vaiga šauteni un. šauj uz labu laimi drātīs,

tēmēdams uz to pusi, kur licies sakustamies kaut kas balts.

Šāviens šalc pāri snieglaukam, atbalss nāk atpakaļ no

meža, bet viņai izskanot, viss atkal top kluss, rāms kā agrāk,
— saltas asaro retās zvaigznītes, un mākoņos atkal ir sācis tī-

ties debesu jumts.

„Sicher bleibt sicher," sargs rūc savā nodabā un pacel

gaisā raķetpistoli. Tā noblīkš, augšup šaujas bāldzeltena

strīpa, pampdama arvien lielāka, — tad uzplaukst ta par lie-

smu ziedu, kas sijā dzirkstelrasu, met sniegā platu gaismas

loku, tad lēni sāk lejup liekties, dziest un bāl, un tikai par
dažiem mirkļiem pārdzīvo spocīgo ugunspuķi vājš, iesarkans

un sniegā kritis viņas gaismas atspīdums.

Gaismas lokā nekas aizdomīgs nav bijis manāms, sargam

nomierinās nervi, un galva atkal dziļāk ieraujas kažoka ap-

kaklē. Domas atkal aizmaldās uz mājām, vai arī kavējas tu-

vāk, tepat pie blokhauzī palikušiem biedriem, kas snauž un

drīzi vedīs maiņu, lai nogurušais drāšu sargs varētu sākt bez

baiļu un sirdsapziņas pārmetumiem snaust.

Viss liekas kluss un izmiris pieputeņotos drāšu žogos, kad

viņiem pāri blāv raķetgaismas loks.

Tam nodziestot, atkal sākas bezgala klusa, vairāk ar zem-

apziņu kā dzirdi nojaužama kņada, nakts klusums no jauna
kļūst skanīgāks, un pat no dažu metru attāluma grūti redzēt

sniegā sagulušos baltos stāvus, un rokas, kas ašā steigā rīko-

jas ar drāšu šķērēm, vērdamas gan cieti, gan vaļā viņu
stipro zobu asumus.
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Turpat blakus citiem gul nepakustēdamies kāds, kas tiem

atnācis līdzi, bet tagad ir izlaidis no rokām i šauteni, i drā«u

šķēres, un zobiem kodies dzeloņstiepulē, lai savaldītu vaidu,
kaut sāpju guns dedzina cauršautās krūtis, — savādi sākušas

salt rokas, kājas, un ievainotais mana, ka drīz viņam nesals

vairs.

Tikai neievaidēties, nenodot vāciem kaujgaitu biedrus,

nelikt vācu sargiem manīt, ka Jelgavas brīvotāju vilnim te

gatavo ceļu, — ka tepat netālu sagulis zemnīcās, piesnigušos
kārklu brikšņos, bērzu birzēs un purvu priežu puduros, glūn

un gaida savu brāzienstundu viss latvju tautas spēks.

Tikai neļaut vācu sargiem pamanīt, kāds negaiss iesācis

šai ziemnaktī savilkties pār viņiem un viņu apsargāto galvām!
Vēl tikai mazu brīdi palikt savu nervu kungam, — tikai

mazu, pavisam mazu laiciņu, kamēr biedri paspēs izgriezt

daugavgrīviešu pulkam eju. —

Tad biedri steigsies atpakaļ un ņems ievainoto līdz. Ta-

gad viņiem nav vaļas, — laikam ātras kājas, tālu vairs nav

uzbrukuma stunda, un katra nokavēta minūte, pat katra

sekunde, kas pazudīs aiz drāšgriezēju vainas, var prasīt dau-

dzas kauju brāļu dzīvības.

Sāpes dedzina krūtis, stingst rokas, nejūtīgas jau top

kājas, un ausīs sāk skanēt tālu zvanu salka, bet debesis sāku-

šas grīļoties, dejo zvaigznes un tuvāk šķiet nākam netālais

priežu sils.

Kaut kas karsts un lipīgs slapina sānus, — iepretim tai

vietai, kur smeldz un sāp.

Asinis?! Bezgala daudz asiņu, kurām noskrējušas krūtis,

jau mircis sniega mētelis, un melns metas zem sāniem sniegs.

Tepat, pārdesmit solu attālumā vācu sargpostenis! Žēlī-

gais Dievs! Tikai neļaut sargam saskatīt, kas te notiek, —apsegt
asins palti ar paša augumu, — rokām saraust sev virsū sniegu,
lai balts atkal top tagad asiņainais, agrāk sniegam līdzīgais
izlūkmētelis.

Tikai neļaut pamanīt, ka biedri griež tālāk drātis, — ne

pārsiet, ne aiznest smagi sašauto draugu viņiem nav vaļas. —

Rīts vairs nav tālu, — drīz būs klāt lielā uzbrukuma

laiks.

— Tikai neļaut
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Atkal skrien gaisā raķete, drāšu griezēji atkal saplok

sniegā, spiesdamies tam klātu ar plaukstām un sejām, cens-

damies iegrimt viņā ar visu augumu.

Jaunas raķetes met pāri snieglaukam trīcošas gaismas
lokus, un vācu sargi, nejausdami labu, sākuši biežāk šaut.

Lodes skrambā stiepulmietiņus, skandina dzeloņdrātis, un

paši sargi vairs nevar lāgā izprast, vai tiešām šonakt kaut kas

notiek ar viņu ierakumu žogiem, vai arī tur nekā nava, un vai-

nīgas to pašu lodes, vainīga šaudīšanas steiga, jo balts un mir-

dzošs, svešu kāju neskārts, kā agrāk šķiet zaigojam žogu

priekšā sniega lauks.

Ak, tie būs tikai dzirdes maldi, nekas vairāk: krievi

tak pusgadu stāvējuši rāmi, un tūliņ būs klāt viņu ziem-

svētki.

Pamazām norimst sargu bises, retāki skrien gaisā raķet-

gunis, un atkal klusums, kam nav gala, — tik skanīgs, ka lie-

kas, pat dzeloņdrātis skan.

Sargiem nomierinoties, atkal sakustas sniegā sakritušie

augumi, sāk uzmanīgi stiepties rokas, veras vaļā stiepulšķēru
zobi, un klusi, pavisam klusi knikšķēdami krīt sniegā pār-

griezto drāšu gali.

Griezēji rāpjas tālāk, aizturēdami elpu, un atkal tik uz-

manīgi ceļas šķēres un kustas rokas, ka tikpat kā nekas nav

sadzirdams sniega lāņos, un dažbrīd paši šķēru cilātāji nedzird

it nenieka, nemana, ka griežot drātis san.

Turpat aiz dzīvajiem gul sniegā viens un otrs, kas ne-

jūt sāpju vairs, ne uztraukuma, un sastingušās acīs, ko sāku-

šas apsijāt sniega pārslas, mirdz asaraino zvaigžņu zaigs.
— Žiglāk pie darba, puikas, — tikai klusu, cik vien spē-

jams klusu, lai drāšu sargi nepamana, kas pošas pie tiem

ciemoties. —

— Ašāk griežat drātis, — katra sekunde dārga, — par
ievainotiem rūpēties nav vaļas, no jūsu maņas tagad atkarā-

jas, vai pulki tiks vāciešu žogiem pāri, vai tos pļaus līķu vālos

vācu ložmeti. —

— Ātrāk kustaties nosalušās rokas, — tālu vairs nava

ausmas stunda, asiņains šorīt ausīs saules lēkts! —

*

Pirmā brigāde kaujas gatavībā, gaida uzbrukuma zīmi.

Pa priekšu visiem brāzīs Daugavgrīvas pulks; ar viņu
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puse kurzemnieku, un rīdzinieki steigsies kaujas biedriem

līdzi.

Vidzemes pulks būs rezervē, bet kurzemnieku otrais ba-

taljons bruks iekšā vācu līnijās viens pats uz savu roku.

Par viņa ceļu gādās izlūki, — cetu jau griež virsleitnanta

Alkšņa zēni, un kurzemnieki, gaidīdami kauju, dauza uz

sniega klātās zemes šauteņu rezgalus.

„Ātrāk nu būtu gājis vaļā, — man kājas salst!"

«Pagaidi, bračiņ, — gan tev sils kājas, i rokas, kad va-

jadzēs kāpt friču valnim pāri!"

„Saksa kurrat," ņurd piektās rotas igauņi, glāstīdami

šauteņu laides un nikni glūnēdami uz vācu poziciju pusi: —

piektā rotā igauņu gana, un latvieši lādas, ka nevarot saprast,
ko tie vidžinot savā bezdelīgu valodā.

~Nupat būs labi, beigsies sēdēšana grāvjos, sāksies kārtīgs
lauku karš," priecājas sestās rotnieks Straupmanis, purinā-
dams savu brūnmataino galvu, un sirmais pulka komandieris

viss kā savilkta linga, nespēj no vācu drātīm acu vērst.

Jurevičs vada astoto, smīn savu jautro jūrnieksmaidu, un

stāsta strēlniekiem, cik jauki būšot ziemsvētki Jelgavā, un

zēniem klausoties zib acīs uguntiņas.
„Sveiks — Jelgavā," sarkanmatis Konrāds nosaka. Vilnis

vēl pārliecinās, vai ir pa rokai rokas granātas, un kauslis

Miķelsons, kam naža rēta švīko vaigu un priekšzobus situsi

vācu lode, spļauj caur zobu starpu, parauga ar labo, vai somu

nazis viegli ārā skrien no maksts.

«Netaisies bez laika, diezin vai jel maz tiksi fricim klāt,"
teic Vanags, skatīdamies čiekurkalnietī drūmām acīm, un tas

rūc, zobus atņirgdams:
„Tu, saimniekdēls, varbūt netiksi tik tālu, bet es gan."
„Ka tikai tie izlūki nenopindzelējas pārāk ilgi," saka

virsseržants Virsis, stiepdams augšup milzīgo galvu, ko rotā

vēl milzīgāka jērenīca, — un klusi tam piebalso Vilna

balss:

~Tad mums ies plāni, — jāiet pa klaju lauku, un visi

friču ložmetējnieki būs kājās."

*

Daugavgrīviešu vilnim brīvo vācu drātis ceļu 3. un 1.

rotas strēlnieki. Sen līduši uz vācu žogu pusi arī izlūkko-
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manda, — leitnants Gutmanis, ko strēlnieki saukā par Gut-

manīti, ir aizgājis viņiem līdz.

Kad gaisā skries divas sarkanas raķetes, izlūki metīs

drātīm savus klūdziņmadračus, — katram viens iemiegts pa-

dusē, saritināts cieti un gatavs vaļā skriet, līdz ko viņu laidīs

no rokas, — pirmie skries dzeloņžogiem pāri, un apklusinās
vācu ložmetējus savām granātām.

Lai ātrāk aizrijās viņu klabošās mutes, lai rotu puikām
nav tik karsts kaujas ceļš.

Pirmās rotas griezējus, — tie rīkosies arī ar piroksilina
kārtīm, — vada leitnants Prauliņš, gados vēl pajauns, bet

miesās jau apmeties vīrs. Un šāvējs tāds, kas nešauj garām

gaisā sviestam čiekuram.

Trešās rotas strēlniekiem gājis līdzi klusais, drūmais Mal-

cenieks, kam Saukas pusē tēva mājas, un Sēļu zemes dēl deg
sirds.

— Pirmās rotas griezējiem nava laimes: vācu sargi viņus

mana, šauj virsū niknu guni, un melns no asinīm jau kļuvis

vienā otrā vietā drāšstarpās sakritušais sniegs.

Tad spridzinātāji sāk bīdīt uz priekšu savu vāciem do-

māto piroksilina kukuli, kas uzkrauts uz improvizētām slie-

cēm, bet arī viņiem sāk līt virsū ložu šalts.

„Velns lai parauj," rūc strēlnieks Liepiņš, slaucīdams asi-

nis no vaiga, ko tam nobrāzusi lode, „šitā mums iznāks zie-

pes, vairāk it nekas!"

Viņš vēl nav beidzis rūkt, kad otra lode ķer to gūžā, un

īgnais strēlnieks, rokas vaļā atlaidis no slieces, krīt sniegā,

apgāžās uz mutes, sažņaudz dūres, un pār lūpām tam nenāk

skaņa, kaut sniegs zem sāniem lēni metas melns.

Citi klusē un tālāk bīda savas slēp jveidīgās slieces, uz ku-

rām uzvelta smagā, 6 metri garā piroksilina kārts, bet bīdī-

šana sokas gausi, sargi mana briesmas, un raķetēm skrienot,
tā jāpārtrauc.

Kad drebēt beidzis raķetgaismas loks, un pāri laukam

atkal nolaižas melnbalta tumsa, bīdītāji no jauna sāk strādāt

rokām un kājām, bet dižkareivis Gaitiņš vairs netiek šāvējiem
līdz: sarga šāviens uz labu laimi šauts, tam sadragājis kreiso

stilba kaulu, un zobus sakodis, Gaitiņš atpakaļ lēni rāpjas, un

tumšus plankumus redz sliedē, kas velkas tam līdz.
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3. rotas sūtītiem drāšu griezējiem veicas labāk, kaut paša
sākumā saļimst ar caurišautu galvu pirmās grupas strēlnieks

Gailis, krietns kareivis un grupas vadoņa Meinerta draugs.

Kaprālis Meinerts rūdījies izlūku gaitās un kaujās, kaut

gados vēl puszēns. Un galvā tam šonakt tik viena doma —

kaut ātrāk tiktu gatavs un platāks būtu ceļš caur drātīm, pa

kurām rītausmā gāzīsies virsū vāciem latvju bataljoni, un vi-

siem citiem pa priekšu Daugavgrīvas strēlnieku pulks. —

Viņš griež un griež, no aizrautības zobos kodis bezūsaino

virslūpu. Tā strēlnieki strādā kā traki.

Eja plešas jau platāka, viena stiepuljosla ir pušu pēc

otras, bet tad no mākoņu lāņiem sāk iznirt mēness, gai-
šāks metas klajš.

Pat sniegs starp vācu dzeloņdrātīm paliek nodevīgi mir-

dzošs, liekas divkārt balts.

Meinerts, augšpēdus sniegā gulēdams, atrauj atpakaļ šķē-
res un izmisis rāda mēnesim dūri, — ņirdzīgs un ļauni sme-

jošs liekaß zēnam-instruktoram rētainais nakts spīdekļa vaigs.
«Atradis īsto laiku," viņš nošņācās, no dusmām gatavs

raudāt, bet tad mākoņu aizkari atkal aizvelkas cieti, reti kur

mana zvaigznes, un baltas lielas pikas sāk lejup krist viena

pēc otras, — atkal taisās snigt sniega
Drāšu griezēji atviegloti uzelpo. Atkal trakā steigā ku-

stas tiem rokas: laiks ir tālu gājis pretī rītam, tūliņ klāt uz-

brukuma brīds.

Tad beidzot daugavgrīviešiem ir vaļā ceļš!

Meinerts aizlien to ziņot Malceniekam, un šoreiz līksmi

iegailās drūmās leitnanta acis, dzirdot, ka kaut vai tūliņ var

gāzties uz priekšu pirmais strēlniekpulks.

Viņa rotas jau virzās cauri piesnigušam kārklu laukam.

Un daugavgrīviešiem aiz muguras un sānis sāk celties kājās
un gatavojas skrējienam uz vācu vaina pusi Klinsona vadītā

pirmā kurzemnieku puse, abi Rīgas strēlnieku bataljoni, —

otram solo pa priekšu kapteinis Jankovskis, maigu zēna seju,
bezbailīgu vīra sirdi, un krūtīs viņam vācu durkļu rētas, ko

tas guvis pirms viena gada, Ķemerus sturmēdams.

Trijiem bataljoniem sākot virzīties uz ejas pusi, dzird
iebrīkšamies elkšņu zarus, iešalcas viens otrs kārklu krūms,
un Briedis, dūres vīstīdams, metas nācējiem pretī.
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Tak vācu ausis nava aizsniegusi nācējkņada, steidzīgāka
nekļūst sargu šauteņu guns.

Atkal lidinās gaisā sniega pārslas, — gausas, lielas un

mīkstas, un cauri tām virzās uz vācu drāšu pusi neskaitāmas

ēnas. Daudzas starp tām ir tik baltas, ka liekas, augšā sacēlies

un iesāciß slīdēt uz priekšu krūmainā klaja sniegs.
Leitnants Malcenieks, kam šonakt klausa drāšu griezēji

un grenadieri, iet pretī savējiem un klusēdams ar roku māj uz

vācu žogu pusi, kur nupat beigta izgriezt eja. To apzīmē-
dama, zaļi un reizē nikni gail sniegā nomestas un pretī uz-

brucēju vilnim grieztas kabatlaterniņas acs.

Rotas gul nepakustēdamās sniegā, — nikni gail zaļā uguns

acs, un viņā veras simti cilvēkacu, nāsīm aši grūžot dvašu un

rokām cieši žņaudzot šautenes.

Griezēju — grenadieru vadonis pazūd kā ēna, steigdamies

pie saviem kareivjiem, kas lūko vēl platāku darīt jau iz-

griezto eju, — lai pulks varētu savā brāzienā tai ātrāk cauri

tikt.

Slinki skrien sniega pūkas, raķetgaismas loki nomainās ar

melnbaltu ziemas nakts tumsu, un degošām acīm, lēcienam sa-

vilktiem locekļiem, rokām cieši spiežot klāt šautenes, gul

sniegā, gaida uzbrukuma zīmi jaunekli un vīri, un lēni kūst

uz sakarsušām rokām un uz sejām uzkritušais sniegs.

Trešās rotnieks Dardzāns jau sācis pārbaudīt raķetes

pistoli. Tam nosalušais pirksts stiprāki aizskar sprūdu, un

raķete šņākdama drāžas sniegā, turpat pie kājām.

Virsnieks zibeņātri cērt virsū kāju viņas liesmojumam, un

tad klausās ar aizturētu elpu, vai arī šoreiz vācu sargs neko

nav jutis, un vai nesāk jau strādāt kāds ložmetis.

„He, puikas, mums ir cūkas laime," ieņurdas aiz virs-

nieka muguras zema un dobja balss.

Viņai ir tiesa: pāris kilometrus pa labi, kur dodas cīņā
otrā brigāde, jau sāk iedegties šauteņu guns, — mana ložme-

tēju balsis, un straujāki sāk sisties sniegā sagulušo sirdis,
manot un dzirdot, ka sākusies jau kauja, un pienācis arī viņu
brāziena laiks.

Pulkstens vēl puspieci, bet no otrās brigādes iecirkņa
jau dzirdams kaujas troksnis, un tur sākušas ūkšēt arī sma-

gās Novicka granātas.
Sāk nervozēt arī tie vācu sargi, kas daugavgrīviešiem
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iepretim, un nervozē un kļuvis nepacietīgs arī vecākais strēl-

niekpulks.
Nav laika ilgāk gaidīt, katra sekunde ir dārga, bet Brie-

ža šai mirklī nav ejas tuvumā, — viņš virza tuvāk citas ro-

tas, —un vecākais rotnieks Dardzāns lēc kājās, skrien gar

pirmā bataljona fronti, un sauc pusbalsī:

„Augšā, puikas, skriešus uz zaļo uguni!"
Sakustas apsnigusē gulētāju masa. No pleciem un mu-

gurām nopurinādams sniegu, ceļas kājās pēc vilna vilns, un

zem tūkstots skrejošām kājām iedimdas sasalušais purva
lauks.

„Augšā, un skriešus uz zaļo uguni!" dveš virsnieki un

instruktori, kaut sniegā gulētāju vairs neviena nava, jau batal-

jonu nes atakas vilns.

«Skriešus uz priekšu! Skriešus uz priekšu, puikas!" skrē-

jēji mudina cits citu, un strēlnieku lavīnes avangards jau eju
aizsniedzis un plūst pāri drātīm.

Turpat ejai blakus sāk tarkšķēt vācu ložmetējs.

«Grenadieri, pie manis!" sauc Malcenieks, pie ejas ap-

stājies, un no tumsas un sniega iznirst balti stāvi, metas leit-

nantam pakal, uz to pusi, kur sākusi klabēt nāves pļauj-
mašīna.

Ilgi strādāt tai nava lemts, — granātu sprādzieni plūst
kopā dullinošā grāvienjuceklī, un strēlniekstraume, izšalkusi

cauri žogiem, sāk divās dalīties.

Tās plūst pa labi un pa kreisi, sākdamas skalot augsto

noledojušo zemes valni, kas gaužām glums.

Dažs, gabaliņu parāpies, brauc lādēdamies četrrāpus lejā,
un kas ar vienu lēcienu ir aizticis līdz vaļņa pusei, arī slīd

atpakaļ.
«Zēni, ar durkļiem un lāpstām cirst kāpes!" sauc skala

balss, un kaut gan visiem piekodināts nekliegt, tak dažam jau

sprūk vaļā urrā sauciens, — granātu dunoņu uz mirkli pār-
spēj tūkstots rīkļu kaujas kauciens, zvērisks un mulsinoši skals.

Atšalc birzes un sili, — mākoņi, kas aizvilkuši cieti zvaig-
znes un rētaino mēnešvaigu, met lejup kaujas klaigu atbalsi.

Un atsaukdamies viņai, pirmai rotai iepretim sāk klaudzēt

jauni vācu ložmetēji, un satracinātie strēlnieki lūko rokām

raut nesagrieztās dzeloņdrātis, un daži noasiņo uz vietas, bet

citi vēl arvienu nevar tālāk tikt



103

Izlūki, kas saldami gulējuši pie dzeloņdrātīm, nikni vē-

rodami iepretim esošo sargposteni, lēc augšā un reizē met sa-

vas granātas. Tās sprāgdamas uzsviež gaisā uguns stabus,
miesas daļas, sniegu, un pēc mirkļa tikai skrandas un salaupī-

tas šautenes vairs redzamas tai vietā, kur nupat vēl ir tupē;is
un šāvis vāciešu sargpostenis.

Izlūku komanda met virsū drātīm savus klūdziņritulus —

tie vaļā ritinās un veido šauru tiltu, un klūdziņtilti ļimst zem

ķermeņsmaguma lejup līdz pašai zemei, līdzi spiesdami stie-

pulžogus, un ļauj tiem pāri tikt. Un izlūki tik aši tiek dze-

loņjoslai cauri, ka viņiem tikai viens otrs ievainots. Tie paši
steidzas tikt veselajiem līdz, mesdamies klāt valnim, un trakā

steigā sāk cirst viņā ledu ar nažiem un ar durkļu asmeņiem.
Piroksilina vīri beidzot ir piebīdījuši klāt dzeloņžogam

savu smago vezumu, kaut vācu sargi šauj jo niknu guni, un

mietu atstarpas sāk slaucīt ložmetējs.
Krīt viens un otrs, trešais bīda tālāk piroksilina kārti, un

jau liek deglim papirosu klāt, ko visu laiku slēpis, smēķē-
dams no saujas, bet tūliņ tam lode saplosa kaklu, un asinīm

sākot aumaļām plūst pa degunu un muti, viņš sānis aizveļas.

Kārti sāk bīdīt ceturtais, nejausdams, ka deglis jau
kvēlo, un ka tūliņ būs kauju brāļiem vaļā ceļš, bet pašam
vērsies citas saules vārti.

Gaisā izšaujas liesmu šalts, grāviens tricina debesis un

zemi, apkārt pajūk drāšu mieti, un sniega blāķi, nopute-

ņodami ap sprādzienvietu, ietin līķautā saplosīto nebēdnieku

un agrāk kritušo tā biedru augumus. —

Jau pirmais bataljons viss klāt pie vācu vaina — jūk
lāsti, ledus, sasalušas zemes skrambas, un granāta pēc granātas
skrien valnim pāri tādā steigā, ka sprādzieni viņā pusē dun

nu bez stājas, un tie, kas izcirtuši vaļņa ledū kāpes, dodas

augšup, spiesti raut galvas atpakaļ un nevar pāri tikt.

„Nemērkaķojaties, — saplosīs pašus!" skan cauri granāt-
ārdiem Malcenieka balss, un sviedējiem mazuliet aprimstot,
drūmais leitnants ir pirmais augšā vaina virsai, un mādams sa-

vējiem ar nagānu, nogāžas lejā, un otrais, piektais un desmi-

tais pakal tam. —

Viss augstais zemes valnis, nesen vēl snidzis gluži balts,

kļūst pāris mirkļos melnpelēks, nolīp strēlnieku augumiem.
Viens cilvēku vilnis tam šlācas pāri pēc otra, un kareivji, gra-
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nāru vienā, bisi otrā rokā, skrien augšā, lēc otrā pusē lejā, un

dažs lādēdams apmet kūleni, jo lēciens iznāk metri trīs aiigsts.

Zem vaina šaudās pusapģērbti stāvi, cits apakšveļā vēl, un

viens otrs lēcējß, viņus pamanījis, gāžas lejā no vaļņa augšas
ar lejup vērstu durkļa asmeni. Cits virsū klūp skrejošai

mugurai, uzgāžas brēcošām vēl krūtīm, un brēkdams laidi

zvel. Un vēl citi, tikko kļuvuši lejā, steidz triekt mītņu lo-

gos un durvīs rokas granātas. Un turpat steigā klūp kā kaķi
aiz stūra, stiepdami durkļus prom uz durvju pusi, pa kurām

tak vajag kādam nākt ārā, — ja iekšā pēc granātsprādzieniem
vēl palicis kāds dzīvs.

Met virsnieki un kareivji, un Dardzāns, pieskrējis pie
kādām zemām durvīm, triec viņās kāju, kad tās neatveras vaļā,

met logā granātu. Tā atsitas pret loga malu un sviedējs tikko

paspēj plakt pie zemes, kad tam pār galvu šaujas uguns

šalts.

Viņš ceļas kājās, tausta seju un plecus, mana, ka palicis
neaizskārts, un steidzas tālāk, prom no vaļņa un uz meža pusi,
aiz kura jau sākusi zibsnīt baterijas šāvienblāzma, un lielā

rotas puse brien
pa

dzilo sniegu komandierim līdz.

„Puikas, virzienu uz lielgabalu ugunīm!"

Citiem vaļņa pārlēcējiem stājas pretī pusapģēbrti cīnī-

tāji, lūkodami durt un šaut, un izlūku vadonim Gutmanim ar

savējiem metoties kādās zemnīcdurvīs, tās neatrautas veras

vaļā, drukns vācu kareivis skrien pretī, triec durkļa asmeni

pirmajam strēlniekam kaklā, un otrs grūdiens ķer krūtīs

mazo virsnieku.

Strēlnieks saļimst uz vietas, bet leitnants šauj dūrējam

nagāna lodi pierē, pats nedomādams gāzties zemē, kaut krūtīs

tam ieskrējis kaujas nazis un palicis, un pretinieks jau gul

pie virsnieka kājām, izlaidis no rokām savu šauteni.

Izlūkiem ieplešas mutes; tad gaišmatainais sēliets Sala

metas leitnantam talkā: sagrābis vācieša šauteni, viņš izrauj
durkli, abi sāk reizē smieties, — izlūks un viņa leitenants,

jo durkļa asmenis gājis cauri vatētajam mētelim, bet pret pie-
bāzto piezīmgrāmatiņu sities sānis, un mēteļa nēsātājs neaiz-

skārts.

„Jums cūkaß laime, leitenanta kungs," sāk smieties citi,
leitnants māj, un visi aizbrāž tālāk, vajādami no miega celtos

vācus, mezdami to mītnēs granātas.
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Kas lūko kreklā aizdiegt pāri snieglaukam, to nogāž vajā-

tāju lodes, bet krīt arī viens otrs strēlnieks, lodes sāk sīkt ap-

kārt, kaut ienaidnieka šāvējs nava redzams, un mitē-

joties granātsprādzieniem, tumšāka liekas palikusi ziemas

nakts.

Tai debesmalā, kur aizstiepjas pirmās rotas uzbrukuma

rajons, vēl arvienu klab vācu ložmetējs, un izlūki metas uz

viņa pusi, kaut dažs tūliņ iegrimst līdz jostai, un dažs ar

visu skrējiensparu sniegā klūp.

Dala izlūku, Salas vesta, brien šņākdama pa dzilo sniegu

uz to pusi, kur paslēpies starp kokiem, kā stārķis klabina vā-

ciešu ložmetējs.

Viņš novietots uz rūktas, kas celta, šķērskokiem savienojot
divas egles, un aizgūdamies slauka vaina aizmuguri. — Skre-

jošās strēlnieku grupās, ķerts no ložu šaltīm, jau salimis dažs

kaujas talcinieks.

Izlūki zogas luktai tuvāk, tad reizē sviež bises plecā, zalvi

šauj, un no luktas smagi noveļas lejā vācu kareivi», vēl nāvē

neatlaizdama rokas vaļā no savas mašīnas, un patronlentai gra-

bot, norauj ložmetu sev līdz. Otrs nokūleņo sniegā ar ložu

šķaidītu galvu, bet trešais, palicis izlūku zalves neaizskārts, lēc

zemē un starp eglēm zūd.

Citi daugavgrīvieši steidzas uz to pusi, kur dārd vācu

lielgabali, un dziest un blāzmo viņu šāvienugunis.

Sniegs dziļš, vēl nesalušas dažas dūkstis, un jau pēc simts

soliem daudziem sāk smagi elsot krūtis, gurst kājas, bezgala

grūti uz priekšu tikt. Un vienā otrā vietā tiem lūko stāties

ceļā vācu pulciņi, atjēgusies no nobīļa un lūkodami glābt, kas

būtu glābjams, bet nāvē ļimst, durkļu un ložu gāzti, un ner-

vozākā steigā zibsnī baterijas lielgabalu guns.

Strēlnieki brien arvien tuvāk, un tad no kreisās puses sāk

līt pār viņiem nāvējoša ložmetēju uguns, kļūdama jau tik

stipra, ka plok sniegā nevien ievainotie, bet arī sveikie, kam

turpat pāri galvām gāžas ložu šalts.

Tai aizvirzoties sānis, Btrēlnieki lēc augšā, cīnās tālāk,

stigdami sniegā līdz ceļiem un līdz jostas vietai, un dažs ma-

zāks līdz pašām padusēm. Visi kļuvuši slapji, sejas un krūtis

sviedros, un ar dūņām, granātu kvēpiem un sniegainiem
dubļiem novazāti i pelēkie kājnieku, i baltie izlūku mēteli. —
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Sniegs dziļš bez gala, vaļā daudzas ūdens dobes, un dažs labs

kareivis, kas piecēlies lūko skriet, pazūd viņās ar visu jēre-
nīcu, un tikai biedriem palīdzot, pieķeroties pie sniegtās bises

stobra, var atkal ārā tikt.

Grūts un smags ir ceļš, un gausa kļuvusi viņa gājēju

gaita.

Smagi elš lauku ļaudis, Rīgā dzimušie sprauslo un lādas;

vieni un otri klūp, ceļas kājās, cīnās ar sniega lāņiem, un

elpai aptrūkstot, ķer sniegu, lūko ar to dzisināt slāpes un

traucas citiem līdz.

Viņi jau izmocījušies cauri nelielam mežiņam, tad iz-

cirtumam, kas segts dziļa sniega, tad atkal apkārt ceļas koku

stumbri, un beidzot aizsniegts priežu sils, kur var jau pa

stumbru starpu saskatīt lielgabalu stobru sviestās ugunis. Un

turpat sākas ceļš, ka6iet uz baterijas pusi.
Izlūki metas pa labi un pa kreisi, un tad no kreisās pu-

ses vēl niknāki iesāk sprēgāt vācu ložmetēju un šauteņu guns.

Aizelsušies skrien atpakaļ izlūki un vēsta, ka dažus simts so-

lus tālu saskatāma celtņu grupa.

„Tai vajaga būt friču galvenajai nometnei," rūc Dardzāns,

kustinādams melnās ūsas.

Viņš iesāk skaitīt savus ļaudis, lai tos vestu triecienā, un

tad tam satumst seja, jo līdzi tikuši tikai daži desmit vīru,

pārs leitnanti, bet citiem lēninājis gaitu dziļais meža

sniegs.

Baterija pabeigusi šaut. Viņas pusē ložmetēji un šau-

teņtroksnis, un daugavgrīvieši griež baterijai muguru, trauk-

damies uz nometnes pusi, kur tos saņem sīva vācu guns. Lož-

metēji tagad tarkš visās malās, sāk ļodzīties strēlnieku rin-

das, un uguns pārspēka dzītas, taisās plūst atpakaļ.
Dardzāns vēl lūko dzīt uz priekšu savus strēlniekus, bet

Kociņš to sagrābj aiz rokas.

«Netrako, pagaidi, līdz pienāk citi," viņš iekliedz sa-

tracinātam rotniekam ausī, un straujais virsleitnants atjē-
dzies slauka sviedrus no pieres, sāk klausīties, galvu griezis
uz baterijas pusi, kur rāmāka sāk palikt uguns kauja, un acīs

tam vēl liesmo kaujas trakuma guns.

*

Kad daugavgrīviešu pirmās rotas sākušas plūst caur

drātīm uz vācu vaļņa pusi, lēc kājās arī kurzemnieku pirmais
bataljons.
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Klinsona vadīts, tas laikus ir izlīdis no savas bērzu bir-

zes, un sagūlis turpat netāl no drātīm, piesnigušā lejā.
Kad piroksilina sprādzieni sviež gaisā stiepulmietus,

sniega stabus, Kurzemes pulka vīri metas iekšā žogos, kas pa

pusei palikuši nesarauti, min kājām, durkļiem cērt, bet vācu

ložmetji pļauj nāves pļauju. Tak lielā puse jau ir pāri,
kaut saplosītiem mēteļiem un asiņainām rokām un sejām, un

vācu valnim pāri sāk velties arī kurzemnieku vilns.

No labās puses viņu vēl arvienu slauka vācu ložmetēju

guns.
Tai pretī virsleitnants Šiliņš ved pirmo rotu, un strēl-

nieki, tikuši ložmetēju ļaudīm klātu, sašķaida tos metamām

granātām. Un turēdamies līdz galam, dažs kaskots kareivis

vēl lūko vērt savā mašīnā patronlentu, kad no laides vēziena

jau iešņācies virs viņa galvas rēnais ziemas gaiss.
No frontes un labajiem sāniem līst kurzemniekiem pretī

nāvējoša guns.

Šauj kokos sakāpušie snaiperi, tarkš ložmetēji, silā šalc

atbalss, vairodama šāvientroksni, kaujas klaigas, bet meža

dziļumos izmisusi elso un dārd vēl vācu baterija, šaudama

vistrakākā steigā, un gaiss virs egļu galotnēm blāzmo un

dziest, rādīdams uzbrucēju rotām baterijas vietu.

Brīvodami sev ceļu šautenēm, durkļiem un granātām,
kurzemnieki aizcīnās līdz vietai, kur reiz stāvējušas Mangalu
mežsargamājas. Viņi tiek pāri tai, bet reduts, kas uzcelts

aiz māju drupām, spļauj ložu šaltis pa visām šaujamām lū-

kām, pļauj zemē visus, kas nāk tuvumā. Un reduta uguns

tik stipra, ka pirmās uzbrucēju rindas dilst, mezdamās retas,
bet pakaļējās, manīdamas cīņas troksni mežā pa kreisi, cēr-

tas sānis un sāk doties uz to pusi, kur no smagajām lielga-
balu balsīm vaid piesnigušais egļu sils.

*

Kā magnets, baterija rauj sev klāt uzbrucējus, kāds arī

nebūtu bijis tiem kaujas uzdevums.

Turp steidzas kurzemnieki, brien pa dzilo sniegu Brie-

ža daugrīviešu rotas, un vilināts no lielgabalu elsojumiem,

turp tagad gāžas arī pirmais rīdzinieku bataljons, jo kaptei-
nis - savādnieks Ozoliņš paspējis jau aizmirst, ka vispirms
tam jāved viņa rotas pretī Mangaliem.
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Daugavgrīviešiem un kurzemnieku bataljonam metoties

uz priekšu, ir sācis virzīties tiem pakal arī Rīgas strēlniek-

pulks. Arvienu ašāka top tam gaita, arvienu biežāk dzird

kāreivjrindās minam Jelgavu, un aizsniedzis rāvuma vietu,

pirmais rīdzinieku bataljons metas vācu valnim pāri, ar tra-

ku skubu sākdams doties uz to pusi, no kuras mana nākam

vācu lielgabalu dvašu.

Kā kurts, kas lapsu pamanījis, pamet zaķa pēdas, tā

Ozoliņa vestais bataljons zūd silā, un pulka komandierim iz-

dodas notvert, aizturēt no šiem karstgalvjiem tik mazu datu.

Viņš novieto tos pārrāvuma labajos sānos, liek ložmetē-

jus vērst un šautenes uz Mangatpusi, kur atkal dzirdams nikns

kaujas troksnis, jo šķirts no sava pulka un savrup no citām

brigādes dalām, ir iesācis asiņot otrais kurzemnieku batal-

jons, iedams pret Mangaliem pa klaju lauku.

Pārrāvuma vietai draud briesmas arī no kreisās un kat-

ru brīdi var sākt velties vācu kontratakas vilns. Lai aizvērtu

ciet vārtus, kurus nupat atgrūdis vaļā daugavgrīviešu — kur-

zemnieku trieciens.

Tad uzbrucēji iekļūs slazdos. — Visiem četriem batal-

joniem, kas laužas tik uz priekšu, cīņas karstumā aizmirsušās

briesmas, kas var draudēt no sāniem, — šiem bataljoniem tad

vairs nebūs ceļa atpakaļ.
Lai frontes vārtus sargātu arī no kreisās, pulkvedis Pe-

niķis izvedis palikušās sava pulka rotas pāri valnim, un dzir-

dēdams, ka kaujas troksnis aizšalc prom vairāk pa labi, vērš

viņas ar fronti pa kreisi, pret dienvidaustrumiem.

�

Jau sākušas bālēt retās zvaigznes. Debesis top gaišas no

lielgabalu gunīm un no tuvās rīta ausmas, un mežā uz dien-

vidu pusi, kur nerimdamies trako cīņas troksnis, arvienu lie-

lāks iedegas ugunsgrēks. —

Deg vācu mītnes, kurām daugavgrīvieši, skriedami tām

uzbrukumā garām, ir pielaiduši uguni, -— paši sevīm paT
ļaunu, jo liesmu atspīdumā starp stumbriem it labi saredza-

mas viņu ķēdes un nāvējošāka kļūst vācu ložmetēju guns.

Mezdamās virsū nometnei, noasiņo daugavgrīviešu ro-

tas; briesmīga uguns sviež atpakaļ viņu ataku viļņus, un līdz
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ar daudziem citiem krīt klusais un skaistais Menska, ceturtās

komandiera.

Nav veiksmes arī otrā daugavgrīviešu bataljona rotām,

— virsvadonības nava tām, jo kapteins Būriņš, kuram kaujas
brīdī vienmēr vēders sāp, no vācu uguns un no cīņas biedru

skatiem paslēpies sniegpilnā grāvī, un trakais Lucārs, grā-
vim pāri vezdams piekto rotu, ar steku uzcērt tam.

„Stavai — mat — mat!" krieviski noteic igauns - leit-

nants, latvju mēle viņam slikti klausa.

~Tas es, leitnanta kungs, es pats," Būriņš pusbalsī at-

saucas, un Lucārs ņirgādamies roku līdz ar steku cel pie ce-

pures.

„A, jūs!? Atvainot, kapitane kunks. Es domāt, ka te

gul kāds sukinsina, ne oficer."

Ar savējiem Lucārs steidz vāciešu nometnes šturmētā-

jiem talkā, bet viņas uguns par daudz nikna, — nav iespē-

jams tad klātu tikt.

Briedis sūta brigādes štābam ziņu, aicinādams palīgspē-

kus, — Vidzemes strēlnieku pulku, kas vēl nav sācis kauju,
— bet pats ar abām pirmajām, raudams līdzi dalu trešās ro-

tas, metas uz baterijas pusi, lai viņa nepaspētu aizauļot~

Arī baterijas šturmētājus saņem nikna guns. Otrās dau-

gavgrīviešu rotas strēlnieki metas pieliekušies uz priekšu, un

dažus nopļauj vācu ložmets, bet pārējie klūp virsū ložme-

tējniekiem ar atvēztiem durkļiem, un sviež abus augšup ar

tādu sparu, ka viens aizlido vairāk metrus pa gaisu, bet

otrs iekūleņo tuvās egles zaros, un tikai pēc brītiņa noveļas

no zariem zemē tā ķermenis, kam desmit durkļu brūces.

„Puikas, žiglāk uz priekšu!" rēc otrās rotnieks Lejas-
bullēns, ko garās kājas nes ātrāk par viņa strēlniekiem.

Skrienot garām staltai eglei, no kuras zariem notraukts

sniegs, lode nosvepj gar virsleitnanta plecu, līdzraudauna zel-

toto mēteļa pagonu.

Lejasbullēns ir no tiem, kuri kaujās iet svētku tērpā. Kā

kaķis tas sacērtas apkārt, klūp aiz otra koka un zibeņātri
sviež plecā šauteni, savām vanaga acīm pamanījis, ka egles
zaros slēpies kaut kas gaišāks par krēslā gandrīz melno sku-

ju zaļumu.

Noblīkš šāviens, sāk brīkšķēt egles zari, un noputeno-
dams lejā sniega pārslas, nu zemē noveļas pelēkzalā tērpts
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stāvs, — šautene kritusi tam blakus, asiņains metas sniegs, bet

snaipera roka vēl taustīdamās staigā, meklējot ieroci.

Strēlnieks Birkmanis pirmais sniedzis egles apakšu un

pieliecies šauj nokritušam lodi galvā, — un tad ir klāt jau

citi, visi šņākdami tālāk steidz.

Baterijas sargi, kuriem nu mācās virsū triju pulku ro-

tas, beidz šaut, grib glābties bēgšus, cits kājām, cits klupis

zirga mugurā. Tiem pakal spindz lodes, šautas no skrējienā

paceltām šautenēm, — bēgli kūleņo sniegā, — un tad, mežā

atšalcot tādai urrā šalkai, ka no egļu galotnēm birst

sniegs, pie pamestajiem lielgabaliem sasitas kopā veseli trīsi

uzbrucēju vilni, un tik straujš dažam labam bijis skrējiens,
ka vīrs uzdrāž virsū vīram, un citam kāja slīd, ar roku jā-

pieturas pie lielgabala riteņa, lai nevajadzētu gāzties sniegā,
kas asiņainu dubļu pilns.

Četri masīvi stobri, kas nesen vēl spļāvuši niknu guni,

stāv pamesti. Starp lielgabaliem gul krituši kareivji un zir-

gi, un atkusis no šāviensvelmes baterijas priekšā sniega
lauks. Un metas jau gaiša diena, kaut apmākusies debeslogi,
un nava jaužams saules vaigs.

Strēlnieki dziļi atvelk elpu, un mazais flegmātiskais leit-

nants Liepiņš, glaudījis lielgabala stobru, spiež šauteni atkal

padusē un saka savējiem, taisīdamies doties tālāk:

~Ko lai iesāk ar bateriju, ja nav zirgu? Mēs neesam

nekādi vezumnieku zirgi, bet Kurzemes strēlnieki."

«Mūsējie pievāks," rūc rīdzinieks Pinka, noņēmis jēre-
nīcu un ar šineļa piedurkni rausdams sviedrus no pieres, kas

kļuvusi gluži slapja pēc trakā skrējiena.
Briedis ar Klinsonu steidz kārtot sajukušās rotas gājie-

nam uz Skangalpusi, kur nebeidz dārdēt vācu lielgabali.

Tiem ir dobjāka balss nekā nupat iešturmētai baterijai,
un Lejasbullēns pietvīcis no steigas, bet ārēji mierīgs un

stalts, klausījies teic:

„Esmu ar mieru saderēt uz mēnešalgu, ka mazāka par

sešcollīgo tā nav."

Triju pulku strēlnieki sāk reizē virzīties gar ceļu uz to

pusi, kur dimd smagie vācu lielgabali. Bet snaiperu pilni
koki, viens un otrs vācu pulciņš gadās ceļā, un no pašu un

ienaidnieku granātkaucieniem vaid gaisi un puteņo egļu sku-

jās snigušais sniegs. —
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Daudzas balsis mežā pa kreizi, daudzu kāju šalka, un

ceļmalā parādās svešas jērenīcas, no biezokņa sāk nirt ārā

jautras sejas un šineloti stāvi, kas visi nes žuburotu sauli un

šķēpu sev virs sirds.

„Hei, vidzemnieki, nākat šurp!" jautri saka Briedis, dau-

gavgrīviešu kapteinis, un divi rotnieki nāk tam pretī, —

viens melnīksnēju enerģisku seju un zibošām acīm, otrs —

linbalts gaišmatis, pakausī atgrūstu baltu jērenīcu un vaļā

rautā virsniekkažokā.

„4. pulka, — Briesma, — Zandbergs, — 8-tā, — 5-tā ro-

ta," ziņo atnācēji, un gaišmatim ir aizdomīgi maigas acis, bet

vienā kažoka kabatā redzams pudeles kakls, no otrās rēgo-

jas laukā nagāna spals.

„Sūtīti saskaru turēšanai ar Daugavgrīvas pulku un rī-

dzinieku pirmo bataljonu," brūnētais virsleitnants ziņo, bet

blondais skatās kapteinī mīlīgi šaurām acīm un nosaka:

«Ar blakus uzdevumu, protams: kaut vāciešus visur, kur

vien tie pagadītos celā."

„Tad jau lieliski," teic Briedis, pamādams ar roku prom

uz Skangalu pusi, kur baterija dārd. «Dzirdat, kā šauj?

Ejat turpu un ņemat tikai cieti ar visiem lielgabaliem."

«Padod šurp," blondais iesaucas mezdamies ceļam pāri,
un piektā vidzemnieku rota, šautenēm padusēs, aizsteidzas

savam komandierim līdz.

Virsleitnants Briesma ar savu astoto iet uz Skangaliem

no viņu ceļa mazuliet pa kreisi, cīnīdamies cauri piesniguša-

jam biezoknim. Un tad astotai stājas celā dziļš un plats

grāvis, otrā viņa malā redzamas netēstu bālķu celtnes, — rfāk

spindzēt lodes, un vācu šautenēm sāk tūliņ aizgūdamies pie-
balsot ložmetējs.

Grāvis tik plats, ka vienā stiepienā tam tiek pāri tikai

daži strēlnieki, un visiem pa priekšu melnūsainais seržants

Pilskalns, kam niknas acis un dārdoša balss. Citi lēcot 9kar

kājām plāno ledu, un izbrūk cauri tam ar visiem zābakiem;

daži samirkst līdz jostas vietai, un viens otrs, kam aizmetu-

sies kāja, slapina arī vēderu.

Ne drebināties, ne lādēties nav vaļas, jo no kreisās pu-

Bes gar grāvja otru malu jau sāk brāzmot otra, flankējoša lož-

metēja guns. Un kas nevēlas palikt krustugunīs, tas cenšas
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klūp aiz pirmā celma vad koka, un sāk šaut.

Šāvieni klaudz pretī pa visām būdu lūkām, un Pilskalns,

pamanījis kādā logā pašāvušos cepurmalu, pasteidzas tajā ie-

triekt lodi, jautri atņirdz zobus un sviež galvu atpakaļ, jo
dzird kādu steidzīgi nākam.

«Gatavie baznīclogi," viņš iesaucas, bet tūliņ apklust,
ceļas kājās, jo nācējs rotas komandiers.

«Pilskaln," tas sauc, cenzdamies pārkliegt šāvienu trok-

sni, no kuras tagad rīb visa meža mala, „met ar savu vadu

mazu līkumu pa labi, lūko tikt fričiem sānos! Citādi šīs

mērkaķu būdas mums nokavēs baterijas štiurmēšanu!"

Seržants nozibsnī acīm, nopurina jērenīcu, un metas

skriet uz labo pusi prom gar ķēdi, skrējienā grūzdams ar

šautenes laidi citam klāt pie mugurgalia un citam pie zābaka.

«Pirmais vads augšā! Man pakal!" viņš rēc; strēlnieki

sāk celties kājās, pieliekušies diebj pakal Pilskalnam, un drīz

arī no labās puses dzird šāvienu blīkšķus, un nervozāka top
vācu guns.

Citiem šaujot vācbūdu logos, strēlnieks Aploks, vecs

mežsargs, nodarbojas ar ko citu.

Viņš ieraudzījis, ka gar koku stumbriem pusotra vīra

augstumā aizstiepjas sazin kādi vadi, un steidzas sašaut viņu

izolātorus, rūkdams, ka pa tiem prūši varot vēl aizlaist kādu

ziņu. Un tiek ar šo darbu aši galā, jo ir pats labākais rotas

šāvējs: pēc katra viņa bises blīkšķa jūk kaļķi, un traukdama

eglzaru sniegu, krīt lejup kāda drāts. —

Ķēde virzās vācu mītnēm arvien tuvāk, un tagad tās jau
tik tuvu, ka valmierietis Ješkiņš, ko citi tura par nerru, jo
tas visas rotas klātbūtnē reiz mēģinājis lidot, mezdamies lejā

no bērza galotnes, ir pieskrējis kādai būdai jau pavisam klāt,

un plaši atvēzēdamies ik reizes, triec lūkā granātu pēc gra-

nātas.

«Skat nu, puikas, kāds tam dulnajam nags," sauc bala-

mutis Ģēģers, un tad aiz mītnēm dzird klaigas, skrējiena
troksni, un mītņu pagalma vidū parādās Pilskalna jērenīca.

lelenktie vāci klūp ārā no būdām, un dažiem izdodas iz-

sisties cauri.

Citi met sniegā šautenes un pacel rokas.

Ir savi desmit gūstekņi, kurus ar pāris vīriem nosūta uz
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aizmuguri. Tad rota lasās atkal kopā, vadnieks saskaita kri-

tušos, un starp tiem arī Ješkiņš. —

Valmieras sapņotājs, kas visu mūžu domājis par lidoša-

nu, un vācu lodes ķerts galvā, tagad ielidojis aizsaulē.

Astotā rota atvelk elpu, gatavodamās tālākam gājienam,
bet tepat netālu jau beidzas mala, redz sniegainu un šauru

klaju, kurā dārd vācu baterija, apjozusies ar nosnigušu valni,

un mežā pa labi atkal sākas urrā šalka.

„Velns būtu parāvis tā suņu būdas ar visiem viņu vācie-

šiem," Pilskalns sirdās: „nupat piektā aizskrien mums priek-
šā pie vācu lielgabaliem!"

Melnmatim seržantam ir tiesa, jo sniega laukumā jau
brāž no sila ārā iepelēki stāvi, un visiem pa priekšu vīrs bal-

tā jērēnīcā un vaļā rautā virsniekkažokā.

Atdzīvojies sils pa labi, atšalc no kaujas klaigām mežs
kas klaja otrā malā, un vāciem nikni šaujot, daudzus gāžot

sniegā, viss baltais laukums sāk ņirbēt no skrejošiem augu-

miem.

Rēc skrējēji un atšalc mežu gali: no meža nāk ārā, gāz-
damies prom uz baterijas pusi, Ozoliņa rīdzinieki, — tiem

priekšā grib aizsteigties Klinsona ļaudis, — straujo daugav-

grīviešu rotas, un otra baterija jau ir gūta, kaut daudzi vi-

ņas tīkotāji salimuši sniegā, skriedami tai klātu, un dau-

dziem nekustīgiem augumiem kļuvis par dusas vietu sniega
lauks.

Ap Skangalu mājām un artileristu nometnē, ko tie iz-

kopuši pa godam, plosās nikna kauja, jo vāci aizstāvas iz-

misuši.

Aizbarikādējuši maisiem un soliem savas mītnes durvis,

tie šauj, līdz vairs nava kas šautu, un dažas mītnes sargus
līdz pēdējam noveic ielencēju lodes, saplosa rokas granātas.

Kādu krūtīs sašautu vācieti no aizdegušās mītnes iznes

latvju sanitāri, un nesamaņā iekritušo atspirdzina ziemas rīta

gaiss.

Viņš veras apkārt apjukušu niknu skatu, tad acis tam

top sarkanas, roka tver durkļa spalu, un sānos durts, ļimst

sniegā slimnieknesējs-strēlnieks, krīt nestuves, un dūrējs vi-

ņam līdz.

„Ak tā!" Laides trieciens smags sašķaida vācim galvu,
asiņains nu top ap abiem nāvē salimušiem sniegs.

Sanitāri kļūst nikni. — Diviem gados veciem vīriem uz-
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dots aiznest projām citu ievainoto, — pārsienamais punkts
vēl tālu, bet viņi jau pēc pāris minūtēm ir atpakaļ.

„Kur fricis?" vaicā seržants, garām skriedams.

„Nomira celā," atrūc pasirms sanitārs.

„No gurna ievainojuma, vai? Nemels nu niekus!"

Sanitārs klusē, skatīdamies garām, un nikni spļāvis, ser-

žants Rasa prom aizsteidzas ar saviem kareivjiem.
Dun tālāk nometnes dēl cīņa, aizdegušās vēl dažas mīt-

nes, un dūmu lāņi iesāk plesties pāri dzīviem un sniegā no-

kritušo augumiem.
Kādā mājā ieslēdzies vācu pulciņš, ar leitnantu priekš-

galā, un šauj tik ilgi, līdz patronu krājums ir galā, un vairs

nav ko šaut. Tad lēni veras mītnes durvis, un sāk laukā nākt

asiņaini stāvi, bālām sejām un gaisā celtām rokām.

Tos ielenc satracinātu strēlnieku bars, zvērošām acīm un

nikniem vaibstiem, un tos redzot, dažs krīt ceļos, raud un lū-

dzas, un katram ir „Frau und fūnf Kinder zu Haus".

Kā pēdējais nāk ārā vācu leitnants, kam lepni celta gal-

va, kaut asiņo pāršautais plecs. Rokas tam nevērīgi sabāzta»

kabatās un nepaceļas gaisā, kaut pretī cēlušies draudoši šau-

teņstobri, un turpat leitnantakrūtīm zalgo durkļu asmeņi.
„Rokas augšā, H'ānde hoch!" aizsmakuši rēc strēlnieki;

leitnanta kareivji jau viņu varā, bet viņš pats iet lepni saslē-

jies, liekas ienaidniekus neredzam, un ar elkoņu atbīdīdams

nost kādu bises stobru, kas lūko aizkrustot tam ceļu, izgrūž
kaut ko caur zobiem, un vai katrā viņa vārdā ir savi trīs „r'

4

.

„Ko tas fricis muld?" — „Velns viņu sazin, — lepns, kā

pāvs." — «Laikam baronu sugas!" „Ja negrib padoties, tad

jānolaiž no kājas!"

„Pag, puikas, man likās, viņš teica, šis varot padoties tik

virsniekam!" '

Strēlnieku bars, pašķiras, dodams ceļu savam virsniekam

ar ērgļa seju, un redzēdams vācu leitnantu, kas vēl arvien tur

kabatās rokas, Klinsons cel savu naganu.

~Hande hoch!"

Sakniebis lūpas, leitnants beidzot klausa, un vēl pēc

mirkļa viņš jau ir iebīdīts citu gūstekņu barā, un daži strēl-

nieki, šautenēm uz rokas, iet viņiem uz aizmugures pusi
līdz. —

Kapteinis Ozoliņš paspējis uziet vietu, kur glabājas pu-

deles un mucas, un tūliņ iesāk rīkoties ap tām.
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Ar pudeles kaklu var ātri tikt galā, bet mucas attaisīša-

na grūtāka lieta, un kapteinis māj pāris strēlniekiem:

„Pa alus mucu — uguni!"
Pāris sausi blīkšķi, un no cauršautās mucas sāniem šau-

jas gaisā tievi alus fontāni. Tiem pretī ceļas katliņi un tējas

krūzes, un spirdzinoši vēss ir skrejot aizkaltušām rīklēm dzē-

rienmalks.

Noslaucījuši mutes, daži kareivji metas tālāk, bet Ozo-

liņš, kam citi strēlnieki ved klātu vecu, nupat ķertu vācieti,

jau ticis dūšā un stiepj gūsteknim pretī ruma trauku.

„Trinken, Kamerad, — jetzt mūssen wir Freunde sein."

Gūsteknis, kam lodes skrambāta roka, ar veselo nobrau-

ka ūsas un smīnēdams tver pasniegto pudeli.

Ozoliņam ar viņu dzerot brālības, pulciņš strēlnieku vēl

turpat pagalmā trenkā pavisam jaunu kareivi, kas apmulsis
šaudās šurpu turpu, un beidzot atspiežas ar muguru pret žo-

gu, plati izplestām acīm un elšošām krūtīm, nezinādams, kur

bēgt.
Strēlnieki brien viņam klāt pa dzilo sētmalas sniegu, un

daugavgrīvietim Šķēlēm, kas līdz ar savu feldfēbeli Ābelti-

ņu, viens no pirmajiem ticis lielgabaliem klātu, asinīm

pieplūdušas acis, un kaujas trakuma sašķobīts vaigs.

Aizsteidzies citiem priekšā, tas zobus griezdams atvēž

šauteni, un tad triec viņaß durkloto galu uz priekšu, —• bēg-
lis, kam pēkšņi vēl bālāka top seja, pacel padodamies rokas,

nodreb un liecas sānis, un Šķēlēm raujot durkli atpakaļ, no-

gāžas ar muti sniegā, un sniegs zem viņa iesāk ātri mesties

sārts.

Ilgi kavēties tikko iešturmētā nometnē nav vaļas, jo no

meža malas vēl klaudz atejošo vācu šāvienu ugunis.
Strēlnieku ķēdes sāk virzīties tām pakal, viņām līdzi arī

abas vidzemnieku rotas, un virsleitnants Briesma, iedams sa-

viem ļaudīm līdzi pēkšņi mana, ka iesākušas kājas salt.

Viņš atceras, ka līdz ar daudziem citiem iedrāzies meža

grāvī, un vēl ledaināks tam liekās aukstums, kas tagad sāk

stindzināt zābakus.

„Hei, draugs," viņš saka, nogrābis aiz rokas kādu rotai

pieklīdušu kurzemnieku, „joz uz vācu būdām, meklē rokā

kantini un palūko, vai tur nav kāds zeķu pāris."
Strēlnieks aizdrāž kā bulta, un viņu gaidīdams, rotnieks
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apsēžas uz bērza celma neizlaizdams no acīm savu rotu, kas

saguluši kopā ar piekto turpat meža malā un sākusi šaut.

„Tepat jau Braslu mājas," teic kāds strēlnieks, ķēdē gu-

lēdams un rādīdams uz priekšu, kur klajumā ceļas nosniguši

jumti. „Arī Klīves muiža nav vairs tālu."

„Tad jau tepat arī Lielupe," piemetina otrs, nolaizdams

šauteni, jo vāci jau pazuduši un vairs neviena nava, kam šaut.

Ceļš uz Jelgavu ir vaļā, bet dažam tas patlaban jau iz-

gājis no prāta, — salst sviedros samirkušās muguras, salst

ūdens bedrēs un grāvjos saslapušās kājās, visus locekļus māc

gurums, un acis tiecas slēgt cieti triju negulētu nakšu miegs.
Pēc zeķēm aizskrējušais kareivis ir atpakaļ, sniedz viņas

virsleitnantam, un piepalīdz tam novilkt pussasalušos zā-

bakus.

„Tā, nu ir pavisam cita lieta," virsleitnants nosaka, ie-

dams gar rotas ķēdi uz to pusi, kur atsēdies sniegā, dingst ie-

reibušais piektās rotas komandiera.

„Jozīsim uz priekšu, Albert! Tepat netālu esot Klīves

muiža."

«Pagaidi, ko tu trako," miegaini teic Zandbergs, kaut

pats vēl nupat brāzies kā traks savai rotai pa priekšu, bateri-

jas gūšanas skrējienā.
„Lai puiši mazliet atvelk elpu. Un Ozoliņš, kas te pat-

laban vecākais, tak lika mums ieņemt mežmalu un gaidīt,
kamēr pienāks palīgspēki. Arī daugavgrīvieši un kurzem-

nieki tepat tālāk pūtina sirdis, rokas un kājas."

Pirmais vidzemnieku bataljons, ko ved kaujā kapteinis
Mednis, ir devies uz landšturma nometnes pusi, kurp iedams

dabūjis asiņot Daugavgrīvas pulks. Un arī vidzemniekiem

skrienot turpu, jau pašā skrējiensākumā spindz pretī snai-

perlodes, un viens pār otru tie klūp sniegā, kas vietām kļuvis

baltsarkans.
,

No labās puses nāk pretī vidzemniekiem pāris svešu

strēlnieku, vezdami ievainotu kapteini, un tuvāk pieejot, var

tikko pazīt daugavgrīviešu vadoni Briedi, kam bezspēcīgi no-

karājas lodes sadragātā roka, un vaigs no sāpēm kļuvis pe-
lēkbalts. Tak gribas spēks tam stiprāks par visu, — zudusi

vēl nava ticība uzvarai, un noasiņojušais trieciena grupas va-
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dītājs lūko rādīt jaunajiem palīgiem uz kartes, kā lū-

kojis šturmēt vācu nometni Daugavgrīvas pulks, mezdamies

viņai virsū tieši no frontes.

„Mēs lūkosim apņemt no sāniem," teic Mednis, celdams

roku pie cepures, un daugavgrīvietis loka galvu, novēlēdams

sekmes, sāk streipuļot tālāk, un viņa strēlnieki lēni iet bla-

kus, vezdami savu virsnieku.

Vidzemnieku rotas, virzīdamās tālāk uz to pusi, kur vēl

arvienu klaudz nometnes sargu šautenes, sāk stiepties garā
ķēdē, kuras gali aizvirzās pa labi un kreisi, un nervozāka pa-

liek vācu guns.

Jau mana sniegā pirmos daugavgrīviešu kritušos, — da-

žiem vēl šautenes stingušās rokās, un citam acīs, kas vairs

neredzēs sauli, blāv nikna naida spīts. Un kritušo biedri,

kas palikuši dzīvi un nava steigušies uz bateriju pusi, turpi-
nādami tepat šaut, lēc kājās, redzot nākam kaujas talcinie-

kus, iet viņiem uzbrukumā līdz, un to pašu dara daži desmi-

ti rīdzinieku, ko vada mazs un plecīgs leitnants, — vārds tam

Lobe.

Atkal tarkš ložmeti, ložu šaltīm nokapādami egļu zarus

un raibodami baltām šņīpām drukno koku augumus. Bet

nometnes sargu šaušanā manāma svaidīga steiga, — var no-

skārst, viņi jauž briesmas no trijām pusēm.

Tad no labās un kreisās jau sākušas šalkt kaujas klai-

gas, un arī uzbrucēju centrs gāžas uz priekšu, un vaid, kliedz

un šalko, un klaudz un rīb viss piesnigušais egļu sils.

Vāci saņem uzbrucējus ar briesmīgu guni, bet trieciena

vilnis jau apņēmis viņus no trijām pusēm, un to vairs nav

iespēiams atvairīt. Tak nometnes aizstāvji vēl šauj un šauj,
sakoduši zobus, nedomādami atpakaļ kāpties, un to pašu da-

ra viņu ložmetējnieki, mēchaniski vadīdami tālāk savas ka-

ravīru plauimašīnas, kaut vienam otram jau sākušas drebēt

rokas, un liekas nākam virsū nevien pelēkbaltās jērenīcas,
un zem tām kaujas klaigu, cīņas niknuma šķobītas sejas, bet

it viss sils.

Viņi nedomā atkāpties pat tad, kad turpat acu priekšā

jau zibsnī sveši durkli, un nometnes sargu ķēdē sprāgst uz-

brucēju roku sviestas granātas. Un virsleitnants Lazdiņš, vez-

dams virsū nometnei savu trešo rotu, un pirmais pieskrējis

pirmajam ložmetējniekam klātu, grib šaut tam lodi galvā,
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spiež sprūdu vienu reizi un otru, un tad mana, ka skrējienā
izšāvis tukšu savu naganu.

Ložmetējnieks, apkārt neskatīdamies, mirctņbālu, bet

cietu seju, patlaban taisās ievērt jaunu lentu, un vēl tumšāks

top jau tā tumšais un platais vidzemnieka vaigs. — Saknie-

bis lūpas, Lazdiņš triec vācietim galvā sava tukšā revolvera

stobru, ložmetējnieks bez vaida nogāžas uz sāniem, sprūk
vaļā no mašīnas roktura viena un otra roka, bet stingstošie

pirksti vēl brītiņu kustas pa sniegu, meklēdami kur lož-

metējs.
Ar otro ložmetēju galā tiek milzīgais igaunis Meles,

kas vada septīto rotu. Izskatā līdzīgs lācim, tas ņēmis,
iedams kaujā, šauteni, kas liekas pārāk viegls ierocis

tā varenājām rokām. Rūkdams tas metas uz priekšu, cērt

durkli krūtīs ložmetējniekam ar visu savu lāča spēku, pār-
sviež kā rudzu kūli sev pār galvu caurdurto ienaidnieka ka-

reivi, norēcas un smagi griežas apkārt, lai liktu saviem strēl-

niekiem pievākt trofeju, bet piepeši kā no zemes izaug igau-

ņa priekšā svešs pelēkā šinelī ģērbts kareivis un rēkdams vērš

pret Melca krūtīm durkļa asmeni.

«Trakais, ko tu dari," lādēdamies gāžas vidū Gutmanis,

pats garākais septītās rotas strēlnieks. „Tas tak mūsu ofi-

ciers," un atsviež ar plecu sānis trešās rotas vīru, kam asinīm

pieplūdušas acis, prātu zaudējuša skats.

«Ak tā," svešais atjēdzas, zūd kaujas trakuma reibo-

nis, kas uz mirkli tam aptumšojis jēgu, un strēlnieks zibeņ-
ātri metas ap tuvākās mājiņas stūri, un tūliņ nogāžas augšpē-
dus sniegā, jo turpat pie viņa kājām sprāgusi vācu mesta ro-

kas granāta.
Vēl nometnes pagalmā dun kauja, bet strēlnieku vilnis

plūst iekšā no visām pusēm: nāk pirmā rota, ar Palkav-

nieku un garo Kraftu, nāk Lucāra vestie daugavgrīvieši, un

rīdzinieku rota, ko ved Lobe.

«Iskvēpināt mītnes!" sauc Mednis, pagalma vidū stāvē-

dams, un mītņu logos, kas vēl nav beiguši dvašot nāvējošu

guni, sāk drāzties iekšā granāta pēc granātas.
Kapteinim, kuram tikai astoņpadsmit vasaras, ved klātu

gūstā ņemtu vācieti, ko Mednis iesāk iztaujāt, tam taujā-
dams, kur ir nometnes štābs.

„Ich — ich weiss nicht," stostās gūsteknis, un garām

skrejošs strēlnieks apstājas uz mirkli, smagi elsodams.
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„Ādu weiss nicht, — vācu suns! še tev!" Viņš triec

durkli no visa spara ienaidniekam krūtīs, un bataljona ko-

mandierim iešļāc skaistā zēna sejā svešas asins šalts.

Viņš slauka tās, grib lādēt vainīgo, bet tas jau pazudis
aiz stūra, un vird visapkārt kaujas guns.

Nometnes vidū paprāva celtne, — vācu kareivklubs, no

kura logiem jau sāk stiepties ārā dūmu mutuli, un drīz pēc

tam sarkanas liesmu mēles. Sveķainos egļu baļķus pār-

ņem uguns, šaudāmās pāri meža koku galotnēm, bet vēl ar-

vienu nav beigusies kauja, vēl klaudz bises, un dobji dunē-

damas, sprāgst latvju un vāciešu roku mestās granātas.

Kluba barakas otrā galā ir vācu ambulance, no kuras

sāk rāpties ārā vācu ievainotie, bet daugavgrīvieši, ko vada

trakais Lucārs, ar rokas granātām tos sāk dzīt atpakaļ.

Viņus glābj vidzemnieku ārsts Mežciems, un skrējis
iekšā ambulancē, sāk steigā cilāt aizbēgušo amatbrālu me-

stās grāmatas. Viņš šķirsta un citu met sniegā, citu atliek

sānis, bet dūmi sāk spiesties iekšā telpās un dzen prom jauno
ārstu, kas savējiem iet visur līdz.

Tad beidzot ir galā nometnes kauja. — Kas vēl palicis
dzīvs, tas gūstā padodas, un strēlnieki, lēkdami pāri savējo
un vācu līķiem, metas mītnēs, rauj vaļā durvis, — ja tās tu-

ras cieti, dragā viņas šauteņresgaliem, un dažam labam ple-
šas mute, redzot kara laupījumu, ko metis vidzemnieku va-

rā vācu bataljons.

Otrais kurzemnieku bataljons aiz drāšu griezēju vaina9
ir nosebojis uzbrukuma sākšanu, un rotām virzoties uz

priekšu, tās saņem no Mangalu puses briesmīga ložmetēju

guns.

Šauj vācu baterijas, — no raķetēm, prožektoru sviestiem

gaismas staru kūļiem kļūst gaišs viss sniega lauks, kam pāri
steidzas kurzemnieki, un arvien retākas top viņu rindas, —

ļimst strēlnieki un instruktori, viens virsnieks gāžas zemē pēc

otra, vēl nāvē mudinādams savējos steigties tālāk, un ne-

daudzie, kam izdodas aizsniegt vācu žogus, jūt sitamies pretī

nāvējošu uguns svelmi, krīt un ceļas, ļimst atkal un top

klusi, — daži uzgāžas uz dzeloņdrātīm, un tos jau beigtus vēl

ilgi purina ložmetēju šautās ložu šaltis.
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Bez vadoņiem paliek sašautās rotas. Gul sniegā jautrie
strēlnieki un seržanti, kas dzīvi nākuši no Nāves salas, bet

virsleitnants Jurevičs, kam asiņo cauršautā roka, vēl lūko ar

savas rotas atliekām vāou grāvjos tikt. Bet arī palikušie krīt

sniegā viens pēc otra; uz vācu drātīm saļimst varonigais virs-

seržants Virsis, kas uzticīgi gājis savam rotniekam līdz, gra-

nātas šķembeles sadragā jau ievainotam virsleitnantam sānus,

un caurišautām krūtīm paklūp zemē viņa ziņnesis, kas stei-

dzies savam virsniekam klātu, lai palīdzētu tam no elles uguns

ārā tikt.

Līķu vālos sašautas kurzemnieku rotas, viņu ievainotie

gul un asiņo turpat sniegā, kritušajiem blakus, jo vācu lož-

metēji bez apstājas slauka lauku, pļauj zemē retos priežu ce-

rus, un visu ārda nikna vācu bateriju guns. Un viņu šautām

granātām, kas dragā kritušos un dzīvos, nāk talkā krievu liel-

gabalu uguns, lai taptu piepildīts līdz galam viss kurzem-

nieku pulkam šoreiz lemtā posta mērs.

Kad beidzot sāk palikt rāmāka vācu guns, noasiņojušais

bataljons kāpjas atpakaļ, bet daudzus stingus paturējis nāves

lauks.

Jau pirmās brigādes batalioni visi sviesti kaujā: vairs

nava latvju divizijai it nekādu rezervju. Kad divizijas
štābs prasa palīgā svaigus pulkus, krievu korpuss atbild, ka

vajagot ar pašu spēkiem galā tikt.

— Šie spēki iet uz galu, un strēlniekus, kas cīnās vācu

aizmugurē, māc negulētu nakšu
gurums, atslābums, kas nāk

pēc augstākā gribas sasprindzinājuma. Piekusušas ir visiem

krūtis, brienot pa
dziļu meža sniegu, un reizi pēc reizes me-

toties apkārt sānis, un atkal griežoties riņķī, — griežot sejas

un šauteņu stobrus vienmēr uz to pusi, no kuras šauj ienaid-

nieks.

No niknas šaušanas daudziem smeldz pleci, rokas gurst,

kas tuvcīņā krustojušas durkļus ar vācu kaujas nažu platajiem

asmeņiem. Stingst kājas, kas izmirkušas, krītot ūdens bed-

rēs, guļot sniegā, un smags kā nāve iesāk pārņemt karotāju
pulkus nogurums.

— Atpūsties kaut pāris stundas, kaut stundu atpūtināt
rokas, kājas, sāpošos pakaušmuskulus, kas stīvi metas jau no
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pastāvīgās skatīšanās augšup egļu zaros, kuros slēpušies vācu

snaiperi.

Bezgala smagi liekas izmirkušie mēteli, mezdamies tagad

stīvi, jo stiprāks jau metas ziemas sals.

Atpūtu uz īsu laiku, vai jaunus kaujas talcinieku bataljo-
nus! Svaigas ķēdes pašā priekšā, lai paspēj sakārtoties savā

starpā sajaukušās rotas, četru pulku strēlniekiem traucoties

uz priekšu pa meža biezokņiem un cīnoties ar ienaidnieku,

kas izmisis pretojas un cīnās, un negrib kāpties atpakaļ.
— Kas neatkāpjas, tas paliek uz vietas, bet daudzi uzva-

rētāji neapzinās vairs, kur palikuši viņu pulki, un kas vārdā

tam virsniekam, kuram tie patlaban iet līdz.

Daugavgrīviešos redz kurzemniekus, rīdzinieku rotās dau-

gavgrīviešu zēnus, un daudzus pie citiem klīdušus pagaidām

pazaudējis Vidzemes strēlnieku pulks. —

Mazliet atpūsties, sakārtoties, un tad atkal steigties uz

priekšu! Lielupe vairs nav tālu, un tiekot pie viņas, varēs

jau saskatīt Jelgavas baznīctorņu galus!
Šurp svaigus pulkus, lai uzvargājiens virzās tālāk, lai

vāci nevar kārtot savas rezerves!

Rezervju nava,
— vecais bulgārs izsvaidījis savus armijas

spēkus, gribēdams uzreiz raut vācu fronti sešās vietās, un re-

zerves pulku, kuriem it kā vajadzētu būt visur, tagad nava

nekur.

Krievi mēģinājuši uzbrukt četrās vietās, bet viņus atsi-

tuši vācu guns. Latvju brigādes divās vietās pārrāvušas fronti,

pirmā tikusi vistālāk, bet viņas spēki iet uz leju, tā asiņo un

vēl cīnās, bet diezin vai varēs tikt atpakaļ.
Kad vāciem pienāks svaigi spēki, kad dosies kaujā no

Jelgavas nākošās rezerves daļas, un kad sakautiem savējiem
atnāks talkā tie vāci, pret kuru ložmet iem no latvju pārrā-

vuma vietas pa kreisi noasiņojis dažs sibiriešu bataljons.

*

Frontes rāvurna vārtus, kuriem izgāiuši cauri, brāzdamies

tālāk, četri latvju bataljoni, apņēmušās līdz nāvei sargāt rīdzi-

nieku rotas, kuras vada un rīko viņu pulka jaunais koman-

dieris.

Aiz aušīgā kaņteiņa Ozoliņa vainas tam kaujas brīdī jā-
maina viss pulka kaujas uzdevums, un savām palikušām ro-
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tām nevarēdams šturmēt Mangalus, pulkvedis Peniķis nolemj

segt aizrāvušos cīņu biedrus no vācu trieciena mugurā vai

sānos, jo šis trieciens tiem var kļūt liktenīgs.
Ar ložmetēju komandu, ko vada leitnants Sukurs, vairī-

dams briesmas no Mangalu reduta puses, Peniķis vērš savas

palikušās rotas pretī dienvidaustrumiem, kur no bērzu birzs

puses rīta ausmā rīdziniekus saņem nikna guns.

Spiezdamās vācus atpakaļ, kaut gan tie sīvi aizstāv katru

krūmu, rīdzinieku rotas uz priekšu iet, izcīnās cauri bērzu

birzei un dodas uz dienvidu rītu pusi, bet ienaidnieka ložme-

tēji sviež tām pretī nāvējošu uguni, un asinīm un dvašot pa-

beigušu karotāju līķiem izraibots cīņas vietas sniegs.

Nespēdami atturēt rīdzinieku uzmākšanos, vāci beidzot sāk

atkāpties, un kapteiņa Jankovska bataljons, kam tagad

plata kaujas fronte, ar savu kreiso spārnu sāk taustīties uz to

pusi, kurp aizbrāzušās Ozoliņa rotas, kur cīnās Daugavgrīvas

pulks. Un ķerts no vācu snaipera lodes, saļimst sniegā Jan-

kovskis, kam maiga zēna seja, bet krūtīs vecas vācu durkļu

rētas un droša varoņsirds.
Kreiso tā bataljona spārnu un centru, kur visniknākā

vācu guns, ved virsleitnants Skujiņš, piektās rotas elegantais
komandiers

.
Aizsniedzis jaunu cīņas grāvi, ko vāci grib no-

turēt, viņš izrauj kritušam no rokām šauteni ar spraustu
drnkli un metas uz priekšu, aizraudams savu piekto sevim

līdz un ielauzdamies ar to grāvī, no kura lūko uzbrucējus
atsviest ložu šaltis un cīņai pretī slieti kaujas nažu asumi.

Kas gūstā nedodas, to nosviež sniegā durkļu gali un šau-

teņrezgali, un vācu ložmetējnieki, kas līdz pašam pēdējam
acumirklim lūkojuši šaut, krīt saviem ieročiem blakus ar sa-

šķaidītām sejām, sadragātiem pakaušiem.

Dzīvajos palikušie tranšejas sargi pacel rokas. Skujiņš

viņiem pamāj uz aizmugures pusi, un četri strēlnieki, turē-

dami pirkstu pie padusē iemiegtās bises sprūda, aiziet gūstek-

ņiem līdz. —

Aiz lielā grāvja, dodoties no tā uz dienvidaustrumiem,

Skujiņa vestiem strēlniekiem drīz atkal tiecas liegt tālāk ceļu

vācu šauteņuguns. Tā aug arvienu stiprāka, jo atsviestiem

nāk palīgā jaunas pelēkzili ietērptu cīnītāju rotas.

Sakauto vācu palīgspēki aug, un viņu uzmākšanās top
tik stipra, ka strēlniekiem vairs nav iespējams tālāk tikt. —

Viņiem tagad veļas virsū viens vācu vilnis pēc otra; uzbrucēju
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ķēdes gan plok, un daudzi noasiņo sniegā, bet sašauto ķēžu
vietā nāk uzbrukumā jaunas.

Dažas no tām aizklūst pie rīdziniekiem tik tuvu, ka strēl-

nieki, viņas vērodami caur šauteņtēmēkliem, var saskatīt jau
atsevišķas uzbrucēju sejas.

Viens vilnis saplok celā, bet aiz viņa sāk celties, nāk-

dams cīņā, otrs un tam seko trešs.

Skujiņa vadītās rotas šauj tādā steigā, ka daudziem strēl-

niekiem bez apstājas strādājot šauteņu aizslēgiem, jau sākuši

silt roku pirksti. Bet vācu atakai vēl arvienu nav gala, un

niknāks šķiet topam viņu uzbrukuma spars.

Neatlaidīgi tie lūko atgūt pazaudētos ierakumus, aiz-

sniegt vietu, kur viņu frontei izlauzušies cauri pirmās brigā-
des pulki, un cieti aizcirst vārtus, ko atrāvis, brāzdamies ci-

tiem kauju brāļiem pa priekšu, Daugavgrīvas strēlnieku

pulks. —

Pulkvedis Peniķis vēro 6Īvo kaujas troksni, klusēdams sūc

pīpi, un nenovērzdams acu no komandiera sejas, iet viņam
blakus pa cīņas lauku leitnants Rubis, tā kaujas adjutants.

Skujiņam jau aizsūtīts talkā viss, ko spējams sūtīt, bet

šauteņu un ložmetēju skarbās balsis, ko dzird no kreisās, aug

augumā.

Cīņu laime, kas visu rītu simpātizējusi latvju strēlnie-

kiem, jau taisās pāriet ienaidnieku pusē, un ziņojums pēc zi-

ņojuma, ko Skujiņš, cīnīdamies pret pieaugošo pārspēku, sūta

savam pulka komandierim, vēsta vienu:

Vāci neatlaidīgi uzbrūk, tiekdamies pārraut bataljona

fronti, un viņiem nāk klāt jauni palīgspēki. —

Ja vāciem izdodas salauzt rīdzinieku rotu pretošanos, un

aizsniegt pārrāvuma vietu, tad —

Tad Skangalu šturmētājiem un nometnes guvējiem vairs

nav atpakaļceļa, tad pieciem latvju bataljoniem gals. —

Vēl klusē Rīgas pulka komandiers. Tik dūmu mutuli,
kas kāpj no viņa pīpes, šaujas gaisā ašāk un sirdīgāk, vadonim

atceroties, ka dažai labai viņa pieredzētai kaujai bijis tikpat

laimīgs sākums, bet vēlāk nelaimīgs pienācis gals. —

Tad viņš izdauza pīpi, māj adjutantam, abi aiziet prom

pa labi, un ziņneši steidzas tiem līdz.

Viņi vāc kopā no savējiem atklīdušos citu pulku strēl-

nieku pulciņus, un trofeju p'ievācējus, — visus, kas vesels, vai

tik viegli ievainots, ka spēj cilāt šauteni un turēties kājās, un
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raida tos uz kreiso pusi, kur izmisis vēl turas Skujiņa ba-

taljons. —

Cīņas troksnis no kreisās šalc bez stājas, bet dienvidpusē
frontes rajons jau ir labu laiku aizdomīgi kluss.

Pulkvedim nepatīk šis klusums, jo tieši uz dienvidiem, te

stiepjas aiziedams uz vācu aizmugures pusi, lielajam grāvim

pāri, labi taisīts ceļš.

„Ja tur priekšā būtu vēl kāda latvju rota, viņa tak ne-

turētu šautenes vienkārši pie kājas, dzirdēdama, ka citas pa

kreisi un pa labi nebeidz šaut", — viņš saka adjutantam, vēl

arvienu skatīdamies prom uz dienvidiem, kurp stiepjas vācu

ceļš, un tad atsteidzas ziņnesis un vēsta, ka pie rāvuma vietas

pienācis liels krievu bars. —

Tas sibiriešu bataljons, ko korpusa štābs beidzot atsūtījis

latvjiem talkā.

Rīdzinieku pulkvedis steidzas tam pretī, un tad pāri tā

galvai kaut kas spalgi nošņācās un sprāgst turpat netālu

priekšā, sviezdams gaisā sniega pārslu šaltis, sasalušas zemes

pikas.
„Kas tas?"

Pirmajam šņācienam seko otrs, un adjutants, kam maz-

liet nobālusi seja, klusi teic:

„Šautenes granāta."

Pulkvedis apstājas, skatīdamies atpakaļ, un viņam ir sa-

drūmis vaigs.

~Tā tad, tieši priekšā neviena mūsējā vairs nava, un vāci

apgājuši Skujiņa labo flanku," viņš nosaka, mezdams acis uz

to pusi, kur cīņās varonīgais otrais bataljons, izmisis sargā-

dams vēl frontes vārtus, un nezinādams, ka tam no sāniem

jau zogas
klāt ienaidnieks. —

Trešais šautenes granātas šņāciens gaisā, sprādziens tur-

pat pie vaina rāvuma, un saplosīts saļimst savās asinīs un

sniegā sibiriešu bataljona komandiers, kas sācis vest savus

kareivjus ejai cauri.

Tā vietā stājas vecākais vina rotnieks, un ziņo rīdzinieku

pulkvedim, ka bataljonam pavēlēts doties uz Skangaliem.

„Pavēlu jums doties uz dienvidiem."

— ~Bet, pulkveža kungs" —

«Pavēlu doties uz dienvidiem," pulkvedis atkārto rīko-

jumu, — ~tieši dienvidos izveidojas mūsu frontes pārrāvums,
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kurā plūst iekšā vācieši. Ejat uz dienvidiem un atspiežat tos

atpakaļ."
Krievu virsleitnants vilcinādamies klausa. —

Vācu nava daudz, tikai izlūku pulciņš, kas atradis latvju
frontē pārtrūkuma vietu, nav steidzies to tūliņ ziņot savē-

jiem, bet pārgalvīgi traucies tālāk, tiekdamies tikt tuvāki val-

nim un ņemt viņu zem šauteņu granātu guns.

Vācu izlūku aizraušanās glābj Skujiņu no kļūšanas

starp trijām ugunīm, — no frontes, labā flanka un no aizmu-

gures puses, un krievu bataljons, virzīdamies uz dienvidiem,

aiztrenc vācu karstgalvjus pār grāvi. Bet tālāk celā tam pre
tim jau nāk vācu rotas, un sibirieši nespēj tālāk tikt.

Manīdami klusumu, kas pa labi, viņi griežas turpu, iet

uz Skangaliem, kā sākumā sacīts, un atkal paliek atsegts rīdzi-

nieku labais flanks.

Kādu laiku viņi tā nenojauž, bet tad to pulkvedis, atkal

manīdams klusumu tanī debesu malā, kurp nupat bija krievu

bataljons, no jauna paliek nemierīgs.
Viņš iziet līdz lielā grāvja tiltam, neatrod no saviem krie-

viņiem ne pēdas, un arī ziņneši, izstaigājuši grāvja otru malu,

vēsta, ka pazudušais sibiriešu bataljons nav atrodams.

Vāci sāk uzbrukt no jauna, rīdzinieki atkal palikuši bez

palīgiem, un lai paglābtos no apiešanas, viņiem jākāpjas at-

pakaļ tik tālu, līdz ar labo flanku aizsniegts lielā grāvja
tilts.

Pie tilta pulkvedis norīko leitnanta Zatlera pusrotu un

viņas labā atņem Sukuram divus tā ložmetus.

Rīdziniekiem, kas sargā savas brigādes vārtus, par katru

cenu jānotur grāvja tilts. —

Atkal nāk krievu bars, šoreiz veseli divi bataljoni, kurus

ved viņu pulka komandieris. Viņš aizsūta pa labi pret Man-

galiem divas rotas, bet ar pārējām taisās turpu iet ar līkumu,

lai tiktu klāt redutam no aizmugures, un aizmaldās uz

Skangaliem.

Neieņemams ir un paliek Mangalu apcietinājuma punkt3.

*

Skangalos sibirieši sakās nākuši nomainīt latvju rotas.

Tās atstāj krievu ziņā ugunslīniju, kurā valda puslīdz vēl

klusums, un atvelkas atvilkt elpu aiz sibiriešu mugurām. —
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Virsvadības trieciengrupai vairs nava. Ātri aizsteidzas

ziemas dienas laiks, un kapteinis Ozoliņš, vecākais no latvju

bataljonu komandieriem, kam it kā tagad nāktos citus rīkot,
vadīt un mundrināt tālākgājienam, jau ticis kunga prātā,

pilns vācu ruma un saka, ka tepat vien būšot jāpaliek. —

Pudeli rokā un pastīvu mēli, viņš rīko ziņnešus pie telpu
slaucīšanas vāciem atņemtajās celtnēs, un strēlnieki, likuši

kaktos šautenes, sameklē slotas, iesāk grīdas mēst.

— „Te būs pulka štābs." — Ozoliņš svarīgi nosaka, „un

tāpēc jūs, puikas, izslaukāt labi tīri, lai pulka komandierim

nebūtu jārājas. Tur, viņā būdā, novietosies pārsienamais

punkts, bet te pa labi, te būs mana istaba," — viņš nobeidz,

atjož jostu, velk nost mēteli un taisās uz tikpat omulīgu gulē-

šanu, it kā viņa bataljons būtu nācis Rīgā atpūsties. —

Strēlnieki no gara laika sāk pārmeklēt vācu mītnes.

Redz ar šokolādi smērētas mutes, cigāru smaršīgo dūmu mu-

tuļus. Pāris daugavgrīviešu, iedami gar slēgtu mītni, dzird

viņā aizdomīgu troksni, un domādami tur slēpjamies kādus

aizbēgt nepadūgušus, laiž iekšā pa logu rokas granātas.
Divi sprādzieni seko viens otram. Tad — izmisusi

kņada, kaut kas smagi sitas pret durvīm, dzird kritiena trok-

sni, un tad iekšā kaut kas iestenas žēli un dobji, bet tā nav

cilvēkbalss.

Abi pašpuikas apjukuši saskatās. Tad viņi Teizē metas

pie celtnes durvīm, rauj tās vaļā, un nokaunējušies velkas

atpakaļ. —

Turpat aiz durvīm nokritis bērs zirgs, nāves mokās at-

ņirgtiem zobiem un saplosītu vēderu, no kura izgāzušās iek-

šas, un uz durvju pusi plūdo asins strauts.

— „Lopi, ne cilvēki," sāk lādēties daugavgrīviešiem tur-

pat aiz muguras dobja balss, un sviezdamies apkārt, viņi redz

vecīgu vidzemes pulka seržantu, kas draudoši cel gaisā šau-

teni, vēzdams gāzienam laidi.

Abi strēlnieki pazūd ap
Btalla stūri kā bultas, un ser-

žants rūkdams noliecas pie mirstošā dzīvnieka.

— „Nobendēiuši tik skaistu zirgu," viņš sirdīgi nosaka,

maigi noglauda bērā krēpes, un saprazdams vēl glāstu, klusi

nobubina mirstošais zirgs.
Uz mirkli seržantam nāk prātā Kurzemē palikušās mājas,

un, ka arī viņam pirms kara bija bēris, tikpat skaists un

stalts.
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Citā būdā rīdzinieki uzgājuši trušus, un stalla durvju vē-

rējiem ir šoreiz mīkstas sirdis, jo tās veldzējis vācu vīns.

— „Lai lēc projām, tak jau Dieva radībiņa vien ir," saka

dižkareivis Dukāts, iedams trušu būrim klāt. — „Tiš, mīļie,

tiš," viņš saka, bet trusīši nesaprot, ko svešais no tiem vēlas,

un taisās palikt būrī.

juzdamies mazliet aizvainots, sper būrim sānos ar

savu smago zābaku, un garausainie zvēriņi kā bultas izdrāžas

pagalma sniegā, kur tūliņ dzird šāvienu blīkšķus, jo garām

patlaban gājis kāds Kurzemes pulka strēlnieks, sviedis bisi

pie vaiga, un aši aiziet projām, nesdams nošauto trusīti

līdzi, — citus paglābj sils.

Astotās vidzemnieku rotas ļaudis viņu sirojumos pa vācu

artileristu nometni vada mazais un kauslīgais Ģeģers, un fleg-
mātiskais pašpuika Eiduks, kas visur iet mazajam kaprālim
līdz. Un visiem vēl tagad nāk smiekli, atceroties tepat no-

metnē īsi pēc baterijas ieņemšanas vaļā atrautu drēbju skapi,
kurā slēpies vācu leitenants.

— „Un tā tas vecais daugavgrīviešu virsseržants, — lai-

kam trešās rotas, — rauj skapja durvis vaļā, iepleš muti un

brēc, ņēmis bisi
pa gāzienam: „Jaunskungs, bitte heraus,

citādi būs dumji!" Šis lien ar' stomīdamies ārā, — bija no

bailēm palicis sejā pavisam balts." —

— „Un oda ar mazliet," Eiduks piebilst, šņaukdams savu

pastrupo degunu, un Ģēģers māj ar galvu, tad piepeši apstājas

pie jaunas būdas, un viebdams seju, nosaka:

— „Akurāt tāpat kā šite. Nudie, ož tīri pēc cūku kūt9."

Eiduks pamēģina atraut durvis, bet tās ir aizkrampētas,
krampis uzreiz neceļas ārā, un iekšā dzird omulīgu ruk-

šķēšanu.
— „Cūku kūts, kā tad," Ģēģers nosaka, pirmais iebā-

zdams iekšā galvu.
— „Tad šovakar ēdīsim cūku cepeti," Eiduks prāto, un

viņa garais augums, pārliecies kā salieceņa nazis, pazūd kūts-

durvju caurumā.

Urkšķēšana top nemierīgāka, tad dzird kviekšanu, un

uz durvju pusi kā zibens šaujas melns sarainis.

Viņš notēmējis ar smeceri mazajam kaprālim tieši kāju

starpā. Ģēģers gāžas uz mutes klūp veprim uz muguras, apju-
cis ķeras apkārt tam ar rokām, un sarainis kviekdams nes

kaprāli pa pagalma sniegu sev līdz.
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— „Kod asti zobos," Eiduks ņirgādamies dod draugam

padomu, bet tad jau Ģēģers ir novēlies zemē, lādēdamies ce-

ļas kājas, un gabaliņu tālāk stājies arī melnais vepris, no tau-

kiem un nobīļa smagi elsodams.

„Sātans, ne cūka," Ģēģers sirdās, no dusmām pietvīcis,
un kareivis Purics, kam loti patīk cūkas gala un reizē gribas

kaprālim izdabāt, metas veprim klāt ar dūrienam izstieptu
durkli.

Vepris, manīdams jaunas briesmas, sāk atkal skriet. Bet

Puricam ir žiglas kājas, un pēc pāris acumirkļiem jau atskan

pāri Skangaliem un mežu galiem gari nostiepts kautas cūkas

kvieciens, pilns nāves baiļu un negribēšanas mirt. —-

— „Hci, puikas!" piepeši iesaucas Eiduks, vēl garāku

izstiepis kaklu un skatīdamies uz aizmugures pusi, ~nupat

jāj mūsu kavalērija! Laikam jozīs fričiem pakal."

—■ „Tad jau labi," priecājas Ģēģers, aizmirsis visas du-

smas, un arī Purics, kas taisās ar durkli šķērst kauto cūku, jau

paguvis nosmērēt vepra asinīm rokas un ceļgalus, cel augšup

seju, kurā plaucis jautrs smīns.

— „Nu ies fričiem pavisam dumji," viņš saka, „jātnieki

pa priekšu, mēs ar vaņkām tiem pakal, un līdz tumsai būsim

Jelgavā." —

Pa sniegaino ceļu tiešām jāj uz vācu pusi krievu dragūnu
eskadrons. Aiz tā otrs, un tikuši garām krievu ķēdei, kava-

leristi cērt piešus zirgiem sānos.

— „Nupat būs feini," priecājas strēlnieki: „tūliņ tā

lieta ies uz priekšu," bet tad atkal satumst vienam un otram

seja, jo tālumā dzird šāvienu klaudzēšanu, tad pakavu dipoņu,
un vēl ātrāk nekā jājis uz priekšu, eskadrons auļo atpakaļ.

— „Te nu bija," ņurd strēlnieki, ņemdami rokās šau-

tenes un drūmām acīm skatīdamies uz to meža pusi, no ku-

ras nupat atbēguši krievu jātnieki.

Viņi taisās bēgt tālāk, un latvji sakoduši zobus, lūdz ka-

valeristus vismaz vest projām vācu smago bateriju.

Lepnais dragūnu pulkvedis nīcīgi uzmet lūpu.
— „Pechota vzjala, puskai pechota i vivezjot," viņš no-

saka, atkal kāpdams zirgā.
Viņi jāj atpakaļ. Zirgi, pīķi un jātnieki pazūd mežā,

klāt jau vakars, un baigi melns un pilns draudu sāk likties

rītausmā un priekšpusdienā iekarotais, aiz muguras un sānos

palikušais egļu sils.
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Pa labi, tiekdamās tikt no viena meža stūra otrā, parādās
vācu ķēde, brizdama zosu gājienā pa dzilo pļavas sniegu, un

redzami uz ragaviņām celti ložmetēji, kurus vācieši velk līdz.

Viņus saņem ar uguni, bet krēsla jau tik liela, ka grūti
tēmēt. Vācu ķēde zūd mežā, un vēl baisīgāks un melnāks

šķiet kļuvis mežs pa labi.

Tad latvjiem priekšā, kur gūlušas sibiriešu rotas, dzird

skalas, izbiedētas klaigas; satrauktu balsu šalka tuvāki nāk

Skangaliem, dzird tūkstots kāju dimdēšanu, un pelēkmelns no

krievu augumiem top sniega klajš.

— „Ņemci obchoģat! Spasaisja, bratci! Prut so vsjech
storon!"

Latvju rotas gatavojas kaujai, virsnieki raida savējos ķē-
dēs, bet tās pārrauj bēgošo sibiriešu masas.

Zib skrējienā garām bailpilnas sejas, balodamas zem mil-

zīgajām jērenīcām, un tad jau viņu kāju dimdēšanu dzird

aizmugurē, kur bēgļus uzņem melnais egļu sils.

Lādēdamies sāk celties kājās strēlnieki, kurus nosviedis

sniegā krievu masas brāziens, un gatavojas cīniņam, bet tad

uz viņiem sāk spindzēt lodes no trijām debesu pusēm.

No priekšas, no labās un kreisās nāk virsū vācu ķēdes,
virzīdamās arvienu tuvāk, un pār Skangalu sargu galvām sāk

plīst šrapneli.
— „Velni, viņi mūs grib apņemt no muguras," lādas

strēlnieki, manīdami, ka tagad vācu lodes sāk spindzēt pāri
arī nelielajai pļavai, kur sniegā gul kritušu baterijas šturmē-

tāju augumi, un nervozāka jau paliek uzbrucējiem pretī
sviestā strēlnieku šauteņguns.

Arvien steidzīgāki strādā viņu šauteņu aizslēgi, bet dau-

dzi jau šauj tikai uz laimi, acīm veroties pa labi un kreisi, jo
no abiem sāniem nāk tagad virsū ienaidnieks.

— „Laikam nāksies atiet," — kāds ieminas, un tad jau
viens un otrs, pieceldamies kājās, ir beidzis šaut.

— «Stāvat, ne soli atpakaļ!" brēc virsnieki un seržanti,

bet arī viņiem ļauna paredzēšana māc sirdis, un viens otrs

nikni cel gaisā dūri uz to pusi, kur melno aizbēgušos dragūnus

un Bibiriešus paglābušais sils.

Virsleitnants Briesma, kniebtām lūpām, vēro uzbrucēju

ķēdes un mazo piesnigušo pļavas klaju, ko patlaban sāk slau-

cīt vācu guns.
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Tad viņš metas gar ķēdi uz to pusi, kur cīnās piektā rota.

— „Kur rotnieks?" — prasa druknam strēlniekam, un

negaidījis atbildi, steidzas tālāk, savām asajām jūrnieka acīm

pamanījis baltu jērenīcu un virsnieka kažokā tērptu augumu.

Šis augums vairs lāgā neturas kājās, — piektās rolnieks

viņām iekāpis dziļajās vācu kalošās, un lūko staigāt gajr

ķēdi, sperdams divus solus uz priekšu, un vienu slīdēdams at-

pakaļ.
Briesma viņu sagrābj aiz pleca.
— „Albert, neāksties," — viņš dvašo tam sejā, juzdams

*

pretī sitamies šņabja smaku: „cel rotu kājās, met nost savas

kalošas; varbūt, vajadzēs skriet. Friči apkārt no trijām pu-

sēm, un drīz būs cieti arī ceturtā."

— „Mīlais draugs," grīļodamies šļupst blondais virsnieks,

skatīdamies savās kalošās, —

~es tak neiešu atstāt tādu

trofeju." —

— „Piektā rota! Augšā un atpakaļ!" —Briesma uzsauc

ķēdei, metas apkārt, skrien uz savas rotas pusi un rauj ierei-

bušo draugu līdz.

Dziļš sasnidzis pļavā sniegs. Vīrs brien aiz vīra, lodes

spindz, bet tumsā viņas trāpa slikti, un vidzemnieku rotas

laimīgi sniedz mežmalu, no kuras priekšpusdienā sācies viņu

piektās uzbrukums.

Plūst atpakaļ arī citas. Atkāpjas visa Skangalfronte, un

strēlnieki, iedami garām grūti gūtām haubicēm, griež zobus,

vīsta dūres.

Citi, sameklējuši lielās Novicka granātas, bāž viņas ap-
klusušo lielgabalu mutēs, rauj auklas, to galos sējuši granāt-

aizsargus, un dobji dārdēdami dreb un salēcās masīvie stobri,

spļaudami platas liesmu šaltis.

Citi, skriedami garām vācu mītnēm, dusmās liek viņām
klātu uguni, un dūmu strūkliņām, kas drīz sāk spiesties ārā

pa lūkām un durvīm, šaujas pakal rūcošas liesmu mēles, —

sarkans no blāzmas atspīduma paliek baltais pļavas sniegs.
Vēl citi brāž cauri artilēristu nometnes pagalmam, kur

Vidzemes pulka strēlnieki kāvuši un pametuši cūku, un garš

daugavgrīvietis, kas pusdienu nonēsājis pie sāniem kā trofeju
vācieša kasku, mauc viņu melnajam veprim uz smeceres un

ņirgādamies aizsteidzas tad citiem līdz. —

Arvienu tuvāki nāk vācu ķēdes; pirmā jau aizsniegusi
artilēristu nometnes malu, un tikai tad pietrūkstas kājās rī-
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dzinieku kapteinis Ozoliņš, ko pievarējis ruma reibums un

negulētu nakšu miegs.

Viņš velk mugurā mēteli, vēl nepabeidzis ģērbšanos,
skrien uz izejas pusi, ar veca kareivja instinktu jauzdams

sliktu, bet sānu durvis atsprāgst vaļā, dzelžaina roka grābj
aiz mēteļa apkakles.

— „Halt!"

Ozoliņš metas izejdurvīs, pamezdams mēteli, un viņam ir

dzērāja laime, — laimīgi tas tiek mežā, un to neķer arī pakal
šauta šauteņu guns. —

Otrā vācu ķēde panāk atejošos kurzemniekus, un Klin-

sona vadīts, vērš uzbrucējiem pretī sejas un šauteņu stobrus

sava kapteiņa vestais arjergards.
Šķind sasizdamies durkli, dun granātas, kuras met vieni

un otri, un vāciem uz brīdi pieturot uzbrukumu, kurzemnieki

var tālāk atkāpties.
Arī Vidzemes pulka rotas, kas devušās pēc nometnes

eturmēšanas uz Skangalpusi, celā satiek un daudzus nogāž

sniegā bēgošu krievu pulks. Un tam pakal un vidzemniekiem

pretī steidzas vācu ķēdes.
— „Uz priekšu, durkļu cīņā!" sauc Zeltiņš, vecais

vidzemnieku komandiers, kaut naidnieks taisās apņemt viņa
strēlniekus, un apdraudēts jau ir i kreisais, i labais pulka
fiank?.

Kapteinis Mednis, raudādams līdzi izlūkkomandu, skrien

ienaidniekam pretī, dabū labā acī lodi, šautu no pāris
desmit solu tāluma, un streipuļodams nogāžas sniegā un

sniegs ap viņa galvu pāris mirkļos metas sarkanmelns.

Arvienu ciešākā lokā nu apņem vidzemniekus vācu rotas

bet strēlnieki vēl lūko turēties, un viņu uguns kļūst tik sīva,

ka vāciem jālēnina soli, sniegā jāgulstas.
Izlietodami gūto atelpas mirkli, strēlnieki pievāc savus

ievainotos un lēni virzās atpakaļ, uz dienā gūtās nometnes

pusi, un gluži melns jau kļuvis līķu pilnais sils.

Vidzemniekiem nopakaļ ašā gaitā steidzas vācu rotas, —

ķēde aiz ķēdes brien pa 6niega laufcu; uz ragaviņām celti

ložmetēji piestādamies šauj virsū niknu uguni, tad atkal ap-
klust, un jēģerroku rauti, brauc uzbrucējiem līdz. —

No Jelgavas automobīļos atbraukušas svaigas vācu rotas,

svaigi bataljoni, kas vēl nav bijuši šīs dienas cīņās, un šurpu
steidzas vāciem palīgspēki arī no tām frontes dalām, kur
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priekšpusdienā noasiņojis pie vācu dzeloņdrātīm viens un

otrs krievu bataljons. —

Visus brīvos un brīvā tikušos spēkus vāci tagad sviež cī-

ņā pretī latvju pirmai brigādei. Un nikni rādīdama zobus,

kā mednieksuņu ielenkts vilks, tā kāpjas atpakaļ, piekususi
līdz nāvei un asiņodama visa, un nakts jau laidusies pār ze-

mi, un melns šķiet asinīm raibotais sniegs.

Ar niknu arjergarda kauju iet atpakaļ pirmie latvju

pulki. — Rotas cērtas apkārt, šauj uzbrucējiem sejās vienu

zalvi, otru, un daudz jau tādu vietu, kur vāci pienākuši tik

tuvu, ka strēlniekiem jāatgaiņājas durkļiem, šauteņlaidēm,
rokas granātām.

Vēl lielāks kļuvis latvju rotu gurums, vēl ledaināki šķiet
rītausmā samirkušie zābaki. Kā smagi neredzami bluķi vel-

kas kareivjkājām līdzi trijās negulētas naktis, un svina smagi

tagad liekas ragā sasalušie mēteli. Un izmisuma niknums

plosa kurzemniekiem sirdis, un Zemgalē kas dzimuši, griež
zobus, necerēdami vairs redzēt Jelgavu.

Ķēde pēc ķēdes, steidz pakal vācu uzbrukums. Un

vācu šrapneli plīst virs galvām, granātas ārda mežu, laukus,

jo savējiem palīgā atbraukušie vācu bataljoni atveduši sma-

gos automobiļos arī lielgabalus līdz.

Jau puse vācu nometnes ir atkal viņu varā, bet otra ma-

lā lūko turēties vēl pāris vidzemnieku rotas, cīnīdamās ro-

kas granātām. Met rokas granātas arī vāci, un asiņodams

klūp sniegā rotnieks Palkavnieks, un saļimst, grūzdams nik-

nu lāstu, garais subaltems Krafts, kam granātas sprādziens sa-

ārdījis kāju.
Ceturtās vidzemnieku rotas virsseržants Majors ir liels,

plecīgs un ar sirdi slims vīrs, un palicis saviem zēniem iepa-
kaļus. Viņu apstāj vācu jēgeri, un ūsainais feldfēbels, izšā-

vis it visas savas nagana patronas, rauj ārā plato virsseržanta

zobenu un šņākdams cērt ap sevi, jo no visām pusēm to ap-

stājuši vāci, pretim stiepjas kaujas nažu asmeņi.

Majors izmisis cērt un cērt, juzdams sev visos kaulos

smagu nogurumu, un arvienu straujākos lēcienos joņo viņa
gurstošā sirds. Tad viņam galīgi aptrūkst elpas, bezspēcīgi
lejup nokarājās milzīgās ūsas, nolaižas zobenotā roka, un iz-

misuma nespēkā viņš krīt uz egles celma, un gavilēdams viņu
apstāj vācu bars.
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Krievu sapieri paspējuši paplašināt vācu vaļņa rāvumu,

un pievakarē var tam nekavēdamās iet cauri palīgspēku ko-

lonnas, bet maz vairs no tiem jēgas. — Viņi nāk bataljoniem,
nevis pulkiem, paši neticēdami ne uzvarai, ne cīņas laimei,

un kādreiz tik slavenie sibirieši, raidīti uz priekšu, bažīgām

acīm vēro atpakaļceļu, — vājš viņu atbalsts, gļēvs to uz-

brukums.

Vēlā pievakarē gan dažas krievu rotas, iepriekš sadūšo-

jušās ar kliegšanu, sāk skriet virsū Mangalu apcietinājumu

mezglam, ko no otras puses pa otram lāgam sācis šturmēt jau

priekšpusdienā noasiņojušais otrais kurzemnieku bataljons.

Uzbrucējiem šoreiz veicas, Mangali krīt viņu varā, un

apcietinājuma aizstāvji pacel rokas, bet jau pēc pusstundas
veseli krievu vadi piedzērušies līdz pat nesamaņai.

Mangali pilni konjaka un ruma, un pa sniegklāto zemi,

viņā lijušām asins paltīm pludo sasisto mucu alus, vīns.

Pēc otras pusstundas jau gāžas no kājām veselas sibirie-

šu rotas, — citi meimuro, lūko dziesmas ķērkt; citi jau gul

augšpēdus, bārdas slējuši pret mēnesi un krākdami dzērāju

miegu.
Un tagad nāk vācu pretbrukums.

Piegājuši pa mežu klātu Mangaliem, vāci metas uz

priekšu, un, kas no krievu rotām kā par brīnumu vēl negul
sniegā, lēc tagad kājās, lūko bēgt.

Ir liela kņada, gaiss pilns baiļu klaigu, un sibiriešu

straume, ārā gāzdamās no Mangaliem, aizrauj sev līdz arī kur-

zemnieku bataljona rotu paliekas.

Krieviņu vairums lenkts no visām pusēm, pacel gaisā ro-

kas, bet kapteinis Elsis ar savējiem izsitas cauri, un piekļā-
vies latvju rotām, arī dažs krieviņš izlaužas tām līdz.

*

Līdz nāvei sagurušas rīdzinieku rotas, visu dienu sargā-
damas savas brigādes vārtus, un arvienu lielāks mācas tām

virsū vācu svars.

Vāci uzbrūk bez stājas, sviež cīņā jaunas rezerves, un

tiecas aizsniegt ausmā pazaudēto vaina posmu, lai latvju
strēlnieku iebrukuma vieta kļūtu iebrucējiem par slazdu.

Lai viņā noasiņotu, velti cenzdamies izkļūt ārā, visi dzī-

vajos palikušie Zemgales brīvotgājēji, kas šorīt metušies kau-

jā, ticēdami vienā brāzienā aizsniegt Jelgavu.
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Jau simti dzimtās zemes brīvotāju gul sniegā nāves mie-

gu, — simti citu gul pārsienamos punktos, Rīgas slimnīcās,

bet dzīvajiem viņu kaujas biedriem jākāpjas atpakaļ, un

sakoduši zobus, tie cīnās par katru nesen gūtu savas tautas

zemes pēdu.

Viņiem draud bojā eja, nāve draud vai gūsts, kas ļau-

nāks ir
par

nāvi vēl. Neviens latvju strēlnieks vairs neiz-

klūs ārā, ja frontes vārti kritīs ciet.

Izmisušas tos sargā rīdzinieku rotas, un asiņo un cīnās,

cīnās tās bez gala, lai kauju biedriem būtu vaļā vienīgais at-

kāpšanās ceļš.

Pie vaina atkal ierodas kāds sibiriešu bataljons, un rī-

dzinieku vadonis, kura rotas nupat atsviedušas atpakaļ jaunu
uzbrukuma vilni, nolemj nomainīt savējos ar krieviem, lai

kritiskākā cīņas brīdī būtu droša dūre, ko balstīt iepriekšējās

vārtu sargātāju rindas, tām guļot sniegā zem vāciešu guns.

Rīdzinieku gurušo rotu vietā stājas krievi, kas pagai-
dām nedomā bēgt, juzdami latvjus, viņu ložmetus aiz savām

mugurām.
Aiz tām pašām, savu bārdaino tautas brāļu mugurām vēl

palikušas pāris krievu rotas. Viņu bataljonam līdz atbrau-

kušās virtuves sāk dalīt ēdienu, un ātrāk paēdušie jau lien

gulēt vācu zemnīcās, jo divas lietas krievu karavīri prot la-

bāk par visām citām — gulēt un ēst.

Jau nolaidusies nakts, pie debesīm zvīļo asiņainais va-

karmēness, un sibiriešu pavāri, izsmēluši savu virtuvju katlus

sausus, ņem pavārnīcas pār pleciem, sāk doties atpakaļ.
Metāla zupas katli zvīļo mēnesnīcā, mezdami tēraudainu

zaigu, un kāds krieviņš, paslējis gaisā galvu, redz pavārnīcu

zaigošanu, domā zibam bruņucepures un iesāk pilnā kaklā

kliegt:
„Germanci! Spasaißja, bratuški!"

Izmisusi kņada un bailpilnas klaigas. — Tad zemes dim-

dēšana, ko dzird skrienot izbiedētam govju baram, un pelēk-
melnā krievu masa gāžas uz vatņa pārrāvuma vietu, ko sargā

Rīgas pulka izlūkkomanda.

— «Stāvat, nelgas!" Aizsmacis kliedz Sukurs, kas at-

nācis ar savējiem no Mangalpuses un tagad rauj virsū valnim

savus ložmetus, to stobrus sagriežot pret ugunslīnijas pusi. —

„Kur, kur ir jūsu germanci?! Ja nāks, mēs pirmie sāksim

šaut!"
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Sibiriešu bars, redzēdams pretī grieztus ložmetējus,
beidz skriet, bailīgi velkas atpakaļ, sāk mīņāties uz vietas,

un beidzot atžirbst no sava lielā nobīļa, bārdainajiem karotā-

jiem atkal liekoties sniegā, vai lienot vācu zemnīcās. —

Arvien dziļāka top kaujas dienas nakts, un tad nāk

brigādes štāba atlaista vēsts: Visām iebrucēju dalām pavēlēts

atkāpties vecajos krievu rakumos. Misiņa vietā celts si-

birietis Trikovskis, un tas uzsācis kaujas vadīšanu ar atieša-

nas pāvēli. —

Saņēmis atkāpšanās pavēli, pulkvedis Peniķis dod ziņu

tumsā un arjergarda kaujās vēl vairāk sajukušām dalām, un

lēni sāk atvilkties uz frontes vārtu pusi saguruši karotāju

bataljoni.
Retas kļuvušas viņu rindas, mūža miegu gul daudzi,

kam gaišs un brāzmains bija licies lielās cīņu dienas rīts.

Visu dienu sargājis frontes vārtus, rīdzinieku koman-

diers tagad rīko rīta cīņās gūto lielgabalu aizvešanu, un tos

beidzot aizrauj krievu artileristi, atbraukuši pēc tiem ar sa-

viem priekšratiem.
Ir mēnesnakts, balti zaigo sniegi, un garas kustīgas ēnas

tiem met pāri aizejošo karavīru augumi. Un vāci, viņus pa-

manījuši, sāk nikni šaut no labās puses, un no Mangaliem
atkal zibsnī ložmetēju guns.

Grūti pavisam tēmēt mēnesnīcas naktī. Lodes aizsvelpj

pāri strēlnieku galvām un neskar nogurušo karotāju rindas,

ap kurām auksti viz un zaigo sniega klajš.
Jau pusnakts pāri, uz beigām iet garā ziemas nakts, bet

rīdzinieku pulkvedis arvien vēl stāv pie frontes vārtiem, vēro

aizejošo rindas, un drūms tam acu skats. —

Ir sācis stipri salt, — auksti mirdz mēnesnīca un sniegs
Čirkst zem gausi celtām kājām.

Visiem zemu kārušās galvas, nedzird valodas, un jaunī-
bas un kauju draugi klusēdami solo blakus.

Sirdis palikušas bezgala smagas, lielās nelaimes svars

pieķēries klāt strēlnieku kājām un velkas viņu soliem līdz.

Viņi iet, neskatīdamies atpakaļ un apkārt, — iet garām
draugu un brāļu līķiem, kas krituši pašā pirmajā rītausmas

brāzienā un, beidzoties laika mīkstoņai, pa pusei jau paspē-
juši iesalt sniegā.

Mēmi un stīvi lien ārā no sniega segas rokas, kas dūrēs

sažņaugtas un dienā kļuvušas pelēkzilganas, bet mēnesnīcā
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sķietas melnas. Un daudz ir tikpat stingu un tumšu seju*
kas klusi noraugās aizejošiem pakal savām mirušajām acīm,

kurās mēnesnīca tagad sijā savu bālo zaigu un sabiris viz

pārslains sniegs.

*

Tās pašas pirmās kauju dienas agrumā otrā brigāde arī

gāja kaujā, un savrup no citiem cīņu brāļiem asiņoja zemga-

liešu pulks. —

Piesnidzis bērzu mežs. Pulks kārtojas brāzienam uz vā-

cu pusi, ir zvaigžņota un klusa ziemas nakts. Retumis dzird

tālumā šalcam šāvientroksni, svelpj daža nomaldījusies lode,
un asaraini salts ir zvaigžņu zaigs.

Zemgaļu pulka priekšgalā ies pirmā rota. Aiz tās kā

vilni plūdīs citas, bet puse astotās ies vairāk pa labi, un otrā

viņas pusrota visam pulkam pa kreisi. — Abām pusrotām lī-

dzi norīkoti ložmeti un bumbmetēji, lai tvertu vācu lielo

bloki)auzi krusta gunīs un palīdzētu viņa šturmētājiem klā-

tu tikt. —

Jau izsūtīti drāšu griezēji-izlūki; tālu vairs nava gaismas

sākums, bet vēl nav gluži gatavas cīņai pāris rotas, jo vēlu

iesācis mainīt zemgaliešus naktī pirms kaujas krievu pulks.

Tuvojas rīts, bet tie, kas drātis griež, pazuduši bez mi-

ņas, un arvienu nemierīgāks top cietais un drūmais pirmās
rotas kapteinis.

Viņš smagi atņem elpu, vēro austrumus, kur iesākušas

bālēt retās zvaigznes, un redz, ka pats pēdējais mirklis kauju
sākt:

Pa labi un pa kreisi jau ir iedegusies kaujas guns.

Kapteinis ved savu pirmo uz priekšu, bet ceļš vācu drā-

tīs viņai nav izbrīvots.

Zemgalieši to lūkos izraut, uzbrūkot ar joni, un vācu

ierakumos iekšā tikt.

Vēl zemgaliešu avangards ir dažus simts solus no vācu

stiepulžogiem, kad pa labi jau dzird kaujas klaigu šalku, un

atsaukdamās tai, sāk zibšņot visas vācu ierakumu lūkas, un

lielais blokhauzis, kas zemgaliešiem taisni pretī, vairs nelie-

kas cilvēku roku celta celtne, bet nāvi sējošs liesmu kalns.

Ātri dilst pirmās rotas rindas, bet aiz tās ceļas kājās ci-

tas zemgaliešu ķēdes, kā iesākoties aukai, sāk celties aiz viļ-

ņa vilns.
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Kapteinis Lasmanis ir ciets un bargs virsnieks, kas kau-

jās nezin nāves baiļu, bet redzot, kā asiņo snieglaukā viņa
rota, tam sirds sāk asiņot.

„Puikas, ātrāk pie drātīm, lai mazāk tiem iznāk laika

šaut," viņš mudina savējos, bet saplok vads aiz vada, un tikai

daži dezmiti aizsniedz dzeloņžogus, iesāk trakā steigā taisīt

eju, turpat zem nāvējošas vācu guns.

Jau palikuši tikai pāris desmiti, jau nopļautas ar lož-

metēju guni daudzas rokas, kas lūkojušas drātis griezt, bet

dzīvajie vēl griež ar izmisušu sparu, un Lasmanis pats

pirmais metas cauri ejai — trakgalvis leitnants Zēbergs ar

palikušajiem viņam līdz.

Aizsmakuši tarkš ložmeti, ļimst nāvē bargais zemgaliešu
rotnieks ložu saplosītām krūtīm, viņam blakus dažs labs

strēlnieks un palikušie klūp zemē, lūko celties augšup no

asiņainā sniega un krīt atkal, un nevar tikt nekur, jo zem

sniegsegas paslēpušies zemie dzeloņžogi, kas gūsta skrējēju
zābakus, plosa ceļgalus, saplosa sejas un rokas.

Krīt snieglaukā un vācu drātīs gandrīz visa pirmā rota;

ļimst vēderā vainotais leitnants Liepiņš, ļimst feldfēbelis īva-

novs, kam gūžas cauršautas, un redzēdami savas rotas bojā

eju, un nevēlēdami to atstāt arī nāvē, tie stingstošiem pirk-
stiem rauj ārā naganus no makstīm, cel stobrus klātu deniņiem,
un miruši no pašu rokām, gul saviem strēlniekiem blakus

leitnants un virsseržants. Aust gaisma, asiņains pie vācu

drātīm kļuvis samītais sniegs.
Vadnieks Birnis nevar gaidīt savu moku galu, jo ložme-

tēju ložu šalts tam izgāzusi iekšas, un sakodis zobus, metas

ar kaklu tas uz naža asmeņa. Un no visas pirmās, kas līķu
vālos sašauta nokritusi pie dzeloņžogiem, tiek drātīm cauri

un vācu ierakumiem klātu tikai Zēbergs ar dažiem kareivjiem.

Viņi gāžas tranšejā, mezdami rokas granātas, un strēl-

nieks Zombergs pārklūp grāvim pāri, kur rēkdams metas

pretī milzīgs vācu kareivis un grūž savu durkli ar tādu spa-

ru, ka strēlniekam tēmētais asmenis dziļi ieskrien bērzā. Aiz

koka aizlēcis Zombergs, un vācietim pūloties izraut ieroci,
strēlnieks tam nocērt abas rokas ar sava līkā grenadieru dun-

ča asmeni.

Pāris mirkļus vēl turas strēlnieksauja, bet tad no visām

pusēm sāk mākties ienaidnieks, un tikpat žigli, kā drāzušies

iekšā, zemgalieši ir triekti ārā. Un tikai seši kareivji un vi-
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ņu leitnants tiek dzīvi ārā no rakumiem, aizstreipuļo pie sa-

vas rotas, kas visa kritušu un ievainotu vāls.

Vācu ložmetēji un niknā šauteņu guns ārda tālāk šos lī-

ķu vālus, un jaunas lodes plosa karavīrus, kas beiguši jau

asiņot.
Aiz pirmās sacēlusies kājās otrā rota, Ozola vestais otrais

zemgaliešu vilns, bet arī viņš sāk plakt jau pusceļā, un jau-
niem kritušiem un ievainotiem pildās sniega klajš.

Nāk trešā rota, steigdamās māsām talkā, bet vācu lož-

metēji sašauj viņas ķēdes, un kapteinis Ilziņš gul saviem ka-

reivjiem blakus, veselu četru ložu ievainots.

Ar piektās rotas strēlniekiem steidz kaujā viņas rotnieks

Volkovs, bet skrienot ķēdei pa priekšu, tas iesāk streipuļot
un atmuguriski gāžas zemē, un viņa un citu asinīm krāsots,

vēl sarkanāks top nesen baltais kaujas lauka sniegs.

Jau kritis blondais leitnants Baumanis, kapteinim Straz-

diņam cauršautas abas kājas, un nāvē limis leitis Mažuch-

no, jauns un kluss sapņotājs, kas gājis savas brāļu tautas ka-

ravīriem līdzi viņu nāves cīniņā.
Viss lauks nokaisīts asiņainiem augumiem. Mirēji nā-

ves mokās plēš pirkstiem sniegu, bet vieglāk dragātos, kas

mēģina tikt atpakaļ, par mirējiem padara vācu ložmetēji. --

Jau sašauts viss astotās pirmais vads, kas savrup no ci-

tiem skriedams, aizsniedzis vāciešu dzeloņžogus. Un noasi-

ņo varonīgā septītā, kuras strēlnieki, redzot savu brāļu bojā
eju, ir brāzuši tiem palīgā.

Tik vēlā pēcpusdienā iesāk aprimt vācu uguns, un sa-

pļautās strēlnieku ķēdes, kas nokritušas sniegā, salstot krū-

tīm un sejām, un lodēm spindzot pāri mugurām, tagad bei-

dzot var atpakaļ kāpties uz bērzu mežu pusi, no kura rīt-

ausmā izgājis, sākdams staigāt savu nāves gaitu, komandiera

un skaistu meitu lutinātais Zemgales strēlnieku pulks.

*

Zemgaļiem noasiņojot Mangalu snieglaukos, pa labi no

tiem kaujā iet citi otrās brigādes bataljoni, un visiem pa
priekšu Bauskas strēlnieku pulks.

Par citiem agrāk tas sācis virzīties uz vācu vaļņa pusi,
bet pāri ceļgaliem dziļš Tīrelpurva sniegs.
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Brikšņu audzes, ap kurām sniegputeņi sagriezuši milzu

kupenas, liek strēlniekkolonnām griesties pa labi, gan pa

kreisi. Un līkums jāmet purva gājējiem arī ap akačmutēm,
kuras dvašo baltu miglu, glūnēdamas zem sarmas palagiem.

Līkumojot pa purva klaju, starp kārklu biezokņiem un

priežu ceriem sāk sajukt rotu rindas, gaist gājiena vir-

ziens, bet ausmas stundai ātras kājas, un vēl vairāk nomaldi-

nādams strēlniekus, sācis lēni snigt un maskēt visas tekas

mīksts un lielpārslains sniegs.
Daudz pulkam norūdītu karavīru, daudz strēlnieku, kas

rudenī gājuši frontes izlūkgaitās, bet visu pārvērtusi citādā-

ku sniega sega, sveši šķiet apsnigušie kārklu brikšņi, un sa-

vādākas, it kā nekad neredzētas, ir padarījis purva priežu ga-

lotnes tais sabirušais sniegs.
Ir vietas, kurās Tīrelpurva bridēji stieg iekšā līdz padu-

sēm. Vietām tie izkrīt cauri sniega segai līdz krūtīm, un

zem kājām vēl tomēr manāms neaizsalis dūņu purvs. Un cī-

noties bez apstājas uz priekšu, sagurst kājas, krūtis smagi elš.

Jau gaišāka sākusi palikt austrummala; rīta blāzma vairs

nav tālu, bet purvam viņa gājēji vēl nav tikuši cauri, un ap-

jukušie ceļveži vairs nezina, kad īsti pienāks eela gals. Un

rotnieki drūmām acīm vēro sajaukušās rindas un veci seržan-

ti lādas, pieminēdami elli līdz air velnu. Un tiešām, piesni-

gušai aukstai ellei rada ir daudziem iesācis likties šis velna

purvs, kurā šķiet sities klātu strēlniekiem un viņu maldina

un vadā kāds acīm nesaredzams vadātājs.
Miglotu sarmas dūmaku pilni ir purva gaisi, melnas zem

viņiem glūn sala slēgtās slīkšņu mutes. Bezgala biezi kārklu

ceri, un augstas kā siena šķūņi ap tiem sagrieztās kupenas.
Un tikai pēc slinkajiem vācu drāšusargu šāvieniem, kas ie-

klaudzas vienā un otrā malā, var daudz maz vērot un brist

uz naidnieka žogu, grāvju, vaļņu pusi Bauskas strēlnieku

pulks.

Viņam pa priekšu aizgājuši drāšu griezēji un spridzinā-
tāju komandas ļaudis, pazuzdami jau pēc dažiem soliem, jo
visi, kas šonakt iet brīvot Jelgavas brīvotājiem to uzbruku-

kumu ceļu, tērpušies baltos sniega mēteļos.

Jau retāki sāk palikt purva ceri; zemākas kļūst kupe-

nas, aiz muguras jau palikušas melnās, miglu dvašojošās pur-

va bezdibeņu mutes. Tuvāk un žiglāk jau sākušas klaudzēt

vācu sargu šautenes, bet bez vēsts pazudis purvā starp dzie-
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stošām nakts debesīm un pieputeņoto zemi strēlnieku pulka

avangards.

Viņa drāšgriezēji un spridzinātāji ir nomaldījušies no

sāktā ceļa, tāpat kā abi strēlnieku brigādes pirmie triecien-

bataljoni, un drūmi klusēdams iet saviem virsniekiem un ka-

reivjiem pa priekšu Gopers, kam sirma metas galva, bet vēl

vingrs un lokans augums, ass acu skats.

Kad pulks jau aizsniedzis brikšņu malu, sāk spindzēt vācu

sargu šautās lodes: sargi nojauž briesmas, to ausis uztvērušas

neutrālājā zonā kārklu un priežu ceru aizdomīgu šalkoņu,
kā nākot daudzām kājām.

Vairs nava laika meklēt, kur palikuši celgrieži, kurā tie

aizklīduši debess malā, un pulks skrien pretī zibsnijošām šā-

vienugunīm.
~Uz priekšu, pāri dzeloņdrātīm!**
Jau sprēgā šāvienugunīs it visa vācu vaina mala, bet vēl

klusi viņu ložmetēji, — gausi ceļas augšā no miega nāves

pļāvēji, negribēdami ticēt, ka pa šo velna purvu var pietikt

pozicijām klātu ienaidnieks.

Strēlnieki, pieskrējuši dzeloņžogiem klātu, cērt cirvjiem
stiepulmietus, lāpstām kapā drātis, un zibeņātri slēdzas cie-

ti, kniebj un veras atkal vaļā stiepulšķēres, kas katram otram

kareivim ir līdz.

Aug vācu guns, un dažs labs kaujas talcinieks nogāžas
sniegā, bet žigli izrauj šķēres tam ārā no rokām un strādā

tālāk ar tām cits. Un kad beidzot sāk tarkšķēt ložmeti, tiek-

damies sapļaut nāves pļāvumu, — žogos jau gatavas ir uz-

brucējiem ejas. Pa viņām sāk plūst iekšā pelēku augumu strau-

me, un dobji dunēdamas sāk sprāgt vaļņa sargu vidū rokas

granātas.
Otrai brigādei rauti vācu frontē plati vārti, virsnieki

steidz sakārtot savas rotas, un Goners pulku tālāk ved, pretī
mežam, kas melno purva otrā galā, un atkal redz kūpošas
slīkšņu mutes. Jau vecajām akacīm turpat blakus veras vatā

jaunas, jo priekšā un pa labi, kur aizstiepjas Ložmetēju-
kalns, jau iesākušas elsot vācu baterijas.

No viņu granātu krākšanas novaid gaisi, sprādzieni plo-
sa sniega segu, vērdami vaļā tumšo zemes klēpi, un ap pul-
ku, kas traucas pāri purva klajumam, puteņo granātviesula
sagrieztie sniegi, jūk melnas purva zemes šaltis, nikni sīc gra-
nātšķembeles.
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Pulks aiziet prom uz vācu meža pusi, bet viņa eju no

labās un kreisās nikni dragā vācu guns, un vārtu sargāšanai
liktās rotas cenšas tos platāk vaļā vērt. Frigofs ar trešo ro-

tu lūko lauzties tālāk pa labi, bet pa kreisi, gar vācu ieraku-

miem virzās septītā, ko ved cīņā jaunais un skaistais Sturms.

Vācieši nikni turās. Uguņo it visas viņu palikušo celtņu

lūkas, bet strēlnieki triec viņās granātu pēc granātas. Un vi-

sus, kas skrien ārā, bet nepacel rokas, triec sniegā, vai cel

augšup nažu asmeņi.
Abām rotām jo nikni cīnoties un lūkojot plašāki pavērt

frontes vārtus, kuriem izbrāzis cauri viņu pulks, pa labi aiz

trešās dzird iesākamies jaunu kaujas dunu, un no nāves pļauj-
mašīnu piesmakušās tarkšķēšanas šalc viss Ložmetēju kalns.

Tur aizsnieguši vācu drāšžogus Valmieras pulka bataljo-
ni, nakts paisumā, kārklu biezokņos un sniegkupenās no-

maldīdamies no sāktā ceļa uz frontes vārtiem, kurus jau at-

rāvis otrai brigādei vaļā Bauskas pulks.
Pirmais bataljons, — viņu vada kapteinis Avens, — tiek aši

pāri dzeloņdrātīm, jo te ar maziem spēkiem ieņemts vācu

valnis, un pāri snieglaukam, pa vācu aizmugures purvaino
un kupenpilno klaju, aiziet pa kreisi pirmās valmieriešu ro-

tas, dodamās pret Mangalmežu, kura mala dziest un liesmo

Šāvienugunīs.
Otram bataljonam purva brikšņos atraujoties no vecā-

kā, gadījies nomaldīties vēl vairāk pa labi, un valni aizsnie-

dzot, sāk zvērot ugunīs it visa debess mala, un nāvi un lie-

smas nu dvašo Ložmetēju kalns.

Ak, pārāk tuvu viņam piegājis ar saviem atsegtiem laba-

jiem sāniem Valmieras pulka otrais bataljons!
Vācu ložmetēji, kuru atbalss atšalc kāpu priedēs, gāž

sniegā vīru pēc vīra, pēc vada saļimst vads, un noasiņo gan-
drīz visa piektā rota, bet citas izmisušas lauž sev ceļu cauri

dzeloņdrātīm, lai ātrāk varētu valnim tikt klāt.

Tad beidzot arī šeitan pārtrūkst dzeloņžogs, uzbrucēji
aizsniedz valni, uzskrien tam mugurā, gāžas no viņa lejā un

viņu niknums tagad kļuvis bezgalīgi liels. Un vācu kareiv-

jus, kas turējušies līdz pēdējam acumirklim, cenzdamies savu

valni noturēt, sašķaida šauteņlaides, plosa kaujas naži un ga-
balos plēš rokas granātas.

Cits beidzas, reizē četru durkļu durts, cits kļūst
par lo-

ceklmezglu savās nāves mokās.
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Uz priekšu steidzies Bauskas pulks; Avena vestie val-

mierieši aizgājuši preti dienvidiem, sāk uzmākties vācu ie-

ņemtai meža malai, un no flanka, no neieņemto pirmā 3līni-

jas blokhaužu puses nāk virsū valmieriešiem ložmetu un

šauteņu uguns.

Jau pirms rīta ausmas devies kauju brāļiem talkā Tuku-

ma pulka pirmais bataljons. Arī viņam nākas maldīties cau-

ri brīkšņu purvam, līdz aizsniegta ir frontes pārrāvuma vieta.

Tukumniekiem palīdzot, valmierieši laužas uz Mangatu
meža malu, no kuras brāzmo pretī vācu granātas.

Jau kļuvis gaišs, kaut apmācies ir dienas sākums, un no

cīņas trokšņa šalc un dārd viss egļu sils. Un strēlniekiem

mācoties virsū mežmalai, apklust viņā nupat elsojušie lielga-

bali, baterija auļo prom, bet artileristi ar karabiniem rokās,

metas saviem tranšejsargiem talkā un krīt viens pēc otra; vēl

citi, uzbrucēju lenkti, padodamies pacel rokas, un rāmāks top

meža kaujas atbalss, kas šalkusi kopā no blāzmas stundas pā-
ri purva klajumam.

Ar lielu skubu steidz strēlnieki nocietināt atkaroto pur-

va dalu. Bauskas pulks, novietojās aiz kanāla malas, bet

valmierieši mežā un pašu gūtos vācu rakumos. Bet vaļā at-

segta to aizmugure, kur Ložmetēju kalna uguns valda

purva klaju.
Pirms atsteigušies kaujas talcinieki, jau zaudējušas da-

žu labu kareivi abas vārtu sargātājas rotas, — trešā, ko vada

blondais Frigofs, un septītā, kuras komandieris ir staltais

melnmatainis Sturms.

Nikni tās cīnās; ķerts no vācu lodes, mirst sniegā nokri-

tušais trešās rotas komandiers. Septītās rotas virsleitnants ar

savējiem iet gar vācu pirmo līniju uz kanālpusi, sturmē zem-

nīcas, cīnās par katru purva zemes pēdu, atsit vienu pretuz-

brukumu, atsit otru, un cauršautām krūtīm nobeidz savas cī-

ņu gaitas Sturms, vēl nāvē stalts un skaists, iedams atbrīvot

savu Zemgali, kas viņa tēvu zeme, un nodzīvojis zem šīs sau-

les tikai divdesmit vasaras.

Bez vadoņa palikušai tā rotai talkā nāk kapteiņa Kru-

stiņa tukumnieki, lauzdamies tālāk gar vācu pirmo līniju uz

dienvidaustrumiem, un tukumniekiem palīdz otrā valmierie-

šu bataljona divas rotas, tiekdamās apiet vācus no sāniem.

Sīvi te turas ienaidnieks, lēni tikai un ar niknu kauju var

tālāk tikt.
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Soli pa solim uzbrucēji nāk tuvāk lielajam vācu blok-

hauzim, kas divstāvos uzcelts kanālim dienvidos, un saviem

ložmetējiem ausmā palīdzējis nopļaut zemgaliešu rotas.

Ap pusdienlaiku strēlnieki metas triecienā, saņēmuši tu-

kumnieku palīgspēkus, un viņa pirmo stāvu aizsniedz uzbru-

cēju avangards.
No rokas granātu sprādzieniem izjūk lielās celtnes dur-

vis; lūku aizstāvjus atdzen atpakaļ no viņu ambrazūrām

latvju ložmetēju guns. Un tad pirmajā stāvā jau ielauzušies

tukumnieki, — niknā durkļu un granātu cīņā tiek salauzts

arī otrā stāva ienaidnieks.

Uzvarētājiem nav lemts te ilgi atpūsties: vācu kontruz-

brukumi neļauj atvilkt elpu; ienaidnieks atkal laužas uz

priekšu, un tukumniekiem jākāpjas atpakaļ. Un mirējiem

jau cīnītāji kaisījuši purva klaju, un cīņā krituši, gul nāvē

blakus draugs un ienaidnieks.

Vēl nava droši frontes vārti, un viņus nāk sargāt rezervē

vēl palikušās tukumnieku komandas. Un vācu ložmetēji vēl

arvienu rej un klab tanī debesmalā, kur stiepjas retām prie-
dēm noaugušais Ložmetēju kalns. Un vācu mašīnšautenēm,

kam bargas vecu dogu balsis, jautri rej pretī dažs labs latvju
roku vadīts Maksims, kam ašāki klaboša balss.

Vāciem uzmācoties no lielā blokhauža un Ložmetēju
kalna puses, tukumnieki stāv un turas, iekļuvuši starp divām

ugunīm.

Viņiem nāk talkā sibiriešu bataljons, un tā strēlniekiem

piepalīdzot, dala Krustiņa rotu laužas mežā, kur liecas vācu

taisītais frontes dzelzceļš. Bet piektās rotas strēlnieki, kam

pulka izlūki metas līdz iet atkal sturmēt blokhauzi, un pa

otram lāgam tas krīt strēlnieku rokās, kaut nāvējoši karsta

bijusi tā sargu guns.

Jau vakars klātu. No kokiem iesāk stiepties pāri purva

klajam garas ēnas, un mežā palicis pavisam tumšs. Ar vakar-

krēslu nolaidies pār cīņu vietām pastiprs sals; sniegs sāk čirk-

stēt zem karavīru kājām, ledū sasalst asins paltis, tumsā iz-

skatīdamās melnas, un sanitāru nepievāktos ievainotos ātri

dara stingus ziemas dvaša.

Pamazām rimstas cīņas troksnis, retāki tarkšķ ložmeti, un

rāmāki sākušas piebalsot tiem vācu un latvju šautenes.

Pie debesīm jau zvīļo mēnešvaigs. Nakts atnāk ašiem

soliem, nedzird kaujas klaigu.
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Kā izmiris liekas dienā tik sīvi aizsargātais vāou mežs, kas

ceļas no purva augšup kā melna egļu siena, un pulkvedis Liel-

galvs dodas gar
šauro sliežu ceļu iekšā mežā, līdz ņēmis iz-

lūkkomandu.

Mežs pamests latvju un likteņa ziņā: dzīva jo ienaidnieku

te vairs nava, un tikai šur tur gul pusiegrimis sniegā, zem egles
viens un otrs cīnīties un asiņot jau beidzis vācu karavīrs.

Tukumnieki pa tumsu aizsniedz vācu mītnes, —

ļauni blenž tumšie logu caurumi, glūn vaļā atstātās durvis, ku-

ras nav turējuši par vajadzīgu aizvērt cieti promaizbēgušie
vācu kareivji.

Izmirusi šķiet visa vācu nometne, ko apņēmis no četrām

debesspusēm sils, — retumis tālumā dzird uz Skangalu pusi
šāvientroksni.

Atgriezies frontes pārrāvuma vietā, Lielgalvs norīko sibi-

riešus ieņemt mežmalu, kurā ieliecas sliežu ceļš, un dodas no

krieviem steigšus atpakaļ uz frontes vārtpusi, kur Ložmetēju
kalna pusē vāci uzmācās no jauna.

Pulkvedis vērš pretī ziemeļiem tos strēlniekus, kas gājuši
tam meža sirojumā līdz, un ir pats pēdējs laiks. Vāci rēkdami

metas durkļu triecienā, bet viņus pļauj un sviež sniegā vārtu

sargu salves, — strēlnieku ķēdes apņem uzbrucējus, un lenktie

nosviež sniegā ieročus, cel gaisā rokas, bet sašautie beidz vai-

dēt sniegā un salā, un vēl raibāks no jaunām asins paltīm
kļuvis abās vaina pusēs purvs.

Vāci mēģina uzbrukt no jauna, vārtu sargātāji atkal sviež

viņus atpakaļ, un cīņa pārrāvuma vietā nerimstas līdz rīta

ausmai, un nāvi dvašo Ložmetēju kalns.

Tukumniekiem turoties pārrāvuma vietā, valmierieši

ievirzījušies vāciem atņemtā mežā, un egļu silā, kas uz upes

pusi, lūko nostiprināties Bauskas pulks.

Cieti saluši meža zeme, lāpstas negrib viņu ņemt, un vie-

nam strēlniekam, cīnoties ar aukstuma sakalto zemes virsu,
otram ir jābūt divkārt modram, acīm jāurbjas meža tumsā,

šautene jātur rokās, lai kuru katru acumirkli varētu klāt

vaļā uguni.
Nakts zvaigžņota un auksta, mežā tumsa un bargs sals,

bet balts viz aizmugurē palikušais Mazais Tīrelpurvs, viss no-

lijis ar mēnesnīcu, un karotāju pulkus, kas kļuvuši vācu aiz-

mugurē, māc gurdenums.
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Šis nogurums tik liels, ka dažam rodas alka atspiesties ar

plecu pie koka stumbra un uz mirkli, tikai vienu mirkli, vērt

cieti smagos plakstiņus. Bet tikko tie aizkrituši cieti, cel at-

kal trauksmi kareivja instinkts. Viņš vaļā pavēl vērties

skropstām, acu zīlēm atkal ieurbties nakts melnumā, un ska-

tiem taustīt sniegu, kas ap egļu kājām. Un ausis lien ausī-

damās atkal ārā no saceltajām mētelapkaklēm, un redze un

dzirde kopīgiem spēkiem tur vakti, jo nevar zināt, cik tālu

atkāpušies vāci, un vai tumsā šurp zagdamies pa piesni-

gušo silu, nelāvas ķēdēm klātu ienaidnieks. —

Vai tur, tai egļu pudurī, nenobrikšēja pasauss zars zem

nevērīgāki celtas zābakotas kājas, — vai neiečirkstējās sniegs,

plakdams kopā no svešu solu smaguma? Un tur, — vai tur, tai

meža laukumiņā, kam, mēnesnīcas apspīdētam, egles pāri
met garas, tumšas ēnas, nemana kaut ko kustamies?

Straujāki iesāk sisties sirds, nāsis ašāki ievelk dvašu, bet

uzacis velkas kopā, acis atkal top skaudras, cietas, un rokas jau
cel pie vaiga šauteni, pirkstiem vairs nesajūtot dzēlīgo aiz-

slēga saltumu.

Nē, nav neviena, — uzbrucēju nava, un klajumiņam būs

pārstiepusies pāri zaķa ēna, vai tramīgs zadzies vilks.

Atkal sāk mākties miegs, un vilinošāka par visu pasaulē

Šķiet dusa, bet piepēši auss atkal tver aizdomīgu skaņu, kas

nāk no biezokņa, un viņu jau sadzirduši ir arī citi sniegā gulē-

tāji. Bez komandas tie uzlec kājās, bises plecā sviež, tad viss

mežs nošalc no šauteņzalves, šāvienu gunīs atmirdz egļu augu-

mi un sniegs, un skali klaudzēdami iesāk strādāt ložmeti, tiek-

damies sapļaut palikušos vācu stāvus, kas, plakdami aiz koku

stumbriem, lūkojuši zagties klātu, bet tagad spiesti gulēt
sniegā, spiest viņā krūtis un sejas.

Tad sāk rāmāka palikt strēlniekguns, vads pēc vada beidz

šaut, un vīstīdami no nespēka dusmām dūres, zogas atpakaļ
vācu izlūki. Un klusuma un sniega, egļu melnuma un tumšu

ēnu pilns top no jauna sils. •
Klusi nu zaigo zvaigžņu nakts, koki met garas ēnas, un

mēnesnīca sudrabo melnos meža galus, liek gurdi vizēt purva

klajam, kurā gul sasalušie kritušie.

xiv.

Dziļš vācu frontē iedzītais otrās brigādes ķīlis, latvju
strēlnieki tikuši Ložmetu kalnam sānos, bet vajaga lauzties vēl
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tālāk un sākt apņemt kalnu nevien no sāniem, bet arī aizmu-

gures, lai ienaidniekam nāktu prātā atkāpšanās.
Vācu citadelei Lielupes lejtekas labajā krastā, — no betona

un milzu priežu balķiem celtam kara poziciju cietoksnim ta-

gad draud briesmas no Mazā Tīreļa puses, un no upes meža,

ko aizsniedzis jau Bauskas pulks. Un valmierieši sargā frontes

pārrāvumu no dienvidiem, bet frontes vārtos cīnās tukum-

nieku pulks, sargādams viņus ar ložmetējiem, durkļiem un

metamām granātām.

Sarkani metas rīti, aust diena un nāk saules lēkts. Un

sāk šaut vācu baterijas, granātšmīksti no jauna plosa gaisus,
un šāvienu gunīs sāk liesmot Ložmetēju kalns.

Ja brigādes iedzīto ķīli nedzīs dziļāk, vāci saspiedīs viņu

pašu ar savu bataljonu smagumu, jo tagad, kad krievi atsisti

visur un pamests arī pirmo latvju pulku rāvums, vāciem kļūst

citos frontes iecirkņos nu brīvas rokas, un visas savas brīvās

rezerves tie sviež uz Kalnaciema poziciju pusi, kur gar Mazo

Tīrelpurvu, latvju apņemts no sāniem, aizstiepjas karavīriem,

mašīnflintēm un lielgabaliem bāztais Ložmetkalns. —

Ja vāciem izdosies to noturēt, tad izskries ārā no viņu
frontes arī tas ķīlis, ko viņā ietriekusi otrā latvju brigāde,

beigsies ziemas kaujas, vācu štābi atkal varēs justies droši

Jelgavā, un viņu kareivji varēs mierīgi gulēt savās zemnīcās.

Gulēt un gaidīt kara galu un lielo zemes dalīšanu Kurzemē, ko

ķeizars Vilums apsolījis visiem saviem karavīriem, kas ieka-

roto līdzēs paturēt. —

Brigādes komandieris Auzāns lūdz krievu štābam rezer-

ves, jo citādi tam jāpārtrauc uzbrukums, jāatstāj gūtie sa-

sniegumi, bet rezervju patlaban nava, —un uz Mazā Tīreļa

pusi dodas tikai viens sibiriešu pulks. Un brizdams pa dzilo

sniegu bez liela cīņas spara, iet gausi tas un sāk tuvoties vār-

tiem tikai pret rīta pusi, kad austrumu mala jau visa deg
saules lēkta ugunīs.

No ausmas uguns
sarkstot klajiem, vēl sīvāka top vācu

guns. Un krieviņiem, ja viņus dienas laikā sūtīs bauskinie-

kiem, valmieriešiem talkā, būs turpat sniegā līku vālos jāpa-
liek.

Pulkvedis Auzāns nolemj atlikt uzbrukumu līdz vakaram,

kas reizē būs ziemsvētku vakars, un tad sviest cīņā savējos un

palīgspēkus, lai svētku rīts tiem austu uzvarvaiņagots.
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Ātri tumst vakars. Tumšas mežu strīpas aplenkušas
Mazo Tīrelpurvu, un vakarpusē beidz degt rieta ugunis. To-

ties ziemeļu malā kā kāvi staigā gar debesīm prožektoru gai-
smas kūli, un sprādzienu ugunīs blāzmo Ložmetēju kalns.

To bombardē krievu bruņu kuģi, šaudami no saviem liel-

gabaliem pāri jūrmalas kāpām un Babītezeram.

No pārsmago granātu grāvieniem dreb debesis un zeme,

dreb koki, birdinādami zaros snigušo sniegu, un līgojas viss

sasalušais slīkšņu purvs.

Kuģu lielgabali šauj, ārdīdami vācu celtnes Ložmetēju
kalnā, un granātšķembeles, kam krietna vīra garums, bet

šķautnes asas kā zobena asmenis, pļauj zemē mastu priedes, un

gaisā skrien lauzītu koku virsotnes, ārdītu mītņu sijas, cilvēku

locekli un sasalušas zemes stabi, lidodami vēl nenopļauto

priežu augstumā.

Dun, dārd, gārdzulo, krāc un sten visa ziemeļu debesmala,

un otrai brigādei, kas gaida pusnakti un kaujas talciniekus,

vairs neliekas tik dedzinoši salts ziemas gaiss, iztālīm redzot,

cik karsti klājas naidnieka kareivjiem, pār kuru grāvjiem tra-

ko jūras artilērijas viesuluguns.
Jau sniedzis frontes vārtus krievu pulks, kas atsūtīts talkā

no Strīduskalna puses un visu dienu bridis pa kupenām,
kārklu brikšņiem, un palīgā nāk vēl viens sibiriešu pulks. Un

atkal cīņas gatavi, un gatavi me?ties no jauna kaujā pirmās
latvju brigādes pulki, kaut retākas kopš pirmās cīņu dienas

kļuvušas to rindas. Un klausoties artilērijas dārdos, sāk at-

plaukt strēlnieku sejas, žirgtāka top leitenantiem gaita, un

tiem, kam Kurzemē ir tēva mājas, vai mātes kaps, — tie atkal

jūt mostamies krūtīs cerību, ka vārti uz dzimteni šoreiz at-

skries vaļā, un gaišs nāks saules lēkts pēc ziemsvētku nakts.

Zvaigžņu zaigam zaigojot šauteņgalos, strēlnieki brien pa

dzilo purva sniegu, kaut pāri viņu galvām elsot iesāk šrapnelu
auka, jūk apkārt kolonnām un priekšā tām granātu sviesti

salušu dūņu fontāni.

Biezā egļu silā sagaida uzbrukuma iesākumu Bauskas

pulks, kam apkārt tumši meži, dziļi sniegi, un no trijām pu-
sēm apstājis ienaidnieks.

Divas dienas būdami vācu aizmugurē, Bauskas strēl-

nieki nav spējuši ar visu nogurumu, sala kauju kņadu aiz-

mirst, ka šī ir ziemsvētku nakts. Un karavīriem, kas para-
duši nāvēt un redzēt, ka turpat blakus mirst brālis vai jauno
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dienu draugs, nāk prātā bērnība, atcerē rādās nosniguši
tēva māju jumti, kuru logos dreb svecīšu gaisma un mirdz

svētku eglītes guns atspīdums. Klusa dziesmas šalka šķiet plū-
stam ārā pa logiem, ka9gaiši iesākuši blāzmot kareivju atcerē,

un cauri granātšāvieniem kaut kas šķiet skan un atsan gaisā,
un sirdīs, kuras padarījis cietas naids un sals, sāk mēmi ska-

nēt „Klusa nakts, svēta nakts."

Salta un baiga tagad svētā nakts, kuras tumsā nemitas

granātu gaudošana un dzirdamas ložmetēju rejas. Un ienaid-

nieku apstāts no trijām debesumalām un gaidīdams vēl jaunu

kauju, stāv meža dziļumos un dedzina savu ziemsvētku eglīti
Bauskas strēlnieku pulks, un viņas uguņu atmirdzumā vēl mel-

nākas šķiet apkārt sastājušās egles, tumšāka liekas biezokņa
tumsa, un vēl ciešāka brāļu saime top kara pulks, kura

vīri divas dienas nav redzējuši maizes kumosa.

Kā liela asinsradnieku ģints nu jūtas strēlnieki un ser-

žanti, un jaunie leitenanti, kam tikko iesākušas dīgt ūsas, un

veci kapteiņi, kas gājuši jau daudzas reizes granātugunīs. Un

gaišas visiem atkal sejas, bet Zemgalē dzimušiem tās mirdz

gaišāk vēl, veroties uz dienvidu pusi, un gara acīm jau redzot

brīvoto tēvzemi, kas snauž aiz Lielupes ledus gālēm un mel-

niem egļu siliem, visa tinusies sniega palagos. —

Nupat nākušie cīņas talcinieki sāk dalīt ar agrāk nākušiem

savu ceļa maizi, un kā vakarēdiens pirms nāves cīniņa ir šis

ziemas naktī un sniegā ieturētais azaids, kura dalībniekiem

sarkanas sārto sejas to dedzināto ugunskuru ugunis. Un jautri
ir kļuvis ap sirdi jau visiem, kaut gan dažs vairs nedzīvos

otru nakti, un citam saule vairs nekad neuzlēks. —

�

Jau klātu pusnakts. Zvaigžņu bariem nokaisīta visa de-

besu velve, bet vēl arvienu ziemeļpusē blāzmo jūras lielgabalu

guns.

Viens krievu pulks ies virsū Ložmetēju kalnam no sā-

niem, lauzdamies uz priekšu gar vācu pirmās līnijas valni, un

iesāks kaujā iet no vietas, kurā izrāvis saviem brāļiem vārtus

Bauskas pulks.
Tā strēlniekiem ar tukumnieku rotu palīgu būs jāuz-

brūk Lielupes pusē, atstājot valmieriešus pa kreisi, un pa
labi turot sakarus ar krieviem, kas lūkos lauzties latvjiem līdz.
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Latvju strēlniekiem uzmācoties vācu citadeles aizmugurei, ģe-
nerālis Trikovskis zinājis vistuvāki un tieši iepretim šim po-

ziciju kara cetoksnim nostādīt savas divizijas pulkus, lai at-

dzīvotos viņu nosūbējusē slava, un tie varētu sacīt, ka viņu

ieņemts Ložmetēju kalns. — Un frontes vārtiem iepretim, vēl

krievu pozicijās, bet kuru katru brīdi gatavi mesties cīniņā,
stāv pirmās latvju brigādes pulki, un visiem citiem priekšgalā

daugavgrīviešu abi bataljoni un Kurzemes strēlnieku pulks.
Kad garām pusnakts stunda, pēkšņi atdzīvojas purvi, egļu

meži. Sāk šalkot kaujas klaigu salka, brāzdamās pāri tīre-

ļiem.

Šalc gaisi, sili dreb, un liekas šalcam pats debesjumls.

Kaujas klaigu vētrai atsaucas lielgabalu mutes, no jauna
sāk uguņot ziemeli un sprādziengunīs iedegas rieti. Granāt-

auka lauž mežu galus, no tās elsojieniem novaid sili, un viņas
dvaša gāž sniegā sadragātus koku stumbrus un vīru augumus.

Bet ložmetēju tarkšķēšana kļuvusi tik skala, ka mēmas šķiet
mokās atņirgtās mirējlūpas, un dzirde vairs neuztver ko-

mandu. Un kaujas trakums jau sagrābis visus savā varā, rauj
uz priekšu, nes pirmās rindās aizskrējušiem līdz.

Ar metamām granātām, šauteņrezgaliem un durkļiem brī-

vodams sev ceļu, iet Ložmetēju kalna vāciem aizmugurē un

laužas uz Lielupes pusi Bauskas pulks.

Kapteinis Vītols ved tā pirmo bataljonu, brisdams pa

dzilo sniegu, pats dedzīgs, mazs un žirgts, un jaunekļa strau-

jums tam sirdī vēl un kaulos, kaut plecos gara gadu nasta,

un matos sabiris jau vecumdienu sniegs.
Ar niknu kauju atkarodams katru zemes pēdu, iet uz

Lielupes malu, pār vācu aizsargātām kāpām vecā kapteiņa
vestie strēlnieki, kaut naidnieks aizstāvas ar izmisuma sparu.

Pat ievainotie vēl lūko celt ieroci un cīnās, nespēdami
vairs piecelties kājās, un pa otram lāgam latij izkrist šautenei

no rokām, kad noasiņojušas jau krūtis, — pār galvu nosvilpis
strēlnieka rokas pacelts bises rezgalis.

Katra zemnīca te jāiegūst niknā nāves cīņā, ar asinīm jā-
nopērk katrs priežu cers, un blokhaužu garnizoni tikai tad

beidz šaut, kad granātu jau iedragātas šaujamās lūkas, visi

asiņo, ks sargājuši durvju ejas, un sarkans no asinsšlakstiem

kļuvis ap mītnēm sniegs.
Rokas granātu vienā, revolveru otrā rokā virsleitenants

Stulpiņš metas pie blokhauža durvīm, ar kājas spērienu tas
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vaļā triec, un rotnieka sviestai ielido pakal un tam pašam pāri

plecam viņa strēlnieku mestās granātas.

Sprādzienu liesmojumā atmirdz baltās ugunis it visa vācu

mītne, eksplozijas dvaša liek streipuļot uzbrucējiem nost no

ejas, un viens un otrs, smagi elsodams, velk ar plaukstu sev

pāri sejai, slaucīdams no acīm viņās iešlakstējušās asinis. Un

dažs labs kareivis turpat ļimst sniegā, jo vēl uguņo citu mītņu

ambrazūras, un viņu sargi, apņēmušies turēties līdz nāvei, cī-

nās un turas, kaut gan nāvei lemti, un krītot vīram pēc vīra,

rimstas nākamās zemnīcas guns. Tai apklustot, uzvarētāji var

beidzot doties mītnē iekšā, kurā dzīvajo vairs nava, un dau-

dzi klūp, kājām metoties tukšu patronu kalnos, tinoties jau
tukšās ložmetējlentās, un lādēdamies cits iegūtās mītnes lūko-

tājs nogāžas zemē, jo viņam paslīdējusi kāja, — glums un li-

pīgs ir asinīm noskrējušais klons.

Ložmetējiem klabot, šautenēm klaudzot un granātu sprā-
dzieniem nebeidzot savu grāvienu dunu, krīt mītne pēc mītnes,

viens blokhauzis pēc otra nāk strēlnieku varā, bet neviens ne-

dodas gūstā, kam šauteni vēl spēj pacelt rokas, un izmisis,

latvju un krievu lenkts no trijām pusēm, asiņo, cīnās un vēl

arvienu cer noturēties savos blokhaužos un cīņas grāvjos 49-ais

landvēra pulks.

Viena blokhauža eja pēc otras jūk un šķīst no stipru roku

triektām granātām, un dažā to salido tik daudz, ka nevien pa
durvīm, bet arī pa logu lūkām, sprādzieniem dunot, šaujas ārā

baltu liesmu kūli, un nava vairs neviena, kas varētu ārā bēgt.
Un dažām zemnīcām laikus skrien vaļā durvis, vij paceltām
rokām klūp ārā viņu vīri, krīt ceļos, žēlastību lūdz.

Citi turas, aizbarikadējuši durvis un lūkās atstājuši tikai

tik daudz telpas, lai varētu bāzt garā stobru galus un patšau-

teņu druknos augumus. Un blokhauzis šķiež nāvējošu guni,
un nāvē saļimst dažs labs strēlnieks, kas mēģina mesties ar

joni klāt.

Ap kādu vācu mītni virpulo un griežas līdz ārprātam
niknotu iauneklu un vīru vilns, šatiteņu klaudzieniem tieco-

ties pārkliegt rokgranātu dūņu, un tāda pat zemnīca gadī-

jusies atkal ceturtajai rotai celā, ko cīņā vada Stulpiņš, ma-

zais Ķekavkauju veterāns.

Ļimst nāvē viens pēc otra viņa strēlnieki, tiekdamies un

nevarēdami tikt vācu mītnei klātu, jo ar visām lūkām tā spļauj
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brucējiem sejās ložu šaltis, un earkanbāls no dusmām un no

cīņas tveices ir kļuvis mazais komandiers.

Tad viņš izrauj blakus stāvošam strēlniekam no rokas

smago Novicka granātu, metas uz priekšu un divos milzīgos
lēcienos ir klātu mītnes pakšķim, sāk rāpties gar to augšā, un

uzrāpies jau uz blokhaužjumta, griež ņirdzīgi atpakaļ galvu,

un ļauns un reiz jautri smejošs šķietas granātsprādzienu at-

spīdumā ceturtās rotnieka vaigs.

Viņš kaut ko uzsauc savējiem, kas skatās, aizturējuši elpu,
bet kaujas troksnī nekā nevar sadzirdēt.

Tad viņš saslienas, iet pa nosnigulo jumtu līdz mītnes

skurstenim un ielaiž tajā savu granātu, pats žigli mezdamies uz

pakšķa pusi un noslīdēdams pa to lejā, un tiešām ir jau pats

pēdējais laiks:

Sma.gs, rēcošs grāviens satricina gaisu, mītnes stūrus, un

no jumta līdz ar augšupskrejošiem salauzītiem baļķiem izšau-

jas liesmu stabs. Uguns mēles atrauj vaļā visas lūkas, un ek-

splozijas spars aizsviež projām aizmugures snieglaukā vācu

zemnīcas durvis līdz ar v:<3ām stenderēm.

No zibsnījošām lielgabalu un roku granātu sprādzienu

gunīm blāzmo un dziest, un atkal mirdz baltsarkanas visas

upmalas kāpas. Gaismas un tumsas mijumos viz un

zvaigžņu klaji, bet raķetu gunīs, gan zilās, gan sarkanās, zalāa

jau sācis mirdzēt Ložmetēju kalns. Un kāpas, kas aiz viņa,
kur apiets, uzbrucēju mākts, vēl turas, gaida palīgspēkus vācu

garnizons.
Jau tālu vairs nav rāmās zemgalupes mala. Vēl strēlnie-

kiem jānoveic dažas mītnes, un jau ir sākvišas vērties Kurze-

mes brīvotāju acīm līču pļavas, ko apklājuši ziemas sniegi, un

ledū sakalis sals. Tak pretinieks vēl arvienu cīnās, asinī»

ļimst latvieši un vāci, un viņu nāves cīņai vēl nav nācis gals.
Un tikai tie blokhauži uzreiz paliek klusi, kuru sijas, griestus
un durvis ar savu rēcošo dvašu izsvied's gaisā un ārā pa lūku

ielaistās Novicka granātas sprādziena dārds.

No kaujas ugunīm ir atsarkuši debeši un sniegi, un nava

vairs jaužamte, vai svīst jau rīta blāzma, vai arī vēl tālu sau-

les lēkts.

Deg granātu aizdedzinātās mītnes, ugunsstabi vairo debešu

sarkanumu un sārtas pat liekas kritušo sejas, kam acis vairs

nesaredz zvaigznes, bet pilnas vēl ar spīvu cīņas niknumu.
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Tad beidzot salauzts kalna aizmugures mītņu aizstāvju

kaujas spars.
Kas no viņiem ir paspējis dzīvs ārā tikt, tas

metas bēgt uz upes pusi, un dažu aiznes žiglās kājas, bet da-

žam, ko sasniedz vajātāju lodes, kļūst par nomiršanas vietu

Lielupi sakalušais ledus tilts. Un uzvarētāji, stādami kāpu

gal»3 un kāpuši uz blokhaužu jumtiem, lai labāk redzētu, kur

paliek ienaidnieks, nu vēro sasalušo upes klaju un bēgļus, no

kuru stāviem ņirb Lielupes ledus tilts.

Vēl turas Ložmetēju kalna garnizons, ko apstājuši no

frontes un sāniem krievu pulki un laužas uz priekšu, droši-

nādami sevi ar nemitīgu cīņas kaukšanu.

Pamazām arī šeit vāci sāk vilkties atpakaļ uz upes pusi,

pamesdami grāvjus, kas piekrituši granātvētras nolauztiem

priežu un vīru augumiem. Un arvienu lielākā steigā skrien

gaisā un deg un dziest zilzalsarkanās vācu raķešugunis, doda-

mas savējiem nelaimes ziņu, vēstīdamas viņiem, ka virsroku

gūst ienaidnieks.
*

Palīgspēki nenāk, bet vēl brīvs Ložmetēju kalna sargiem

atkāpšanās ceļš, un vāci atkāpušies savos betona un priežu

baļķu cietokšņos un stipros rakumos, saņem pēdējos spēkus,
un vājāks uz mirkli kļūst krievu uzbrukuma spars.

Šo mirkli paredzējis otrās brigādes vadonis Auzāns, vēss

matēmatiķis un aukstasinīgs karavīrs, un ausmas agrumā laiž

uzbrukumā Kurzemes strēlnieku pulku, kas līdz tam gulējis

sniegā, saldams un rūkdams, un kļuvis nepacietīgs, nikns bez

gala, kā sprostā slodzīts lūsis, kam turpat acu priekšā ma-

nāms medījums.
Vienā rāvienā lēc ārā no savas sniega dusas kurzemnie-

ku rotas, strēlniekiem nopurinot sniegu no mētetkrokām un

pelēkbaltajām jērādas cepurēm. Un pulkam gāžoties uz

priekšu, sāk atsilt locekli, cīņas gaidās ātri sakarst karotāju

6ejas, gaist sniega klājs zem žiglām kājām, un nākdams no

dienvidu puses, pats sadalījies trijās kolonnās, metaß virsū

Ložmetējkalnam pulks, kas nosargājis Nāves salu.

Nu pienācis Ložmetējkalna poziciju sargiem pats pēdējs
laiks bēgt projām, ja viņi negrib saļimt cīņā vai gūstā krist.

No frontes un no Tīrelpurva puses tiem virsū mācās

krievi, no aizmugures gāžas Kurzemes strēlnieku pidks, sa-

mīdams vāou pulciņus, kuri lūkojuši viņam stāt celā. Un

tuvāka arvienu nāk sibiriešu kaukšana no ziemeļrītu puses,
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eāk ļodzīties un irt pēdējo kalna sargātāju pretestības spars,

un plok un stājas viņu ložmetēju uguns, jo ložmetējnieki ta-

gad lūko glābties, bēgdami uz Lielupes pusi ar citiem kalna

garnizona kareivjiem.
Kas nokavējies vai palicis savrup no citiem, to aplenc

uzbrucēji, un kas izmisis lūko izsisties vēl cauri, tas beidzas

turpat sniegā, ar laides sašķaidītu galvu vai saļimst grāvī,
durkļa durts.

Tikai lielākiem vācu pulciņiem, kas cīnījušies līdz aus-

mai un pēc tās, veicas izlausties caur kalna šturmētāju ķē-

dēm, bet visi nesniedz
upes

ledu: dažs skrējienā klūp sniegā,
met kūleni jau krastā, paliek guļot, un tumšiem augumiem
nokaisīts upes ledus.

No kāpu augstumiem, kur liesmās sadeg vācu mītnes, un

cīņas grāvjos vēl nav beidzis asiņot dažs krietns karavīrs, kas

tagad mirējs, Kurzemes strēlnieki met acis pa kreisi un slauka

no sejām naidnieku asinis un pašu sviedrus, un elpu atņem-

dami vēro apklusušos bateriju stobrus un zalpelēkos lielga-
balu stāvus, kas rītiem pretī sagriezti.

Mēmas nu palikušas viņu tēraudmutes, kas nesen dārdē-

damas un drebinādamas zemi un gaisu, spļāvušas uzbrucējiem

pretī nāvējošu uguni.
Pa kreisi tālāk balto ledū kaltā Lielupe, bet priekšā vel

arvienu dzird mežonīgas klaigas, kaut krituši jau vācu aiz-

stāvētie Ložmetēju kalna augstumi, ienaidnieks atkāpies aiz

upes, un garām saules lēkts. —

Tur trako sibirieši, kurus pēc kaujas reiboņa tagad

sagrābusi savā varā cita noreibuma dvinga, un liek ālēties,

krist no kājām daudziem, kas uzbrukumā skrejot ir palikuši
vācu ložu un granātu neskārti.

Krievi tur uzgājuši dzēriennoliktavas, rauj ārā mucām

tapas sarepējušiem pirkstiem, kas no aizslēgu raustīšanas vēl

pusstīvi, lauž nost ruma un vīna pudelēm kaklus, cel pude-
les pie lūpām, un dažs jau aplējies ar vīnu sarkans viss no

bārdas līdz pat ceļu galiem, un citam asiņo jau mute, ko

graizījuši pudelstiklu asumi. Un vēl citi lūpām plakuši klā-

tu degvīnkrūkām un sūc un sūc dedzinājošo velgu, apķēruši
tās trauku abām rokām, nav atraujami nostu un laižas no

tā vaļā tikai pēc tam, kad otrs nepacietīgs un arī slāpis kau-

jas biedrs ir dusmās triecis negausīgam pa kaklu šautenes

rezgali.
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Citi lūko kaucošām balsīm vilkt vaļā dziesmu, citi jau
rāpus iet. Un daudz jau tādu, kas gul nesamaņā, apiējušies
ar vīna sulu, — gul turpat blakus kritušiem, kam nava vēl

paspējušas sasalt brūču asinis. Un sprakstēdamas deg sprā-
dzienu dedzinātas mītnes, un pilna dūmu un asiņu smakas

un vīna aromas liekas tā Ložmetējkalna dala, ko nākdami no

ziemeļrītu puses ieguvuši krievu pulki, un kurus tagad sastop

pašā kalna vidū Kurzemes strēlniekpulks.
Kritusi stiprākā vāciešu citadele visā Daugavfrontē. le-

naidnieks aizbēdzis aiz upes, un vilinādams pie sevis visus,
kam Kurzemē ir tēva mājas, aiz sasalušajām Lielupes pļa-
vām māj un atbrīvotājus gaida mežainais kreisais krasts. —

*

Kurzemes strēlniekiem rīkojoties pa Ložmetēju kalnu,

tā zemnīcām un noliktavām, un grāvjiem, kas dažā vietā

pilni sakrituši līķu, stājušies Bauskas pulka vietā, pretim
Kalnciemam, Dugavgrīvas strēlnieki, vērsdamies plašā kau-

jas frontē, un pa kreisi no viņiem, viss gājis vāciem atņem-

tajā mežā, sagaida vācu uzbrukumu Valmieras latvju pulks.

Viņiem nenākas ilgi gaidīt: vāciem steidzas palīgspēki,
un metas triecienā, lauzdamies atpakaļ uz pazaudēto kāpu

pusi. Tie iet uzbrukumā jo biezās ķēdēs, un viņas slauka

latvju guns. Un no šāvienu klaudzēšanas atkal skan visa

Lielupes mala, un tālu met atbalsi labā krasta sils, kur nikni

cīnās daugavgrīviešu rotas, un viņām pa kreisi, meties ķēdēs
aiz nosnigušu egļu stumbriem, nu vaira uzbrucējus Valmier-

pulks.
— Tik straujš ir valmieriešiem pretī vērstais vācu uzbru-

kuma gājums, ka samin latvju aptures, priekšposteni atšaudī-

damies bēg atpakaļ pie savējiem, un atejošiem pa pēdām nāk

pakal ienaidnieks, vietām nākdams rotām tik tuvu, ka sare-

dzami vācu kasku gali un zalpelēkie uzbrucēju augumi.

Valmierieši saņem vācus ar niknu uguni, laiž darbā vi-

sus ložmetējus, un uzbrucējiem laužoties tuvāk, tiem pretī
sāk dārdēt metamās granātas.

Valmieriešu kreisais vēl noturas, bet labajā spārnā vāci

laužas uz priekšu. Trīs blokhauži, kas viņu artilēristu celti,

krīt viens pēc otra. Uzbrucēji iet slēpdamies aiz malkas

grēdām, kuras velti lūko ārdīt latvju ložmetēju lodes; un
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iekļuvuši jau vidū starp divu latvju pulku flankiem, vāci

vērš tiem pretī savu līdznesto ložmetēju uguni. Un palīgi
tiem nāk arvienu pieaugošā skaitā, neatlaidīgi raudamies uz

priekšu, jo tos nes uz zaudēto kāpu pusi kaujas reibuma

vilns.

Pārrauta jau šķiet fronte, būs nošķirts no daugavgrīviešu

rotām Valmieras strēlnieku pulks.

Uzbrucējiem skrien celā jautrais sproggalvs Maizīts, at-

steidzies ar savu rotu no daugavgrīviešu labā flanka, un no

savas meža atpūtas brāž atkal kaujā Bauskas pulka ceturtā,
ko vada Stulpiņš, pats mazākais un pārgalvīgākais šī pulka
virsleitnants.

Karabīnu rokā, tas rauj trakā steigā uz priekšu savus

strēlniekus, pats skriedams viņu priekšgalā.
Tik straujš un vāciem negaidīts nāk latvju kontratakas

trieciens, ka vīriem saskrienoties tuvcīņā, vietām nokūleņo

dziļajā meža sniegā latvju un vācu augumi. Tak cīnītāji tū-

liņ uzlēc kājās, —
krustodamies žvakst durkli, smagi

nošņāc šauteņu laides, dragādamas gan kasku, gan jērenīcu

segtus pakaušus. Daugavgrīvietis Drinda, kam sprāgstoša lo-

de sašķaidījusi bises rezgali, bet pieskrējis vācietis cel pretī

sava durkļa asmeni, sitas sānis, metas ar galvu pretiniekam
sānos, gāž viņu sniegā, grābj savām kalējrokām aiz kakla un

nožņaudz turpat sniegā, pirms piesteidzies klātu kāds cīņas
talcinieks. - - Un tā paša pulka kaprālis Vilks, ko lūkojis

žņaugt plecīgs vācu kareivis, tiek vaļā no viņa ar savu somu

nazi, un bauskinieku rotnieks, kam nešauj vairs karabīns,

met gaisā savu īso bisi, ķer aiz stobra gala un

nikni sit ap sevi, triekdams sānis pretī celtus durkļus.

Jau uzbrucēji steidz atkāpties, bet daudzi klūp sniegā,

jo no flanka tos tagad sašauj kopā valmieriešu ložmetēju

guns.

Rāmākai metoties šāvienu atbalss šalkai, dzird meža

kaujā šauto vaidus, un grūtāk vainotos ātri padara stingus
ziemas sals. Un daudz ir asinstraipu sila sniegā, ko mīdīju-
šas cīnītāju kājas, un daudz gul tādu karavīru, kam tepat
nācis gaitu gals.

Dardzāns vada daugavgrīviešus šai meža kaujā, un ar sa-

viem četriem ložmetējiem tam labs palīgs ir visur pie rokas

leitnants Kociņš, kura kareivjiem šodien daudz ko šaut.
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Sevišķi centrā, kur stiepjas frontes priekšā dažus gadus
vecs izcirtums, un vāci pa viņa krūmiem pielīduši jau tik tuvu,

ka uzbrukuma sākumā var skaidri dzirdēt viņu komandklai-

gas, bet beigās manīt, cik smagi sten turpat dažus desmit so-

lus tālu viens otrs grūti vainots ienaidnieka karavīrs. Un pret

bataljona nikno uguni saplok arī beidzamais, jau tumsai ie-

stājoties vestais un ceturtais pēc Bkaita vācu uzbrukums.

*

Gar Lielupes malu mēģinā jāt triecienā pret Kalnciema

tiltu labākais krievu jātniekpulks, kavalērijas virsnieku skola,

bet Kalnciema tiltu sargā somu strēlnieki, kas devušies pāri

jūrai, lai karotu kopā ar vāciem, un somu ložmetēju uguns gāž

zirgu un cilvēku kaudzēs staltākos eskadronus, bet palikušiem

jātniekiem sviežot apkārt zirgus un lūkojot atpakaļ auļot, tos

vajā flanka guns. Un zirgiem stiepjoties cik jaudas pa Kaln-

ciema un Slokas ceļu, vīrs pēc vīra ļimst sniegā, — redz zirgu

auļojam bez jātnieka un klūpam, un dažs karavīrs, bez ruma-

ka palicis, skrien savējiem līdzi, līdz ložu pļauts saļimst un

nepieceļas vairs. Visa Lielupes mala piekaisīta zirgu un cilvēku

līķiem, līdz vakaram dzird šauto zirgu smagos vaidus, bet pa-
likušie jātnieki jāj atpakaļ pie sava pulka, un visai rets pa-
licis katrs viņa eskadrons. —

Nav sekmju arī sibiriešu pulkam, kas lūkojis doties uz

Kalnaciema tilta pusi.
Arī tam somu ložmetēji nopļauj daudz vīru, citi atpakaļ

kāpjas, un mirējiem un līķiem top kaisīts Kalnciema kāpām
tuvais sniega lauks.

Pār cīņu vietām satumst vakars. Nakts pakal nāk ar

stipru salu, un pamazām klust kaujas guns.

Daugavgrīviešu apsargātā mežā rimis kaujas troksnis, atpa-
kaļ pie savējiem aizgājusi Stulpiņa rota, līdzaiznesdama cīņā

gūto ložmetēju. Bet sašautie vāci vēl sten un vaid mežmalā,

nesaredzami tumsā, un viņu balsis top mazāk dzirdamas, klust

viena pēc otras, kad nakts steidzas uz ausmas pusi un bar-

gāks metas sals.

XV

Trikovskis, kuram tagad pakļauti latvju un krievu strēl-

nieki Tīrelpurvā un ap Ložmetēju kalnu, ir liels taisnu kaujas
līniju cienītājs, un naktī sāk pārgrupēt savus pulkus, atdo-
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dams vāciem atpakaļ daugavgrīviešu noturēto Kalnaciema

meža dalu, un likdams pirmajai brigādei nostāties gar Grā-

bās kanāli, — purva klajumā, nevis meža pozicijās uz dienvi-

diem no viņa, kuras sargājis Valmieras strēlnieku pulks. Un

cīnītājiem, kas stājas jaunajās, krievu ģenerāla izraudzītās

vietās, egļu sils vairs nedod patvērumu preti ziemas vējiem un

vācu ložmetiem.

Purva klajumā tie nevar aizdedzināt ugunskurus, un die-

nā jāguļ sniegā, jo visus, kas lūko te celties kājās, spiež atkal

gulties vācu guns. —

Vēl stiprāks kļuvis sals, ledū stingst kājas un rokas, pleci
salst, un sejas svilina liesmaini saltais vējš.

Māc gurdenums un sals, un salkums, guļot purva sniegā,
un labi tam, kas var sameklēt savā mantu maisā vai šineļa

kabatas dibenā jel maizes garoziņu. Un arī tā papriekš ir jā-
silda plaukstā, jo cietu, aukstu, saldenjēlu to padarījis zie-

mas sals.

Krievu ierakumos, kas kanālim ir ziemeļos, un bijušā
neutrālā joslā, apmeties Vidzemes strēlnieku pulks. Tam rie-

tumos sagājuši krūmainajā purva klajā rīdzinieki ar visai

plašu fronti, un otrajā ziemsvētku dienā pār viņu galvām ie-

sāk trakot vācu granātputenis. —

Par daudz gara ir Rīgas pulkam dotā fronte. Līdz krie-

vu kaimiņiem, kas Garā kāpā gul, palikusi vēl plata sprauga,

un viņā sāk iespiesties iekšā vācu izlūki, nākdami pētīt purva

klaju.
Tālāk par citām, mežā jau, kur labāki var turēties, aiz-

virzījušās piektā ar sesto rotu, un te turas ar saviem vīriem

uzticīgi kopā Skujiņš, jauns rotnieks, skaistu zēna seju, kam

kaujās droša sirds. —

Pretī vāciešiem steidzas septītā rīdzinieku rota, brizda-

ma dzilo purva sniegu, un tūliņ ap viņu un tās kareivju vidū

sāk sprāgt vācu lielgabalu granātas.

Ļimst sniegā strēlnieki, dažs seržants līdzi viņiem, un nā-

vīgi ievainots saļimst septītās rīdznieku rotas rotnieks, bet

sveikā palikušie atpakaļ dzen vācu patruļas, aizsniedz frontes

spraugu, metas sniegā blakus astotai, un pavērsdamies vēl tā-

lāk
pa labi, vīsta dūres un krievus lād, jo pārāk plata ir pul-

ku atstarpa, un starp septīto un viņas kaimiņiem krieviem vēl

var nostāties vesels pulks.
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Misiņš sūta turp vienu Kurzemes rotu, tad visu Elša ba-

taljonu. Beidzot talkā nāk arī pirmais, un tikai tad pilnīgi
aizcirsti ir cieti frontes vārti, un drošs par savu labo flanku

var justies rīdzinieku bataljons.
Pret abu latvju pulku saejošiem flankiem brāž viena pēc

otras vācu ložmetēju ugunsšaltis, nopļaudamas gan dažu kār-

klu krūmu, un strēlniekiem atbildot ugunij ar uguni, iesākas

sīva kauja.
Tad visu savu uzbrukuma niknumu vāci sāk vērst pret

rīdzinieku centru, kur mežā un nakts tumsā sīvi cīnās Skujiņa
vadītās rotas, un uzbrucējiem palīdz lielgabali, ložmetēju

guns. Tak uzbrucējiem pagaidām jāatkāpjas, jo krievu liel-

gabalnieki ir šoreiz savās vietās un dragā mežu, vācu ķēdes ar

savām labi šautām granātām.
Visu nakti rej mežā latviešu un vācu ložmetēji, klaudz

šauteņu salves, un granātauka lauza koku zarus.

Cīnoties paiet pusnakts, nav vairs tālu rīta ausma, un

tad sākas pret abām rīdzinieku rotām vērstais pats pēdējais
un visniknākais uzbrukums. —

Poziciju sargi šauj lielā steigā, bet tumsa ir bijusi tik

bieza, nācēju soli tik klusi, ka šoreiz latvju nemanītas piezo-

gas viņiem klāt vācu triecienrotas, un tikai tām pienākot uz

divisimits soliem, ir iebrikšķējies zem nācēju kājām pirmais

pasausais egles zars.

Vāci metas uz priekšu, atvēzdami tuvcīņai durkļus, un

tiem pretī saslienas — noliecas uz uzbrucēju pusi strēlnieku

roku stiepti bajonetu asumi.

Skujiņš rauj kontratakā abas savējrotas. Saviem brā-

ļiem skrien talkā dala astotās, un no durkļu žvakstiem un

niknās cīņas klaigām klaudz un skan tumšais, līķu pilnais

purva sils.

Vīrs cīnās tuvcīņā pret vīru. Skanēdami krustojas kau-

jas naži, klaudz laides, nakts melnumālēkādamas pa galvām,
un kas dabūjis ar asmeni vai bises rezgali, krīt sniegā, trau-

cas atkal celties kājās, meklē ieroci, kas slīdējis no rokas, —

to neatrasdams, grābj garamskrejošam pretiniekam aiz kā-

jām, un lūko to nožņaugt kailām rokām savā pēdējā nāves

niknumā.

Vīram sākumā metoties pret vīru, drīz cīnās pulciņš jau
ar pulciņu. Vilku niknums it visiem smacē krūtis, liek nā-

sīm smagi dvašu grūzt, un katram pulciņam brien pa priek-
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šu un priekšgalā visiem citiem cīnās kaprāli, kuri nezin bai-

ļu, vai dur ar durkli un sakodis zobus zvel ar laidi kāds

cīņas jau pieredzējis un sirmot sācis kauju vilks.

Soli pa solim atpakaļ spiež vācus strēlnieku pretuzbru-
kums, iekaisušajiem cīnītājiem kāpjot pār savējo un ienaid-

nieku līķiem. Tad pretinieks atkāpjas silā, un izlūkiem rītā

apejot egļu mežu, tie atrod vācu miroņus no triju pulku ro-

tām, un citi līķi mēmi stāsta, ka uzbrukumā gājis arī kāds

gvardijas strēlnieku bataljons.
Rīdzinieku rotas var atvilkt elpu, bet drūmākas vēl kļu-

vušas to karavīru sejas, jo daudzu krietnu biedru neredz

vairs.

Nāves miegu gul viens un otrs, kas vakarā gulēdams

sniegā, ar draugiem dalījies pēdējo garoziņu, un cīņā kritis

dažs labs seržants, kaprālis un dižkareivis, būdams jaunajiem

par vadoni durkļu cīņā un krisdams naktī mežā izcīnītā

kautiņā.
Bez seržantiem un kaprāļiem ir palikusi piektā rīdzi-

nieku rota, un viņai ejot aizmugurē, tās vietā mazais Lobe

atved savu ceturto.

*

Asiņaina un smaga rīdziniekiem trešā svētku nakts.

Kurzemnieki atvaira vācus, saldami purvā zem granātuguns,

bet Lielupei iet naktī pāri Gopera vestais Bauskas pulks, iui

saviem vecākajiem kauju brāļiem arī šoreiz turas uzticīgi

blakus Valmieras strēlnieki.

Gaiša ir upmalas klajumā ziemas nakts. Sudrabo mē-

nesnīca, balti atviz sniegi, melnas rādās meža strīpas, un

zvaigzņu acīm nosēts salti margo zilgmelnais debosjumts.
Abiem latvju pulkiem te jātiek pāri Lielupei un jālau-

žas Kalnciema vāciem sānos, un pēc Trikovska galvoju-

ma, pulkiem tieši iepretim vācu vairs nava, jo tos jau pa-

dzinis kāds svešu krievu pulks.
Pirmie iet pāri upei izlūku pulciņi, bet viņiem sasnie-

dzot kreiso krastu, no meža sāk skriet signālraķetes, un upes

krastu iesāk dragāt vācu lielgabali. Un samelojies, kā sko-

las puika ir bargais krievu ģenerālis, jo vācu joprojām ir

ieņemts kreisā upes krasta mežs.

Strēlnieki dodas iekšā mežā. Vāci atšaudīdamies atiet,

bet purvains un baiss šķietas kreisā krasta sils. Un meža
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tumsā bauskinieki pazaudē virzienu, un viņiem līdzi nomal-

dās no sāktā ceļa arī Valmieras strēlnieku pulks. Un satie-

kot uz rīta pusi svešas krievu divizijas pulku, strēlnieku va-

doņi dabū zināt, ka uz Kalnciema pusi šeit jālaužas viņiem
vieniem, ka kaujas palīgu tiem te nava un laikam nebūs ar.

Drūma top brigādes vadonim seja, pulkvedim Goperam

apmācas vaigs, jo tālāk ceļu uz dienvidiem liedz vācu forti,
draud flanku guns, un bez lielgabalu granātbalsta nav spē-
jams vācu fortiem garām tikt.

Vadoņi apstādina pulkus, izlūki izklīst pa silu, bet no

Trikovska štāba atnāk jauna pavēle: gatavoties uzbrukumam

uz Kalnciena pusi, un vēsts, ka labajā krastā no jauna uz-

bruks turienes kāpām kāds Sibirijas pulks.

Naktī sākas latvju uzbrukums vācu tranšejām un blok-

haužiem, kas sargā ceļu uz Kalnciemu. Valmierieši laužas

uz priekšu, bet sānus no vakarpuses tiem sargā Vītola ba-

taljons.
Melna meža tumsa, bezgala biezi saauguši koki, krūmi.

Vācu ložmetējnieki aīvi aizstāv visas tekas, un nāvējoša
brāzmo rotām pretī guns. — Ļimst vads pēc vada, strēlnieki

un instruktori slaka asinīm meža sniegu, un beidzot liedz

pulkam iet tālāk ceļu vāciešu ugunssiena.

*

Krievu bataljonus, kas lūko iet uz Kalnciemu gar upes
labo krastu, vāci šauj līķu vālos, dzīvajie bēg atpakaļ.
Un vācu lielgabali nenikuši dragā purvu, kur cīņai stājuši

pirmās brigādes pulki, un ziemassvētku beigu naktī pret
rīdzinieku rotām atkal veļas uzbrukuma vilns.

To atsit, bet retākas vēl kļuvušas purva sargātāju rin-

das, kuras reto vācu uguns un ziemas sals, un kurzemnieku

vietās stājas daugavgrīviešu zēni, rezervē aiziet vecais Kal-

niņš un tā pulks.
Arvienu lielāki nāk vāciem palīgspēki, un stiprumā pieņe-

mas viņu lielgabalu guns.

Nakts tumsā vāci zogas klāt daugavgrīviešu ķēdēm, tēr-

pušies sniega mēteļos. Tak sargiem lūša dzirde, viņi dod

ložmetējniekiem ziņu, un iespļāvis rokās, pie savas mašīnas

klūp seržants Jirgens, un no nācējiem kūleņo, gāžas un nā-

vē klūp un sniegā pēc vīra vīrs.
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Citi plok zemē, gaida Jirgena šaušanas galu, un viņai
aprimstot žigli manās projām, bet vesela rinda gul sniegā, jo
vecais seržants pratis labi arī tumsā tēmēt un šaut.

Gaismais austot, vāci uzbrūk no jauna, un viņu pārspēks
bīda atpakaļ daugavgrīviešu sesto rotu, kurai vairs nav ne-

viena virsnieka.

Jau taisās pārtrūkt purva sargu fronte, bet vācu pusē aiz

vilna ceļas vilns. Vēl daži mirkli, un šie vilni brāzīsies pur-

vā, velsies uz Ložmetēju kalna pusi, un samīdītu rotu līķiem
būs kaisīts kaujas lauks.

Seržants Dīriks, Brieža izlūku gaitu talcinieks, vāc kopā

pagurušos sestās strēlniekus, kārto to sajukušās rindas, liek

ložmetējniekiem. šaut uzbrucējus kopā ar flanka uguni, un

pamazām vācu usbrukums stājas, iet steigā viņi atpakaļ.
Vidzemes pulks nomaina rīdzinieku rotas, un tūliņ pret

viņām vēršas jauns vācu uzbrukums.

Tā neiztur arī vidzemnieku sestā, pār kuras galvām no-

lijis šrapnelu lietus, un atpakaļ sāk kāpties septītā daugav-

grīviešu rota.

Atkal draud pušu trūkt fronte, granātu trakošanai vir-

zoties uz latvju aizmugures pusi, no meža nāk ārā vācu ķēde

pēc ķēdes, ar leitnantiem priekšgalā. Un tik biezas šoreiz ir

uzbrucēju rindas, ka vienam otram purva poziciju sargam sa-

plok drosme, un dažs jau iesāk steigties atpakaļ. Un vid-

zemniekiem kā
par postu, apklust viņu tuvākais ložmetējs.

Nāk savējiem palīgā Zandberga piektā rota. Nogulu-
sies sniegā, tā pielaiž uzbrucējus visai tuvu, un vāciem, kurus

ved uz priekšu jauns virsnieks, jau taisoties mesties triecien-

skrējienā, linblondais flegmātiskais vidzemnieku virsleitnants

komandē savai rotai celties, un strēlnieki ceļas kājās, cel šau-

tenes pie vaiga. Un veci virsseržanti neatceras kādreiz dzir-

dējuši mācīblaukumos tik saskanīgu zalvi, kā šī, vidzemnieku

piektās rotas zalve, kas šalca pāri sasalušajam purvam 29. de-

cembra vēlīnā pēcpusdienā, kad vairs nebij tālu saules riets.

Uzbrucēju vilnis nodreb, daudzi augumi jau gāzti snie-

gā, bet vācu leitnants, steigdamies saviem kareivjiem pa

priekšu, cel gaisā zobenu:

„Kompanie, vor\vārts!"

— „Uguni!" — komandē flegmātiskais un blondais

piektās rotnieks, rāms un mierīgs kā arvienu, un tikai pie-
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pampušie žoktu muskuli vien rāda, ka viņam sakosti ir zobi,

un pats tas cīņas sprindzīguma pilns.
Atkal kūleņo sniegā jauni šauto stāvi, ar viņiem līdzi

leitnants, nāvē vēl neislaisdams no rokas zobenu, un dzīva-

jos palikušie metas atpakaļ.
— „Uguni!" — Zandbergs komandē trešo reizi, un

trešā zalve liek dažiem bēgļiem skrējiena vidū atsēsties un

noasiņot sniegā, un cits vēl lūko tālāk rāpties, cits uz vietas

kļuvis kluss.

Daugavgrīvas pulka kreiso flanku saglābj Skroderēna

smagie ložmetēji, un atkal glābta purva fronte.

Atkal virs viņa klaja iesāk elsot, krākt un gaudot gaisi,
un vācu granātas saārda purva zemi, augšup mesdamas mel-

nu dūņu stabus. Un granātas dragāts mirst purva vidū,

steigdamies pie saviem vīriem, vidzemnieku bataljona vado-

nis Sockis, kluss fatālists un savādnieks, kas iedams izlūku

gājienos un uzbrukuma cīņās, nekad nav mēdzis ņemt līdzi

ieroci, uzticīgi turēdamies pie bībeles vārdiem, kas saka, ka

katram, kas ieroci ņem rokās, būs mirt no ieroča.

t
*

Atkal pār purvu nolaidies salts ziemas vakars. Gaiss

dvašo baltu sala miglu, un nosarmojuši ir nevien purva krū-

mi, bet arī viņā sagūlušie augumi.
To starnā daudzi dzīvi vēl, kas brēc un sauc, bet ievai-

notiem netiek klātu ne latvju, ne vācu sanitāri.

Visus, kas lūko doties turpu, gāž zemē vai dzen atpakaļ
no pretējņuses šautas lodes. Un ievainotie paliek sniegā,
velti saukdami glābējus, kas glābtu tos no sala nāves, un nā-

ves mokās dažs nebeidz māti pieminēt.
Tad klusākas top vaidu balsis, kas nāk no neutrālās zo-

nas puses. Stiprāks metas drēgnais sals, un drebinādamies

no aukstuma un negulēta miega, atkal nīkst savās purva sar-

gu vietās latvju strēlnieki, ar bisi padusē vai uz ceļiem, bet

daudzi vairs nejūt, vai tiem vēl ir kāju pēdas, jo apavi die-

nās kļūst visiem slapji, bet pievakarē un sevišķi naktīs viņus
līdz ar autiem saldē stīvus purva ziemas sals. —

Viņš saldē nevien kājas, bet arī muguras un krūtis,

stindzina roku pirkstus, un sejas dedzina svilinoši salts

vējš. —
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Purva klajumā nevar sakurt ugunskurus, jo viņus un

tos, kas sastājuši ap uguni, 6teidz dragāt vācu lielgabalu gra-

nātas. —

Nevar arī brīvi piecelties kājās, lai padejotu turpat sala

deju, kas liek atkal atsilt stingušiem muskuļiem un asinīm

liek ašāk ritēt dzīslās. Un nedrīkst dienlaikā pat staigāt visā

augumā gar ķēdi, jo vācu strēlniekiem ir modras acis, to lož-

metējnieki vienmēr savās vietās, un katru mirkli no tās pu-

ses var atšalkt ložu šalts.

Purva klajumā nevar izrakt cīņas grāvjus. Kur dūņas
nava gluži sasalušas, un lāpsta zemi ņem, tur jau pēc pāris
dūrieniem parādās ledusauksts ūdens, dvašodams rāvas smaku

un slapinādams kājas, ceļgalus. Un citur atkal liecas un lūzt

lāpstas, jo cieta kā pliens te ir sasalusi agrāk staignā purva
dūksts.

Strēlnieki lūko ņemt poziciju valnītim zemi no ķēdes

aizmugures, sameklējuši mīkstāku vietu, bet stīvi visiem

pirksti, pusstingušas plaukstas, neuzmanīgākos gāž zemē vā-

cu snaiperu lodes, un jaungada priekšvakarā valnis vēl nav

uzmests tik augsts, lai strēlnieks aiz viņa varētu jau droši

šaut, kaut arī uz ceļgala stāvēdams.

Ar katru dienu top retākas strēlniekrindas, un grūti ta-

gad sacīt, kas vairāk prasa upuru, — vācu granātas, lodes vai

drēgnais ziemas sals. Un nākot krēslas stundai, kad sanitāri

var drošāki kustēties pa aizmuguri, viņi nes un nes gan šau-

tus karavīrus, gan arī tādus, ko krata karsoņa drudzis, vai

aukstums padarijis bez kājām.

Nokļūstot zemnīcu siltumā, un sanitāriem lūkojot noaut

cietušo kājas, līdzi tinas nost autiem klātu piesaluši āda, bet

citam abas pēdas ir kā čūlojoša vāts. Un raud no savas ne-

varības samtas un dedzinošām sāpēm dažs labs kareivis, kas

nava zinājis nāves baiļu pašā visniknākajā granātputenī.

Ēdamo var piegādāt purva sargiem tikai naktīs, kad sū-

tītos uz aizmuguri daudz maz sargā tumsa, bet tumsas stun-

dās vēl niknāks top sals. Jau sasaldējis karavīriem vesto

maizi, -— viņa kļūst saldenjēla, ar riebīgu garšu, un grūti to

iespējams ēst, — sals lūko pārvērst ledū arī zupu, un nesēji,
kas saņēmuši ēdienu vēl karstu, atnes to ķēdēs nevis šķidru,
bet jau cietu, un karošu vietā nākas bāzt katliņos papriekš
iekšā durkļu asmeņus.
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Dažkārt temperātūra spēji krītas arī dienas stundās, un

sala dūmākām tad pilns top gaiss. Viņš liekas miglveidīgs,
un sala miglai ir mazuliet iezilgana krāsa. Šai dūmaku gai-
sā gandrīz vairs neatbalsojas granātsprādzienu duna, turpat
izskanēdama ar pasmagu ukšējienu, bet šauteņu un ložmetē-

ju uguns atgādina sausu skalu sprakstus. Un dīvainu rēgu

un citu pasaules ēnu tad pilns liekas baisīgais Tīrelpurvs.
Un pamazām šķiet sasalst arī dzīvot griba, trula apātija tai-

sās pārņemt visus, un zemapziņā daudzi vairs necer jebkad
tikt ārā no šī drēgnā sala elles, — reiz nejust viņas drebinošo

dvašu, atkal pajumtē tikt. — Un mirt vai dzīvot jau vienal-

ga, un dzīvajie sāk apskaust savus mirušos, kurus vairs ne-

moka purva sals.

Pašā jaungada vakarā daugavgrīviešu frontē atkal sā-

kās nikna guns. Latvju un vācu izlūki, krēslā gājuši sirot

neutrālajā zonā, saskrienas tuvcīņā un zaudējis dažus vīrus,

iegūst tikpat gūstekņu vecākais strēlniekpulks.
Tanī pašā naktī nāk nosalušiem purva sargātājiem ziņa,

ka Ložmetēju kalnā pienākuši jauni krievu pulki, — drīz

nāks maiņa, un gluži visiem tā tad nebūs Tīrelpurvā jāpaliek.
Atkūst salušais cīņas prieks, mostas no jauna dzīvot gri-

ba, un tie, kam Rīga dzimtene, jau paliek bravūrīgi skali,
bet kurzemniekiem un Zemgalē dzimušiem vēl pelēkākas
metas vējnopūstās, dūņām ziestās sejas, un izmisums sāk sal-

dēt sirdis, jo viņi vairs necer ar kauju mājās tikt.

Latvju strēlniekiem pošoties aiziet, atlaižas sala bar-

gums, sākas atkusnis. Atkal mīkstas paliek dūņu dūkstis, un

tecēt sāk blindāžu jumtu malas.

Atkusušās liekas pat nepievākto līķu brūces, un miroņi,
kas sastinguši pirms deviņām dienām, liekas nesen bijuši
dzīvi.

Viņu rētas veras vaļā no jauna, un sajaukdamies ar ne-

senējo vainu ledus velgu, sāk sārtoties zem kritušajiem

sniegs.
Nāk latvjiem maiņa, — viņu vietās stājas Ziemelkauka-

za divizijas pulki. — Vienā pašā no tiem ir pa pieci tūkstoši

vīru, un melns no saplūdušo jauno karotāju masas šķiet kļu-

vis Tīrelpurvs.
Atnākušie ir drūmi bārdaiņi, mēnešiem ilgi nebijuši

kaujās, un baisīgs tiem liekas miroņu pilnais purva klajš.
Dažs dūšīgāks lēni taisās klāt krituša vācieša līķim, kā ne-
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jauši nolaižas viņam sniegā blakus, un acīm un bārdai vēršo-

ties pavisam uz citu pusi, rokas sāk zaglīgi staigāt gar miroņ-

augumu.

Daudzi jau gājuši kaujlaukam pāri, un īgns un vīlies

ceļas kājās, nikni spļaudās krievu karavīrs, bet manīdams

zobgalīgos latvju strēlnieku skatus, nopūšas, met krustu un

atkal stājas rindā, un lielāks par visiem latvju pulkiem kopā
viens atnākušais maiņas pulks. —

Strēlnieki taisās celā. Atkal dzird šur tur ieskanamies

bravurīgās pašpuiku balsis, un ejot garām krievu baram,
kam jauno purva sargu rindās pat pietrūcis vietas, viņi pēta
nācējus zobgalīgām acīm, saka viens otram:

— „Gan zeme dimdēs, kad šie tēvaiņi sāks bēgt."
— «Nepieminat bez vajadzības velnu," — rūc seržanti,

mesdami skatus atpakaļ uz purva pusi, kur palicis dažs jau-
no dienu draugs — «Pašiem vajadzēs kātot šurpu, lai spētu
fronti glābt."

i

Dzīvājie iet projām, un tukšs no latvju pulkiem paliek Tī-

relpurvs, bet kritušie gul sniegā savu mūža miegu, un miru-

šām acīm pavada aizejošos dažs pirmās kauju dienas brāzie-

nā nomiris strēlnieks, kas skrējis savu dzimto zemi brīvot,
un kam lodes cauršauta sirds.

Kas vieglāk iznesami, tie jau nesti kopā, un racēju ko-

mandas rok brāļu kapus ziemsvētku kauju miroņiem.
Tik lielus, ka ikvienā var sagulties mazākais daži des-

miti, un citā vesels simts. Un tāpat, kā reiz kopā gājuši cī-

ņā, tie gul viens otram blakus kapu bedrēs, un kopā ar sa-

viem strēlniekiem, kurus tas tēvišķīgi rādams iemācījis šaut

un durt, gul tagad dažs kauiās norūdīts virsseržants, kas līdz

ar jaunajiem nu kļuvis mūžības ceļinieks. Un kapā guļot vi-

ņam vēl ir barga pelnpelēkā seja, saspurotas ūsas, un zem

pusvērtiem plakstiņiem, kuru skropstas pilnas ar ledus bārk-

stīm, sniega sarmu, ir manāms drūms un nāvē stindzis kād-

reiz bargu, asu acu skats.

Nes kopā zēnus pusaudžus, kas krituši, iedami vecajiem
blakus, un jaunus, vēl nāvē smaidošus jaunekļus, kam gaita
reiz bijusi vingri žigla, kā lauku vanagiem. Un ar ļaunajiem
reizē taisās gulēt zem dzimtenes zemes viens un otrs ļau pa-

vecs kareivis, kas karā aiziedams, mājās atstājis vairākas lin-



166

baltas galviņas, mēdzis domāt par tām vakaros un rītos, un

savā nāves stundā nav aizmirsis viņas sirdī pieminēt. —

Lieli un dziļi izrakti Kurzemes brīvotājiem kapi, rin-

dās nu gulda tos, kas rindās iegājuši kaujā, un gaisā sācis

virpuļot sauss sniegs.
Lēni slīd lejup viņa pārslas, laisdamās uz sasalušiem mē-

teļiem un viņu asinstraipiem, uz sejām, kas kļuvušas pelēk-
zilas, un matos un mirušās acīs birst sniega putekli.

Ar sniegu nobirušas arī racējgalvas, un kara pulku mā-

cītājam Apkalnam, kas stājies bedres malā, ir nelaikā sabiris

matos vecumdienu sniegs.

Viņš iet no viena brāļu kapa pie otra. Arvienu zemāk

noliecas viņam galva, mutei čukstot pēdējās svētīšanas vār-

dus, un daudz te gulēs tādu, kurus tas vasarā vēl iesvētījis
kā jaunus lauku zēnus, kas stājušies karotāju rindās, kaut

vienam otram vēl nebija nācis astoņpadsmitais pavasars. —

Zemgaļiem guldot kapā savus varoņus, pie bedres malas

stājās, saka vadīšanas vārdus pats pulka komandieris. Un lie-

lā karrē nostājušies ap saviem kritušajiem brāļiem karavīri,

kurus saudzējusi nāve un nava aizputeņojis citā saulē lielais

dvēseļu putenis. —

Brāļu kapu un dzīvajos, kas apstājuši viņu, gaismo mil-

zīgi ugunskuri, kuru liesmas ceļas līdz priežu virsotnēm.

Ir auksta un vējaina nakts. Frontes pusē dun lielgabali,
un ar viņu balsīm jaucas Valles vadītā orķestra ragu skaņas,
muzikantiem spēlējot un karavīriem, kam galvas atsegtas, nu

dziedot līdzi: „Dievs kungs ir mūsu stipra pils."

Komandieris teic sēru runu, pieminēdams vecos zemga-

ļus, kas krituši par savu dzimteni pirms gadu simtiem, un

jaunos, kas nupat ir nāvē aizgājuši, karodami
par savu senču

dzimteni. —

Tad pāri kapam un purva priežu silam sāk viļņot tau-

tas lūgšanas skaņas. Dzīvajos palikušie met brāļu kapā pa

smilšu saujai, un racējiem ķēroties pie lāpstām, jauns miro-

ņiem mests zemes kalns izaug tanī vietā, kur sanesis savus cī-

ņās noasiņojušus biedrus Zemgales strēlniekpulks.

*

Kurzemniekiem pošoties celā, astotās rotas kaprālim Va-

nagam nāk bēdu ziņa.
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Kritis tā brālis, virsleitnants Vidzemes pulkā, kritis jau
pirms trijām dienām un apglabāts, un bālajam kaprālim,
kuram astoņpadsmit pavasari, ierodoties vidzemnieku štābā,
adjutants Lāns tam atdod brāļa mantas un pie kritušā rastos

papīrus.
Virsleitnantam Vanagam nav šajā saulē citu radu. Tēvs

virsseržants tam miris, Nāves salā karodams, bet Zemgalē
vairs gaida tikai vienu pārnācēju mātes kaps.

Nav jau arī gandrīz nekādas mantas jaunam virsnie-

kam. — Nobružāts čemodāns, ar tērpa piederumiem un veļu,
lieks zābakpāris, revolvers un zobens, tad pāris naudas zī-

mes, — tas ir viss. Un dažas aprakstītas papīrlapas, kuras

gan grūti saburtot, jo viņas noskrējušas asinīm un rastas sasa-

lušas ledū: virsleitnants Vanags kritis izlūku gājienā, visu

nakti nogulēdams purva dūkstī, kur to ir glāstījusi sala dvaša

un apraudājis ziemas vējš.

Starp Rīgas un Terbatas meiteņu rakstītām vēstulēm, —

bez parastajiem uzticības solījumiem un pa kara lauka pastu

sūtītiem skūpstiem tur nekā cita nava, — jaunais brālis rod

arī tādas, kas rakstītas ar kritušā roku.

Laikam īsi pirms nāves, lielo cīņu atslābuma brīdī un

jaungada gaidās, jo viņās pieminēta gadu maiņas nakts.

Šaīs lappusēs ir kaut kas no aizsaules dvašas un lielajām

sērām, kas līdz kapa malai iet dzīvajos palikušiem ziemsvēt-

ku kauju talciniekiem līdzi. Un jaunais kaprālis, kas izlasī-

jis viņas, sēdēdams uz granātplautas priedes stumbra, kļuvis

vēl bālāks, divkārt kluss. Bet acis, kā redzēdamas pāri tīre-

ļiem, Lielupes siliem, veras uz to debesmalu, kur putenis

staigā pa Zemgales klaju, un vientuļš zem bērza krusta

skumst mātes kaps.

Jaungada nakts leģenda

„Pāri Tīrelim dunēja kaujas, naktīs likdamas tālu blāz-

mot ziemas debesīm. Un miera nebij Latvijas sētās, klauso-

ties lielgabalu balsīs, un baitu trīsās un reizē priecīgās gai-
dās drebēja to sirdis, kas Kurzemi sauca par savu dzimteni.

Bēgļu vīriem, kas dienām bija gājusi smagā darbā,
cirsdami Vidzemes silus, vai rakdami tranšejas pleskaviešu

purvos, pusnakts stundās nenāca miegs, bet strēlnieku mātes

un māsas klusi šņukstēdamas slēpa galvas salmu spilvenos.—
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Asaru pielijušas bija viņu sirdis, un dvēseles pilnas lūgšanu.

Ja arī nogurums pret rīta pusi slēdza cieti acis, tad miegs

bija ļaunu paredzējumu un baisu nojautu pilns. Un uztrau-

kušies no saviem sapņiem, valgām acīm vērās nakts melnumā

Kurzemes ļaudis, kam nebij vairs tēvzemes.

Arī veco Purinu māca slāpes pēc dzimtenes. — Tās

slāpes, kuras nespēj dzesēt vēsākais ūdens malks. Tālā Ples-

kavas novadā, kur tas bija aizklīdis ar sava saimnieka Ilzīti,

-— meitenes vecāki palika uz Bauskas ceļa, vācu granātas ķer-
ti, — tas kāri tvēra katru vēsti, kurā bija minēts dzimtās pu-

ses vārds. Un tāpat, kā visiem citiem bēgļu ļaudīm, arī viņa

vienīgā cerība bija strēlnieki.

Kad līdz ar ziemsvētkiem atnāca ziņa par lielajām kau-

jām Tīrelpurvā, Pūriņam vai stājās sisties sirds.

— Tagad ceļš uz mājām reiz būs vaļā, — viņš čukstēja,

gulēdams savās cisās tīfa karsonī, un aiz noledojušām pirts

lodziņa rūtīm, — kāds līdzcietīgs krievu zemnieks to bija vi-

ņam novēlējis par mitekli, — auroja un kauca putenis. Bet

gaišākos samaņas brīžos vecais kalps gan juta, ka spēki gaist
ar katru Btundu, un līdz ar tiem gaisa cerības redzēt atbrīvo-

tu Kurzemi. —

Tad pienāca nakts, kurā gadi mijās, un ārā bija tumsa

un sals. Ilzīte bija aizgājusi uz pagastnamu pēc jaunām vē-

stīm un Pūriņš gulēja vientulis savā pirtiņā, klausīdamies, kā

aiziet viņa pēdējais zemes dzīves laiks.

Nekad viņu tā nebij mākuši dzimtenes alka, nekad vēl

tas nebij tā slānis redzēt savu Kurzemi. Bet vējš aiz loga

auroja arvienu skaļāk, raustīdams pirtiņas zemās durvis, un

cauri noledojušām baļķu starpām nāca iekšā ziemas dvaša ar

ledainu vēsumu.

Viss trīcēdams zem salāpītā kažociņa, Pūriņš vērās nakts

tumsībā, kas bija pilna vientulības sāpju un sala stinguma.
Un tik skumji un grūti bija kļuvis vecajam bēglim ap sirdi,

jau noskārstot, ka viņam nava lemts vairs redzēt Kurzemes

lauku priecīgo zaļumu, just viņas plaukstošo bērzu smaršu un

dzirdēt, kā dzenis Lielupes silos kal.

Ap strēlniekpulkiem bija savijušās vecā bēgļa gaidas, bet

tagad arī viņi laikam bija aizgājuši citā saulē, ļimdami nāvē,

kad citiem nāca ziemsvētki un griezās putenis.
Tādas vēstis Ilzīte bija vakar atnesusi no skolas, un tā

tad velti gaidīts un cerēts viss. Un Pūriņa sirds sažņaudzās
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vecu sāpju smeldzē, bet pāri izdēdējušiem, bēdu grumbu izva-

gotiem vaigiem ritēja asaras, kādas raud ļaudis, kam vairs

nav dzimtenes.

Piepeši vecais bēglis juta, ka pirtiņā ap viņu viss top

gaišs. Zemās durvtiņas lēni atdarījās un uz nomelnojšā, dau-

dzu paaudžu staigātā sliekšņa parādījās jauns strēlnieks ar

žuburotu sauli pie krūtīm, un pār pleciem kā blāzmains su-

drabs tam lija mēnesnīcas paltis.
Aiz lielas laimes Pūriņam sāka drebēt rokas, un pietrū-

cies pussēdus savās cisās, viņš asarainām, starojošām acīm vē-

rās nācējā, no prieka nespēdams ne vārda parunāt.
Lēni piegājis pie bēgļa lāvas, — soli bija bezgala viegli,

un ciemiņa kājas likās neskaram grīdu, — strēlnieks noskūp-

stīja vecajam kalpam roku un teica, turēdams viņa izdilušos

pirkstus savējā:
— Puriņtēv, celies! Es atnācu tev pakal, un vedīšu uz

Kurzemi, — viņš maigi runāja, un Purina tēvam izlikās, ka

tas dzird līksmus kāzu zvanus.

Tikai strēlnieka rokas bija ledus aukstas, un dzeloņdrāšu,

granātakabargu saplosītais mētelis un mati piesarmojuši pilni
sniega putekļiem. Un blāzmots mirdzums vizēja ap galvu.

— Vai dēls, kā tad mēs turp tiksim? Vecais bēglis jau-

tāja, un baltā galva tam iedrebējās kā ziedoša ābele, kad viņu

glāsta pavasara rīta vējš. — Nupat vēl Ilzīte stāstīja, ka jums
pie Jelgavas ar tiem prūšiem neesot laimējies? — Bet sirdī

kūsāja klusas gaviles, un dvēsele atplauka no prieka, ka bei-

dzot pienācis sengaidītais atgriešanās laiks.

— Nē, Purina tēv! Priekšā mums abiem ceļš uz Kur-

zemi valā, un priekš daudziem citiem ar. Celies un nāc! Vai

tad tevim vēl nava apnicis te nīkt, svešā pasaules malā?

Strēlnieks mudināja pie lāviņas stāvēdams, bet balss tam

skanēja gurdi un sēri kā mirējnopūta. Un savādais mir-

dzums ap galvu bij kļuvis vēl gaišāks, vēss un sudrabots, un

sasalušas tumšsarkanas lāses uz noskrandušā strēlniekmētela

dega sārtāk par ugunspuķēm ganu meitas vītā vaiņagā.
— Kā nu nē, dēls, kā nu nē, — Pūriņš aizgūdamies ru-

nāja. — Ik nakti es redzu mūsu Kurzemi sapņos, un dienās

manim neiziet no prāta viņas meži un mūsu novada saimnie-

ku lauki, kas paņēmuši manu sviedru sūrumu. Ne pēdas man

tur nepieder zemes, un tomēr nekur tik gaiša nav saule un

arāja gaitas tik vieglas, kā Kurzemē. — Agrāk, kad mēs ar
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Ilzīti vēl mitinājāmies Vidzemē, es katru dienvidu un ik va-

karus pēc dienas darba gāju uz Daugavas pusi klausīties, kā

dun lielgabali, un sirds man drebēja gaidās: sak, nupat nāks

tā diena, kad strēlnieki veiks vācus, un bēgli varēs mājup tikt.

— Bet man jau tās kājas tādas gurdas palikušas, — viņš ba-

žīgi ierunājās: diezin vai es vairs būšu tik tāla ceļa staigā-

tājs?
— Gan jau aizstaigāsim, Purina tēv, — strēlnieks teica,

— ceļš uz mājām ir visiem īss un viegls ceļš. —

Un vecais kalpa vīrs sajuta atgriežamies locekļos savu

jauno dienu žirgtumu. Tik vieglas likās pēkšņi kļuvušas ro-

kas un kājas, kā pirms trīsdesmit gadiem, kad viņš bija brau-

cis uz Zaļeniekiem pēc līgavas. — Šaudīgās, asās sāpes deni-

ņos un krūtīs pazuda bez miņas, un nosēdies uz lāvas malas,

tas steidzīgi sāka aut kājas. Bet tad, jau spieķīti rokā, atcerē-

jās un bailīgi teica:

— Bet kur tad paliks Ilzīte, ja mēs abi tagad aizejam? To

bērnu tak nevar pamest vienu svešos ļaudīs. Dēls, pagaidī-
sim maķenīt, kamēr tas meitēns pārnāk no pagasta mājas, un

posīsimies tad visi reizē. Pagaidīsim gan, dēls, — viņš lūgda-
mies runāja.

— Lai nu Ilzīte paliek; gan jau pienāks arī viņas laiks.

Aiziesim papriekš mēs divi vien, un apskatīsimies, kā tagad
Kurzemē izskatās. Gan tad nāksim pakal arī Ilzītei, — strēl-

nieks mierināja veco kalpu, un paņēmis aiz rokas, ar otru

vēra durvis.

Pārkāpis pirtiņas slieksnim, Pūriņš pavērās apkārt un

asarainās acis tam ieplētās platas no brīnumiem:

levu krūmi jau slīga vienos ziedos, un silti kūpēja tikko

artie tīrumi. Gaisā skani vīteņoja cīrulis, un mežā aiz upes,
tam priecīgi piebalsodama, zvanīja vālodze.

— Laiks agrīnos miežus sēt, — Pūriņš nodomāja, un tad

atiēdzās, ka nupat vēl tak bija ziema, un gar pirtiņas sienām

bija aurodams griezies putenis. — Bet sirdī bija tik jautri un

viegli, ka negribējās neko vaicāt, un bailes arī bija mazliet,

ka tikai redzētais nav galu galā sapnis, un pamostoties izgai-
sīs viss.

Pa ciema olnīcu viņi iznāca uz plata lielceļa, un abās pu-
sēs tam cēlās varenas liepas, pilnas krēslotu vēsu ēnu un me-

dus smaržas salduma. Zeltbrūnu bišu spieti priecīgi dūca vi-
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ņu zaros, un gaiss bija noreibis no saules tveices un bišu sa-

nešanas pilns.

Viņi gāja arvienu tālāk, un Purina tēvam likās, ka ceļš

tiem gaist zem kājām, — tik viegli bija viņu soli, un gaita

priecīga un žigla kā jauna vanaga lidojiens.
Tad lielceļš paliecās pa kreisi, un vecajam kalpam kaut

kas silts un smeldzošs aizžņaudza kaklu: viņš pazina sava no-

vada bērzu birzes un ošus ap klusām Zemgales sētām, kurus

pats bija stādījis pirms gadu desmitiem. Un atkal kā neziņā
nodrebēja sirds:

Vai tad tik vien tāls varēja būt ceļš no Pleskavas krievu

ciema līdz viņa dzimtenes novadam? Bet tepat jau pa
labi

gulēja savos zālainajos krastos Lielupe, un viņas ozoli klusi

šalkdami saņēma savu līču veco pļāvēju. Un apstājies ceļa

malā, Pūriņš drebošām rokām noglaudīja krevetainos pelēkos
ozolu stumbrus, bet acīs tam sakāpa jauna asaru veldze līdz

ar jauno dienu atmiņām.
Strēlnieks atkal ņēma Purinu pie rokas un veda tālāk,

sacīdams:

— Nāc, Puriņtēv, apskatīsimies, vai labi sazēluši mūsu

zemes tīrumi, un kā izskatās viņas laukos, kurus tu atstāji

aizpērnējā vasarā. — Bet sudrabainais mirdzums ap strēlnie-

ka galvu bija sācis blāzmot, kā ausmā atsarcis mākonīts. Vai

no pavasara saules tas bija, vai vālodzes zvanīšanas dēl?

Roku rokā tie nogriezās no lielceļa un sāka iet pa mazu

teku, kur viņus apņēma briestošas druvas. Priecīgi skanēda-

mas liecās iezilganās kviešu vārpas ap vecā kalpa pleciem, un

viegli glāstīdams, tas skāra akotainās miežu galviņas un

plaukstošu auzu bārkstis. Un tad ap viņiem sāka Salkt zie-

došu rudzu jūra, kurai pāri gāja un kūsāja viegli zeltotas dū-

mākas.

Medainu ziedu vilni bangoja un plūda ap viņiem, un Pū-

riņam likās, ka Zemgales lauku druvas runā un ņem viņa

dvēseli, — tik salda un aijājoša bija šī vārpu sanēšana, pa

kuru tie brida kā caur priecīgiem, saulē silušiem ezera

ūdeņiem.
Kad zilganie rudzu vilni saslēdzās aiz viņiem, tie nonāca

dārzā zem kuplotām ābelēm, pilnām briestoša svaiguma un

laimīgi kautrām, kā jaunas sievas, kad tās jau jūt zem sirds

maigu mātes nastu. Un pagriezies uz līdznācēja pusi, lai

teiktu strēlniekam, ka šogad Dievs bagātīgi apsvētījis visus
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sējumus un visus kokus, kas augļus nes, vecais kalps palika
stāvot un tad nokrita ceļos, savādas bijāšanas liekts. —

Strēlnieka vaigs tagad blāzmoja, kā saule, bet viņa asi-

ņainais un skrandotais kara mētelis bija pārvērties purpurā,
ko nēsā ķēniņi. Sudrabotā mirdzuma vietā tam ap galvu vi-

jās ērkšķu vaiņags, bet rokas, kuras tas izstiepa kā svētīdams

pār briestošajiem laukiem, bija plaukstās caurdurtas skau-

driem asumiem, un asiņainas rētas zaigoja tagad baso viņa

kāju pēdās. Un rasotā zālē aiz viņa plauka ugunssārtas rozes,

kur asiņu lāse bij kritusi.

Pūriņa tēvs nokāra savu sirmo galvu līdz zemei, vairs

neuzdrošinādamies savu līdznācēju uzskatīt. Un izdzirda bez-

gala maigu balsi, kas bija kā ziedošu druvu šalkoņa un salda

kā Kurzemes liepu medus:

— Redzi, Pūriņa tēv, tagad mēs esam Kurzemē, kādu to

daudzi tūkstoši viņas bēgļu redz sapņos, un gara acīm redzēja
tie strēlnieku simti, kas iedami atkarot savu tēvuzemi, par

viņu krita salā un putenī. Un tagad sniedz man atkal roku,

jo es vedīšu tevi uz debesmājām, kur šaīs kauju dienās no-

nākuši jaunekli un vīri, meklēdami caur asins paltīm sev cehi

uz zemesmājām atpakaļ. —

Svešajam aiz muguras iešalcās sudraboti milzu spārni,
druvu zaļumam skrēja pāri viegla ēna, un Pūriņa tēvs juta,
ka viņš peld gaisā, roku rokā ar svešo, kā saules sārtots mā-

konīts.

Tad viņu priekšā sāka skanēdamas vērties zeltītas debesu

trepes. —

Rīta agrumā veco Pūriņu atrada olnīcas malā nosalušu,

un nakts putenis tam bija sagriezis pāri lielu kupenu. Bei

seja vecajam kalpam bija priecīga un maiga, kaut sirmajos
matos dzirkstīja sarma, un mirušās acīs bija sabiris pārslots
sniegs." —

Kurzemnieku kaprālis, kam tikai astoņpadsmit vasaras

un granātšvīka vaigā, vēl ilgi sēd uz priedes stumbra, turē-

dams pirkstos brāļa rakstītās un asinīm noskrējušās lapas pu-
ses, un seju tam glāsta atkušņa laika vējš. —

Viņš pūš no dienvidvakaru puses, laizdamies pāri Liel-

upei un purvainajiem krastu siliem, un karotājiem, kas pali-
kuši kaujās dzīvi un saluši, gulēdami purva sniegā, tagad ne-

salst vairs.
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Maigs un silts viņiem liekas šis Kurzemes vējš, it sevišķi
tiem jaunekļiem un vīriem, kam tanī debesmalā palikušas pir-
mās mūža dienu atmiņas. Viņi dzird dienvidrietu vēja žūžas,

svelpjošās irbju balsis, sila baložu sērīgo dūdošanu, mana sve-

ķainās priežu mežu smaržas, jauž saldenrūgtās bērzu aromas

un visas vārdiem neizteicamās dvašas, kuras dvašo uz pavasara

pusi alkšņu audzes, gaidīdamas lielo atkušņa laiku, kad strau-

ti un rubeņi rūc. — Un sapņainas top zēniem karotājiem se-

jas, vējam pretī veroties uz dzimtenes pusi, un sala nenoveik-

tiem, kaujās noārdētiem vīriem satumst acis un zem ūsu asu-

miem sakniebjas lūpas, domājot par savu jauno dienu pa-

zaudēto zemi, kurā tie velti cerējuši atgriezties.

XVIII

— īsa ir ziemas vidus diena arī atkusnī, viņas vakaram

žiglas kājas, un sagurušiem kara pulkiem brienot uz Rīgas

pusi, ātri metas tumšāks debesu klajums, un saulei sārtojot
sarkanu visu rieta malu, pa strēlnieku pēdām nāk viņiem līdzi

miglota nakts.

Zilganbaltas atkušņa dūmakas aizklāj mežus un purva

priežu augumus, sedz reto ceļmalas māju jumtus un visu,

un vairs saskatāma paliek vienīgi ceļa strīpa, ko izminušas

sniegā daudzas, jau mūžībā gājušas kājas, un tagad min

noguris un kaujā noasiņojis kara pulks. —

Nedzird skalu valodu, klusas ir palikušas lielāko zobgaļu

mutes, un retumis lāpstas un durkļu makstis, sizdamāa

pie purva gunīs nokvēpušajiem katliņiem. Un smagāka šķiet

palikusi jauniem un veciem gaita, kā ejot projām no mīļiem,

vai staigājot pēdējo gājumu.

Migla visapkārt, atkušņa vakara biezā migla, kurā spocīgi
dzeltens liekas mēness un smagi gurkst zem zābakotām kā-

jām samītais, netīrais kara ceļa sniegs. Un dūmaku lāņos
zibsnī un dziest smēķu gunis, jo pašu tīta cigarete, vai vācu

tranšejās gūta cigāra gals ir daudziem bijis vienīgais sildītājs

purva klajos pavadītās drēgna sala naktīs; smēķēt iemācīju-
šies pusaudži un ūsaini vīri, un aiz ejošo strēlnieku rindām

dziest un plēnē tabakas dzirkstelgunis.

Dzirkstis laižas atpakaļ un gaist miglā, un atpakaļ tiecas

arī to Rīgā aizgājēju domas, kam Kurzemē ir palikuši radi,

vai Lielupes krastu sētās bijis šūplis kārts. Un soliem netiek
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līdzi arī tādu karavīru domas, kas Vidzemē, vai Rīgā dzimuši,
bet atstājuši sniega kauju laukos mīlu draugu.

— Citam ir acu priekšā limis tēvs, vācu granātas dra-

gāts, un cits, kam matos jau sabiris gadu nastas sniegs, ir kau-

jā skriedams līdzi jaunekļiem, uz brītiņu noplacis sniegā, lai

pēdējo reizi noglāstītu vaigus dēlam, kam krūtīs bijusi sa-

šauta ložmetēja ložu šalts. —

Palicēji gul purva kauprēs raktos brāļu kapos, dēd egļu
mežu dziļumos, mirkst atlaidušos purvu silkšņos, mirušām

acīm gan skatīdamies uz dzimtenes pusi, kuru tie gājuši brī-

vot un bēgļu tautai mājup ceļa vārtus vērt. — Un citu stin-

gie redzokli, kuros atkusnis izkausējis sabirušo sniega sarmu,

mēmi raugās uz rītu pusi, kur miglā un naktī zuduši dzīvo

pulki, uņ dzīvajiem liekas, ka dzird miglas lāņos un ūdens

paltīs neredzamu kāju šļakstus, un ka citas, klusas un gurdas

karotāju rindas iet kara ceļam blakus, brien pa purva kla-

jumiem un sniega segtām pļavām, un solo saviem pulkiem
līdz. -

Miglai topot vēl biezākai, viņas lāņi sāk viļņot arī virs

ceļa, priekšā kolonnu avangardiem, un aiz pēdējiem pēdējo
rindu augumiem. Dūmaku plūdi, celdamies ap rotu kolon-

nām, sāk lauzties iekšā arī rotās, kas dažā vietā kļuvušas tik

retas, ka rotniekam solo pakal pa izmīdīto kara ceļu labi ja
viens labs vads.

Spocīgi peld caur miglotiem debešiem dzeltēnbālais mē-

ness. Sagurušas un klusas iet cauri miglas jūrai strēlniekrin-

das. un kritušo brāļu un purvos nomirušo kaujas draugu ēnas

velkas viņiem pakal, iet dzīvajiem līdz. Un vēsāka liekas ir

palikusi ziemas atkušņa nakts, atkal mana drēgno purva sala

dvašu, kas šķiet nākam no dūmakainā gaisa, vai miglas ēnu

mēteļiem.

*

Purva dvašas un miglas ēnas neatstājas no strēlniekrin-

dām līdz pašai Rīgas pievārtei, kur kara ceļu un šosejas vietā

zem nācēju kājām sāk dimdēt priekšpilsētu ielu bruģis. Ti-

kai tad sāk beigties dūmaku vara, kaut gan miglas mutuļus

mana arī šeit, redz visur. lezilgani kūp kailie dārzi, baisi

melno namu jumti, un pilna sēru liekas atkušņnakts.
Gurdi kvēl dažā retā logā priekškaru aizsegtās ugunis,

sarkanas kā asinis, vai ilgi raudājusi acs. Tad viņas sāk ie-
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degties vienā otrā līdz tam tumsā logā, — kaut kur klaudz

durvis, dzird satrauktas un apspiestas balsis, un ielās, pa ku-

rām iet atpūtā daudz naktis negulējuši karapulki, sāk zibēt la-

katos un sagšās līti sievu augumi, mana vīriešu stāvus, kas nāk

ārā vērot pārnācēju rindas, lai meklētu nakts paisumā dēla-

strēlnieka seju.
—- Vai tā ir gaišredzība, neredzamas siržu saites, vai arī

kas cits, tā neviens nezin sacīt, bet rīdzinieki, kam dēli vai

brāli gājuši kaujās, ikreizes jauduši to brīdi, kad atkal nāk

Rīgā viņu gaidītais pulks. Un dzirdot uz ielas iedunamies

savu karotāju solus, kurus prot atšķirt no lācīgās krieva gai-
tas katra latvja auss, klaudz durvis, kāpes čīkstēt sāk zem

steigā skrejošām pusautām kājām, un gaišas piepeši kļūst gai-

dītāju sirdis, istabas.

Meitenes skrien gar kareivjrindām, censdamās miglotā
mēnesnīcas krēslībā vērot strēlnieku sejas, rast rotu un vadu,
kuram ir gājis kaujā līdzi brālis, līgavainis, vai tāpat reiz

rotas ballē redzēts jauns kareivs, pēc kura nebeidz skumt tai

sirds. Un bēgtu mātes, kam dreb lūpas, rokas, netiek žigla-

jām jaunavkājām līdz.

Viņas stāv ielu malās, dēlus vārdā sauc, izmisušas lūdz

atsaukties tās rotas, kurās viņi dienējuši, un neatsaucoties nevie-

nam, slauka asaras un gaida vēl, gaida un pēta pārnācēju ko-

lonnas un tic, ka tomēr notiks brīnums, no kareivjmasas iz-

steigsies vingrs strēlnieks, — atsauksies viņas puisītis, un mā-

tei, kā sendienās skries klātu tās auklējums.
Retas kļuvušas strēlniekrindas, gurdāka palikusi viņu

gaita, un pelēkmelni rādās, uzliesmojot papirosu gunij, gaišāk
atvizot mēnesnīcai, kareivju vaigi, kurus melnojusi uguns-
kuru un granātu dūmi, saldējis Tīrelpurva vējš. Bārdas ru-

gājiem apaugušas vīru sejas, — jaunekļiem tās palikušas tum-

šas līdz zobiem un acu baltumiem, un gaitu tiem padarījis

gausu daudzu negulētu nakšu miegs.
Viņa gan it kā paliek žiglāka, ejot cauri raudošu sievu

rindām, un dzirdot, kā min drauga, kauju biedra vārdu tā

mātes vai līgavas balss.

Ātrāk tad sāk cilāties sagurušās kājas, bet galva dziļāk

velkas plecos, kā lūkojot slēpties, mēģinot drīzāk projām tikt,
lai neatdarītos pret paša gribu lūpas, nemestu gaidītājai bēdu

ziņu, ka velti viņa gaida, jo brātu kapā apgūlies jau viņas
brālis, — dēls kritis, lauzdamies vācu dzeloņdrātīs, granātas
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ārdītām krūtīm ir miris Tīrelpurvā, uz mājām brīvodams sev

un savējiem ceļu, Zemgales bēgtu sievas vīrs. —

Ak, bēdu nastas smagums tā vai tā nepaies garām viņu

pleciem! Reiz viņas zinās visu, un tāpēc lai labāki tās paliek

stāvot ceļa malā, vēl glabādamas sirdīs cerības stariņu.

Var paiet garām raudu sievai, nedodot taujāto atbildi;
bet gaidītāju vidū ir arī veci vīri, pašaustos, no Kurzemes vēl

līdzpaņemtos svārkos -— daži no tiem bez cepurēm steigušies

pretī strēlniekiem, un viņu matus tagad purina un reizē glā-
sta no Kurzemes šurp atskrējušais vējš.

Vīrs nevar neatbildēt vīram, un smagi, kā birst kapa
smiltis, no kareivju rindām krīt atbildes.

— „Kritis pirmajā brāzienā." — «Nošauts Mangalu me-

žā". — «Zudis bez vēsts." — «Evakuēts ar šautu kāju." —

«Miris tuvcīņā pie Skangalu mājām". — «Kritis Tīrelpurvā
no ložmetēju guns".

Gausi un smagi nāk atbildes no pārnācēju rindām, un

katra ir trieciens, kas liek grīļoties taujātāja augumam, dzi-

ļāki nokārties jau sirmot sākušai galvai, un zemākiem vēl sa-

līkt pleciem, kurus jau tā liecis arāja vai fabrikstrādnieka

gaitās nodzīvotais garu gadu smagums, dzimtenes bēdu

svars. —

Citiem gaidītājiem, kas ilgi jau nīkuši ielas malā, bei-

dzot atsaucas dēla, brāļa, vīra balss, solīdamās rīt atnākt cie-

mos, un bezgala viegla tad top mājup ejot mātei vai māsai

gaita, priecājoties, ka kaujās aizvadītais nav kļuvis bezgalī-
bas ceļinieks. Bet Rīgā dzimušās meitenes, kam svešs lauku

skuķes atturīgais biklums, metas rindās, vij rokas gaidītam ap
kaklu, ķeras pie rokas un taisās iet līdz.

Viņas būtu gatavas nest šauteni, mantu maisu, vai pa-

tronsomas, kurām līp klātu purva rāvas smaka, un tikai otrais

vai trešais seržanta rūciens liek meitenēm laist rociņas vaļā

no ieročiem, skriet laukā no kareivju rindām un tecēt pa ie-

las malu līdz. —

Spocīga un dzeltenbāla ir ziemas atkušņa nakts, kurā nāk

Rīgā atpakaļ pirmās latvju brigādes pulki, un visās pilsētas
malās ar pārnācējiem šķiet ir saplūdušas tuvā Tīrelpurvā dva-

šas, — visur vitņo miglas lāņi, un rāvas smakas, kapa saltuma

un drēgnu trūdu smakas liekas pilns ir kļuvis ielu, laukumu

gaiss.
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Daudziem, kas velti gaidījuši savus mīlos, tie rādās sma-

gos rēgu sapņos, asiņaini un bāli, un tēvs redz dēlu, sieva viru,

ko paturējis purva klajums, vai paņēmis brāļu kaps. Un

bērni, pie kuru gultām šņukst māte, nākusi pēc velta gai-
dīšanas gājuma, trūkstas no miega, sakās redzējuši tēti, kas nu-

pat bijis pie viņu gultas, bet tētim bijusi pelēkbāla seja, ledus

aukstums nācis no ta, un no pleciem, tam liecoties pār pa-

galvīti, biris uz mazo galvām sārmains sniegs. —

Māte klusina bērnus, kuri berzē acis, velti vērodami, kur

palicis nupat redzētais tēvs. Un arī viņai pašai rādās, ka ista-

biņa piepeši pieplūduši pilna aukstās āra dvašas, un skatiem

velti kavējoties pie durvīm, kaut ko līdzīgu nopūtšalkai tver

dzirde, mana auss. — Un citas saraudātās acis, neko nere-

dzējšas miglas, mēnesnīcas pilnās priekšpilsētas ielās, kļūst

gaišredzīgas miega skavās, skatīdamas rētas, kas sistas kauju
laukos viņu mīļiem, un skata noledojšus stingus stāvus, ko

sapļāvuši līķu vālos ložu šalts.

Savādi baisa, rēgu un miglas pilna ir viņa mēnesnīcas un

atkušņa nakts, un daudziem liekas, ka līdz ar dzīvajos pali-
kušo Kurzemes brīvotāju pulkiem ir atnācis no Tīrelpurvā ar

viņu rindām viens un otrs, vairs tikai sapnī redzams sniega

kauju talcienieks. Un smags ir daudziem karotājiem miegs,
kad tie beidzot aizsnieguši savas māju vietas,- liekas gulēt uz

kailas grīdas, pagalvī likuši mantu maisu, un tūliņ cieti mieg,
rokām no lielā guruma vairs neceļoties atjozt siksnas, atpo-

gāt mēteļu pogas un rīkoties ap sen jau nenoautiem zā-

bakiem.

Sapņos tiem atkal rādās kritušiem un asins paltīm nokai-

BĪtie sniega lauki, — tos ārda granātas, kapā ložu krusa un

dragā šrapnelvējš. —

— Gārdzulojošs, gari stiepts dūciens gaisā, kā dzirdot

tramvaju atnākam Rīgas rīta agrumā. — Tuvāk un tuvāk,

ašāk un ašāk — vaid padebeši, viņiem atsaucas purva klajš, un

tad liekas debesis brūk virs galvas, gunsšalts gāž no kājām,
sviež sniegā, jūk melnas zemes blāķi, smagi novaid sils.

Smagi smeldz krūtīs, nelabums žņaudz kaklu,— tumsa vis-

apkārt, un virsū šķiet gulstamies zemes svars. Un plaušas izmisu-

šas cīnās pēc elpas, roka cenšas izrakties cauri purva zemes blā-

ķiem, kapa tumsai, kaut arī ārā tikai purva sniegi, drēgns
sals un maza sasalušu ierakumu strīpa, ko nepiekusis kapā
vācu ložmetējs. —
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Arvienu smagāks top krūtīm jau uzgūlušais zemes svars,

un lielāks aug dzīva apraktā izmisums, aug viņā alka dzīvot,

no kapa ārā tikt. — Viņš raustas, sten, juzdams, ka to tūliņ

nosmacēs virsū gāzto sasalušo dūņu smagums, nāks noslāpša-

nas gals. —

Viņš saņem visus spēkus, raujas augšup, un pamodies
redz tikai mītnes tumsu, ko nespēj gaismot dziestošās sveces

gals, redz gulošo biedru pelēkās un netīrās, rugājiem augušās

sejas, jūt izgarojumu smaku, kas cetas no piesvīdušiem mēte-

ļiem, savazātām jērenīcām, dienām ilgi neatautām, purvā bri-

stām kājām, un smagi krīt galva tam atpakaļ uz mantu maisa,

acis veras cieti, un smadzenes atkal ņem savā varā murgainais
un baisais pēckaujas nakts miegs.

XIX

Migla gaist, nākot ausmas stundai, un savus rēgus, purv3

dvašas aizsauc līdzi prom aiziedama baigā veļu nakts.

Balti viz sniegs, namu korpusi met viņā iezilganas ēnas,

un spirgtāki liek atkal dvašot krūtīm rēnais ziemas gaiss.

Zem kailzarotām bulvārliepām sastājuši tūkstoši. Klātu

plūst jauni simti, un visu acis veras uz krievu katedrāles pusi,
kur bruģa malā saslējies pret debesīm un sauli stāv vāciem

ņemtu lielgabalu pulks.

Mēmi ņirdz platās haubiču mutes, nesen vēl dvašojušas
nāves dvašu. Klusēdami draud garie lielgabalu stobri, no ku-

riem nācis svelmainais aizsaules vējš.
Gara un diža ir ziemsvētkos gūto trofeju rinda, un dažu

labu bateriju, kas kara iesākumā kalpojusi krieviem, un tad

vāciem, ir ņēmis niknā kaujā kāds latvju strēlniekpulks.

Mēmi stāv laužu pulki, lepnas un reizē skumjas daudziem

palikušas acis; bāl un sarkst vaigi, un rokas pašiem nemanot

savelkas dūrēs, kā draudot nezin kam.

„Bez kādas lielgabalu guns, tepat kailām rokām, mū-

sējo puikas pārrāvuši vācu fronti! Kas
par to šaubas, lai nāk

un skatās uzvarzīmes, ko guvis latvju tautas karaspēks!"

„Būtu no krieviem kaut jel kāda jēga, kristu Jelgava, Tu-

kums, Bauska! Liepāja kļūtu brīva! Pirms ziemas beigām
karam būtu beigas, karošanai gals!"
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«Latvju puikas vieni paši sargā Rīgas fronti. Krievi

māk tikai mātoties un smakot. Neder vairs ne velnam ne-

viens sibiriešu pulks!"

„Mūsu pulkiem loti daudz kritušu ... Visas slimnīcas

pievestas stāvgrūdus pilnas, bet beigtie apglabāti turpat kau-

jas laukā ..."

„Rakti pa piecdesmit un sešdesmit vienā kapā, un citā

guldīts vesels simts."

„Vai nu bez kritušiem, ja astoņi mazi pulki iet uz

priekšu, bet korpusi mīdās uz vietas, un divizijas bēg

atpakaļ!"

~Pie Olaines krieviņi sacēluši pašā kauju sākumā

dumpi, sacīdami, šie negribot dēl čuchnu zemes nāvē iet."

„To jau viņi par mums. Kazaki jau sen runā, vajagot
tikai atdot vācu ķeizaram visas čuchnu guberņas: tad krievu

zemei tūliņ būšot no vācu baroniem un latvju sociālistiem

miers."

„Kuš, ka tik nesadzird kāds slepenais! Tagad bailīgi
laiki, — var tepat Rīgā pazust bez vēsts."

«Tagad mēs viņiem čuchnas, un glābdami savu ādu, tie

labprāt gribētu no mūsu zemes vaļā tikt. Bet piektā gadā,
kad mēs bijām padzinuši baronus un uradņikus —

«Runājiet klusāki, — citādi vēl var ieskriet nelaimē: tur

tas oktoberis šurpu vien skatās
. ..

«Rauj viņu velns, es nebaidos! Pret neapbruņotiem

jau viņi lieli vīri, bet vairās no frontes vēl trakāk, kā no guns.

—Ja ķersies klāt, es gāzīšu, un pazudīšu tepat barā! Cilvē-

kos var pazust tikpat labi kā ūdenī."

«Mūsējie bijuši jau turpat pie Jelgavas."

„Jā gan! Stāsta, varējuši saredzēt baznīcu torņus. Viss

licies tikpat kā ar roku aizsniedzams."

«Krievi negājuši līdzi, mūsējie uz brīdi apstājušies at-

vilkt elpu, lai pucētu tālāk, un vāci tos apņēmuši no divām

pusēm."
„Ar lielām mokām izdevies izlauzties atpakaļ."

«Daudzi pazuduši bez vēsts. Meža purvos apmaldīju-

šies, — klīstot vēl pa pulciņiem kopā! Vēl viņudien. kad

frontē bijis jau klusums, vāciešu aizmugurē sadzirdēta nikna

šaušanās."
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„Mīlais, jūs nu gan melšat niekus! No pirmās kauju
dienas jau pagājis labs laiks. Tiem, kas noklīduši no saviem

pulkiem, sen vajaga būt beigtiem, vai gūstā kritušiem."

„Pats jūs melšat niekus! Man dēls Rīgas strēlnieku

pulkā, nav nekādas ziņas, un šķirdamies vēl nodievojās, ka

dzīvu vācietis to nekad nesaņems!"

„Mans brālis Kurzemes strēlniekos. Nav vēsts, laikam

būs kritis."

„Bet mans tētis dien vidzemniekos, ložmetēju ko-

mandā!"

„Ticu jau, mazais, bet labāk, ej uz mājām, — re,
vai-

dziņš nosalis pavisam zils."

„Neiešu vis! lešu uz Pārdaugavu tēti lūkot: šonakt

atnākuši pirmās brigādes pulki."

„Tad jau es ar! Kurzemnieki jau gan zinās, vai mans

brālis miris, vai dzīvs."

~Mēs arī!"

Retāks top laužu pulks zem kailajām bulvāra liepām,
kur sastājuši sniega kaujās iemantoto haubiču stobri, un pretī

padebešiem stāv slieti pelēkie vācu lielgabalu augumi.

Klusē tērauda mutes, no kuru dvašas nesen nāvē li-

muši tik daudzi, iedami Kurzemi brīvot, Jelgavas vārtus vērt.

Klusēdamas vēro Ložmetējkalna lielgabalus rīdzinieku

rindas. Dažai meitenei dreb lūpas, un vecām māmiņām, kam

plecus salickusi garu gadu nasta, trīc galvas, pieminot jau-
nekļus, pusmūža vīrus un zēnus pusaudžus, kas palikuši Tīrel-

purvā un nekad nepārnāks.

XX

Dienai aizdzenot nakti, sāk celties kājās strēlnieki, kas

miega murgos nebeiguši bradāt savus sniega laukus, bet uz-

mostoties brīnišķīgi savāds liekas rīta klusums, ko netrauc

granātdārdi, neplēš spalgie šrapnelšmīksti, un brīvs no nāves

dvašas jauno mītņu gaiss.
Vecie steidz nokopt bārdas sarus, kuriem apauguši to

žodi, vaigi, bet jaunie pagalmā skrien mazgāties. Krekliņos

tērptiem stāviem apstāti it visu aku pumpji, un nepacietīgā-
kiem, kam agrāk gribas ārā tikt no kazarmām un paklīņāt

pa ielām, aizpilda ūdens un ziepju vietu graudainais āra

sniegs.
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Ir labi tiem, kas pratuši saglabāt mantu maisu dibenā

pa tīrai veļas maiņai, un var to tagad vilkt mugurā, norēcoties

no labsajūtas, ko rada nesasvīduša krekla vēsais pieskāriens,
likdams jautrāki saviļņoties zem ādas asinsķēdēm un sprai-

gākiem tapt muskuļiem.

— Vismaz uz dažām stundām justies tīram un brīvam no

tām sīkajām dzīvībiņām, kuru tagad apsēsts vai katrs sniega

kaujās izgājušais karavīrs. — Nesajust riebīgo nervozējošo nie-

zu, — svešu un sīku ķermenīšu kutelīgi slinko staigāšanu, kas

nebeidzas dienām un naktīm, un sevišķi neatlaidīga paliek at-

pūtas stundās, kad iztvīkušos augumus un locekļus, kas tapuši
no aukstuma pusstingi, sāk atsildīt dūmainā ugunskura svel-

me, vai kara lauka krāsniņu siltums, un smags un reizē vili-

nošs bez gala taisās klāt miegs. —

Kam Rīgā mājo radi, vai gaida jau laikus sameklētas lī-

gavas, tie žiglāk par visiem top ar uzpošanos galā, vēl žiglāk
metas ārā pa mītņu durvīm, teciņus skrien cauri pagalmiem
un zūd vārtos bez miņas, jo feldfēbeļiem patlaban visiem ir

laipnas sejas, un atvaļinājumā līdz vakarjundas stundai aiz-

gājuši jau tik daudzi, ka kluss līdz dienas galam paliek va-

diem norādīto telpu gaiss.

Ir āri tādi, kam nav kur iet, jo tālā Vidzemes malā mīt

radi, draugi, un citiem aizrāvis it visus mīlos uz krievu ze-

mes pusi lielais bēgļu pulks.

Vecie sēd mītņu telpu kaktos, raksta vēstules; citi pa-

slepen kārtis sit, un cits turpat nometies puskails uz lāvas

malas, revidē un pēta veļas šuves, bet viegli risinās valodu

gaita, gan patlaban vairīdamās vēl no visa, ko sirds un prāts

vēl negrib miņā saukt.

Viņi nepiemin Jelgavu, vairās pieminēt Kurzemes vārdu,

kas nesen visiem bijis uz lūpām, un tiem, kam tēva māias pa-

likušas viņpus Tīrelpurvā, vēl svelmaināk deg sirdīs dzimte-

nes sāpju guns. Un maz dzird pieminam kritušo vārdus,

kaut mēmi atceras tos visi, un vienam otram bāl un sa-

tumst seļ'a, un drūms top acu skats, iedomājot par brāļiem,
kas guldīti jaunraktos brāļu kapos un Tīreļa slīkšņos, ie-

dami tēvuzemi brīvot, ar kauju mājās kļūt. —

Slimnieks vairas skārt savu sāpju vietu; ievainotais sar-

gās aizskārt nupat gūtu brūci, un neredzamas brūces sistas sir-

dīs visiem tiem, kas nava palikuši Tīrelpurvā.
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Katrs dzīvais slēpj dvēselē rētu, kas nebeigs asiņot.
Visvairāk smeldz šīs rētas vientulības mirkļos, savrup ejot

no biedru pulka un acīm skatoties uz viņu debesmalu, kur

Kurzeme gul savos sniega palagos. Un visi, kam nava bijis
nolemts palikt kauju laukos, ciešāk cenšas turēties kopā. Ne-

redzamām saitēm kopā ir sietas vadu, rotu saimes. Vēl cie-

šāka brāļu saime nu kļuvis ikviens strēlnieku pulks.

Ir izzudusi nebēdīgi skalā bravūra, ar kādu pulki aizgā-

juši sniega kaujās, cerēdami vienā brāzienā Kurzemes vārtus

vaiā raut. Daudzās jaunās sejās ievilkušās līdz tam viņās vēl

neredzētas grumbu šnīpas: spītīgākas manāmas ap lūpām rī-

dziniekiem smīnu rievas, un acīs retāki dzirkst pārgalvības

uguntiņas.
Zem zemapziņas pelniem iesākusi gruzdēt jauna naida

guns; tās kvēli kurina un taisās pūst par niknām liesmu mē-

lēm Kurzemes brīvotāju sirdīs salijušais izmisums. —

Patlaban vēl jaunā naida ugunij maza vara. Gribas uz

brīdi aizmirst to, kas nupat bijis, un tāpēc vecie turas kopā
ar večiem, bet jaunekli iet paklīņāt pa priekšpilsētu ielām, un

meklē un rod viegli ieņemamas meiteņsirdis, lai mijot skūp-
stus nemanāma kļūtu sāpju smeldze, un mazāk degtu ievai-

notais pašlepnums.
Citi staigā siržu mednieku gaitās, citiem tīk niķus dzīt,

un vēl citi, kam nedod mieru āzēšanas dziņa, iet meklēt pa

vientuligākām Rīgas malām, vai nevarētu kur izmēģināt mēli

un roku, jo tuvāko ķircināšana dod dažam vēl lielāku baudu,
kā mīlas prieks. —

Kurzemes pulka astotai retas pavisam palikušas rin-

das. Loti daudzu vairs nava viņas vidū, bet uzticīgāki vēl

turas kopā jaunekli, kas palikuši dzīvi Nāves salas gunīs un

Tīrelpurvā kaujās, un Mikelsonam pošoties sirot, garkājainais
sarkanmatis Konrāds iet līdz.

Abi tie šoreiz vada uzticības vīri, kopā tiem veicams bie-

dru uzlikts uzdevums. — Sameklēt kādu dzeramu mantu, bet

vada puikas nabadzīgi ļaudis, un naudas visai maz ir sirotā-

jiem iedots līdz.

Jaunais vada kaprālis Vanags paliek rotas mājās, bet vi-

ņam lepns jatinu lakzābaku pāris, mantotß no kaujas lauka

kapos raktā brāļa, un Miķelsons, dievodamies tos atnest ne-
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aizskartus, beidzot pierunā kaprāli tik tālu, ka tas ar mieru

dot viņus Miķelsonam sirojumā līdz.

„Cilvēks,'" — viņš piepeši sagrābj jau ejošo čiekurkalnieti

aiz pleca, „tu tak taisījies vilkt zābakus kājās, nevis nest

padusē?"'
„Nē, to es neesmu teicis," Miķelsons atcērt, raudzīdamies

uz durvju pusi, „bet vakarā tu viņus dabūsi dzīvus atpakaļ.
Jei bogu, goda vārds. Vai tad tev ar strēlnieka un drauga
vārdu vēl nava gana, tu, knauzerīgais saimniekdēls?"

Miķelsons ir kaprālim vecs kaujas draugs, pats divas rei-

zes ticis savu Jura krustu dēl celts kaprālgodā, bet divas rei-

zes degradēts. Par naža un par mutes palaišanu.

Abi ar Konrādu tie žigli jož ārā pa durvīm, jo Miķelsons
nav gluži drošs, ka kaprālim pašā pēdējā mirklī nerodas jau-
nas šaubas

par
lakzābaku likteni. —

Uz ielas stūra Miķelsons apstājas, dod dundadzniekam

rokā savu nesamo un saka, rādīdams uz bodītes pusi, kur pērk
un pārdod visu, kas priekšpilsētas ļaudīm vajadzīgs:

„Pucē iekšā un piedāvā tam velna žīdam šito mantu, bet

lūko dabūt vismaz rubļus piecpadsmit."

„Vai tu traks,"— Konrāds stomās, kasīdams aiz auss: «nu-

pat vēl devi Artūram goda vārdu, un tagad ..."

«Strēlnieka vārds ir zelta vārds, un es jau nemaz nedo-

māju šitos šektaiņus no tiesas pārdot."

«Tad es nesaprotu."

«Nav arī brīnums. Visa rota zina, ka tu stiprs miesās,
bet ar galvu savai mammai padevies tāds viegls. Tāpēc ne-

stomies, ej un dari, ko tev liek, jo šinī gājienā es esmu tev

no visa vada vēlēts priekšnieks, bet tu vienkāršs un padumjš

kroņa zupas strēbējs. Nu, ej taču, kad es tev saku!"

Konrāds gorīdamies iet bodītē. Peisakains žīds, manī-

dams pirkumu, vēro to kārām acīm, bet sola tikai desmit rub-

ļus un vairāk nekust.

„Nē," — tiepjas dundadznieks, taisīdamies uz promiešanu,
«bez divdesmit nekā nebūs. Jāiet vien meklēt cits, par tevi

gudrāks žīds."

«Nevar vairāk," — žīds sūkstās, ieķerdamies zābakos:

«var iznākt nelaime, — tie tak nav zaldāta, bet oficiera zā-

baki."
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„Ko?!„ — Konrāds saslienas: „Žīd, tu laikam domā, es

tev atnesu spertu mantu? Jānudie, brūtes dāvana!"

„Nu labi, došu piecpadsmit, bet vairāk gan ne graša."

Žīds noslēpj zābakus, noskaita naudu, bet pa durvīm aiz-

elsies ieklūp iekšā Miķelsons, sāk lādēties un sunīt abus, un

Konrādam no viņa cirstās pļaukas pietvīkst lodes sakropļotā

auss.

„Blēži un razbainieki gatavie!" — Trako Miķelsons, ar

dūrēm iedams virsū žīdam, kas lūko slēpties letes segtā bodes

kaktiņā. «Tirgoties ar zagtu mantu! Pagaidāt tikai, kad to

dabūs zināt rotas komandieris! Abus nodos lauka kara tie-

sai, lai šauj uz vietas nost, vai aizsūta uz Sibiriju!"

Pār leti pārliecies, Miķelsons, lūko grābt žīdu aiz apkak-
les, bet ar kāju pats māj Konrādam uz durvju pusi, un dun-

dadznieks beidzot sapratis, kas par lietu, ņirdz zobus platā
smīnā un kā zutis aizslīd prom.

«Tūliņ pie komandanta un uz kara tiesu!" — Miķelsons

ārdās, beidzot sagūstījis bodnieka krāgu un vilkdams uz durv-

ju pusi.

«Mītie, žēlīgie zaldātu kungi," — bodnieks vaimanā, tai-

sīdamies mesties cetos, «nevedāt mani uz kara tiesu, ko es

jums ļauna darījis?! Lai tas garais zaldāts atdod manus

piecpadsmit rubļus, es atdošu zābakus," — viņš lūdzas, tad

pamana, ka zābaku pārdevēja vairs nava, cetas kājās un sāk

no jauna kliegt:

«Vai, mana nauda, mana naudiņa! Še jūsu zābaki, — ne-

vedāt mani prom!"

Miķelsons ļaujas pielūgties, bet viņam aizejot ar kaprāl-
zābakiem, žīds ktuvis nabagāks vēl par pieciem rubļiem, un

no žēlabām un dusmām piespļauj bārdu un bodītes kaktus.

Aiz nākamā stūra abi draugi satiekas, un zābaki no Mi-

ķelsona rokām atgriežas Konrāda padusē. —

Nākošais viņu upuris ir polu kurpnieks, tad atkal kāds

mazs veikalnieks, tad pustukšas dzīvokļu kazarmas sētnieks,
kas ienācis Rīgā no Leišiem, un kāds krāmu tirgotāju pāris,
kas paslepen pērk visu, ko vēlas un grib pārdot divpadsmitās
krievu armijas kareivji.

Abi draugi tiek visur sveikā cauri, jo uzpircējiem iedveš

nevairāmas bailes Miķelsona skarbā uzstāšanās, viņa krusti un

niknā, skanīgā balss.
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„Tagad pietiks, šodien es vairāk neeju tev līdz," — Kon-

rāds apstājas un tura roku pie auss. — „Edz še, sapampusi
bieza kā patronsoma, un nupat sāp! Saucas par draugu un

par eomu, un es domāju, tu kausies pa jokam, bet šis sit kā

durns! Citu reizi mainīsimies: es būšu ķērājs un gāzējs, bet

tu kaprāļa zābaku pārdevējs!"

Miķelsons nospļaujas, paskatās uz milzīgajām dundadz-

nieka ķetnām, paliek rāmāks, aši tāpat galvā sarēķina naudu

un liekas apmierināts.

„Nu labi," — viņš piekāpjas, „šai dienai būs gana! le-

sim pie melnās Bertas pēc šņabja un tad pie puikām atpa-
kaļ." —

Melnā Berta ir piena bodniece, kas kara gados likusies uz

kandžas brūvēšanu un savā arodā tik liela meistariene, ka vi-

ņas rozīņu degvīnu dzer un liela pat krievu pulkveži.

Viņa prot labāki par kuru katru lazaretes feldšeru pār-

tecināt baldriāna drapes atpakaļ spirtā, kam ir tā īpatnība,
ka viņa dzērājiem ņaudēdami skrien pakal kaķu bari, bet ne-

labums nāk tikai otrā vai pat trešā dienā. Un kazākiem tā

piegādā mājas alu, kam stipruma dēl lietas klāt ziepju zāles,

bet garšas pēc piebērta sauja šņaucamās tabakas.

Jā, tiešām, melnā Berta māk izdabāt visvisādām gāršām,
un viņas tecinātu mantu ciena pat Sibirijas taigas ļaudis, kas

dien Trikovska krievu strēlniekos.

Tos viņa pacienā ar mušmiru liķieri, — ar denaturātu,
kas uzliets uz šīm indīgajām sēnēm, ar vienu pašu tējas glāzi

padara par trakojošu zvēru rāmāko vīru un dod rēgiem ba-

gātu reibumu. Tā pārņemtie sibirieši dzird meža garu bal-

sis, redz velnus, tundru sniegputeņus un paģirās atceras tālo

dzimteni. —

Miķelsonam liekas rozīņu šņabis par dārgu, bet riebjas
arī baldriāna degvīns, un Berta tam piedāvā no rudzu mil-

tiem tecinātu dziru, kas maksā par pudeli desmit rubļus, bet

iesit nāsīs niknu petrolejas dvašu.

„Dulnā vecene," — Miķelsons sāk skaisties, — vai tu gribi
nozāļot pašu zemes cilvēkus!? Mums jau nav krievu iekšas."

Berta lej glāzē miltu kandžas malku, pieliek tējas karoti

medus, ilgi maisa un tad sniedz strēlniekam:

„Še, pasmeķē, un ja arī tagad teiksi sliktu, tad tev jā-
dzer nevis šņabis, bet piens." —
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Miķelsons vilcinādamies paosta glāzes saturu, tad liek pie

mutes un izdzēris aplaiza lūpas.
„Nav slikts," viņš teic, ar plaukstu noslaucīdams muti,

„brūķēt var. Mēs ņemsim piecas." —

„Šņabis nu būtu, un vēl gluži labs," atpakaļceļā Miķelsons
teic Konrādam, ~bet kur lai ņemam tādu mantu, ko piekost
klāt?"

Viņi iet cauri savas rotas nama pagalmam, kur sniegā
knābā maizes druskas sētnieksievas vistas.

„Tepat ta manta ganās," Konrāds nosaka.

„Fui, tā tak gluži nevar," — tiepjas Miķelsons, vērodams

vistas žēlām acīm. „Sāks kladzināt, sētniece sacels brēku; no

rotnieka dabūsim žara, no čomiem vistu vīru palamu."

Konrāda acīs pazib pablēdīga uguntiņa.
Ta neizdziest pat tad, kad abi draugi ieradušies vadu tel-

pās, kur gaidītāji viņus saņem urravām.

Konrāds ļauj pāršalkt jūsmināšanai; tad iet pie sienas,

meklē patievāku naglu, un saliecis to pirkstos āķveidīgu, rauj
nost no miera laikiem palikušu elektrības vadu, un izņēmis no

maizes rikas mīkstumu, sāk viņu mīcīt mazās pikās.

~Ei, ķilavēdaj, ko tu dari?" Brīnās Miķelsons.

„Gan redzēsi," dundadznieks nosaka.

Viņš piesien vada galā savu āķi, uzmauc tam virsū mai-

zes mīkstumpiku un gorīdamies iet pie loga, kas kas patla-
ban ir vaļā vērts.

~F—f—f—fitī" Miķelsons iesvelpjas: Nu es to lietu sa-

protu. Čigānu makšķere, kā tad! Feina lieta, jei bogu! Bet

kā gan viņa varēja nākt prātā lekatausim Konrādam?"

~Karaibu jūrā mēs pa štādai modei maksšķerējām hai-

zivis," no loga puses atskan Konrāda balss.

Tā skan, nākdama kā no tālruņa, jo dundadznieks patla-
ban krietni izliecies pa vaļā vērto logu, un otram metās klātu

strēlnieki.

Sētnieces vistas, kuru vidū nolaidies no augšas kumoss,

sākumā liekas domīgas. Tad kā pirmais iet aizdomīgai ēs-

mai klātu gailis, paknābā, sauc savas dāmas klāt, un steidzī-

gākai no tām kumoss jau ir kaklā.

Tad māgā, un Konrāds sāk raut ar lielu skubu augšā sa-

vu makšķeri, kuras āķgalam drāžas līdzi nelaimīgā vista, —

spalvas vien put un mūri skrāpē viņas kājas, bet cita trokšņa
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nava, — vistai ir cieti balss. Un truli noskatās tai pakal ci-

tas māsas, — tik gailis skatīdamies paliek nemierīgs.
Konrāds apgriež iekšā ierautam medījumam kaklu, sviež

vistu uz grīdas, ņem jaunu kumosu, laiž atkal ārā vadu, un

Miķelsons stāv sargvietā pie otra loga, — vai nav kur manāms

sētnieksievas lakatiņš.

«Būs gana: nevar tak tos cilvēkus gluži aplaupīt," kaprā-
lis nosaka, kad grīdas vidū gul ar riņķī griestiem kakliem

trijās vistas.

~Lai iet," dundadznieks piekāpjas. „Citādi gailītis, bez

sievām palicis, būs gaužām trūvīgs, un man ir mīksta sirds."

*

No piecām pudelēm un vistas apēdis, viss Vanagvads tiek

dūšā, jo mazi tagad palikuši visos strēlniekpulkos vadi, un

jaunajam kaprālim klausa tikai četrpadsmit. —

Citi gul slimnīcās, citi palikuši purvā, bet viņu dzīvajiem

draugiem no noreibuma netop līksms prāts.
Atklātākas tikai paliek mutes, no lūpām vienam otram

raisās bēdas, kas līdz tam paslēptas sirds dziļumos, un dvēse-

lēs smeldzošais izmisums kāpj augšup, dedzinošāka top zem-

apziņas naida guns.

Konrāds dzēris vairāk par citiem. Sarkana pavisam tam

palikusi seja, un sarkanāka liekas pat ta matu guns. Un ga-

rais dundadznieks sāk pirmais risināt valodas pavedienu no

bēdu kamola, kas visiem uz sirds.

«Artūr," — viņš saka bēdīgi šūpodams galvu un skatās

kaprālī žēlām liela bērna acīm. „Tu vienmēr esi bijis man

labs draugs. Vienmēr turēji manu kanti, kad citi sāka ner-

rot, kā piemēram, šitais bandīts," — viņš māj uz Miķelsona

pusi, «kam vilka sirds." —

lereibušais Miķelsons ņirdz zobus, — vaigos tam velkas

asas rievu šņīpas, un viņas profils tagad tiešām atgādina vilka

purnu, — bet Vanags pacel kārto galvu, nosaka:

„Ir jau labi, Konrād, bet ko tu īsti gribēji nupat teikt?"

~Artūr," --Konrādam iedrebas balss, „vai tu tici vēl, ka

mēs noveiksim vāciešus, ka ceļš uz Kurzemi reiz būs
gan

vaļā?"

Atkal nokaras lejup draugu galvas. Lūpas klusē, bet ro-

kas žņaudzas dūrēs, un vēl bēdīgāks top dundadzniekam

prāts.
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„Nu redziet, puikas," — viņš nosaka. „Arī Artūram nav

ko sacīt, kaut viņš ir kaprālis un mans vienīgais draugs. Ja

jau kaprālis vairs necer neko labu, ko tad es? Mīļie, man tā

vien liekas, mēs kurzemnieki savu zemi neredzēsim vairs.

Paši saviem spēkiem nespējam to atkarot, krievi kaujās liekas

ap stūri, un kas vācietim nagos, to viņš vairs vaļā nelaidīs."

„Ko tu ķērc, nelaimes putns?" Skrundenieks Dalbiņš ie-

rūcās, vērodams atkusušo dundadznieku niknām acīm. „Vai

esi aizmirsis, ko nosolījāmies visi pirms ziemsvētku kauju sāk-

šanās? Toreiz tev bija vīra dūša, un tu teici līdz ar citiem:

karš ar vācieti jāved mums līdz nāvei, kamēr latviešu zeme

tiks no prūšu varas vaļā, un kaut arī mums pašiem par zemi

būtu jāpaliek!"

Konrāds velk ar plaukstu pār acīm.

„Es labi atceros," — viņš ieminas, atkal šūpodams savu

sarkanmataino galvu, kuras savēlušās matu šķipsnas saslēiušās

kā zvērojošas liesmu mēles, „un neviens visā mūsu pulkā ne-

varēs sacīt, ka Konrāds būtu no briesmām bēdzis, neturēties

citiem līdzi, kā godīgam strēlniekam pienākas. Kad feldfēbe-

lis krita vācu drātīs, es skrēju pirmais viņam klātu, gribēju
raut nost, nest projām, bet viņam jau bija stājusies sirds.

Kad sašāva rotnieku, mēs ar Vilni jau bijām friču žogam te-

pat cauri, gribējām klupt iekšā viņu grāvī, bet Vilnim turnat

blakus sprāga vācu granāta, mani sviesdama nost. Kad

atžirgu un pierāpos viņam klāt, Vilnis bija pagalam. Taisnī-

bu sakot, maz kas no tā bij atlicis. Es sasviedu friču tran-

šejā visas savas granātas, — man bija ar čiekuriem pilnas ka-

batas, — un līdu atnakal uz mūsu pusi, no dusmām raudā-

dams. Nekad vēl līdz viņam kaujas rītam man nebija tā Bā-

pējusi sirds."

Strēlnieki klusē. Smagi dvašo Dalbiņš, kas Kurzemē at-

stājis sievu un mazu dēlu, un bezgala smaga kļuvusi kaprā-
lim Vanagam sirds.

Viņš pieceļas, iet pie loga un veras priekšpilsētas namu

jumtos, kuriem pāri patlaban lien mēness, ar savu sarkanu-

mu vēstīdams sala dienas un ka vakaram sekos auksta nakts.

„Puikas, kamēr vēl Rīga ir mūsu, galvas nenokārt," viņš
teic, nenovērsdams acu no dienvidu debesmalas. kur slēpušies
aiz piesnigušiem mežiem un ledus pilniem slīkšņu purviem
gul Zemgale.
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„Jā gan!" Miķelsons cērt ar dūri uz galda stūra, ~kamor
vēl friči nav tikuši Rīgā, nekas nav galīgi zaudēts, un tikpat
ātri, kā ienācis, vācietis var kātot atpakaļ."

Ja nedzīs, nekātos vis" — atrūc zema balss no tumšākā

istabas kakta, kur sēd alsviķietis Bergmans, gados padzīvojis,
drūms strēlnieks, kas dienām ilgi spēj nerunāt. „Un ja mēs

šoreiz, visi astoņi latvju pulki, nevarējām vāciešus izdzīt no

Kurzemes, tad tagad, kur mums tik daudz kritušu, un rotās

vairs tikai pa nepilnam simtam, tas nav ar kauju izdarāms."

„Kā tad citādi, ja ne ar kaušanos?,, Miķelsons brīnīda-

mies prasa, un Konrādam jau ieplētusies mute, gaidot Berg-

maņa atbildi, bet drūmais mazrunīgais strēlnieks klusē, un

Dalbiņš pamet kaprālim ar acīm uz tumšo kaktu, kur vecī-

gais kareivis jau kļuvis gandrīz neredzams:

„Viņš jau sociālists. Vēl piektā gada, kad dabūjis no

dragūniem pērienu."

„Mīlīši," Konrāds runā jau ar stīvu mēli, — „jums. kam

dzīvošana bijusi šaipus Daugavas, ir viegli runāt, ka Rīga vēl

brīva, un Vidzemi friči nepaņems. Bet mums no tādām va-

lodām nekļūst labāk ap dūšu. Un ticat man vai neticat, —

bez Kurzemes nīkt nonīks latvju zeme, un nepadzenot vāous,

arī Vidzemei drīz pienāks gals."
„Vāciem drīzāk būs gals," atsaucas dižkareivis Priede,

jauns smiltenietis ar četrstūrainu sārtu seju. „Avīzes jau rak-

sta, ka Francijas frontē tie pie Verdenas noguldījuši 600.000

vīru, un pie Sommas gandrīz tikpat."

„Mulķis tikai tic avīzēm," atkal ierunājās Bergmans, un

balsī tam samanāma fanātiska naida spīts. „Ja jūs zinātu, kas

drīz notiks Pēterpilī —"

„Nu, nu?! Kas tad?" atsaucās ziņkāras balsis.

„Te jau priekšniecība arī klausās," kakta tumsā dzird ņir-
dzīgu rūcienu, „diezin vai var teikt? Ka tik neziņo tālāk."

„Ak tu, nolāpītais!" Konrāds ierēcas, taisīdamies slieties

kājās, un Miķelsonam arī iegailējušās acis, — zem lūpām kā

kodienam atņirdzas lodes iedragātie zobi.

~Ja tev kas sakāms, saki," Konrāds kliedz, vīstīdams uz

kakta pusi dūres, „bet Artūru tu neaizskar! Ja tu pats būtu

vismaz tikpat vērts, ka viņa binzoles, tad es" —

~Konrād rimsties," Vanags saka, bet no balss var manīt,
ka viņš jūtas aizvainots. „Un tu, Bergman, runā droši; neesmu

ķeizara žandarms, bet pašu zemes karavīrs."
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„Pēterpilī pēc diviem mēnešiem vairs nebūs ķeizara. Būs

republika, vācu biedri izdarīs to pašu, un tā šim karam pie-
nāks gals. Atbrīvojušās tautas pašas slēgs mieru, ar viņu

izbeigdamas karu, ko iesākuši ķeizari."
Vada mītnē iestājās klusums, ko pirmā pārtrauc Miķel-

sona balss:

„Ja tas tiesa, ko viņš tur pūš, tad jau būs kaušanās i aiz-

mugurē, i frontē."

„Kaušanās laba lieta," prāto dundadznieks, „man uz to

būšanu vienumēr nagi niez."

~Man ķeizars bijis nebijis," Miķelsons nospļaujas, stiep-
dams roku pagaldē pēc pēdējās šņabja pudeles. „Nav jau ne

tēva brālis, ne brūtes tēvs! ja krieviem viņu ķeizars apnicis,
lai dzen ratā. Kāda tur latvju puikām dala? Bet patlaban
tā Bergmaņa ziņa man tomēr nepatīk."

„Te nu bija," Konrāds nožagojas. „Nupat vēl teici: ķei-
zars tev neesot ne šis, ne tas, un nu" —

„Liec tu man mieru ar savu ķeizaru," Miķelsons atrūc,

sākdams ieliet no jauna, „bet ja tagad tur Pēterpilī ķeizaram
būs Jurģi, tad frontē iznāks lielas ziepes.

4*

„Nu, nu?"

„Vai tad jūs nesaprotat?! Līdz 'ko pienāks ziņa, ka ķei-

zars gāzts, tie krievu suselnieki aizies no tranšejām mājās,
ka dimdēs vien.

44

„Kā tad, kā tad," Dalbiņš krīt valodā, -~aizies kā likts!

Viņiem jau sen apnicis karot, un tie, kam tagad vēl bail de-

zertēt, gaida tikai iemeslu, lai bez briesmām no frontes tiktu

mājās. Teiksies iet ca.ru glābt, žīdus sist, vai zemi dalīt, un

pazudīs, krustus mesdami. Kāda tiem gurķu ēdājiem dala,

kam paliek Latvija?"

~Nemaz nebūtu slikti," ierunājās Vanags, skatīdamies

savā krūzītē un viebdams lūpas, jo muti tam apdedzinājis mil-

tu šņabja malks.

„Artūr, vai tu traks?" Konrāds satrūkstas. „Tad jau vā-

cietis paliks mūsu zemes kungs!"

„
Varbūt mēs paši,

44

kaprālis atsaka, celdamies kājās, un

velk mugurā mēteli.

„Kur ta tu?" reizē vaicā Konrāds un Miķelsons.

~Jāpaietas, lai neierūs kāju eņģes," Vanags vairīdamies

atbild, un piekodinājis Miķelsonam uzmanīt iesilušos, lai ne-

sāk aurot, iziet no istabas.
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„Es zinu, kur viņi aizgāja," Miķelsons pašapzinīgi no-

saka, jusdamies priekšniecības lomā un tāpēc pieliedams sa-

vu krūzīti pilnu līdz malām, bet citiem ar skopāku roku.

„Varbūt meitās?"

„Pa pusei jā, pa pusei nē. Redzi, tonaikt pirms kaujas,
kad mēs gulējām birzītē, gaidīdami ziņu no drāšu griezējiem,
un rotnieks mūs lustināja ar eglītes dedzināšanu Jelgavā,
Vilnis bija tāds savāds. Bija palicis pavisam bāls un zvaig-
znēs vien skatījās. Un Artūram beidzot apvaicājoties, kas

vainas, un ko tā pūš, zēns atzinās, ka paredzot sev ļaunu un

zinot, viņam pienācis miršanas laiks.

Artūrs sāk šo drošināt, bet Vilnis, tā savādi pasmejas un

nopurina galvu.
—Tu laikam domā, man piemetusies mātes dēlu kaite,

kuriem pirms kaujas vēders sāp? Nē bračiņ, baiļu man

nava, un sirds arī nepukst ašāk, bet prāts tomēr tāds trūvīgs

un gurums visos kaulos. Tīri kā būtu pa krietnam ar sku-

ķiem ņēmies, vai cauru nakti dancojis. Laikam jau tāpat ir

ap dūšu visiem, kas zina, ka nepārnāks no kautiņa. —

Saņemies, Vilni, — tā Artūrs: — būsi apsaldējies, bris-

dams purvu šādā putenī. Tad jau vienmēr tāda paģiru dūša

un kaulus lauž. Un par to paredzēšanu, — tas viss ir nieki

un bābu pasakas. Neviens tak nevar iepriekš zināt, kāds tam

lemts liktenis. —

— Es jau arī domāju vēl tagad, — Vilnis nopūšas, — ka

dzīvajie nekā nezin no tā, kas vēl būs. Bet tie, kas jau beig-
ti, tie zin vairāk, un viņu nakt man rādījās Gailis —"

„MūBu bijušais nodalnieks?" Konrāds satrūcies pacel

galvu, jo taisījies jau snaust.

„Tas pats," Miķelsons apstiprina, ~bet nemaisies ttarpā,
kad runā priekšniecība! Citādi dabūsi stāvēt zem šautenes,

un tev patlaban dikti nāk miegs." —

„Tā, un tā," Miķelsons atkal uzsāk sava stāstījuma pave-

dienu,
„

Vilnim sapnī parādījies Gailis. Pavisam bāls, ar

sarkanmelnu lodes caurumu pierē, bet citādi gluži kā dzīvs.

Kratījis ar pirkstu, licies visai bargs no vaiga, tāpat kā viņ-

gad, kad mēs gurķojāmies pa Mīlgrāvi, un mājis stāties rin-

dā. Kad Vilnis paskatījies, kas tā par rindu, — ieraudzījis
visus mūsu vecās rotas kritušos, — jokdari Spilvu, melnma-

taino Egli, kas krita līdz ar viņu, un daudzus citus, kas jau
kopš gada gul Slokas brāļu kapos. Tāpat tos, kas rakti Rī-
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gā, vai purvu silkšņos grimuši. Bijuši pavisam klusi, visiem

pelnu bālas sejas, mirušas acis, un rētas, — galvās vai krūtīs,

— kur nu kuram ķērusi lode, vai granātas šķembele. —

Vilnis sācis iet šiem tuvāk, bet viņi pagriezušies pa la-

bi, sākuši iet dziļāk purvā, atpakaļ skatīdamies un mādami,

lai šis nāk līdzi, un tad piepēši pazuduši bez miņas. Licies,

it kā tos aizpūtis puteņvējš. —"

„Tādi sapņi gan nav uz labu," Konrāds nosaka.

„Nu ja, ka nav," tā Miķelsons. „Vilnis pirms kaujas

redzēja kritušos un krita arī pats."

~Bija lāga zēns," dundadznieks skani šņauc degunu,

«citiem puikām labs draugs, izlūku gājienos godam turējās
citiem līdzi, un pie skuķiem viņam tā veicās, ka to tagad ap-

raud savas desmit līgavas." —

„Neesmu viņas skaitījis," Miķelsons nospļaujas pār ple-
cu," bet bešā nebija, un man liekas, pie vienas no tām Vanaga
arī aizgāja ar bēdu ziņu. Viņiem jau abiem bija kopā ie-

staigāts viens otrs meitu ceļš." —

Konrādam no dzirdētā stāsta un dzertā miltu šņabja sa-

meties bēdīgs prāts. Viņš šņaukājās, slauka ar plato zvejniek-

plaukstu degunu un acis, un lūpas tam dreb, kā bērnam tai-

soties raudāt. —

„Visi labi puikas krīt — viens pēc otra — paliek tikai

tādi memmes dēliņi, vai priekšpilsētas špicbuki, kā Miķel-
sons." —

„Vai paviegli ķīlavu ēdāji, kā tu," čiekurkabiietis žā-

vādamies atcērt, bet Konrāda gaudām vēl nav nācis gals.
~Paliek tikai špicbuki, kas krāpj leišu dvorņikus un žī-

dus ar krituša oficiera zābakiem, un kandžā nodzer sava grē-
ka naudu! Tu, Miķelson, laikam domā, ka viņi nemaz nav

cilvēki un tu paliksi bez soda!? Nekā, čomiņ! Kad tu būsi

beigts un pagalam, un tava dvēsele sāk grabināties gar para-

dīzes durvīm, gribēdama iekšā tikt, žīds tevi turēs aiz zāba-

kiem, leišu dvorņiks vilks atpakaļ aiz šineļa stūra, un svētais

Pēteris, redzēdams jūs plēšamies, sācīs: Miķelson, labāk ej

pie velna! Mums tādu forštates bosiku te nevajag!" —

~Paklausies vien," Miķelsons atņirdz zobus, „viņš jau
runā kā baptistu mācītājs! Pats palīdzēja blēdīties, pats

pārdevis piecas reizes kaprāļa brāļa zābakus, pats makšķerē-

ja sētnieksievas vistas, un tagad es šim špicbuks, bet pats šis

tīrs un balts, kā tikko iesvētīta ģimnāziste! Vai zini, Kon-
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rād, es tevi turēju par pavieglu, bet par viltnieku vēl nekad!

Vai tu arī zini, ka zaldātam tas lielākais grēks?"

„Nu?" Konrāds noliecas uz priekšu, atbalstījis dūrēs sa-

vu sarkanmataino galvu un skatīdamies Miķelsonā asarainām

dzērāja acīm.

«Zaldāts var būt sliņķis, bumbulētājs, vai slims ar citu

kādu vainu. Tās visas labojamas lietas: par tām to soda

priekniecība, un citiem strēlniekiem viņš var būt gluži kār-

tīgs biedrs. Ja gadās kāds ar zaķa sirdi, tas jau sliktāk, bet no

jau visi varoņi, kas samobilizēti karam, un ne jau katram

virsniekam vecā Kalniņa dūša, vai Elša sirds! Bet tikai plu-
kata lūkos apcelt priekšniecību, un nelga ir tas kareivis, kas

citus nozākādams, grib uz augšu tikt. Tos biedri necieš, un

pēc tāda tu patlaban izskaties!"

„Vai zini," Konrāds ierūcas, grasīdamies celties kājās,
bet dzertais miltu šņabja daudzums ir bijis par lielu arī viņa

galvai, un dundadznieks smagi atkrīt atpakaļ solā, nevarē-

dāms augšup tikt.

„Redzi nu," Miķelsons ņirgājas, „tu nevari vairs pat pie-
celties kājās un gribi, uzkraudams man vienam pašam abu

grēkus, piekantēties pašas augšas priekšniecībai, lai tiktu

iekšā debesīs. Vai tā var darīt godīgs strēlnieks?"

Konrāds neatbild, skatīdamies pretiniekā stiklainām

acīm. Tad galva tam nokrīt uz galda, rokas nokārās gar sā-

niem, un dundadznieks sāk krākt ar tādu sparu, ka trīc skār-

da krūzes, dreb tukšās pudeles. —

XXI

Kaprālis Vanags, iznācis uz ielas, pats lāgā vēl nezin,

kurpu to kājas aiznesīs.

Sākumā viņš klīņā tāpat bez mērķa vēl pa Pārdaugavu.
— Spirdzinoši rēns saltais ziemas gaiss, bāli viz mēnesnīca,

sudrabodama noledojušos koku zarus, un namu korpusi met

sniegā garas ēnas.

Nekā nedomādams, kaprālis sācis iet uz Daugavas pusi,
un tad zem kājām iedimdas pontontilts. — Tad līkumoto

Vecrīgas ieliņu bruģis, kur tepat melna vietām liekas mēnes-

nīcas nakts.
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Tagad beidzot kaprālis Vanags zina, ka viņa šīsnakts

gājuma iet uz jumta istabiņas pusi, uz bēniņu dzīvokļa dur-

vīm, aiz kurām mīt trīs jautras meitenes.

Vienu no tām viņš šad tad mīlējis; otrā māsa kļuvusi

jau par daudz jautra, bet trešajai Viļņa dēl dega, skuma

sirds. —

Nesteigdamies viņš kāpj augšā pa čīkstošām trepēm, vēl

jusdams deniņos dullinošu kandžas reibumu. Zvana, gaidī-
dams dzird aiz durvīm satraukti skalas un svešas balsis, un

roka paša no sevis noslīd gar sāniem, aptaustīdama mētelka-

batu, kur salts un mierīgs gul vācu leitnantaim norauts mau-

zeris.

Priekšnamiņā dzird kņadu, žvadzēdama nokrīt ķēde»
veras vaļā durvis, viņu spraugā parādās Ellas vaidziņš un aiz

tā redz jaunu un slaiku zēnu, ar mazām melnām ūsiņām uz

virslūpas, un dižkareivja uzšuvēm uz pagonām.

„Ak, Vanag kungs, jūs vēl dzīvs?! Sveiki, sveiki mūsu

mājās! Ilgi neredzēts ciemiņš! Ola jūsu dēl jau izraudājusi
acis gluži sarkanas. Kāpēc neatvedāt līdzi Lolas līgavaini!?' 4

Meitene čalo un spurdz, bet smejas tikai lūpas, kas sāk-

tas krāsot, un uz pieres un žoda manāms pūdera sniegs.
— Acis nedabīgi lielas, un viņas aplenkuši zilganpelēki

zīmuļa krāsojumu loki. Viņas nesmaida līdzi asinssarkana-

jai mutei un skumjas liekas arī tad vēl, kad meitene lūko ie-

pazīstināt kurzemnieku kaprāli ar savu jauno kavalieri.

„Mana patreizējā simpātija, no vidzemnieku maršrotas,

— Kalniņ kungs, — Olas pirmā mīlestība Vanag kungs,
kam tā uzticīga vēl tagad.'4

—

Jaunais karavīrs apmulsis smaida, un sniegdams pretī
roku, sasit papēžus, bet kaprālis mēro viņu asām, mazliet vēl

noreibušām acīm un smagi elpodams.

Nicīgi sakniebušās viņam lūpas, bet roka paliek mētel-

kabatā, un meitene, manīdama tuvojamies sadursmi, metas

viņiem vidū, ņem abus aiz elkoņiem un velk dziļāk, kur dur-

vīm atveroties rimušas citas balsis, un nedzird vairs smieklu

brāzmu.

leplestām nāsīm, smagi grūzdams dvašu, Vanags kāpj

pāri slieksnim, bet istabiņa piepīpota gluži zila, un dūmu lā-

ņos grūti redzēt seju kontūras.

Viena no tām skrien tuvāk, — valgas, starojošas acis nāk
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pretī, karstas lūpas apdedzina muti, un turpat pie vaiga ie-

skanas gavilējoša balss:

„Artūr, mīļais, tu esi dzīvs!'*

Meitene plok klāt ar seju, krūtīm un ar visu augumu,

lūpām atkal meklēdama ienācēja muti, bet kaprālis atbīda

viņu sānis, iet klātu galdam, pie kura stāv nobālusi Lola un

jauniņš kareivis, un stīvi vērdamies drauga līgavai acīs, saka

smagi un dobji :

„Sakat tiem puišeļiem, lai lasās projām."

„Bet, Vanag kungs," Ella steidzas tam klātu — „viņi tak

atnākuši ciemos, un bez tam, Kalniņ kungs ir" —

„Labi," Vanags strupi nosaka, „
tad es to teikšu viņiem

pats." —

Viņš vēro abus svešos, kas pietvīkuši, jūtas aizskarti un

abi ir daudz plecīgāki par kurzemnieku kaprāli.
Pētošām acīm viņš apskata maršrotnieku sejas, kuras

vēl nav saldējis Tīrelpurvā vējš, — viņu nosarkušos vaigus
un vēl sarkanākās ausis, kas nav vēl dzirdējušas, kādi izklau-

sās šrapnelu šmīksti, un kā elso, gārdzulo, gaudo un rēc gra-
nātas.

— Abi ir jauni, stalti, tīros kara tērpos, kas nav bijuši

dzeloņžogos, un garos zābakos, pie kuru papēžiem vēl nav

klāt lipis asiņains kauju lauku Bniegs. —

„Jūs abi, —es neatceros, kā vienu no jums sauca, un

patlaban nevēlos dzirdēt, kāds otram ir vārds, — ejat tūliņ

projām no šejienes!"
~Fui, Vanag kungs, kas tā par uzvešanos!" Ella taisos

rāties.

„Es skaitīšu līdz trīs," Vanags sakniebj lūpas un roka

tam iesāk lēni vilkties ārā no kabatas, „un
tad šaušu, ja jūs

vēl būsat šeit." —

«Piedzēries, vai palicis traks!" Ella iebrēcas, bāla no

bailēm un dusmām. „01a, valdi savu līgavaini!"
„Ar kādām tiesībām jūs to sakiet?" Aizžņaugtā, bet

mierīgā balsī vaicā Kalniņš, — viņa biedrs jau pazudis

priekšnamiņā, un arī palicējam vaigs metas pelēkbāls.

„Ar kritušo drauga un kauju biedra tiesībām. Vienam

no tiem te dzīvo līgava, — vismaz mums abiem tā likās.

Naktī pirms uzbrukuma, kad jūs mierīgi gulējāt rezerves

pulka kazarmēs, mēs gulējām sniegā, un draugs lūdza mani

aiznest viņa meitenei ardievas, ja tam būtu lemts krist. Rīt-
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ausmā mēs gājām cīņā, un manu draugu saplēsa skrandu

skrandās vācu granāta. Esmu šurpu nācis pildīt savu solīju»

mv, bet nevaru to darīt, ja tepat stāv un klausās kareivis, kas

nav bijis mūsu kauju talcinieks." —■

«Atvainojiet, es tak nezināju —"

«Tagad jūs ziniet, un tāpēc ejat ar labu," —

«Jā, tūliņ," un dižkareivis, sasitis papēžus, izsteidzas no

istabiņas, un Ella viņam līdz.

Dziļi atvilcis elpu, Vanags ļauj mauzerim noslīdēt atpa-

kaļ kabatas dibenā, lēni griežas uz galda pusi, un tikai tagad
tam iesitas ausīs skalas raudu elsas, un Olai, kas mierina iz-

misušo māsu, ir asaraina balss.

Ella nāk atpakaļ, — viņai vairs nav uzmestas, bet raudās

vilktas lūpas, un skatā, ko tā uzmet kurzemniekam, vairs nav

manāms apvainojuma naids.

Māsas aizved sabrukušo meiteni otrā istabiņā, un Va-

nags brītiņu paliek viens.

Viņš sēd atbalstījis rokas uz ceļiem, gurdi tam nokārta

galva, un liekas, sēdētājs ir cilvēks ar gara mūža nastu ple-

cos, nevis astoņpadsmit gadus vecs karavīrs. —

Viņš lēni pacel galvu, laiž skatu apkārt istabiņai, vēro-

dams mēbeles un kaktus, un atpakaļ, nevis uz priekšu, šķiet
aizsteidzamies laiks. —

Tur, uz viņa galda stūra, ar mandolīnu rokās bija uzme-

ties Vilnis, — viņā veļu laika stundā, kad ārā aiz loga čaloja

lietus, un bezgala melna bij nakts.

— Melna tumsa tad glūnēja aiz loga, bet iekšā bija

jautras un gaišas sirdis, un acis darīja tad visiem spulgas un

valgas pašu jaunības un vīna, un pasalkanās romances skaņu
noreibums.—

Gaiši viz aiz loga mēnesnīca, balti zaigo nosnigušie jum-
ti, bet istabiņa ir piepīpota, svešu dūmu pilna, un zem šo dū-

mu laņiem, kā puķe zem garāmgājēja kājām, ir vītis un iz-

nīcis viņš savādais, maigi mulsinošais aromāts, ar kuru mēdz

būt pilns plaukstošu meiteņu istabas gaiss. —

— Nav vairs nekā, sirds smaga, kā pielijuši velēna, un

Vanags sēd atkal nokārtu galvu un negrib to augšup celt, jo
tad viņš redzēs ap sevi tikai zilgānus tabakas dūmus. —

Tagad viņam liekas, ka tur uz galda stūra ir uzmeties

kāds kluss ciemiņš, skatās mirušām acīm un lēni rausta ne-
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dzirdamas mandolīnas stīgas saviem zilganiem, purvā sasalu-

šiem pirkstiem, bet spēlētājam ir asinīm noskrējušas rokas,

granātšķembelu saārdītas krūtis un pa pusei bez sejas tagad
ir Kurzemes pulka astotās rotas strēlnieks Vilnis, kam tāpat,
kā kaprālim Vanagam, tagad būtu aiz muguras jau divas cī-

ņās sagaidītas ziemas, bet šajā saulē nodzīvotas tikai astoņ-

padsmit vasaras.

Sirds grūta top, smagāki dvašo krūtis, un aukstāks pie-
peši šķiet kļuvis dūmākainais jumta istabiņas gaiss. —

Vanags gausi cel galvu, skatās uz galda stūra pusi, bet

istabiņā nav neviena cita, — aiz loga mēnesnīca balto namu

jumtus, gaiši viz viņu sniegi, un atkal sācis uz priekšu tecēt

laiks.

Kaprālis pieceļas, iet uz durvīm, un aiz Bienas dzirda-

mas blakus istabiņā elsas, — māsai līdzi raud Ella, un mieri-

na tās abas labsirdīgās Olas balss. —

Uz kāpēm glūn mēnešstaru caurausta pustumsa. Smagi
čirkst sniegs, gaisa dvaša sāk dedzināt pieri un vaigus, un

adatainais stingums nāsīs rāda, ka vairs nav tālu divdesmit

grādu sals.

Balta bez gala viz Daugava, aizstiepdamās kā garais mi-

roņdvielis, un upes vidū svilinošāks vēl ir kļuvis janvāra
nakts aukstums, jo te sāk dvašot ledains ziemeļvējš.

Vanags iet nodurtu galvu, sniegs čirkst zem kājām, un

vējš dedzina tam vaigus, rausta mētelstūrus, dvašo savu ledus

elpu ausīs, un piepeši gājējs ir apstājies uz ledus tekas, stāv

celtu galvu, un nevis sala dvašu, bet dunoņu no frontes

puses tagad tver viņa auss.

Šī dunoņa, kas nākno dienvidvakariem, ir smagi dobja, un

no frontes lielgabalu sasaukšanās atbalss lēni dārd biezais

Daugavledus tilts.

— Dreb vēl pēc tam, kad tālā elsojiena atbalss vairs na-

va samanāma, nakts atkal ir klusa un rāma, un balts kā mi-

roņpalags liekas Daugavas ledu apklājušais sniegs.

Tad atkal mana tālu ierūkšanos, atkal dreb ledus un ze-

me, un dunoņas atbalsi līdz ar vieglām mēnesnīcas ēnām met

atpakaļ smagie Torņkalna namu korpusi.
Līdz pašai rotas mītnei iet kaprālim līdzi tālo lielgaba-

lu duna. Viņš mana to, pat kāpdams vada istabiņā, un tikai

verot vaļā durvis, nemana vairs frontes balsis, jo smacīgs, pie-
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sūcies ar krācošām dvašām un kandžas smaku ir vada telpas
gaiss.

Uz galda gurdi plīvo maza svecīte, kas vairāk kūp, kā

gaismo, — mēnesnīca skatās pa logu, un pelnpelēks kā mi-

roņseja ir katram gulētājam vaigs.
Konrāds nav ticis līdz kaktam, kur slieta viņa bise, sa-

krautas patronsomas, glabājas mantu maiss.

Viņš gul turpat pie galda, uzlicis uz rokām savu sarkan-

mataino galvu, un miegā murgo, kaut ko nesaprotamu mur-

minādams, un gulētāja balsij ir nikna un reizē raudulīgi žēla

skaņa, kā gražīgam bērnam, kam agrāki par pašu ir naktī

pamodusies balss. —

Kaprālis noliekas gulēt, bet viņam nenāk miegs. Svece

beigusi degt, mēnesnīca cīnās ar tumsu un ar ēnām. Visur

dzird krācošas un Bvilpojošas skaņas, bet pie galda gul un

murgo milzīgais dundadznieks.

— Bez domu, tukša un reizē smaga ir galva, kad beidzot

miegs taisās slēgt Vanagam cieti acu plakstiņus.

Viņš grimst kā tumšā akā. Pagātnes ūdeņi sasitas ap

viņu, caur miega lāņiem cīnīdamās tam klātu nāk pazīsta-

mas, tagad jau mirušas sejas, un atkal atpakaļ grib tecēt laiks.

„Māt, mīļo māt," kāds asarainā balsī saka, un Vanagam,
kas nodrebēdams vēris acis, sākumā izliekas, ka pašam nema-

not vērušās lūpas, vai ierunājusies asins balss.

— Ak nē, tas jau ir Konrāds, dzērājs un kauslis, ko citi

uzskata par nerru un tomēr aicina līdz visur, kur lieti noder

katrs, kam briesmās droša sirds. —

XXII

Arvienu stiprāks metas ziemas sals. Sen aizledojuši,

pārvilkušies sarmas puķēm visi logi, un griezīgi kaucoša un

spalga skan zem gājēju kājām sniega balss.

Tik stiprs jau kļuvis janvaraukstums, ka gaišā pusdienas
stundā cilvēkiem un zirgiem iet pa ielām līdzi pussalusi dva-

šas migla, aizsteigdamās priekšā gājēju stāviem un viņu

ēnām.

Sala dūmaku pieķērušies pilni koku zari, vārnām kļuvu-

šas ķērcošas balsis, gausāka viņu lidojuma gaita, un sabozu-

šies tekā zvirbuli.
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Sals pieņemas, un visur tagad mana pussalušu miglu, ku-

rai cauri ar mokām spiežas saules stari, un naktīs vēl bālāks

liekas mēness, glūnēdams kā dzeltena milzu acs.

Nav vēja, taisni augšup kāpj no māju skursteņiem zilgani
dūmu stabi, un sarkanāka kā citos vakaros šķiet rieta stundās

rietumu debesmala, zvērojoši sarkans nāk saules lēkts.

Naktīs jauž lausku spērienus it visās māju malās. Viņi
skan tik spalgi un asi, kā dažs pie šrapnelšmīkstiem gulēt ra-

dis gulētājs trūkstas no miega, nikni veras tumsā, un iemie-

got no jauna viņam sapņos nāk tranšejlielgabalu granātas.

Kopš vakardienas palikusi stiprāka haubiču sasaukšanās

dienvidos un rietos. Atkal nervozē Rīga, un sala steigā tieko-

ties uz ielas, vienam otram ir satraukta un nikna balss.

Neviens vēl lāgā nezina neko jaunu, bet ļaunas baumas no

mutes mutē skrien.

Stāsta, ka krievu pulki atstājuši fronti, vāci jau nākot uz

Rīgu, Tīrelpurvs ienaidnieku varā, un kaukāziešu pamests

Ložmetēju kalns.

Baumām, kas ļaunas, labāk neticēt. Netic tām arī latvju

strēlniekpulki, bet rūkoņa no frontes puses kļūst arvien stip-
rāka, kaut gan gaisu pilda sala migla, un viņā sasalst arī at-

balss.

*

Raduši ziemvidū redzēt svētku eglīšu gunis, strēlnieki po-

šas panākt, kas sniega kauju dēl nokavēts. It visos pulkiem
ierādītos namos 10. janvāra vakarā sāk manīt egļu skuju sēro

smaržu, bet līdz ar tumsas iestāšanos gaiši atmirdz viņu logi no

Bvecīšu ugunīm.

Gaišākas kļuvušas vēju nopūstās strēlnieku sejas. Ser-

žantu vaigos mazāk mana rūpju vagas, un priecīgi satraukti ir

ar marša rotām atnākušie latgaļu zēni, kam vēl nav nācies

redzēt ziemsvētku svecīšu gaismu un mītnes vidū just mūžī-

bas dvašu, ko sūta mūžam zaļais sils.

Ziemsvētku dziesmu ar pūlēm novada viens otrs feldfē-

bels, jo daži vecie glabā mantu maisos dziesmu grāmatas, bet

uz trepēm jau ceļas jautra kņada, dzird smieklus un meiteņu
valodas.

Uz eglītes dedzināšanu daudziem saradušās viešņas, kas

nāk gan kažokos, gan ietinušās lakatos un sagšās, un no drēb-
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ju saiņiem, kas uzripojuši pa kāpēm, nirst mundras, no sala

un jūsmas sārtas meitenes.

Citu ataicinājis uz eglīti brālis, citu gadījuma paziņa, un

vēl citu meitenes sirds draugs.

Drošākām nācējām nākušas līdzi vēl trīs četras, jo daudz

ir tādu strēlnieku, kam neaizņemtas sirdis, un bez vēstulēm

un
mīlas sveikām pagājis i atpūtas i kauju laiks.

Pēc eglītes sāksies deja. Tas ir strēlnieku norunāts un

komandieru atļauts. Un patumšākos koridoru kaktos jau
dzird skūpstiem līdzīgas skaņas, bet daudz arī vēl tādu pāru,

kas kaunīgi klusē, stāvēdami roku rokā, jo lauku vējos izaugu-
šam zēnam tagad apjukusi seja, bet bēgļu meitenei, kas nostā-

jusies viņam blakus, sārto vaigus pašas biklums un zie-

mas sals.

Pilns jaunu siržu līksmas sasaukšanās zvanu un sērīgās

egļu skujiņu smaršas ir šovakar strēlnieku mītņu gaiss. Bet

gaiši deg svētku sveces, jautrāk sāk čalot skuķes, un smieklu

šalkās taisās pazust skumjais, bēru nama dvašām līdzīgais egļu
zaru aromāts.

Koridoros viņš gandrīz nav manāms, bet skujiņām ir ap-
birušas kāpes, un viņu sēro, mūžības un meža elpu dvašo vēl

svētku telpu gaiss. —

Arī tad vēl, kad sirdis un kājas jau sāk tracināt orķestru
mūzikas dārdi.

Jau dejā griežas daži pāri, un uz brīdi aizmirsušiem karu

un ziemas salu, liekas un rādās, ka nava vairs frontes, — Rī-

gas pievārtē lielgabali aizgājuši arsenālos klusēt, priekam at-

ļauta vaļa, un beidzies posta laiks.

Karstākas sakaist sirdis; meiteņu augumi dreb un kļau-

jas zēnu rokās, vieniem un otriem ļaujoties sēri kaislā valša

ritmam, un tie, kas nesen tikušies, gatavi ņemt un atdot visu,

jo atkal un atkal top samanāmas bēru skuju dvašas. Neviens

nezin, ko nesīs rīts, kā beigsies parīts, un smeldzošas žēlas liek

skuķēm ciešāk pieplakt kāreivjkrūtīm, likt galviņu uz vingrā,
blūzē tērpta pleca, spiesties klāt ar augumu un ar krūtīm, un

sajust vēsā šķēpa pārkrustotu žuburainu sauli, zem kuras kai-

slos joņos sitas jauna zēna sirds. —

Bēru smaršas manāmas gaisā, un cauri orķestru mūzikas

dārdiem jauž tālus dobjus dūcienus, kas nāk no vakariem, nāk

no dienvidu puses, drebinā logu rūtis un liek cietām atkal



201

mesties sejām, bažās ieplēsties meiteņacīm un nodrebēt viņu

trauslajiem augumiem.

Koridori jaunu pāru pilni, un priekš tiem, kas uz trepēm

stājuši, apstājies stundu gājums, — mutes vairāk klusē, lūpas
meklē lūpas, un kaisli un sāpīgi reizē nodreb sirdis, kas vēlas

mūžam palikt kopā, bet nezin, ko rīts nesīs, kā beigsies
nakts. —

Atkal dzird nodrebamies namu logus, — klusi īd rūšu

stikli, atkal mana skujiņu smaršu, — egļu svecītes sāk dzist

un kūpēt, bet ārā vizmo mēnesnīca, un vēl bargāks meta» bar-

gais ziemas vidus sals.

Viņa miglotā dvaša tin savos dūmaklāņos koku zarus un

pagalmā gājušus augumus.

Nemiers, ko sēj sirdīs frontes lielgabalu balsis, aug un

metas arvienu trauksmīgāks. Un visu acis arvien biežāk sāk

skatīties uz durvju pusi, slīd gar logu rūtīm, un asākas jau
palikušas sejās seržantiem un gados pavecākiem vīriem grum-

bu šņīpas, bet jaunajiem sakniebjas lūpas, drūmāka metas

acu guns.

Tad gūst atkal virsroku muzikskaņas, maigie tās vitņi nes

un šūpo dejotāju pārus. Jautrāka klust atkal zēniem acu

kvēle, — asāki smeldz skuķēm sirdīs mīlas sāpes, kaut kā ir

žēl bez gala, saldas sāpes sēj atdošanās alka un uz mirkli no

jauna priekš daudziem stājās tecēt laiks. —

Pagalmu mēnesnīcā namu korpusi met garas ēnas, un

griezīgi asi piepeši iekaucās sniegs zem steidzīgu gājēju
kājām.

Tās steigā Bkrējušas, aši dvašo ziņnešu krūtis, un dziļi at-

ņem elpu visi, kas pirmie dabūjuši ziņu, ka strēlniekpulkiem
nācis jaunu kauju laiks.

Pagalmos, mītņu apakšstāvos ceļas trauksmes kņada. Pa

trepēm skrien augšup seržanti, kaprāļiem atkal kļuvušas skar-

bas un dārdošas balsis, — elsot sāk meiteņsirdis, kas gatavas

tagad atdot visu, — un orķestrim stājoties spēlēt, izjūkot

dejotāju rindām, atkal nu visur mana skuju dvašu, un bēru

nama smaršām pilns ir strēlniekpulku mītņu gaiss.

„Dzēst egļu ugunis!" Komandē virsseržanti, un svecītes

beidz degt viena pēc otras, iezilganajām viņu dūmākām pie-

plūst vadu un rotu telpas, tumšas metas strēbiieku ziem-
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svētku egles, un no viņu zariem birst lēni, gurdi lejup zaļais

skujiņu sniegs. —

Tukšas top istabas, koridoros jau savilkušies mel-

na tumsa, vairs tikai mēnesnīca gaismo pagaidkazarmas, kas

nesen vēl bijušas balles trokšņa, jautru valodu un mīlas pāru

pilnas, un gluži melni tagad mēnesnīcā liekas svētku egļu au-*

gurni.

Tukši ir palikuši strēlniekpulkiem dotie Pārdaugavas
nami. Ar aizejošiem reizē saskrējušas pulku namu pagalmos

līgavas, māsas, un mēnesnīcas baltumā redz asaru un baiļu pil-
nas skuķu acis, kad feldfēbeli iesāk rindot savas rotas, un ie-

šanai uz fronti kārtojas ikviens pirmās strēlnieku brigādes

pulks.

— Daugavgrīvieši, kas paraduši jautri ieiet cīņu ugunī, —

Rīgas pulks, kas nav aizmirsis savas durkļu kaujas Tīrelpur-

vā, vecā Kalniņa kurzemnieki, kuriem visai mazas nākušas no

Ložmetēju kalna rotas, un jautrie Vidzemes zēni, kas nezi-

na, nedz mana, ka drīz nāks viņu pulkam miršanas laiks.

„Ātrāk rindoties!" — sauc virsseržanti, steigdamies gar

savējo rindām, kaut visiem jau šautenes rokās, plecos kārti

mantu maisi un līdzpaņemtas granātas.

«Žiglāki stājaties rindās!" Rēc seržanti, kam sejās, kauju
rētu svītras, un plēsīgi asa6un reizē ņirdzīgas jau palikušas
acis pašpuikām, vērojot savējos, vai viņu starpā neredz kādu

nošļukušu galvu.

Cits turpat ierindā sāk locīdamies dejot sala deju, jo auk-

stums samanāms caur zābakzolēm, un tām sākot sist zemi de-

jas taktī, spalgi kauc sniegs.

„Ko ākstāties," — kaprāli rājas, cilādami šautenes, bet

sirdīs viņiem nava dusmu, jo labi tai nodaļai un vadam, kam

kaujās iet citus uzmundrinādams līdzi kāds priekšpilsētās iz-

cīnītu nažu cīņu veterāns.

„Jāizdejo tak līdz galam tā balles prieku porcija," — teic

sala dejas dejotāji, turpinādami mīņāt sniegu un smaidīt mei-

tenēm, kas stājušās gar namu korpusiem, asarainām acīm vēro

rindas, savus mīlos, — un daudzām smacē kaklu raudu elsas,

sirdīm jau jaužot, zinot, ka kaujās ejošie aiziet uz mūžu, —

nekad vairs nenāks atkalredzēšanās stunda un šī ir pēdējā tik-

šanās nakts. —
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Nāk virsnieki, ciešāki slēdzas rindas, un skarbi noskan

komandas. Jau mana iedimdamies pirmo marša solu ritmu, un

tumšpelēkas kolonnu straumes sāk ārā plūst no namu pagal-
miem.

Karotāju augumu upes izšalc cauri vārtiem, sāk tecēt pa

ēnu krustotām Pārdaugavas ielām, un desmit tūkstoš zābakotu

kāju dunas trīcināts, dun bruģis, un koku zariem un māju

jumtiem birst lejup sausais sala sniegs.

Steidzīgi vingra uzreiz kļuvusi kolonnu gaita, — kājas

sper pilnu soli, un klausoties viņu dimdēšanā, dažai pavadī-

tājai sirds vai stājas, un noraudātie vaidziņi vairs nejūt, cik

dedzinoši salts ir sala vējš.

Sāpēs dreb meiteņu lūpas, bet kājiņas vēl lūko tvert strēl-

nieku solu ritmu, tiecas spert tikpat garus solus un turēties

kolonnām līdz.

— Skriet līdzi rotu rindām, kurās sastājuši aiziet lauku

jaunekli, pilsētu zēni, — citai iet nāves cīņā brālis, citai mī-

ļais, — un vēl citai sirds kļuvusi kā dūja, un vēlas viņas spār-

nus, lai varētu skriet līdzi kareivim, kas šovakar gan pirmo
reizi redzēts, bet licis aizdegties meitenei visai no savu acu

guns.

— Vēl tikai brītiņu būt viņam tuvu, asarainām acīm mek-

lēt ritmā aizejošās rindās šauteni, ko tas nes plecā, un gaidīt,
lai vēlreiz pagriežas atpakaļ cepure ar meitenes rokas pie-
spraustu egles zaru, — pasmaida lūpas, kuru skūpstu kvēli

vēl jūt vaigi, un dvēsele līdz mūža galam pieminēs. —

Ātri kūst kājas, elsas palīdz pagurt elpai, un līdzskrejošo

skuķu rindas metas retākas. Un daudzām, noskatoties pakal

kolonnām, kas pazūd ielu krēslībā, liekas, ka aizgājēji jau pa-

zuduši mūžības vārtos, un tālumā beidz dimdēt nevis ielu bru-

ģis, bet dimd no dzīves uz nāvi mestais bezgalības tilts. —

Smagi dvašo tālumā lielgabali, elso haubičmules, — pāri
tīreļiem, sasalušiem

purvu klajumiem, pāri siliem un Rīgas

nomatmāju jumtiem šurp sūtīdamas savu elsu atbalsi.

Tā nāk no dienvidiem, — strēlnieku kolonnas dzird viņu
atšalcam arī no tās puses, kur noriet saule, un arī dienvid-

austrumu malā jau dzird patālus granātdārdus.

Blāzmo un dziest debesjumts virs Ķekavas priežu siliem,

un pāri turienes mežu galiem skrien gaisā raķešugunis, zied

bāldzeltēniem liesmu ziediem un līst lejup kā uguns rasa.
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Dobjāki dārd baterijas, tricinādamas snieglaukus, un

Bteidzīgāki zūd zeme zem strēlniekkājām. — Aiz kolonnu mu-

gurām jau ir pazuduši priekšpilsētu nami, — gar ceļa malām

stiepjas krūmu klaji, — rautin rauj kaujā ejošos sev klātu cī-

ņas duna, un bataljonus jau guvusi savā varā lielgabalu balss.

— No frontes atnākušas ļaunas vēstis, bet esot vēl mei-

teņu pulciņā un Rīgas namu ēnās, karotāji ir jutuši ap kā-

jām tinamies vēl dzīves prieka saites, jutuši meiteņelsas nā-

kam sniegalaukiem līdz.

Tagad ap kolonnām vairs tikai kupenas un klaji, zvaigz-
nēm nosētas gandrīz melnās nakts debesis, uti cīņas blāzmo-

jumu ugunīs deg priekšā visa debess mala, lēni atsarkdama

visa, it kā tur skrietu nāves cīņā kāvu pulki, vai sāktos asiņai-
nas saules lēkts.

Aši trūkst dzīves saites, atpakaļceļa vairs nava, bet tikai

retam galva lejup kārta.

Retais griež ceļu krustojumā galvu atpakaļ, lai, varbūt, pē-

dējo reizi skatītos uz to pusi, kur palikuši viņa mīļie, Rīgas
krēšlainās ielas un retos nomaināmos margojošās logu

ugunis. —

— Platāku sperat soli, latvju puikas, — pušu ir rauta Rī

gas fronte, no jauna kļuvis vācu varā Tīrelpurvs!
Ašāk maršējat, bataljoni, kas asiņojuši sniega kaujās un

vaļā rāvuši Zemgales vārtus! Tie vārti tagad atkal aizkrituši

cieti, jo gļēvs un tūļīgs nelga ir bijis pie tiem atstātais

vārtu sargs!
— Žiglāki steidzaties, jaunekli un vīri, — jūs, kam Kur-

zemē tēvu mājas, un jūs, kam Vidzemes sētās bijis šūpulis
kārts!

Vāci laužas uz Rīgu, uz Vidzemi ceļš tiem veras jau vaiā

— un krievu pulki kāpjas atpakaļ, gan lūkodami atgaiņāties

jaunos cīņas grāvjos, bet nava viņiem kaujas gara, un vājāks
ar katru stundu top to pretestības spars!

— Jūs, Rīgā dzimušie, kas otro gadu jau vairāt naidnieku

no savas pilsētas un stipru turat viņas purvu fronti, — ak,

skriešus steidzaties viņas dēl kaujā! Vāciem jau viņas ceļš

zem kājām, un viņi tic un zīlē, ka rīt vai parīt varēs dedzināt

jums atkarotā Rīgā savas uzvaru ugunis!

Zeme gaist zem trakā steigā maršējošu bataljonu kājām.
— Svilinoši un asi dvašo viņiem pretī sala vējš, un melnizils,
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viss nosēts asarainām debesgaismas acīm, zvīļo virs kaujā ejošo
galvām zvaigžņu lauks.

Smagāka jau top lielgabalu dimdēšana, — deg, dziest un

atkal blāzmo visa debessmala, kur pilns ar miroņiem un snie-

giem plēšas Tīrelpurvs.

Tagad pulki tam piesteigušies jau tik tuvu, ka dzirdī-

gākām ausīm top sadzirdāma ložmetēju klaboņa.

Pulki steidzas uz to pusi, no kuras viņiem pretī steidzas

granātdārdi, un piepeši visiem liekas, ka frontes atbalss nāk

lielākā steigā, — ka Rīgas vārti galīgi jau atskrējuši vaļā, un

ja strēlnieki tūliņ nemetīsies kaujā, viss būs pazaudēts!

~Skriešus!" Skrien cauri kolonnu rindām komandas

vārdi. Vingri kā atsperes savelkas kājas, un pulkus, kas gā-

juši lielā steigā, tagad sāk raut uz priekšu skrējiena ritms. —

Uz pirkstgaliem, pēc spējas turot taisnākas ceļgalos kā-

jas, lai kratoties ķermenim velti negaist spēki, lai žiglāki

gaist zem skrejošām kareivjrindām purva sniegi un sasalusi

kāpu smilts!

Jūs, kas gājāt tēvu zemes vārtus vērt, lai bēgļu ļaudīm būtu

dzimtene un mājas, — skrienat kaujā, lai vācu varā netiek vēl

palikusē latvju zemes dala, lai Vidzemei iet Becen važas, kurā*

jau otru gadu smok Kurzeme!

Kilometru skriešus, kilometru solos! — Aši dvašo krūtis,

smagi elpo nāsis, un virs kolonnām, kas cīņā steidzas, kūp

gaisā un iet līdzi elpas migla, drīz sasaldama sala dūmākās.

Kilometru solos, kilometru skriešus. — Dun ledū sasa-

lušais ceļa sniega klons, sviedrainas palikušas sejas, matiem

lipušas karstās pieres, un arvienu tuvāki dzird lielgabalu
dārdus, neatvairāmāk rauj pulkus sevim klātu tuvās frontes

guns. —

Garaiņu mutuli virs skrejošiem augumiem. —■ Elšošas

krūtis un gurstošas kājas, un kilometru atkal soļojot, lai lē-

nākas no jauna taptu dvašas, vēl ledaināks šķiet ziemas vējš
svīdušām mugurām un slapjām pierēm.

Kilometru skriešus, kilometru solos, — tuvāk, arvienu

tuvāk nāk ložmetēju tarkšķēšana, un apvāršņa rietumu malā

elso un dārd granātguns.

Jau visiem slapji kakli un elšošas krūtis, bet kājām sā-

kot atkal solot, ledus pagrabam līdzīgs liekas purvs.
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Jau ledū sasalušas mētelapkakles, krūtis klātas ar saltu

rasu, un sārmainas top šinelmuguras, kuras saldē un nere-

dzamām adatām dursta un bada ziemas gaiss.

Mazāk rūdītiem sāk jau apsīkt spēki, bet kaprāli tiem

neļauj atkrist ceļmalā, un sirmi seržanti, kam jaunekļu vin-

grums kaulos, skrien teciņus ap saviem vadiem, vēro, rāj, lā-

dās un pēta, vai nemana jau rindās kādu tukšu vietu, un viņu
skarbās balsis mudina gurušos, liek atkal skriet ceļgalos ļodzī-

ties jau iesākušām kājām, un pulti 6teidzas tālāk, uz vakaru

debessmalu, kur dreb sasalušie purva pamati un vaida gaisi.-

Jau zvaigznes bālēt sākušas, ausmas stunda vairs nav tālu,
bet trakais skrējiens vēl nav galā, un vecus kaujvilkus un jau-

nus zēnus dzen tālāk viena dziņa, un viena doma nebeidz

tiem kalt smadzenēs:

Kaut tikai nenonāktu par vēlu, — kaut krievu fronte tu-

rētos tik ilgi, līdz kaujā skrejošie strēlnieki sasniedz cīņas

grāvjus, — kaut krievu pulkiem, pietiktu vēl tik daudz turē-

šanās spara, kamēr būs palīgspēki klātu, un debesīm liks kvē-

lot saules lēkts!

Biezākas top bērzu audzes; gar ceļa malām ciešāk sastā-

jušies priežu ceri, un tad vairs nava tālu Ložmetēju kalns.

No viņa puses nāk granātu grāvienduņa, bet vieglākas uz-

reiz ir palikušas sirdis, vieglāk uzelpo steigā aizelsušies pulki,
un vingrs, zemi dimdinošs, mierīgs top taktī maršējošu
desmit tūkstoš zābakotu kāju ritms:

Nē, vāci vēl nav tikuši Ložmetēju kalnā, jo aiz tā priežu

galiem šaujas un plok smago granātu sviesti zemes stabi, un

tepat ceļmalā stāv, slējušas pret nakts debesīm savus uguni

dvašojošos stobrus krievu baterijas.

Rāmāk maršē rotas, un mierīgākas paliek veciem kauju
vilkiem acis.

Tad pabeidz solot pulku avangards. Kolonna pēc ko-

lonnas stājās un cauri karotāju rindām izšalc sirdis mierinoša

vēsts.

Nē, tiešām, pašā Ložmetēju kalnā vāciešu vēl nava, kaut

viņi atkal valda Garo kāpu, un krievu divizijas atstāts Mazais

Tīrelpurvs.

Tā aizbēgusi, vāciem uzbrūkot, mukdama ar tik lielu sa-

salušās zemes dimdēšanu, kā tas jau vidzemnieku pareģots.
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Aust ziemas rīts. Drebinoši salta ir saules lēkta stunda,

un pulkiem, kuri visu nakti steigušies, dod atpūtu pirms

kaujas.
Krievi pagaidām vēl turas viņiem palikušajos cīņas grāv-

jos; bateriju arī ir sadzīts gana, un piesnigušās zemnīcās un

telšu drānām segtās granātbedrēs noliekas uz atdusu pirms
kaujas bataljoni.

Jaunie, kas steidzot guruši, gul sapņu nesatrauktu miegu,
bet vecajie pat guļot nespēj aizmirst savas mājas, un daža sa-

repējusi roka, kas agrāk vadījusi arkla balstu, bet tagad va-

da šauteni, sāk miegā meklēdama staigāt, maigi cilā glāstam
savilkušos plaukstu, — lūpas zem spurainajām ūsām velkas

smaidā un bērnu vārdus min. —

Gul cīņai atsteigušies karapulki pirms kaujas, — dau-

dziem šī būs to pēdējā, — purvā tie gulēs savu nāves miegu,
un saules lēkts, kas lej pār nosnigušiem zemnīcjumtiem, no-

sarmojušām telšu drānām iesarkanu blāzmas atmirdzumu, ir

daudziem pēdējais saules lēkts.

XXIII

Strēlniekiem gulot noguruma miegu, pulku vadoņus aici-

na pie sevis kaujas grupas štābs.

Tur priekšā Trikovskis, kas atkal stipri dzēris, un truli

ļauna glūn viņa acīs guns.

Dusmas tam smacē kaklu jau kopš tās dienas, kad ve-

cais drūmais bulgārs nava noticējis sibirieša meliem.

„Latvju izlūkiem piepalīdzot, manis vadītās trešā Sibirijas

divizija 23. decembra ausmā divās vietās pārrāva vācu

fronti."

Tā rakstīts sibiriešu ģenerāla ziņojums, bet ordeņu un

jaunu činu vietā no viņa meliem šoreiz iznācis tikai bargs

rājiens, un savā sirdī Trikovskis jau nozvērējis latvju pulkiem
asins naidu.

Kad pulku komandieri nākuši pie viņa, sibirietim jau ga-
tavs jaunās kaujas plāns.

Vidzemniekiem, Kurzemes pulkam jāatgūst krievu pazau-

dētais Tīrelpurvs. Trikovska sibirieši lauzīsies uz dienvidiem

gar Garo kāpu, kur viņas sargās priežu stumbri, kāpu krau-

jas. Latviešiem toties jāiet cīniņā pa piesnigušu purva klaju,
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kur vāciem redzams viss, — vienalga, vai zvīļo mēnesnīca, vai

apmācies debessjums.

Jāiet bez artilērijas guns atbalsta, kaut frontes aizmugu-

rē stāv viena baterija blakus otrai.

„Nu čto vi priunili, gospodā? Dla vas že nastupleņije
bez arķilērijskoi podgotovki ģelo privičnoje! Dokažiķe ješ-
čo raz, čto vi geroji," runā sibiriešu ģenerāls, pusvēris pie-

pampušos acu plakstiņus, un ūsas viņam noraustas paslikti

slēptā smīnā, redzot, ka vecais Kalniņš nervozi kniebj kopā

lūpas, un sirmam Zeltiņam apmācies vaigs.

Viņi saskatās, tad lūdz ļaut vienu nakti laika, lai varētu

izsūtīt izlūkus un kaujā ejot daudz maz zināt, kur purvā 3a-

gulis glūn ienaidnieks.

~Pusķaki!" Atrūc Trikovskis, un naida uguns pazib
tam zem acu plakstiņiem. „Na koi čort vijsilaķ eščo razved-

ku?! Tolko vremja zjra potraķiķe. Boloto pred vami, v bo-

loķe germanci, — čevo še vam eščo?"

Gar sāniem laistās vecā Kalniņa rokas savelkas dūrēs,

bet viņš vēl valdas, puspiesmakušā balsī lūko aizrādīt, ka

Kurzemes pulkam draud izredzes nokļūt zem flanka guns no

Garās kāpas puses.

„Čepucha! Rjadom s vami tam brositsja v ataku polk

mojei ģiviziji!" ģenerālis sāk jau no tiesas skaisties. ~I —

voobšče, gospoda, ja ņe poņimāju, k čemu tut eķi razgovo-
ri!? Prikazivaju nastupaķ, kak mnoi ukazano, a ņe to, —

ja vas pod sud otdam!"

Klusēdami iet prom no štāba abi vecie komandieri, un

zilmelns viņiem un to atgūlušiem pulkiem pāri mirdz debess-

jums. —

Vidzemniekiem būs jāiet nāves purvā, griežot pretī vā-

cu vaina pozicijām savus kreisos sānus, un Kalniņam nav ti-

cības, ka sibirieši vismaz šoreiz būs viņiem nosacītā vietā, —

ka atsegts nebūs kurzemnieku labais flanks. —

*

Karotāju bataljoni gul līdz krēslas stundai, un viņu ro-

tas sāk celties kājās, kad saule nogājusi aiz Lielupes mežu

galiem.
Drebinādamies no aukstuma, strēlnieki stājas rindās pie

lauku virtuvēm. Skan katliņi, karstus zupas tvaikus dveš pa-
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vārnīcas, un vakariņas ietur sniegā, pirkstiem cilājot karoti

un acīm nenovēršoties no rietumiem, kur vēl kvēlo saulrieta

ugunis.
Nāk pusnakts, pulkiem laiks iet uz Ložmetēju kalna

dienvidmalu, no kuras tie pirms ausmas stundas dosies iekšā

Tīrelpurvā, lai ietu savu nāves gājumu. —

Aiz vidzemniekiem pavēlēts nostāties rīdziniekiem un

gaidīt savu kārtu, bet Kurzemes pulkam būs aizmugurē pir-
mais strēlnieku pulks. —

Mirdzoši balta ziemas nakts. Sniegs dvašo sala saltumu,
tumši blenž purva kāpu priedes, un rāmāka ir palikusi liel-

gabalu kaujas guns.

Brigādes pulki iesāk virzīties uz priekšu, iedami pāri

aizmugures grāvju rindām un priežu ceriem apaugušiem
smilšu augstumiem.

Grūti uz priekšu tikt pa kāpām, grāvju tīkliem, bet pul-
ki tomēr tiek tiem nosacītās vietās vēl pirms kaujas iesākuma

stundas, un strēlniekrindas nostājas un gaida, un balti vizē-

dams, viss tinies dziļos sniegos, to priekšā plešas Mazais tī-

relis.

Aiz pirmo uzbrucēju rindām ceļas Ložmetēju kalna kā-

pas. — Augšup stiepjas granātu nenopļautās priedes, šur tur

mana puspaslēpušās blindāžugunis.

Pavēlēts sākt uzbrukumu to pašu rīta tumsas stundu,

kā ziemsvētkos.

Jau rotas sakārtotas biezās rindās, bet ceļu, kas tām stai-

gājams uz piesnigušā purva pusi, vēl krusto krievu pītais dze-

loņžogs.
Nu jāgriež pašu drātīs ceļš, lai rotas spētu iebrist pur-

vā, un stiepulšķērēm bruņojušies vīri metas žogiem klāt.

Nakts salta, klusa, nava vēja, un vācu sargi jau ko jau-
duši, jo iešņākdamās uzskrien gaisā viņu laista raķete.

Tā nāk no vatņa puses, aiz sevis vilkdama jo garu uguns-
asti, krīt pašās dzeloņdrātīs.

Stiepulgriezēji ir mirklī plakuši pie zemes, un raķete

sprēgādama deg sniegā, met ap sevi gaismas loku, un skaidri

saskatāmas tagad kaujai nostājušās karavīru rindas, jo gai-
šāks kļuvis aiz viņiem Ložmetēju kalna sāns.

Nāk jaunas raķetes nokrisdamas gan drātīs, gan viņpus
tām, un kāda atšņāc vēl tuvāk, sprēgādama deg turpat pie
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pirmās rindas kājām, un miroņbālganas šķiet viņas liesmu

atspīdumā sejas.
Citas krīt vadu atstarpās un rotu intervālos, un kareivji

bezspēcīgā niknumā vīsta dūres. Cits lūko nodevīgo

uguns puķi mīt ar kāju, bet lādēšanos nedzird, sejas visiem

ir savādi klusas, un skatā līdzīgs sastingušam mežam, stāv

nāvei lemtais pulks.
Pulkvedis Zeltiņš, vecais vidzemnieks, kam seju ārdēju-

si Mandžurijas stepju vēji, iet kluss gar savu karotāju rin*

dām, un viņam pakal Plensners, tā kaujas adjutants.

„Laiks sākt," teic vecais komandiers.

Reizē sakustas tā rotas, un no trīs tūkstots kājām sāk

šalkot nosnigušā purva mala, kur klusi skanēdams laiž karo-

tāju kolonnas sev cauri sagrieztais dzeloņžogs.

Pa kreisi, ar kreisā spārna rotu mēsdams no vāciem vi-

ņu valni, ies mazā Berkolda vadītais otrais bataljons. Pir-

mais — to vada Lukstiņš, kam briesmās sirds sit rāmi, bet

spiedzoša un sīka sievas balss, — ies ar savām rotām vairāk

pa labi, uz purvvidu, kur ziemas nakts paisumā tikko sa-

redzama melnu krūmu strīpa, un lūkos turēt saskaru ar kai-

miņpulku, un kaimiņš vidzemniekiem šinī sniega kaujā būs

Kurzemes strēlnieku pulks.

Raķetes gaiši gaismo purvu, kurā sākušas brist iekšā

latvju rotas, bet viņas nava vēl tikušas no krievu drātīm da-

žus desmit solus tālu, kad vācu valnis iedegas viss šāvienu

gunīs un ložmetēji iesāk slaucīt lauku.

Raķešu bāldzeltēnās gunis, — snieglauks viņu atmirdzci-

mā liekas salti balts kā miroņauts.
Vācu guns iesāk dragāt uzbrukumu tikko uzsākušās

rotas, spiež viņas sniegā nogulties, un divus iepelēkus viļņus
tagad mana purva malā.

„Nu puikas, augšā, — augšā un uz priekšu! Jūs tak

esiet latvieši," mudina Zeltiņš, apstaigādams savu sniegā no-

gulušo pulku, un no vāou lodēm jau puteņo ap viņu sīkas

pārslu šaltis.

Brītiņu klusē kareivji, un tad pirmā vilna vidū plecīgs
strēlnieks ceļas kājās, nodun tā skarbā balss:

„les ar!"

Sakustas citi, vadi reizē slienas stāvus, un atkal uz

priekšu sāk doties vidzemnieku pulks.
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Aug vācu uguns, dragādama pulka kreiso spārnu, un se-

stā, kurai likts
gar

valni iet, klusēdama skrien uzbru-

kumā, brūk virsū vācu rakumiem. Rotu ved Saulīts, jau-
niņš leitenants, bet puse rotas strēlnieku gul sniegā, kas jau
kļuvis melns no viņu asins paltīm.

Pusi sestās ir nopļāvuši vācu ložmetēji, bet otra puse
aizsniedz valni, dragā visus, — dažu bēdzēju, kas lūkojis bēg-
dams glābties un rāpies valnim pāri, pusceļā panāk, pienaglo

pie sasalušā uzbēruma saltais durkļa asmenis.

Jau kritis jaunais rotas komandiers, ar cauršautām krū-

tīm gul sniegā leitnants Lauva. Lielā instruktoru dala gā-

jusi nāvē viņiem līdz, bet strēlnieki, bez vadītājiem palikuši,
laužas tālāk, cīnās, šauj un iegūst savā varā divus blok-

haužus, un tikai pēc tam, kad rotā palicis vairs tikai pārs
desmit vīru, apstājas viņas uzbrukums.

Jau smagi asiņo Zandberga vestā piektā, — Meles velti

lūko lauzties tālāk ar savu septīto, un ar sprāgstlodes sadra-

gātu plecu nogāžas sniegā mazais Berkolds, šī bataljona jau-
nais komandiers.

Auksti un neatvairāmi, kā mašīna, kas laista vaļā. tā nā-

vē vidzemniekus vācu ložmetēju guns. Un sniega klajš aiz

viņu rindām jau tumšāks palicis no asinstraipiem, ko atstā-

juši vieglāk vainotie, līzdami no šī nāves lauka, un sanitāri

ar siksnām un tukšām ložmetējlentām lūko smagāk sašau-

tos vilkt sev līdz.

Kā pļaujmašīnas griezīgi un skarbi klab nāves mašīnas.

Acīm nesaredzamās ložu izkaptis zemu staigā pa sniega vir-

su, pļaudamas ievainotos, beigtos un vēl dzīvos, un dažā labā

vadā jau vairs nav neviena lodes neskārta.

Vēl neatkarotās vaina daļas guns pļauj otro bataljonu

no tā flanka, un pulks tiecas stāties tai pretī frontāli, virzī-

damies dziļāk iekšā purvā ar labo spārnu.

Tiešām, nu mazāk dragā vaina sargu lodes; toties no

purva krūmiņiem un purva meža malas sāk atsvilpt jaunas
tēraudšaltis.

Uz priekšu netiek, atpakaļ iet neļauj pašu lepnums un

vācu guns, un 6magāk ievainotie beidz salt un dvašot turpat

sniegā.
Tad iesāk strādāt vācu mīnmeti, sadragādami purva

sniegā sagulušās ķēdes.
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Pēc katra mīnas sprādziena, — tās nāk ar smagi elsojo-

šu dunu, — skrien augšup dūņu zeme, dreb, nolīgo un novaid

sasalušais klajums, un puteņo kā milti sausais sniegs.

Ar eksploziju sviestiem zemes fontāniem skrien gaisā ro-

kas, kājas, kas norautas agrāk jau mirušiem, vai patlaban
vēl dzīviem. Un dažam zemes stabam uzšaujoties pašā ķēdes

vidū, skrien augšup līdz ar lidojošām sala zemes pikām asi-

ņaini pusķermeņi.

Mīnas Šķaida jau kritušos, plosa sašautos, nāvē dzīvos,

un tālu dzirdamas graujošās sprādzienelsas, un līdz ar pēdē-
jiem mirēju vaidiem ir manāms sasalušās zemes vaids.

Jau garām saules lēkts, kas lējis kaujas laukam pāri sa-

vas uguns atspīdumu, bet sarkanāks vēl kā no ausmas zai-

gas ir tagad kļuvis sniegs.

Gul purvā nokritušas karotāju rotas, un pāri augumiem
un galvām zemu brāzmo vācu ložmetēju uguns, tiekdamās

skārt pakaušus, un muguras un plecus, un neļauj celties kājās,
lūkot skriet uz priekšu, vai atpakaļ.

Salst sejas, ledainas top krūtis. Stingi jau dažam metas

roku pirksti un nejūtīgas dzīvajiem ir palikušas kāias, jo
iraid auksta diena, par spīti debeszilumam un bālai zie-

mas dienas saulei. Un daudziem no jau ievainotiem, kuri pa-

likuši ķēdēs blakus mirušiem un pagaidām vēl dzīviem, no

asiņošanas un sala turpat pienāk gals.
Kas lūko kustēties, lai asins sāktu atkal ritēt pusstingu-

šās dzīslās un nepaliktu gluži stīvi muskuli, tam nāve nāk no

gaisa, — virsū gāžas mīnas, un vietā, kur nupat vēl gulējis
un salis cilvēks, augšup izšaujas melnas zemes klēpis, jūk
sausa sniega stabs, drēbju un miesas skrandas, kas atrautas

vēl drebošam un asiņainam augumam.

Stāv klusu visas krievu baterijas. Gul viņu artileristi

pie saviem granātkalniem, un nebaidīdamies no viņu guns,
vācu mīnmetējnieki palikuši tik droši, ka uzcēluši savus ie-

ročus jau uz blokhaužu jumtiem un uz vaļņa augšas, lai la-

bāk varētu pārredzēt purvu, un karotāju ķēdes, kas viņā
gūlušas.

Bez lielgabalu uguns atbalsta ir purvā dzītas vidzemnie-

ku rotas, un vecais komandiers, kam matos sabiris jau sir-

mums, liek leitnantam Vilkam lūkot ar ložmetēju nogāzt vācu
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mīnmeti no zemnīcas jumta, lai kaut uz brīdi pulka ķēdes

spētu atvilkt elpu.
Ar pāris strēlniekiem un savu ložbērēju, leitnants brien

uz vaina pusi, tak jau pēc dažu metru gājuma to pašu no-

pļauj vācu ložmetēja lodes.

Tik nāvējoša vācu guns, ka sanitāri nevar tikt uz priek-
šu, kad smagi ievainots ir arī otrais otrā bataljona koman-

diers, un viņa raidīts ziņnesis pusrāpus aizsteidzas gar ķēdi
uz astotās rotas pusi ar Zandberga ziņu, ka kauju draugam
Briesmām tagad nākas viņa vietā stāt.

Maz vairs ir atlicis trešajam otrā bataljona komandierim

vadīt, — gul seržanti un leitnanti kā brāli nāvē blakus. Kap-
rāli vada rotas, un dažā palicis tikai jauns dižkareivis un sīks

pulciņš ap viņu, ko komandēt un vadīt, kad vāci piecelsies
kājās, — nākt uzbrukumā pret mirstošo pulku.

Tie sāk jau pacelties, — jau mana vācu pusē aizdomīgu
kustēšanos, un tad no viņu vaina malas, un no retajiem pur-

va krūmiņiem redz paceļamies pelēkzilas karotāju ķēdes.

„Uguni!" Sauc vecais pulkvedis, ķerdams nāvē krituša

šauteni, un visi, kas spēj cilāt ieroci, grābj rokās bises. —

Par strēlnieku šai nāves kaujā nu kļuvis dažs labs feld-

šers, sanitārs.

Steigā klaudz aizslēgi, karsti jau metas šauteņu stobri,
un cits šāvējs, grābdams ar roku patronsomā, jau nolicis pa

rokai granātu.

Arvienu tuvāk nāk zilganpelēkais vilnis, un virs tā,

asiem galiem augšup slējies, zib kasku smailu mežs.

Tad piepeši asi un spalgi noklaudzas vidzemnieku ložme-

tējs, kas līdz šim atsacījies strādāt. No otra vidzemnieku ķē-
des gala tam atsaucas otrs, un Šauteņu un ložmetēju uguns

aukā iesāk stāties vāciešu ataka.

To ķēdes saplok, un lai vieglāk būtu projām tikt, atkal

Bāk elsodamas nākt pa gaisu mīnas, — atkal vaid debesis un

zeme, un sprādzienugunis no jauna met gaisā zemes šaltis,

sniega fontānus, kājas un rokas, kas rauti nostu beigtiem vai

vēl pusdzīviem.
Purva krūmos atsviestie vāci sāk apšaudīt pulka labo

spārnu ar flanka uguni, un taisās tam nevien sānos, bet

arī aizmugurē tikt!
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Lai dzītu vācus tālāk atpakaļ, nāk no Ložmetēju kalna

lejā rīdzinieku rotas, brien iekšā purva sniegā, griezdamās
no vidzemniekiem pa labi, pagarinā tā fronti, un talkā nāk

arī viens Daugavgrīvas pulka bataljons.

Daudzi ļimst sniegā, kas kļuvis jau sarkanbalts. Tak

aizsprostota frontes sprauga, aizbāzts pārrāvums, kas radies

viņā, vidzemniekiem lūkojot ar rotām sagriezties pret vācu

valni, un purvam cauri tagad stiepjas latvju ķēde, kuras la-

bajā spārnā cīnās un mirst Kurzemes pulks.

Uz brītiņu top rāmāka vācu uguns,
kas nāvē latvju ķē-

des kreiso spārnu, un vidzemnieku sanitāri rāpjas uz to vie-

tu, kur palicis asinīs guļot Zandbergs, otrā bataljona otrais

komandieris.

Divus sanitārus nogāž vācu lodes. Trešais, plecīgs
ūsainis, pasarkanu seju, aiztiek pie saļimušā, tin ap krūtīm vi-

ņam tukšu ložmetēju lentu, taisa tās otrā galā drošu cilpu,
mauc viņu plecos sev, un smagi elsodams sāk rāpot prom uz

kalna pusi.

Kājām un rokām piepalīdzēdams ar zobiem, viss nosvī-

dis un aizelsies, tas izvelk ievainoto virsleitnantu ārā no pur-

va elles, bet asiņainu redz aiz abiem palikušu sliedi, jo sanitā-

ram lodes skārti sāni, un aiz noasiņošanas palicis bez valo-

das ta vilktais virsnieks.

Klaudz ložmeti, dunēdamas sprāgst mīnas, un saule jau
liecas uz vakarpusi, bet strēlnieku miršanai Tīrelī vēl nava

gals.
Pēc stundas aiziet stundas, un tām līdzi mūžībā iet ka-

rotāju simti.

Miroņu pilni snieglauki un ķēdē gulošiem vēl dzī-

viem zeme liekas jau paliekam par milzu kapu, kas noklāts

līķu palagiem.

Tēvzeme, ko tie cerējuši brīvot, tagad kļūst viņiem kopējs
brāļu kaps. Un saule liekas latvju zemes karotājiem degta

miroņsvece, kas gaiši mirdzēdama gaismo lielo miroņlauku.

No trijām debesu pusēm nāk vācu guns, kurā kā skai-

das sadeg rotas, vadi izplēn kā sērkociņi, un sirdis, kas nav

drebējušas tuvcīņā, stingst tagad nāves gaidās, — bezcerību

izmisums žņaudz kareivjus, kas netiek ienaidniekam tuvāk,

un gulēdami starp kritušiem un gaidīdami savu nomiršanas

kārtu, jau paši kļuvuši par dzīviem miroņiem.
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Citus pārņēmis savāds trulums, un citus bezcerības miers.

Cits bezspēcīgās dusmās vīsta dūres un draudē, pats lāgā
nezinādams kam, un citi ir jau tapuši tiem rada, kas redz

parasti neredzamas lietas un nākamdienu likteņus. —

No retā egļu meža izjāj savāds jātnieks, sēdēdams baltā

zirgā, un jāj gar kaujas fronti, rāmi rikšodams.

„Hei, puikas skatāties, kāds savāds jājējs," dzird ķēdēs
sasaucamies dzīvos, un dažam šautene atkal pie vaiga, un uz

jātnieka pusi sāk lodes svilpt. Kāds lūko gāzt ar ložmetēju,
bet uguns jātniekam nedara itnekādas vainas.

Strēlnieki šauj vēl niknāk, jo jātniekpozā ir kas ņir-

dzīgi tauns, un uz mirkli tas pat pietur miroņbalto zirgu, pa-

cēlies sedlos un ar dūri draudēdams.

Citiem liekas, — tas apmaldījies vācu raitnieks, citi do-

mā, ka tas par daudz iedzēris un jāj ar nāvi spēlēties, bet

vēl citiem sāk drebēt rokas un sejas metas pelēkbaltas, jo

viņu acīm šķiet, ka jātniekam nava pierē acu. —

Tik tukši dobumi, zem viņiem stīvi ņirgti zobi, un

kaili stilbu kauli sažņauguši zirgam sānus, kas miroņbalts. —

Jātnieks saslienas sedlos, pakrata dūri uz sagūlušo karo-

tāju pusi, un sviedis apkārt savu balto rumāku, zūd mežā,

izgaisdams bez miņas, un baisi zaigo sniegklāts nāves lauks.

Tā baltums ir tik žilbinošs, ka ciešāk skatoties viņā, sāk

ņirbēt acis, redzokļu priekšā dej dzeltēnbāli loki, un daži,

kas nupat vēl steigā šāvuši, liek šautenes sev blakus sniegā
un citus kaunina. —

Neviena jātnieka neesot mežmalā bijis, saules zaigs mul-

sinājis redzi, un redzētais bijis tik māns. —

Lēni nāk vakars ar zilganām ēnam, un Ložmetēju kalna

mestās sāk stiepties uz purvā saraidīto strēlniekvilņu pusi, kā

aicinādamas tos atpakaļ.
Tak atiešanas pavēles vēl nava. Joprojām sniegā gul ba-

taljonu, rotu atliekas.

Gul miroņiem blakus tur dzīvie, un gaisā, kas virs tiem,

kūleņo un elso vāciešu šautās mīnas, vaid zeme, līgojas salu-

šais purva klajums, un tālu noputeņo sniegs.

Jau saule slēpušies aiz kalna priežu galiem. Asiņains
rādās nevien nāves lauks, bet asinssarkani kļuvuši arī rieti. —

Nāk nakts ar zvaigžņu bariem un ledainu dvašu, un beidzot
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ticis pāri laukam ziņnesis, ikam asiņo cauršautā roka un

piedurknes atlokā pulka komandierim laista ziņa, ka viņam
un tā vīriem nu ļauts no nāves purva ārā nākt.

Steidz jauni ziņneši uz iepriekšējā vilna pusi, lai sa-

meklētu rotu vadoņus, bet seržanti gul nāves miegu, leitnanti

saviem miroņvadiem blakus, un pelēkzilganas jau palikušas

kaprāļiem un dižkareivjiem sejas. —

Galvās un krūtīs tiem sašautas vācu lodes, un palicis par

pasarkanām ledus paltīm ir sniegs ap viņu augumiem.

Dažam vēl celta šautene pie vaiga, pirksts dažam itkā

taisās vēl raut bises sprūdu, kaut nespodrs sen jau kļuvis

skats.

Ar ložmetēju ložu kultiem sniega putekļiem daudziem

noputeņoti pleci. Citus bēruši melnus mīnu sviesti dūņu
kvēpi, un nava vairs kāju, ne roku dažam latvju mātes iz-

auklētam karotāja augumam. —

Gul nāvē Balimuši jautrie vidzemnieki, vads aiz vada,

un līdzinātās rindās sagulušus sniegā redz varoņus, kas ne-

kad vairs necelsies kājās, jo viņu ķēdes gājušas šai purvā sa-

vu pēdējo gājumu.
Par vadiem sarukušas rotas. Citā vairs nav pat laba

vada, un no dažas, kas nesen triju leitnantu vesta, iebridusi

purvā, nāk atpakaļ tikai pārs desmit sagurušu vīru, un jauns
strēlnieks viņiem brien pa priekšu, jo virsnieki gul miroņ-

miegu un instruktoriem apņēmusi acis nāves nakts.

Nāk vidzemnieki! pulka atliekas ārā no nāves lauka, —

zemu kārtām galvām, smagi elšošām krūtīm un bezgala gur-
denām kājām, — pusdzīvas vairs no ilgas gulēšanas sniegā,
un citi, nesdami šautenes rokās, ar brīvajām rokām velk nu-

pat ievainotos līdz.

Lai galīgāks vēl kļūtu pulkam lemtais nāves gājums, vā-

ci to pavada, tam krēslā atejot, ar retu ložmetguni, raida vēl

pakal mīnas, un tad no mīnu sprādzieniem un granātdārdiem
iesāk dimdēt Ložmetēju kalna kāpas.

Dzīvājiem aizejot, gan mazliet retākas kļuvušas purvā

palikušās latvju karotāju ķēdes, tak vācu ložmetējnieki vēl

paši lāgā netic savam nāves pļāvumam.

Drošs paliek drošs, — ienaidnieks, kas nācis atkarot

purva klaju, ir nikns bez mēra, un nolaižoties tumsai, var

lūkot rāpties klāt. —
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Brūkt iekšā vācu grāvjos ar durkļiem, rokas granātām

un tādu pašu sparu, kā viņā sniegputeņa naktī, kopš kuras

jau divdesmit reizes nakts ir ar dienu mijusies.

Klab vakartumsā vācu ložmeti. To uguns šaltis pētīda-
mas skrien pār miroņlauku, — dreb ložu skārtās miroņroktts,

iegrābās cauršauts katliņš, salēcās mantu soma, kas strēlnieka

līķim sānos, un nikni nodreb dažs labs durklis, kas izstiepts

sniegā blakus sava beigtā cilātāja augumam.

— Nē, nedzird ievainoto vaidus, neviens vairāk nepiece-
ļas kājās, nemetās uz priekšu, pilns kaujas alkas guns, un ne-

redz vairs neviena sadragāta stāva, kas lūkotu pa sniegu rāp-
ties atpakaļ. —

Tad rimstas vācu ložmeti, ļaudami līķu ķēdēm gulēt vi-

ņu miegu purva sniegā, un kluss nu paliek nāves lauks. —

Tak nāk no kalna puses kāds cilvēks, bez baiļu brizdams

iekšā Tīrelpurvā.
Tas jaunais vidzemnieku pulka ārsts, kas simtus ievaino-

tus šodien izlaidis caur savām spalvainajām rokām.

No kalna sāniem ievirzījies gabaliņu purvā vidzemnieku

pārsiešanas punkts, un ārsts ir strādājis no rīta tumsas līdz

pat nakts tumsai, laizdams no mutes pīpes dāmu mutuļus un

mundrinošus vārdus tiem ievainotiem, kas vēl dzīvos, un no

purva iznestiem mirējiem.

Tad vairs nenes neviena. Sanitāri un feldšeri, līdz nā-

vei guruši, sāk turpat asiņainā sniegā noberzt asinīm kaltu-

šās rokas, bet ārsts pūš vēl lielākus dūmu mutuļus no savas

pīpes un skatās prom uz to pusi, kur sniegā vēl var manīt sa-

kritušas karotāju rindas.

Izdauza pīpi, bāž to kabatā un garos solos iet uz purva

pusi.

Bargāks vēl kļuvis ziemas sals, vietām vairs nelaiž kā-

jas cauri sniegsegai par ledu sasalušās asinspaltis, bet dažā

vietā gājējs grimst līdz gurniem, citā uz mutes klūp, un at-

kal ceļas kājās, lai cīnītos tālāk pa dzilo sniega lauku.

Jauno ārstu iedzinusi šai miroņlaukā alka pārliecināties

pašam, vai miroņiem vēl negul blakus kāds lodes sadragāts
pusdzīvs.

Ārsts iet gar sniegā iegrimušiem augumiem, vēro, skatās

un pēta, bet neredz sakustamies it neviena.
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Visiem pie kuriem tas noliecas, ir stiklainas acis un

pelēkzilganas sejas, un palīdzību te nelūdz vairs neviena

balss.

Ārsts atsēžas uz sniega valnīša, aiz kura sakrituši četri

mīnas sadragāti līķi, īgni rūkdams piebāž no jauna pīpi,
meklē sērkociņus un iesāk smēķēt, un piepeši kaut kas nikni

aizspindz tam gar galvu.

Ārsts gausi cetas kājās, sāk iet atpakaļ, un vācu sargu lo-

des viņu pavada līdz pašam Ložmetēju kalnam, spindzēda-
mas pakal ta pīpes laistiem dūmiem.

*

Jau sākot vācu gunīs sadilt vidzemnieku pulkam, arī

kurzemnieku rotas sākušas jaunvārrīta tumsā savu nāves

gājumu.
To strēlnieki vēl glabā sevī dalu ziemsvētku kaujas spa-

ra. Veterāni rauj līdz ar maršrotām nupat nākušos zēnus,

un nebēdādams par briesmām no sāniem, brien šņākdams

pa
dzilo purva sniegu uz vecā Kalniņa rādīto pusi Kurzemes

strēlniekpulks.

Pa kreisi viņam turas vidzemnieki; pa labi iešot, kur-

zemniekus sedzot no Garās kāpas puses, sibiriešu divpadsmi-
tais.

Tā tad —
- tikai žiglāk uz priekšu, ašāk klāt vācu ložme-

tiem, kas savām ložu šaltīm iesākuši slaucīt sniega virsū!

„Kurzemnieki, uz priekšu!" Teic vecais Kalniņš, spieķīti
rokā brizdams savējiem līdz.

Spļauj vācu ložmeti tiem pretī nāves guni, klajš klājās

sniegā pļautiem augumiem. Tak citi cīnās tālāk, nākdami

arvienu tuvāk rīta tumsā zibsnījošām vācu poziciju gunīm, un

vecie kurzemnieki, cīnījušies Nāves salā un tur paraduši ticēt

rokas granātai un durklim, brien dūres vīstīdami ienaidnie-

kam klāt.

Bezgala nikna vācu guns, bet kurzemnieku pulks, kaut

skaitā sanlakdams, nāk šāvējiem arvien tuvāk, un drīz, pat
loti drīz sāks celties purvā uzbrukuma klaigu auka.

Seržanti uzmudina savus vadus, viens otrs pašpuika-ne-

bēdnieks, nesdams padusē šauteni, jau aizsmēķējis papirosu,
un ložmetējnieki elsdami velk savas mašīnas pa dzilo sniegu.
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Jau rotas gatavojas tuvcīņas brāzienam, kad piepeši labā-

jā flankā, ko solījušies sibirieši nosargāt, sāk brāzmot niknas

ložmetēju balsis, vienai lodei nopļaujot trīs un četrus, un kā

ūdenī mesta sāls sauja, sāk tagad dilt un izkust krustim šautā

ložmetgunī vecā Kalniņa vestais varoņpulks.

Ļimst sniegā leitnanti, ar komandas pusvārdu vēl uz

lūpām; krīt instruktori cits pēc cita, un līķu vāliem sedzas

purvs, ko gaismo vācu raķetgunis, un slauka no divām de-

besspusēm šauta guns.

Aizelsušās skrien pretī zibsnījošām šāvienuguntiņām re-

tās kurzemnieku rindas, pa vēzienam un tuvcīņai it visiem

gatavi jau durkļu asmeņi.
Ātrāk tikt iekšā vācu grāvjos, —ar granātām, kaujas

nažiem noveikt viņu sargus, lai cīņas grāvis glābj no flanka

guns!
Skrien kurzemnieki, pilni kaujas niknuma, cits rokas

granātu jau cēlis, un tad piepeši kā pret neredzamu mūri at-

situšās visžiglākās rindas, dzird lāstus un lamas, un sniegā bi-

ses svieduši, strēlnieki rokām nikni plosa sniegu.

Tie neplēš sniega segu, — izmisumā lūko tāpat rokām

vācu dzeloņdrātis raut, un zobus griezdami gatavi būtu zo-

biem plosīt krievus, pēc kuru ziņām vāciem šinī purva fron-

tes vietā neesot uzcelts dzeloņžogs. —

Pie vācu stienulrindām saplacis ir kurzemnieku triecien-

vilnis, tālāki netikdams, un ienaidnieka ložmetēji šauj taru

pretī vienu ložlentu pēc otras.
— Asiņo, dilst un ātri top par

sauju pulks.
Šauj viņa ložmeti, ar lodēm cerot pārpļaut dzeloņdrāšu

mietus, bet ložmetēju vadītāji viens pēc otra nāvē ļimst.

Virsleitnants Bergs ar saviem strēlniekiem un izmisuma

sparu meta 3iekšā dzeloņžogos, tos cerēdami pārraut šķērēm,
durkļu asmeņiem. Bet kareivji, kas sekojuši vadonim, mirst

līdz ar viņu.
No saules stariem jau ir aizdegušies rīti, kad sašautajām

kurzemnieku rindām ceļas pretī pelēkzilas vācu rindas. —

Dala poziciju sargu lūko apņemt slazdos skrējušos strēlnie-

kus no sāniem. Vaļā atveras segtās žogu ejas, un kurzem-

nieku rotas, kuras lūko atvilkties, lai sakārtotos uzbrucēju

uztveršanai, tikai tagad mana, cik loti mazs kļuvis tām ka-

rotāju skaits.
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Jau krituši viņu ložmetējnieki, visa komanda gul vālos,
un ložmetējus griež pretī vāciem virsniekrokas.

Pie viena sniegā noklupis leitnants Kalniņš, vecā pulk-
veža brāļa dēls, bet otra ložmetēja stobru sagriezis uz vācu

pusi viņam pieskrējušais Šreibers, cieši kniebis lūpas.

Sāk atkal strādāt apklusušie pulka ložmeti, pļaudami vā-

cu rindās robus. — Dun rokas granātas, bet neatvairāma nāk

tuvāk vācu uzbrukuma auka, — laužas no frontes tā un nāk

no sāniem, un iesāk skanēt durklasmeņi, likdamies nāves

cīniņā.
Vāci laužas tuvāk, nāk ložmetiem klātu, bet Šreibers va-

da savu mašīnu līdz galam, kad viņu nobeidz šauteņlaides.
Leitnants Kalniņš nokritis pāri savam ložmetējam, to apskau-
dams kā mīlu līgavu jau stingstošām rokām, un sargā viņu
līdz nāvei, — līdz pašu uzķer un asiņainu met gaisā pieci
durkļu asmeņi.

Ir dārgi maksājusi kurzemniekiem un vāciem šī dur-

kļu kauja, — ienaidnieks plūst atpakal, bet retas pavisam

palikušas Kurzemes pulka rotas un retai vairs ir kāds leit-

nants.

Dzīvajos palikušie kā laukirbes rokas sniegā, slēpjas aiz

kritušiem, un pulka atliekas turas un šauj līdz ziemas dienas

galam, kad pienāk lauja atkāpties.

Nāk vakartumsā atpakal uz Ložmetēju kalna pusi pul-

ciņš kareivju, un vecais komandieris līdzi, un tas patlaban
ir viss Kurzemes pulks.

Tā karotāji, kas līdz nāvei guruši, krīt kalna sānos klu-

sēdami sniegā un mēmi noskatās uz purva pusi, kas kaisīts

kaujas draugu līķiem. Un sirms un salīcis no bēdām sēd

savējo starpā uz priedes celma vecais Kalniņš, kam vienpad-
smit rētas un dvēsele nav drebējusi pašā trakākajā granāt-
putenī.

Pulkvedis nevarīgi groza savu spieķīti, zemu nodūris gal-
vu, un pleci viņam dreb.

Tad viņš izlaiž spieķi no pirkstiem, saņem galvu abām

rokām un no krūtīm tam izlaužas aizžņaugts elsojiens:

„Mans pulks, — mani puikas —"

Gul atlikušie kurzemnieki klusēdami apkārt Ložmetēj-
kalna priedes celmam, uz kura atkritis to vadonis, un ne-
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kaunēdamies no savu karavīru skatiem, raud vecais lauvas-

sirds.

*

Vidzemes pulkam un kurzemniekiem sākot purvu brist,

sākusies kauja arī Ložmetēju kalna rietummalā, bet sibirieši

mīņājās uz vietas, un krievu tūlāšanās dēl nevarēdams tikt

aiz flanka guns uz priekšu, velti noasiņo to kaimiņš Tukuma

pulks.
Tik zemgaliešiem smaida 12-tā janvārdienā ciņu laime,

un vērodams no kāpu augstumiem savas Zemgales mežu galus,
ir iegājis ar sparu kaujā to otrais bataljons.

Atstājis savus rakumus pirms ausmas atnākušam krievu

pulkam, zemgaļu virsleitnants Briedis ar skubu kārto uzbru-

kumam bataljona rotas, jo pusstunda vairs tikai atlikusi vi-

ņam laika: no kāpu rindas otras puses, kur plešas Mazā Tī-

relpurvā klaji, jau sadzirdama vācu ložmetēju klaboņa.

Pa labi no Kalnciema šosejas iet leitnants Pīlaps, vez-

dams septīto; pa kreisi no tās Bruņinieks ar astoto rotu, bet

Dombrovskis ar savu sesto lūkos turēt saskarus ar tukumnie-

kiem, brukt virsū vāciešiem no bataljona frontes kreisā spār-

na gala, lai citi kaujas draugi vieglāk spētu Lediņmājās iekšā

tikt.

Nav arī zemgaliešiem vēlēts 'zrievu lielgabalu uguns
balsts.

Tiem nemanītiem jātiek klātu vācu kaujas grāvjiem, un

kā viņi to vedīs galā, par to neliekas zinis ne Trikovskis,

nedz viņa štābs. —

Jau pulkstens pāri pieciem. Tālu vairs nav ausmas iesā-

kuma brīds, un rītu pusē jau bāl zvaigznes.
— „Laiks kauju sākt," teic savu rotu komandieriem viņu

jaunais vadonis, un ašā gaitā steidz caur sīku priežu puduriem
uz priekšu, gājienā izvērzdamies cīņai, tā bataljons.

Vēl vācu sargi gul ausmas stundas miegu, nakts patumša,
un ienaidnieka nemanīti, zemgali tiek klātu vācu dzeloņžo-

giem, sāk sagriest tos, un manot jau, ka šoreiz labi veiksies,
kļūst visiem jautrs un sprindzīgs prāts.

— „Ir gan tiem bliņu ēdājiem ciets miegs," dzird sačuk-

stamies drāšu žogos ņirdzīgas pusbalsis. Šur tur mana šķēru
kostu stiepulpavedienu tinkšķēšanu, un tad jau zemgali ir vā-
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cu drātīm cauri, vadi tālāk slīd uz Lediņmāju nopostīto mūru

pusi, un tik vieglas ir uzbrucēju kājas, ka vācu sargi trūkstas

kājās un meklē rokā savas bises tikai tajā mirklī, kad Pīlapa

septītā gāžas iekšā ierakumos.

Nav ilgs šis cīniņš nopostīto māju dēl, un dzīvajos pali-

kušajiem vāciem bēgot projām, vēl nāves mokās pirkstiem

plosa salto sniegu dažs viņu kaujas biedrs, kas granātas sa-

dragāts, vai ar durkli pie zemes durts.

Nakts tumsā pazūd ienaidnieks, steidz zemgaliešu virs-

nieki un instruktori kārtot, vākt kopā savus tumsā sajauku-
šos vadus, — jau saskatāmas austrumos gaišākas svītras, nāk

saules lēkts.

Tad patālu aiz Lielupes, kas aizstiepjas kā plata sniegu

lenta, dzird smagus elsojienus, arī dienvidrītos ievaidas nu

gaisi, un gārdzulodamas krāc šurpu pirmās vācu granātas.

Aiz Lediņmājām plešas sniegains lauks, un viņā nogulu-

šas, steidz rotas salušo zemi rakt, lai rastos strēlniekbedrītes,
lai būtu patvērums, bet pliena cietumā ir sasalusi zeme, ra-

cēju lāpstas lūst vai liecas, un viņām talkā jānāk durkļu asu-

miem.

Zemgali lūko ierakties, un ir arī pats pēdējais laiks, jo

snieglaukā sāk šauties gaisā melnas zemes piku fontāni, un kā

niknotas bites sīc, san ap strēlnieku galvām un kājām granāt-
šķembeles.

Jau ugunīs iedegas austrumi, sāk pāri Garās kāpas prie-
dēm šauties saules liesmu stari, un tiem pakal, viss lēkta gu-

nīs tinies, parādās spīdeklvaigs, sārtodams meža galus un

sniega klajumus.

Top zemgaliešiem tagad saskatāms, ka tiešā viņu tuvumā

vairs vācu nava: tie atkāoušies tālāk, uz tranšēju šķērsotiem

pakalniem, kas ziemeļos Zvīgulu mājām, un tagad palīdz sa-

vai artilērijai jo nikni šaut.

Turp dodas septītā, trenc vācus lejā, un tepat jau klāt

Zvīgulmājas, pie viņām celtās blindāžas.

Aiz tām pulcējas vācu karavīri, un zilganpelēka no viņu

augumiem un asgalotām kaskām metas visa debesmala.

Nāk ziņneši no bataljona kreisā flanka, vēsta: Tukuma

pulkam vāci iepretim vēl turas savos grāvjos, un septītai zem-

gaļu rotai draud krustugunis.
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Bataljona vadonis aizsteidzas pie tēlefona, lūdz pulku gā-
dāt lielgabalu uguns balstu, lai rāmākas paliktu vācu bateri-

jas, un nokļūtu zem krievu granātguns vācu rezerves, kas la-

sās kopā.

Ilgi velkas laiks, zemgaļiem guļot vācu lielgabalu gunīs,
bet tad dzird smagus ūkšējienus Ložmetēju kalna zicmetmalā,

un pāri strēlnieku galvām aizdrāž uz vācu pusi pirmās krievu

šautās granātas.

Top rāmāka vācu bateriju guns, bet stundas aizsteidzas

viena pēc otras, un guļot ledū sasalušā zemē, krūtis un kājas
nosalst stīvas, stingi metas pirksti, neatlaizdamies vaļā no šau-

teņu aizslēgiem.

No kreisā flanka nāk jauna nelaimes vēsts, — tukumnie-

kiem ir jākāpjas, jo krieviem arī šodien nav dūšas, nedz lai-

mes, un vāci, spiezdami sibiriešus, sāk Tukumpulka rotām

aplenkt sānus.

Arvienu sīvāka top vācu uzmākšanās zemgaļiem; tiem

arī viņi tagad lūko nokļūt sānos.

Vāciešu granātuguns ārda snieglauku un viņā šorīt cel-

tos latvju ierakumus, tiecas strēlniekus dzīt ārā no grāvjiem,
lai klajumā ar ložmetiem nopļautu līķu vālos. Un zemgalie-
šu ķēdēm vairs nav bateriju palīdzības; jau sašauti it visi tēle-

fonu vadi; tēlefoni6ti krīt, iedami savas līnijas labot, un nava

vairs zināms, kur krievi, un kā patlabam cīnās Tukuma

pulks.

Jau krēsla, vakars nāk, un zemgaļu bataljons iekļuvis ne-

ziņas tumsā, jo sakaru ar pulka štābu vairs nava, un ko kai-

miņi dara, tā nezina neviens.

Nakts melnums taisās nolaisties pār Lielupes mežu ga-

liem, kad piepeši apstājas vācu bateriju guns, un strēlnieki,

juzdami pusstingušos locekļos no jauna sorindzīgumu, bez

redzēšanas mana, — tūliņ nāks kājnieku atakas vilns.

Jau padzird vācu pusē skarbu sasaukšanos, jau zeme dun

zem cieti spertām kājām, un vēl puaizsegtas ar Zvīgulmāju

pakalniem, nāk virsū zemgaliešiem vācu ķēdes, — to pašu

ziņo arī bataljona kreisais spārns.

Turp steidzas dala septītās, bet piektā pienāk tuvāk, līdz-

nesdama savus ložmetējus, un trešās rotnieks Timermanis ir

skriešus klāt ar saviem strēlniekiem.
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Tuvāk nāk uzbrucēju masas, un nakts tumsā viss tumšs no

ienaidnieka karotājiem jau kļuvis sniega lauks.

Klūp ložmetējnieki pie savām mašīnām, vadi ir gatavi
klāt vaļā šauteņguni, bet komandas vēl nava, un mierīgs stāv

savējo ķēdes vidū zemgaļu bataljona komandiers.

„Liekat šaut, virsleitnanta kungs," — teic ložmetēju kap-
rāli no uztraukuma piesmakušām balsīm: ~citādi tie pienāks
mums pārāk tuvu klāt!"

Virsleitnants nopurina galvu, uzbrucēji virzās tuvāk, un

zalves komandgaidās veras viņos zemgaliešu ķēdes. Tagad ti-

kai kādus 200 solus no zemgaliešiem vairs tālu atakā ejošo vā-

ciešu rindu mežs.

Skrien elsdams ziņnesis caur latvju karotāju rindām, at-

nesdams komandierim raķetpistoli, un gaisā izšaujoties bāl-

dzeltēnai raķetes guns strūklai, top kā uz delnas saskatāmas

uzbrucēju masas:

Vāci nāk slēgtās rindās, vīrs pie vīra, un virs viņu plū-
diem redzami pret melnzilgano debesfonu nesaskaitāmi ka-

sku galu asumi.

„TJguni!" Sauc skalā balsī zemgaliešu virsleitnants, un

sniega lauks un gaisi noklaudz no sešu ložmetēju reizē šautas

guns, un viņai turas sausi sprakstēdamas līdzi trīsi simts

šautenes.

Kā kviešu lauks, ko sācis lauzīt pēkšņi šurp ataulojis vie-

sulvējš, tā tagad dreb, lodzas un ļimst un plok pie zemes vā-

cu ķēdes, kuras pļauj vāliem zemgaliešu bataljons.

Kūst ātri vācu karotāju masas zemgaliešu gunī, sniegs pa-
licis jau melniraibs no augumiem un asins paltīm, un kas vēl

dzīvs, plok zemei klātu, vai mēģina kļūt atpakal.

Ar strauju uguni tos zemgalieši vajā, tak virsleitnants liek

saviem karotājiem atpūtināt bises, jo patronu vairs nava

daudz tiem patronsomās, un nevar paredzēt, vai vāci nenāks

jaunā uzbrukumā.

Sāk aprimt ložmeti, apstājas arisaku klaudzēšana, un vāci

savām baterijām padevuši ziņu, jo viņu lielgabali iesāk nikni

šaut.

Tad tikpat strauji, kā sākusies, beidz plosīt zemi vācu

granātauka, un uzkalniņu atstarpās no jauna saredzamas vācu

kājnieku ķēdes.



225

Nāk viņi atkal biezās rindās, un arī šoreiz, vairs gan ne-

laižot tik tuvu, uzbrucējus pļauj un izklīdina zemgaliešu šau-

tenes un ložmeti. —

Nav nekur tikuši uz priekšu zemgaliešu kaimiņpulki, nāk

atkāpšanās ziņa, un nesteigdamies iet atpakal uz saviem iera-

kumiem virsleitnanta Brieža bataljons.

Pēc asiņainās kauju dienas atnākusi svilinoša sala nakts.

Ar sarmas segu sedzas augumi, kas palikuši kauju laukos.

Aši metas sniegbaltas viņu sejas, mēteli
apaug drīz ar baltu

sniega vilnu, un zvaigznēm nokaisīts pār viņiem plēšas debes-

klajums.

Gul karotāju rindas purvā savu nāves miegu. Dzīvājos

pārņēmis pēc kaujas svinsmags gurums, un visiem pāri, kritu-

šiem un dzīviem, ir plētusies ar savu zvaigžņu bariem nu lielā

debestelts.

Aust otrais janvārkauju rīts, atnākdams ar sarkanu saules

lēktu, un, karotājiem veroties uz Rīgas pusi liekas, ka viņu
aizstāvētā pilsēta deg liesmās visa aizdegusies no debesguns.

Ar pirmo saules atspīdumu" atdzīvojas Ložmetējkalna

tranšejas. Šur tur redz dūmu strūkliņas, kas tiecas tikt ārā pa
blokhaužu durvīm, un tēmēdama dragā tā un logus

v

vācu ba-

terijas sākdamas atkal šaut.

Ar spalgu iekaukšanos atbrāž viņu vieglās granātas, lau-

zīdamas vēl palikušo priežu galus un puteņodamas sniegu no

zemnīesegumiem.

Jau gausāk gārdzulodamas nāk smagās, un viņu grāvie-
niem drebinot sasalušās kāpu smiltis, viegli dreb tranšejceltņu

tēraudsijas, un cauri griestu baļķu klājiem birst lejup kāpu
smilts.

Nav vāciem iespējams ar smago kalibrguni sašaut pašu
celtās celtnes, — tām virsū uzguldīti astoņpadsmit kārtās cie-

tu priežu stumbri, bet granāta nāk pakal granātai. Augsti uz-

šaujas smilšu stabi, tiekdamies sniegt priežu galotnes, un kal-

na sniegiem apbirstot ar smiltīm, drīz nevis balts, bet dzel-

tēnpelēks metas Ložmetēju kilns.
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Līdz pašam saulrietam pār viņu līņā ugunslietus, bet

strēlnieki, kam bijis nolemts dzīviem no purva ārā nākt, gul

smago nāves noguruma miegu.
Tikai pievakarē viņi sāk celties kājās, iet pāri tranšejām

un kāpu pauguriem uz purva malu, un nelikdamies zinis gar

gaisu krākšanu un zemes vaidiem, skatās uz to pusi, kur snie-

gā saskatāmas nekustīgu gulētāju ķēdes, un drūms bezgala me-

tas purva vērotājiem acu skats.

— Par vadiem saplakušas rotas, dažā vadā neskaita ne

desmit vīrus, bet pilni miroņu nu Tīrelpurvā snieglauki.

Kā mācīblaukumā gul viņos sakritušas strēlniekrotas, tak

nekad necelties tiem kājās un atkal kaujās iet. — Simti ne-

redzēs tēvmāju laukus, — Rīgas strādnieku kvartālus vairs ne-

dimdinās vingru kāju simti, un daudzām loti daudzām latvju

mātēm acis nepabeigs asarot līdz kapam, zinot, ka purva snie-

gos beidzis savas kauju gaitas to auklējums.

Jau atkal atsteigusies nakts. let purva vērotāji atpakal
uz savām zemnīcām, bet kurzemnieku komandiera izsūtītā ko

manda iet iekšā klajā skatīt savējo miroņu rindas un tuvā-

kos nest ārā, lai kāpu smiltīs tie un nevis purvā atrastu

sev kapu.
let dzīvie kurzemnieki sērst pie mirušiem, — liecas snie-

gā pie viena un pie otra stinguša auguma, visur skata pelēk-

zilganas sejas.
Cits vēl tur rokās šauteni, cits saņēmis pa vēzienam gra-

nātu, un citam ložmetēja ložu pļautas krūtis, bet vaibstos

kaujas niknums kvēl.

Tad dzīvajiem, kas atnākuši vērot sava pulka miroņus,
sāk pēkšņi drebēt rokas, un dažam strēlniekam, kas kaujā
nav pazinis nāves baiļu, no baisa notrīc uztraukuma sirds.

— Vai tur, no viņiem līķu vāliem, kas sen nāves skauti,

nupat neskanēja klusa balss? Vai tiešām miroņi sāk runāt,

— Tā tak bija cilvēkmēle, nevis maitu putna klaiga, un

dažam sniegā ieplakušam dzīvam nu liekas, ka tieši viņa
vārdu minējusi neredzamā runātāja balss.

„Brāli, — neejiet tālāk, — tur friči, mūsējo tur tālāk

nava, — es viens te postenī."

Dzīvajie kurzemnieki uzlec kājās, skrien uz nāves lauka

malu, no kuras skanēiusi klusā runāšana, un redz, ka viens

no dažiem simtiem gulētāju vēl ir pa pusei dzīvs, kaut vi-
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ņam nosaluša? šautās kājas un aptumšojies prāts no sala mo-

kām.

~Tur ir friči," pusdzīvais čukst, vērdamies dzīvajos stin-

gām acīm, — «nerunājiet tik skali, — nemodiniet gurušos
puikas, — ļaujiet viņiem gulēt, —mani tie lika sargapostenī,
— gulētāju sargs es te tik viens."

„Kā gan viņš nav nosalis," — rūc dižkareivis Salmiņš,

pie pusmirušā miroņsarga ceļos nometies.

«Viņdien, pēc ievainojuma gan loti sala kājas, — tagad
— man nesalst vairs."

„Kuras rotas tu esi? Kā tevi sauc?" Salmiņš vēl neat-

laižas, skatīdamies uz kalna pusi, kā apsverot, cik tālu jānes

pusdzīvais, vārdā nezināmais kaujas draugs.

«Nezinu, — aizmirsās, — brāli, neejat tālāk, — man jā-
būt sargpostenī, kamēr biedri gul." —

let kurzemnieki klusēdami atpakal, nes nezināmo sava

pulka strēlnieku, kas ievainots divas dienas un vienu nakti

sagulējis sniegā un purva salā.

Celā viņš elpot beidz, top saviem purvā mirušājiem brā-

ļiem rada.

XXIV

No resniem priežu balķiem celtā celtnē apmeties Ložme-

tēju kalnā vidzemnieku pulka štābs.

Mazrunīgs kļuvis viņu vecais pulkvedis, un stundām ilgi
sēd galda stūrī, drūmi klusēdams. Un vidzemnieku paliku-
šie virsnieki tagad sargās to traucēt skalām runām, kaut pulk-
vedis lāgā neprot rāties, pēc dabas lēnīgs vīrs.

Ir tumša nakts. Pie durvīm tēlefonists, ar klausāmo

taurīti pie auss. Gurums sācis mākt adjutantu Lānu, un

ievilcies savā blokhauža stūrī, sēd Plensners, kauju adjutants.
Zemnīcas loga priekšā pazib balta guns,

dzird
smagu grā-

vienu, no kura nodreb celtnes sienas, novaidas griesti, un

tiem cauri sijādamās birst kāpu smilts.

Vidzemnieku komandieris klausīdamies pacel sirmo gal-

vu, ieklepojas, — vaigs tam sveces gaismā šķiet miroņpelēks,

—un klusi teic:

„—
Lān —"

«Jā, pulkveža kungs!" — adjutants lēc kājās, uztrūcies

no snaudiena.

„Cik viņu tur palika?"
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Mazrunīgais adjutants iemācījies bez garas runāšanas

zināt komandiera domas, un zemnīcas puskrēslā rāmi noskan

viņa balss:

„Ap astoņi Bimti. Es tūliņ," — adjutants sniedzas pēc

sava portfeļa.

„Lai paliek, Lān, — nevajaga, es tik tāpat," — pulkvedis
met ar roku, atkal sagurdams sevī, — atkal tam dziļi liecas

galva, un zemnīcā iestājās nāves klusums.

Atkal granātas dārds aiz priežu baļķu sienām, — celtnes

iekšiene balta top no eksplozijas atspīduma guns, šķembeles

asi būkšķēdamas sitas pret pajumtes malu, un tūliņ pēc tam

puskrēsla ir pārņēmusi zemnīcu no jauna. Klusi krāc nogu-

rušais tēlefonists, un sveces gaismas mestas, gar sienām staigā
tumšas milzu ēnas.

Tad atkal mana gaudošanu, kas tuvāk nāk, un piepeši vi-

sa blokbauža iekšiene piejūk pilna ar baltu guni, — dziest

svece, dzird kādu iekrācamies, kāds smagi ievaidas, it visu

apklāj melna tumsa, un Plensners, taisīdamies celties no

sava sola kājās mana, ka tam uz ceļiem uzkritis kas smags.

Viņš nokrata šo smagumu, — kāds vaid vēl arvienu, —

tad sērkociņa liesmiņa sāk vāji gaismot satumsuŠo telpu, —

turpat pie kaujas adjutanta kājām nokritis gul tēlefonists,

un no galda puses atskan Lāna rāmā balss:

„Saucat ārstu, komandieris ievainots."

Virsleitnants metas pie galda, dedz sveci, redz veco pulk-
vedi, kas atkritis pie sienas un klusi vaidēdams spiež vēderu

ar abām rokām, un klēpis tam jau tumšsarkans.

Plensners piesteidzas pie tēlefona, bet tēlefonists, kam

granātskramba griezusi rīkli, nāvē saļimdams rāvis taurīti.

«Dodat Briesmām ziņu, — lai paliek manā vietā, — viņš
no mūsu virsleitnantiem tas vecākais," — vājā balsī noteic

pulkvedis, iestenēdamies no jauna, — un Plensners grūž va-

ļā mītnes zemās durvis, bet turpat aiz sliekšņa tam ieskrien

krūtīs Mežciems, Vidzemes pulka ārsts.

«Redzēju, ka jūsu būdai ķēra," — viņš aizelsies nosaka.

„Ko? Tev jau asiņo visa seja!"
„Pulkvedis," — klusi atteic kaujas adjutants, ar plauk-

stu sākdams slaucīt vaigu un tikai tagad juzdams sūrkstēša-

nu deniņos, kurus skārusi granātskamba ar savu asumu. —

~Kas?! Ak tā, —es tūliņ," ārsts, skriedams iekšā, rauj
no kabatas ārā marles sainīti. —
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Atkal kas gārdzulo un elso gaisā, gāžas zemāk, — jūk
smilšu blāķi, zeme dreb, un kā saniknotas bites visapkārt
sīc granātšķembeles. —

Rītausmā atnāk vidzemniekiem maršrotas. Tām līdzi

jauni leitnanti, kas steidzas meklēt pulka komandieri, un

štāba mītnē viņus saņem jauniņš virsleitnants, degošām acīm

un drāšdzeloņu plosītā, pie ugunskuriem sniegos guļot ap-

svilušā mētelī.

„Mēs nācām stādīties priekšā pulka komandierim," —

jaunie leitnanti mazliet apjukuši saka un meklēdami vēro

štāba vīru uzplečus.
— „Jūs pie komandiera? Pagaidām tas esmu es," —

teic virsleitnants ar dzeloņdrātīs nodriskāto mēteli. —

XXV

Arvienu niknāks metas janvārsals. Kas cīņas grāvjos,
vai nolikti posteņos, tiem ledū sasalst šinelatloki, — par sī-

kām, durstošām un dedzinoši saltām lāstekām top acu skrop-

stas, nāsīs mana asu knaibīšanu, un tā ir zīme, ka termomet-

rim vajag būt tepat zem divdesmit.

Gaiss pilns ar sala dūmakām; ar sarmu apkļājušies visi

priežu stumbri, un ārstiem i bez kaujas darba pilnas rokas,

jo viens pēc otra rodas daudzi, kam aukstums padarījis bez-

jūtīgas roku plaukstas, kāju pēdas.

Posteņus nākas mainīt ik pēc pusstundas, bet arī tad ir

daudziem apsaldētas ausis, citi iesāk mocīties ar asu klepu,
citus krata drudzis, un bez granātuguns plok mazāks Ložme-

tēju kalna sargātāju skaits.

Niknāki iesāk strādāt vācu baterijas, un kaujās rūdīti

jauž tuvojamies uzbrukumu.

Grūti sameklēt Ložmetēju kalnā vietu, kur būtu ro-

dams smiltīm neapbiris sniegs.
Visur redz jūkam zemes blāķus, brikš priežu zari, — gā-

žas smago granātu lauzītie koku stumbri. Tranšejas un sa-

karejas piepildās sasalušām smiltīm, un kā vētras un viļņu

dragāts kuģis, dreb no granātu eksploziju dārdiem viss Lož-

metēju kalns.

Vāci sataisās atgūt viņa kāpas, dragādami tās ar viesuļa

uguni, un tagad arī maršrotniekiem manāms, ka kuru katru

brīdi gaidāms kājinieku uzbrukums.
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Veterāņu nerviem nekait šī guns, bet dažiem, kas nupat
vēl pirmo reizi atnākuši pozicijās, līdz ar zemes nemitīgo
drebēšanu iesāk pret prāta gribu drebēt kājas, — trīc rokas,

un pašsavaldīšanās spēkam vairs nav varas pār sejas musku-

ļiem.

To gluži nevar saukt par bailēm, — jaunkareivju drebē-

šana nāk no viņu zemapziņas, — viņi tagad jūtas neatšķira-
ma zemes sastāvdaļa, mana tās drebēšanu, — redz, kā jūk ar

smiltīm kopā gaisi, — kā ļimst sadragātās priedes, un liekas

tiem, ka visai pasaulei jau taisās sabrukt pamatstabi, — ska-

nēdams nupat iesāks birt lejup zvaigznes, debeši uzgāzīsiet!
virsū nokapātu koku stumbriem, un visam klāt būs pastar-

gals. —

Gļēvuļiem vēders sāp, un tāds ir kapteiņa Būriņš, dau-

gavgrīviešu varoņpulka otrā bataljona komandiers.

Viņš nedrīkst laukā līst no savas zemnīcas, un par nakts-

podu tam top paša zābaks; tad noauts jau ir otrs, aiziet to

pašu ceļu, un ziņnesim, kas viebdamies met viņus ārā, ir jā-
nes iekšā smiltīm pildīts sapiermaiss.

„Tīri pa kaķa modei," ņirgājas seržants Lazda, pie blok-

baužejas stāvēdams, un mirkli vēlāk tam nav galvas, — to

norāvusi granālskamba, triekusi projām eksplozijvēja šalts.

Jau samanāma vācu ierakumos aizdomīga kustēšanās.

Vietām viņi lūko nākt Ložmetēju kalna sargiem tuvāk, un

krieviem, kas sasēdināti pozicijās, jau nesas uz bēgšanu prāts.

Jau sāk lēkt no grāvjiem ārā sibiriešu vadi, — bēgli tie-

cas pa kāpu starpām plūst atpakal, bet Bev par nelaimi pa-

gadās daugavgrīviešiem celā, un šiem trakgalvjiem sen uz

krieviem īgns prāts.

Daugavgrīvieši daudz nerunā, bet velk uz kāpu galiem
augšā savus ložmetējus, un kaut gan leitnants Plūcis licis

šaut pirmo lentu vēl labi augstu, tak viņa koltiniekiem —■

pašpuikām ir niknu ņirgu pilnas sejas, rokas negriež stobrus

augstāk par krūšu mēru, un bēgdams no vācu granātu dār-

diem, kļūst latvju ugunī un pajūk krieviņu bēgļu bara.

Kā dzelti, tie stājas, lādēdamies un draudēdami dū-

rēm, metas atpakal uz savu cīņas grāvu pusi, bet ievaino-

tiem, kas no daugavgrīviešu šautām lodēm limuši, ir asarai-

nas acis, un juku jukām jaukdami svēto vārdus un mātes

vārdus, tie raudulīgi nikni dveš:
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„Spereģi ņemci, szaģi latiši! Oģin nam pravoslavnhn

puķ ostalsia — v ņebesā!"

Daugavgrīviešu otrais bataljons stāv Tīrelpurvam visai

tuvu un krieviem te ir bēgšanas gars. Te viņiem tūliņ na-

va gadījušies celā ložmeti, gar saucieniem tie neliekas ne zi-

nis, un nelīdz arī atsevišķu šāvienu blīkšķi. No bēgļiem

gandrīz samīts leitnants Kaudzīts, kas dusmās iztukšojis mā-

košo krieviņu pūlī savu naganu.

Strēlnieki metas talkā savam virsniekam, un krievu bara

sāk kāpties atpakal uz savu ierakumu pusi, — pēc tam, kad

viņiem tieši virsū gāzta pusrotas salves guns.

Lādēdamies un mātodami, krievi iet atpakal savos grāv-

jos un sirdās:

~Vsju zimu žili spokoino! Prišli eķi čortovi latiši, i po-
mirai na rovnom mesķe! Už lučše k ņemcu v plen!"

Šinī ziņā krievu starpā valda liela vienprātība, bet toties

svelmaināks ir kļuvis latvju strēlniekos to ienaids, — Bvel-

mains un reizē ļaunu ņirgu pilns:

„Krieviņi atkal vāra ziepes! Puikas, uzmanāt! Kas

mūk, tas jānolaiž no kājas!"

„Ir gan karotāji! Vīri kā lāči, bārdām noauguši līdz

acīm, bet kaujā tikai urravo no pašu grāvjiem, bojā gaisu,
vai lūko ap stūri likt!"

Pievakarē krieviņi sāk nervozēt no jauna, pamanīdami
savu grāvju tuvumā vācu izlūku patruļas. Aiz patruļām ir

samanīta aizdomīga kustēšanās, manītas jau vācu ķēdes, un

sibiriešu štābi iesāk nervozēt.

Daugavgrīviešiem nāk pirmiem trauksmes ziņa:

~Latiši vperjod!"
Ir dziļa tumsa, kurā ejot izklaidus, var ātri zaudēt no-

virzienu, un kolonnas steidzas uz apdraudēto vietu.

Dardzāns, kas ziemassvētku kauju pirmā brāzienā iegu-
vis retu trofeju, no vācu mītnēm raudams ārā piānino. ved

savu pirmo bataljonu, un pāri Ložmetējkalnam un purva ma-

lai līst nikna granātu un ložu guns.

Turpat gandrīz pie paša melnūsainā komandiera kā-

jām sprāgst grāvī vācu granāta. — Uz mirkli virsleitnants ir

pazudis no savu vīru acīm, bet tad viņš, dūmiem izklīstot,
kļūst redzams atkal, un virsniekvietnieks Abeltiņš, kam Bir-

mot iesākusi galva un četri kauju ordeņi, sāk vīpsnot, ierau-

dzījis agrākā rotnieka nokvēpušo seju:
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„Mums likās, ka no jums būs palikusi tikai tukša vieta,
virsleitnanta kungs!"

Daugavgrīvieši iet kolonnās pa četri pa tumsu un gar

krievu rakumiem, — tuvu dzirdama jau stipra šauteņu un lož-

metu guns.

Tad vāci, manījuši nācēju, jo pār daugavgrīviešu gal-
vām sāk līņāt ložu šalts.

Strēlnieki sagulst sniegā, — vācu uzbrukuma nava, iet at-

pakal nav atļauts, nakts ir auksta, dedzinoši salta zeme, sauss

kā pulveris kļuvis kāpu sniegs. —

Seržanti nemierīgi skrien reizi pēc reizes raudzīt savus

ļaudis, bet citam klab zobi, citu sala drebuli krata, un

citu jau sācis mākt miegs.

„Tikai neguļat, pxiikas," vecie brīdina jaunos, ar marša

rotām nesen atnākušos strēlniekus. „Tikai neaizmigt, — tad

ātri pašiem gals, un karošanai beigas!"

Līdz rītausmai vārgst sniegā saguldītās rotas, kas pieva-
karē izgājušas cīnīties, un cīnījušās visu nakti ar salā tik bī-

stamo miegu, un tikai tad nāk atiešanas ziņa, un var griez-
ties atpakal savās Ložmetēju kalna mītnēs pirmais strēlnieku

pulks.

Pussastingušie karotāji ceļas kājās, bet ne visi, —> daži

vairs nedzird komandu, bet arī purināti nepieceļas kājās, jo
stīvi saluši.

Skrienot nosvīdušus, tos pievārējis gurums, un snaudām

ļaujoties, nācis no sala gals. —

Tik dziļš ir miegs, kas pārņem dzīvos, viņiem atgriežo-
ties pulka mītnēs, ka gulētāji liekas rada mirušiem, un mie-

gā nejauž tie vairs granātduņu, no kuras nebeidz drebēt Lož-

metēju kalns.

Pie pirmā bataljona komandiera būdas sāniem sprāgst
vācu čemodāns. Šķembeles izgāž logus, iegāž durvis, pakša

apakšā grauj dziļu bedri, bet komandieri nespēj uzmodināt

granātrēe;
ens, un saīgušu piecel kājās tikai saltums, sākdams

ledū sasaldēt locekļus.

Visu nakti nerimstas granātuguns; visur jūt zemes dre-

bēšanu, un nemitīgi rēc un elso vācu lielgabali, gatavodami
saviem kājniekiem uzbrukuma ceļu.
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Vairs nav Ložmetējkalnā nevienas vietas, ko nebūtu jau

ārdījušas vācu granātas.
Tās nāk un nāk. Vārās gaisi, skrien augšup zemes stabi,

augstumā gandrīz jau mērodamies ar kāpu priežu augumiem.

XXVI

Uguns turpinās arī dienā. Nakts pēc tās blāzmo vienās

sprādziengunīs, bet 17-tā janvāra rītā sākās vēl nebijusi vie-

Bulguns.
Vācu lielgabali sāk dragāt kalnu ar tādu straujumu, ka

dārdi saplūst vienā milzu dimdēšauā, un atsevišķs sprādziens
vairs nava sadzirdams.

Skrien gaisā zemes blāķi, tik milzīgi, kā liekas: starp

kāpu priežu stumbriem sākuši lidot 6iena vezumi. — Tie

drūp un jūk, bez apstājas līst lejūp pelēks smilšu lietus, un

pazudis zem viņu lāņiem ir pēdējs kalna sniegs.

Ar zemes vezumiem skrien augšup lielās kāpu priedes,
cita vidū pušu lauzta, cita rauta ar visām saknēm, un krītot

viņas dragā visu, kas Ložmetēju kalnā vēl nav sadragāts.

Ar smiltīm aizbirst cīņas grāvji. Tranšejas pilda sasalu-

šas zemes pikas, un gāžas kopā patvertnes, — lūzt blindāžsi-

jas, šķaidīdamas karotājus, kam zem tām bijis rādīts pa-

glābiņš.
Vēl tālu saules lēkts, bet ziemas rīta tumsu padara par

uguņotu dienu balti liesmu fontāni. Uguns līst no gaisa,
saujas augšup ar eksploziju sviestiem smilšu stabiem, un visur

samanāms vairs tikai zemes un liesmu jūklis.
Tad vācu lielgabali iesāk šaut pa kalna tuvo aizmuguri,

kur krievu baterijas un kopā vilktas rezerves.

Te vācu granātas nāk ar savādāku elsošanu, un nokritu-

šas nepļauj savām skambām priedes, neārda viršiem apaugu-

šās kāpu muguras.

Granātas nesprāgst, bet plīst ar savādi šļauganu skaņu,
kā zemē kritis pods, un ap vietām, kur viņas kritušas, sāk

lēni plesties zalganiedzeltēnu dūmu lāņi, bet gaisā samanāms

smacīgs un saldens aromāts.

Nāk gāzu granātas.
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Tās tēmētas krievu baterijām, un pulkiem, kas cīņā me-

tīsies, kad pagurs viņiem priekšā aizstājušie Ložmetēju kalna

sargi. Purva priežu atstarpas, kāpu liekņas ātri pildās ar

indes gaisu; zalgandzeltēnas dūmakas var tagad manīt visur,

bet vienīgais glābiņš no tām ir maska un uguns tuvums, un

strēlniekiem par glābiņu šoreiz viņu lielā dala gul ap uguns-

kuriem zem klajas debess, — daudziem tvīkst sejas un ceļga-

li, krūtis, bet muguras un sānus svilina nikns sals.

Vēl citi glābušies no janvārsala grāvjos, segdamies

skujām, telts drānām, bet arī viņiem tuvumā deg uguns sārti,

un dūmiem jaucoties ar gāzu lāņiem, top zilganzalgandzel-
tēns kāpu pakalnu un priežu ceru laukums, kur sakritis gul
ledusaukstā janvārnaktī Vidzemes pulks.

Pats pirmais mana briesmas jaunais vidzemnieku pulka
komandiera, vēl miegā jusdams iesmeldzamies kaklā indes

dvašu.

„Gāzes! Aplikt maskas, skriet rotas modināt!" —

Kā vētras rauti šaujas prom uz ugunskuru pusi koman-

diera modinātie štāba ļaudis; cits aplicis jau masku, cits vilk-

dams viņu galvā tāpat skrējienā, un viņu purinātie strēlnieki

vēl ņurd un lādās pusmiegā, tad mana sumpurnīgās cēlājgal-

vas, un rokas zibeņātri iesāk skriet gar sāniem, meklēdamas

gāzu maskas.

Ar bālganām sumpurņu sejām, no kurām nokarājas le-

jup iezaļganas ogļu kastes, ir pusminūtē apaudzis vi*s

vidzemnieku pulks.
Grūti gāzmaskā dvašot; grūtāk vēl saredzēt caur cellu-

lozes brillēm, un dūmākaināks liekas kļuvis ar smacējošām

gāzēm pieplūdušais kāpu lauks.

Viss šķietas pilns ar nāves miglu, un zalgandzeltēns caur

viņas lāņiem rādās purva sniegs.

Ciet raujas elpa, deniņos jūt strauju asinsriņķošanu, un

caur glābjošiem ogļu putekļiem jūt saldenu un smacējošu „za-

lās nāves" dvašu.

Kas ar to sarijies, sāk rīstīties, rauj trīcošajiem pirkstiem
vaļā mētelapkakli un blūzes pogas, un cenšas pats sev noraut

masku dažs celties nosebojies karavīra.

Vēl lielākus steidz vidzemnieki sakurt ugunssārtus.
Malkas dūmi nu tiecas aizdzīt iezalgāno nāves miglu, bet ta-

gad līdz ar indes granātām sāk atkrākt arī citas:



Vāci tiecaa šaut kopā sārtus, projām dzīt vai sadragāt vi-

ņu sargus, un malkas ugunīm, kas jautri sprēgā visur, no aug-
šas iesāk virsū līt cita, tēraudguns.

Guns no zemes un gaisa, — dzeltēnzalgans un miglots

gaiss, un sumpurņsejas ir visiem šai miglā manāmiem cilvēk-

augumiem.

*

Šautenes visiem rokās, granātām un patronsomām jau

apkārušies stāvi, jo katru mirkli sagaidīt var trauksmes ziņu;
no kalna viņpuses, kur viss jau vārās baltu liesmu gunī, var

atnākt kaujas vēsts:

Krievi atstājuši savus ierakumus, vāci uzbrūk, un strēl-

niekiem laiks steigties kaujā, lai nepārtrūktu fronte, netaptu
pazaudēts Ložmetējkalns!

Bez trauksmes cēlies kājās Rīgas pulks, Daugavgrīvieši

sen jau kalnā, un jaunai nāves kaujai sataisījies vecais Kal-

niņš, tam līdz iet vairs ne pārs simts vīru lielais viņa

pulks! —

Pēkšņi beidzas Ložmetējkalnam virsū gāztā viesulguns;
granātvētra nu plosa aizmugures laukus, un sāk jau sakustē-

ties strēlniekpulku pirmās rindas: priekšā jauž aizdomīgu
dimdēšanu, baiļu pilnas klaigas, un katliņiem un lāpstām
skanot, lobj atpakal cik jaudas sibiriešu masas, un pelēki no

tām kļūst pāra mirkļos liOŽmetējkalna augstumi.
..Stāt! Atpakal! Mēs sausam, — stāvat, nelgas!" Rēc

strēlnieki, lūkodami skriet krievu bariem cēlā ar šaušanai pa-
celtām šautenēm.

Pirmajai dezertieru rindai stājoties stobru priekšā, pa la-

bi un pa kreisi plūst uz aizmuguri citas, un tad jau viņu kā-

ju dimdēšanu mana tālāk, un pakal tiem jož citi sibiriešu

bari, ar tādu sparu skriedami, ka daži neapstājas līdz pašam
Babītezeram.

„Ņemec nastupajet! Spasaisja, pravoslavnije!"

Kā spali vējā, izšķīdis no vācu kājinieku triecienspara
viss vienpadsmitais sibiriešu pulks; divpadsmitais vairs tik ar

kreiso spārnu turas Ložmetēju kalna malā, bet labais dzīts

no kalna kāpām lejā, ta bēgļu pilni celi, un zemes dimdē-

šanu var jau samanīt arī pa labi, kur izmēsti no savām pozi-
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cijām kā ar milzu slotu, bēg Perevoločinskas pulka bataljoni,

un sibiriešu devītais tiem līdz.

Jau pazaudētās Garās kāpas gala pozicijās, — jau tepat

vācu atgūts Ložmetēju kalns, un bēgļiem pakal aši steidzas vā-

cu kājnieku ķēdes.

Pušu šķiet šoreiz rauta krievu fronte, ceļš uz Rīgu at-

veras vaļā, un kā pelēki zili vilni, vācu ķēdes plūst apkārt

Ložmetēju kalnam, skalodamas ta sānus, tiecas velties pāri tā

kāpu augstumiem.

Trakā steigā vācu lielgabali jau dragā kalna aizmuguri,

šauj pa visiem ceļiem, un žiglākas vēl paliek krievu bēgļiem

kājas, virs galvas manot iekaucamies šrapnelus.

Tūliņ, tūliņ būs vāciem uzvarlaime rokā! — Jau krievu

baterijas steidzas sajūgt zirgus, — apjukums un chaoss aug

arvien lielāks, bet vāciem aug ar katru aši spertu soli cīņas

paļāvība, un liels arī bez visa dūšai dzertā sņaba kļuvis tiem

kaujas spars.

Vēl tikai šodien izturēt, — bez apstājas triekt krievu pul-
kus līdz Daugavai, neļaujot atjēgties, — skriet šturmēt

viņas tiltus, un Rīgā viņas uzvarētāji varēs baudīt visu, ko

spēj vien kārot sirds!

„Vorwaerts, Kinder, nach Riga," — leitnanti skubina

savējos, steigdamies tēraudzilajām ķēdēm pa priekšu, pāri kā-

pām, cauri priežu audzēm, pāri granātaizbērtajiem grāvjiem.

Pāri krievu līķiem, sprādzienbedrēm un kāpu augstu-

miem, kur sajaucies ar asinīm un smiltīm par pelēhiesarkanu
mālu agrāk tik baltais sniegs!

Daudz neņemties ar krievu gūstekņiem, — to Vāczemē

jau tā ir pilnas malu malas, un nepazaudēt dārgo laiku, sala-

sot trofejas, — arī to savākšanai vēl nav īstais laiks!

Tik tālāk, steigties tālāk, —un tikai tad varēs atvilkt

elpu, kad būs pušu grauta jau visa krievu fronte, iegūfas
visas Ložmetēju kalna kāpas, uz Rīgu plaši atrauts vaļā ceļš!

Aizelsušies steidz krievu bēgļiem pakal vācu kareivji.
Zib rakstā spertas zābakotas kājas, un, ziemas rīta saule9
staru apmirdzētā straumē plūst strauji tālāk kasku asumi.

Jau skriešus skriet ir iesākušas viņu rindas, jau gluži lie-

kas iegūts vācu varā Ložmetēju kalns, kad piepeši tos iesāk
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salvju guns.

Jau aizmugures štābi laiduši latvju pulkiem izmisušu zi-

ņu, bet sašauti ir visi telefonu vadi, un uzbrucēju vilnim pie-
veloties tuvāk, bez pavēles ir meties kaujā Daugavgrīvas

pulks, skriešus atsteidzies pretī vāou vilnim vecais Kalniņš,
un uzticīgās kurzemnieku rotas viņam līdz.

Vēl tālāk, krievu Ložmetēju kalna ziemelmalā, rīdzinie-

ku bataljoni jau gatavi sākt niknu kauju, un nava atslābis no

vācu indes viļņiem vidzemniekiem to cīņas spars.

Steidz četri pirmie varoņpulki krustot vāciem uzvarcelu.

Pie Sileniekiem steigšus lasās kopā zemgali, un naigos rikšos

nāk no JNeiņu puses abi Lielgalvja pulka bataljoni.

Gandrīz līdz pašām Daugavgrīvas pulka rotu zemnīcām

aizvēlies vācu vilnis, un strēlniekiem ar joni metoties no mīt-

nēm ārā, rotām nākas uzreizi cīņā skriet.

„Žiglāk uz priekšu," rēc Dardzāns, raudams uzbrukumā

sava pirmā bataljona rotas, un krievu mestai baterijai garām

skrienot, strēlnieki mana jau zogamies pamestajiem lielgaba-
liem klātu pelēkzilus stāvus.

Tos nostiepj sniegā tāpat steigā šauta salve, bet arī vāci

nojauž kontrataku, jo pāri strēlnieku rindām sāk līņāt šrap-

nelguns.

Jau aizsniegts sniega ceļš, gar kuru skriešus vēršas

ķēdē rotas, bet vāciem ložmetēji ņemti līdzi, un ķēdi pie-

spiež lodes nogulties.

Tām sīvi atbild strēlniekbises, viņu ložmetēji nāk šurpu,
un steigdamies ar lielu skubu silā, zūd kreisā spārna priekšā
ienaidnieks.

Tak centrā un pa
labi tas vēl turas, un tiesā uzbrukumā

grūti skriet, jo kāpu starpā ir zarna snigusi pļava.

Pa labi, straujā lūša lēcienā tiek pļavai pāri pirmā rota,

— Prauliņš viņu vada, un mazais Nazarenoks uzticīgi turas

viņam līdz.

Ar lielu sparu rota iedrāzusies vācu rindās, un trīsdes-

mit krievu gūstekņi top atkal brīvi.

Naidnieks ir iesākumā apmulsis. Tad saņemas, sāk prau-

liņiešus apņemt biezas vācu ķēdes, un pēc pusstundas rotai
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jāiet atpakal, līdzvedot atbrīvotos krievus un vāciem ņem-

to ložmetu.

*

Sirma ir kurzemnieku komandierim galva, bet kaujā it

nekad nav viņam drebējusi sirds.

Kā sausas lapas sagriež skarbais rudensvējš, tās klēpjiem

pūsdams prom pa klaju lauku, tā nopūtis ir sibiriešu divpad-
smito nost no Ložmetēju kalna vācu trieciens, un kalnam palī-

gā iet vecais kurzemnieku vadons.

Ar kūju vienā, rokgranātu otrā rokā, viņš kārto savus

vīrus, sirms un sīks un mundrs, un pirmām bataljonam stei-

dzoties pret vāciem cīniņā, gar kalna ziemelmalu un pa kāpu
virsu sāk niknu ugunskaiiju kapteins Elss. šautenēm tagad

bruņojušies visi, — tēlefonists, aizbraukt kavējies pavārs, ziņ-

nesis, sanitārs.

Līdz pašam otram vācu Ložmetēju kalna galam jau aiz-

skrējuši vāci, sibiriešus vajājot, bet tūliņ sāk no šāvienklau-

dzēšanas dārdēt visas smilšu kāpas, — Kurzemes bataljoni ie-

sāk kontrataku, un vācus lauž un dragā, dzīdami uz Garās kā-

pas pusi, — neatlaidīgākos plosa durkli, mal kopā rokas gra-

nātas.

Par katru kāpas augstumu te jāizcīna izmisuma kauja, jo
vāci lūko turēties, slēpdamies aiz ikvienas priedes stumbra,
aiz katras nupat vēl krieviem atkarotās mītnes, bet neatlaidī-

gi tos bīda atpakaļ un trenc no kalna lejā kurzemnieku ķēdes,

un aizlauzies ar traku sparu jau līdz kalna galam ir Elša rau-

tais otrais bataljons.

Jau beidzas Ložmetēju kalna kāpu priedes, jau sākas

egļu mežs, aiz viņa maza pļaviņa, tā otrā pusē atkal sils. tad

Garā kāpa, bet sadabūjis palīgspēkus, ar jaunu niknumu brūk

Elša vestām rotām pretī viņu zemes ienaidnieks. —

Skrien ķēdes tuvcīņā, rauj savējos uz priekšu, durkļu

kaujā jaunais kurzemnieku kapteinis, un pretī viņa vīru rin-

dai ceļas pelēkzila vācu siena, saspurojusies visa kaujas nažu

asmeņiem. —

Skan krustodamies asmeņi, svelpj gaisā sauteņlaides, dra-

gādamas kasku un jērenīcu segtus pakaušus, — ļimst nāv" vīrs-
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pēc vīra, un beidzot atkāpties un bēgt sāk vāci, granātām at-

gaiņādamies.

Vēl tikai pāris simts solu, vēl izskriet cauri sīkiem krū-

miem, jaunu egļu mežam, un tad būs aizsniegtas krieviņu
pazaudētās kāpas, atgūti Garās kāpas augstumi.

Skrien tālāk kurzemnieki, — asinssarkani ir daudziem

durkļu gali, — skrien vāciem pakal strēlnieki, vēl žiglāk
skrien viņu šautās lodes, — un tuvcīņai iesākamies no jauna,
ar saplosītu galvu saļimst sniegā kurzemnieku jaunais kap-
teins, un krītot vajātāju vadonim, kļūst lēnāks, atplok strēl-

nieku trieciensparß.

Līdz pašiem Garās kāpas pakājes krūmiem ir aiztrieku-

šas vācus kurzemnieku rotas, bet beigts, ar rokgranātas sa-

plosītu galvu gul sniegā limis kapteins Elsis, un sniegs ap
vi-

ņa citkārt skaisto galvu nu metas tumšsarkans.

Mazs jau pavisam kļuvis otrais kurzemnieku bataljons.
Ar niknu kauju iet uz priekšu pirmais, bet vāci vēl arvien tu-

ras, lūko atpakal dzīt Daugavgrīvas pulka rotas. Un cīņas
troksnis kalnam ziemeļvakaros sāk atkal iedegties.

Vidzemnieki sen gatavi sākt kauju, tak pirmais palīgā iet

Ložmetēju kalna atguvējiem Rīgas pulks.

Pa labi, Kurzemes un Daugavgrīvas pulku atstirpā ir vei-

dojusies frontes sprauga, ko steidz ņemt savā ziņā rīdzinieku

pirmā bataljona rotas. Otrais, kam iet līdzi pats pulka koman-

diers, kurzemniekiem pakal iedams sniedz pļavas malu, — tai

vienā pusē Ložmetēju kalna kāpu priedes, otrā vēl pajauns
egtu mežs, kas apsedz Garās kāpas kājas, un cīņas talciniekus

saņem vecais Kalniņš, — zem kuplas egles apmeties tā kaujas
štābs.

..Maz manējo ir palicis," viņš stāsta rīdzinieku komandie-

rim, sirms, sadrūmis, ar nūju urbdams izmīdīto sniegu un ne-

varēdams acu vērst no pakalnes, kur sanitāri nes kopā pulka
kritušos. — «Tie paši piekusuši sargā jaunā meža malu, ne-

ļaudami vāciešiem ārā līst, un būtu vēlams, lai jūsu bataljons
dod maniem zēniem spēju atvilkt elpu."

Stāj Elša vīru vietā divas rīdzinieku rotas; divas citas

stāv Tīrelpurvā malā, jaunas atakas gadījumam saņemdamas

rīkojumu apņemt krievu rakumos sasēdušos vāciešus no sā-

niem; un abi pulku vadoņi zem kuplās egles sastāj kopā, šau-
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šanās kņadu vērodami meža malā, kur tikai divi simts solu,

segts biezām egļu audzēm, vēl lūko noturēties Bibiriešiem at-

ņemtajos grāvjos ienaidnieks.

Pa labi, vēl līdz pašai Lielās upes malai nikni sprakst

šauteņguns; tarkš ložmeti, un labi nomanāms, ka kurzemnie-

kiem straujā brāzienā uz priekšu ejot, citi nav tikuši liem

tikpat žiglā gaitā līdz.

Dun nikna uguns kauja kalna ziemelmalas priedēs. Jūt

atšalcam šurp cīņas klaigu, un kaut gan atkarotas pašas Lož-

metēju kalna kāpas, tak vācu bataljoni, kas ta ziemeļpusei

garām skrējuši, vēl sīvi atšaudās, aizklupuši aiz smilšu paugu-
riem un resniem priežu stumbriem, un gandrīz līdz Silcnie-

kiem vēl vācu rokās krievu pazaudētais cīņu lauks.

Nāk vidzemnieku kārta mesties cīniņā, bet velti lūko iz-

zināt no aizmugures štābiem daudz maz noticamas ziņas pār
fronti vidzemnieku pulka jaunais komandiers.

No granātskrambām saraustīti tēlefona vadi, krīt viens pēc

otra ziņneši, uz štābiem steigdamies ar cīņas gaitas vēstīm, un

Bangerskis ar sava pulka izlūkiem iet pētīt kauju lauku, lai

droši zinātu, kurp rotas cīņā mest.

Tam līdzi Plensners, leitnants Blūms, un izlūki, kam ka-

batas ir rokgranātu pilnas, un rādītāja pirksta apkampts bi-

ses sprūds.
Jau vakars metas, priedes raida kāpu sniegā zilganas un

garas ēnas, un tumšāks metas smilšu kalna sils.

Kad apstaigāts ir frontes rajons, tam pāri tūliņ velsies

viss vidzemnieku pulks.

Kā lavīna, tas iesācis jau velties, raudams sev līdzi at-

klīdušas svešu pulku rotas. Un visai, ko vien sastop celā, pulk-
vedis steidz pakļaut sev un savējam pulkam. Tā viņa vesto

rotu skaits top arvien lielāks, un tuvojoties ugunslīnijai, jau

palicis par viņu dragājošu dūri, zem kuras sitieniem dreb,
ļimst un todzas vācu bataljonu spēks.

Dzen vidzemnieki viņus atpakal, kaut viesulguns top pretī
to pulkam šauta.

Jau vidzemnieku aizsniegts egļu mežs, kur koki lūzt un

jūk no mīnu grāvieniem, bet nakts sāk nolaisties pār Bilu ga-
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liem, un sniegu, kas zem tām, tagad gaismo vairs tikai mīnas,

rokgranātas un vācu raķetguns.

*

It visi pulki pirmai brigādei jau sviesti kaujā, daudz maz

līdzināta to fronte, un pulku vadoņi jau gaida, kad nāks ko-

pus vestā pēdējā šīs dienas uzbrukuma vēsts.

Jau izziņots, ka to sāks līdz ar tumsas iestāšanos, ka trīs

sarkanas raķetes dos signālziņu, un daugavgrīvieši liks viņām
lidot gaisā, jo kaujas centrā atkal kļuvis pirmais latvju pulks.

Satumsusi jau tumša ziemas nakts, kas atnākusi līdz ar

bargu salu, un glābdamās no viņa dažas rotas, kuras sedz no

vāciem jauns egļu mežs, ir aizkūrušas turpat pļavā ugunis.

Zem lielas egles, pļavas malā deg ugunssārts. Pie viņa
sildās divu pulku komandieri, gaidīdami, kad nāks signāls to

rotām mesties triecienkaujā. Un sirmāks vēl no sala sarmas

liekas vecais Kalniņš, — klusēdams pīpi sūc otrā strēlnieku

pulka komandiers.

Spindz retas vācu lodes, šautas šurp no Garās kāpas aug-

stumiem, kas snaiperiem ļauj tālu skatīt cīņas lauku, un vācu

mīnu dragāts dārd, uguņo un jūk no sprādzienliesmu šaltīm

pajaunais egļu meŽ3.

Tā malā sagulušas, gaidot uzbrukuma zīmi, rīdzinieku ro-

tas; pa labi Klinsons, aiz tā pirmais rīdzinieku bataljons, tad

daugavgrīvieši un vidzemnieki, ar savām labā spārna rotām

gandrīz aizsniegdami zemgaļus, un latvju aizrauts līdzi snie-

ga kaujā viens krievu bataljons.

Ar divām rīdzinieku rotām leitis kapteins Kubilunas iet

gar purva malu, gatavs brukt vācu rakumos no flanka, un

sniegā saldami gul karotāju simti, gaidīdami, kad uzšņāks

gaisā signālraķetes.
Trīs iesarkanas, šautas visas reizē, lai reizē mestos trie-

cienā it visi pulki, kuru šodien ir atkarotas priežu kāpas, at-

gūts Ložmetējkalns.
Ir gausas stundām kājas aukstā sniega naktī, svilinoši

salts kļuvis dienā mazliet atslābušais janvārsals.
Par minūtēm šķiet palikušas sekundes, minūtēm tagad

stundu garums, bet vēl arvienu nav samanāma trieciengrupas
centrā iesarkana signāluguns.
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~Velns zin, ko viņi gurķojas," — kurn strēlnieki, kas ķē-
dē gulēdami, nebeidz dauzīt nosalušas kājas, —

„sen laiks

skriet vācu rakumos! Varbūt, tad dabūsim reiz atkal paēst,
gulēt arī: miegs uzmācas kā nikns suns." —

No labā un no kreisā spārna pārs tūkstots acu nepacie-
tīgi blenž prom uz centra pusi, bet vēl arvienu tur neko ne-

mana uzšaujamies gaisā, un drebinādamās no vācu mīnu dār-

diem, vaid, sten un elso eglēm apaugušās kāpu malas, un

tumšs, pret zvaigznēm savu galvu augšup sliedams, glūn vā-

cu atkarotais Garās kāpas kalns.

Tad, elpu aizturējuši žņaudz ciešāk karotāji šauteņ-
stobrus:

Patlaban uzkāpj gaisā signālraķetes, kā asiņaini uguns

loki, un klusi sijājas ap viņām dzirkstelšalts.

Ar vienu rāvienu ir augšā visas strēlniekrotas, — ķēdes
skriešus klūp iekšā eglienā, šķirdamas adatainos zarus durkļu

asumiem.

Strēlniekus saņem liesmu lietus. Dažus tas nogāž turpat

egļu krūmos, bet ilgi šaut vairs vācu poziciju sargiem nava va-

ļas, jo viņus pašus iesāk slaucīt četru ložmetēju guns.

Ta nāk no uzbrucēju centra, kur leitnants Kociņš vilcis

kopā savus ložmetus uz kāpas pakauša un pāri uzbrucēju gal-
vām sācis nikni šaut.

Jau klāt pie vācu ierakumiem pirmā pulka rotas un uz-

brūk durkļu cīņā, — virsleitnanta Pinkas rautie rīdzinieki

jau vācu drātīm cauri un liek sprāgt rokas granātām.

Tad viņi gāžas iekšā tranšejās, no kurām bēgdami klūp

ārā vāci. Aizsniedzis cīņas grāvjus arī vidzemnieku pulks un

viņam līdzi visas svešās rotas, kuras tas kaujā steigdamies rā-

vis sev līdz. ,i

Tik liels ir viņu triecienspars, ka strēlniekķēdes vienā

brāzienā tiek vācu pamestajiem ierakumiem pāri un atvelk

elpu tik pēc tam, kad atkaroti arī tuvākie kāpu augstumi.

•

No ierakumiem izvajātais ienaidnieks ir zudis mežā, bet

nošautie un durkļu durtie vāci gul turpat tranšejās. — Cits

limis sāniski, cits augšpēdus un acis bargi augšup vērdams, un

cits tāpat uz mutes pakritis.



243

Sals asi pieņemas. Ar sarmu sedzas miroņsejas, pasarka-
nā ledū jau sasalušas brūces kritušiem, vairs nekūp sniegā iz-

lijušās asins paltis, un balti sniegaini, bet sejās iezilgani me-

tas beigtie vāci un trieciencīņā saļimušie strēlnieki.

Ar katru minūti šķiet bargāks paliek aukstums, un sauss

kā milti sniegs ap rakumiem, un tas, ka piebiruši egļu zari.

Par ledus lāstekām ir pārvērtušās dzīvo karotāju ūsas;

ledū daudziem salušas sviedriem pielijušās uzacis, un acu

skropstas taisās aizsalt cieti.

Svilinoši salta ir ierakumu zeme; krūšsegi tā kā ledus gā-
les, un cits vairs nemana, vai tam vēl veselas ir abas kājas, —

cits nespēj roku pirkstus palocīt.

Māc miegs un gurdenums, un salkums visus dzīvos, un

labi tam, kam mētelkabatā ir atradusies sasalusi maizes ga-

roziņa, ko var tagad, turot dūrē, kausēt ar elpas tvaiku un

tad mēģināt grauzt.

Zem pļavas malas eglēm daži aizkūruši zaru sārtus, lūko

izkausēt sauso meža sniegu, lai karstās dūmu tējas tveice at-

dzīvinātu muskuļu lunkanumu, bet vācu ierakumi tikai da-

žus simts solus tālu, — to izlūki vēl klīst pa silu, kas aiz atka-

rotā tranšejloka, un šad un tad no vācu puses iesāk brāzmot

šauteņu un ložmetu
guns.

— No viņas nobijušās krievu rotas, kuras vidzemnieki at-

rāvuši līdz, sadzīdami tās sevīm blakus cīņas grāvjos; un aiz-

snaudušies sibirieši, no pusmiega vēl trūkdamies, lēc kājās, pa-

ši nezinādami, uz kuru pusi skriet, met zemē šautenes un gai-
sā pacel rokas:

„Zdajus, germaņec, ņe streljai!"

Ar šauteņlaidēm vidzemnieki lādēdamies lūko vest pie

jēgas nobijušos cīņas biedrus, bet tie, kas gadījušies blakus

ložmetiem, griež smagos nāves ieročus pār trāversiem uz krie-

vu pusi, kur sniegainājā tumsā mana kūleņojam apmulsušus
stāvus, un pāri krūšsegam ir redzams augšup slējies roku

mežs:

— „Beidzat brēkt, nelgas! ja nerimsaties, nopļausim
jums visiem nagus!"

Kā nācis, ātri saplok krievu uztraukums, un acis dūrēm

berzēdami, tie apjukuši mana, ka ienaidnieks nekur nav re-

dzams, nedomā tiem uzbrukt, nedz arī saņemt ciet.
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Top atkal mežā kluss. Dzird retu lodes spindzēšanu, un

kaudamies ar gurumu un miegu, kareivji gaida, kad reiz bei-

dzot viņiem atnāks apsolītā maiņa, nakts būs galā un cer, ka

līdz ar saules pacelšanos pāri mežu galiem mazliet kļūs vā-

jāks sals. —

Jau mana austrumpusē blāzmas sarkanumu, bet līdz die-

nai vēl tālu, un bezgalīgi gara liekas sagurušiem atkaroto cī-

ņas grāvju sargiem janvārnakts. —

Kā ugunī deg vaigi, bezjūtīgas metas pieres, nejūtīgi top

degungali, un velti cenšas karotāji paglābties no sala guns, ie-

raudami sejas cik spējams dziļi mēteļu apkaklēs.

Tās pašas noledojušas no dvašas tvaikiem, kā dēlgabali
cietas, un daži, nespēdami vairs kājās nostāvēt, jau limuši, no

sala lauzti, un instruktoriem nav miera, pa grāvjiem tekājot
un skatot, vai kur neredz kādu aizmigušu, jo sala miegam
ātri seko nāves miegs. t

„Sivēni, puikas, — mīļie — neguļat, — tikai mazliet pa-

ciešaties puikas," — seržanti mēģina lamāties un lūgties, bet

spēki visiem jau ir galā.

Sāk austrumpusē liesmot debesmala, — rīti deg lēkta

gunīs, bet svilinošāks vēl pirms saules uzlēkšanas ir zie-

mas sals.

Virs tranšejsvītrām balo pussalusi dvašas tvaiku migla,
pārklātas ir ar sarmu papachas un mētelkrokas, un citam vaigs
kā uguns sarkans, citam tas aizdomīgi balts.

Cits lūko glābties, berzēdams pieri ar sausa sniega sauju,
cits jau tik dziļi ievilcies ir šinelī, ka liekas kļuvis divtik ma-

zāks, un zobi klab pat tiem, kas lēkā vienvietus bez stājas,
cenzdamies papēžgalus kopā sist, lai kājās gluži neapstātos
asins ķēžu ritējums.

Tad beidzot mana tuvā aizmugures mežā sniega šalkšanu

zem daudzām kājām.
Grab katliņi, dzird klepošanu, pusbalss komandas un nik-

ni sēktus mātes vārduß, un, beidzot, — beidzot tranšejsargi

mana, ka maiņa klāt.

Nāk maiņā 38. divizijas bataljoni, kas nesen vēl bēgdami
lielā steigā, atdeva vāciem Tīrelpurvu, bet vecam bulgāram
nav nekā labāka pie rokas. — Jau neder cīņai vairs gandrīz
neviens no sibiriešu pulkiem, bet abas latvju brigādes ir asi-

ņojušas tik loti, ka aizlauzts, mazs kļuvis, daudziem simtiem
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guļot slimnīcās un tūkstošiem citu apsedzot purvu klāju, ir

latvju pulku skaits un spars.
—

*

Sadragāts meža kautiņos un purvos izcīnītās sniega kau-

jās ir latvju tautas pirmais karaspēks. —

Pavisam mazi palikuši bataljoni, dažā rotā nepilns pus-

simts, un par posmu ir sarucis dažs vads, kas Ziemassvētku

cīņu iesākumā skrējis gunī kā vētras rauts. —

Gul sniega laukos nāves miegu Latvijas lauku arāji, un

fabrikstrādnieki, kam cietas bija sejas, un strauji jaunekli,
kam ticot savam ugunssparam. likās, ka nekas nespēs aizka-

vēt tos celā, nedz dragāt, un ka uz Zemgali būs vaļā ceļš.

Gul sniegā pļautas strēlniekķēdes, kas cerējušas brīvot

Kurzemi, un pār pelnpelēkām sejām un izdzisušām acīm bēr-

dams sausā sniega šaltis, nu vaimanādams griežās janvārvējš.

Tīrelpurvā ir daudzās vietās saradušās prāvas kupenas,
kaut agrāk pauguru tur nava bijis, — nav tur audzis neviens

kropls purva priežu cers.

No kupenām šīm nelien ārā skuju saujas, neredz pundur-
bērzu zarus. Šur tur ir redzams durklasmeņa zalgoša-
nas spīdums, zābakota kāja, un mana gaisā nikni celtu pelēk-
iezilganu dūri.

Zem sniega kupenām gul savas zemes brīvotāji, gul nāvē

pļautu karotāju rindas, kam uzvaralka bijusi lielāka kā viņu
skaits un spēks. —

Bez kaujas draugiem, vieni cīņās pamesti, tie gul te pļau-
ti līķu vālos, nāvē vēl draudēdami nezin kam. Un putenis
skrien, vaimanā, un raud un auro, griezdamies pār laukiem,

kuros nokauts gul latvju tautas spēks. —

Slēpj dzīvos palikušie sirdīs lielu naidu, vairs nezināda-

mi kam ticēt un ko cerēt, un arvien lielāka sāk degt tiem krū-

tīs atmaksas un izmisuma guns.

Ko skārs šī
guns, tas sadegs liesmās, sairs plēnēs, sabirs

pelnos.

Birs pelnos, kaut ar' būtu tikpat liels kā visa caru

valsts. —
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Caur lazaretes logiem spiežas iekšā februāra saules zel-

tainums.

Jau debesis ir palikušas divtik zilas, un dienvidus stundās

var sadzirdēt, kā jautri šalkodami liek pludot sniegūde-
nim namu jumti, un lūzt, krīt skanēdamas lejup, sabirst le-

dus drumslās lāstekas. —

Pie sava kaujbiedra, kam plaušas cauršautas un Tīrelpur-
vā sniegos nosaldētas kājas, ir atnākuši divi kurzemnieki cie-

moties.

Viens melnmatains un paslaiks, ļaunu seju un nemierī-

gām plēsoņacīm. No vācu lodes tam izsisti daži priekšzobi, un

mazuliet neskaidra tāpēc runa.

Otrs bāls un gaišiem matiem, granātskambas ieplosītu

vaigu, seržants, gadus divdesmit tikai vecs.

Tam trešajam kas gultā gul, ir cīņā pazaudēta pusauss,
iesarkani mati, plati pleci, pagarš kakls un lielas, līdz pirkstu

nagiem spalvām apaugušas rokas. Kreisā, dūrē savilkta, gul uz

segas kā milzīgs muskulveseris, bet labās saujā paslēptu viņš
tura biedru dotu papirosu, zagšus velk pa dūmam un naivi

priecīgi no labsajūtas palikuši viņam vaibsti, .kaut krūtis mo-

ca klepus, un gulētājs, pārliekdamies pār gultas malu, šad tad

spļauj asinis.

„Man liekas," — Konrāds saka, beidzis klepot, „tie krievu

družiņņiki Pēterpilī vāra lielas ziepes! Tas ķeizars jau nu bi-

ja gatavs diega vīrs, ļaudams sievai vācietei un tās draugiem
visu vaļu, un man nav žēl, ka viņam tagad iztaisīti Jurģi. Bet

no kaut kā cita man metas bailes, un naktīs nenāk miegs."
— „Šauj vaļā," — noteic Miķelsons, atņirgdams smīnā

savus izdauzītos priekšzobus, „kā redzāms, lazaretē gulēdams,

tu esi ticis gudrāks." —

Konrādu, kas tikko vilcis papirosa dūmu, sāk atkal mocīt

klepus lēkme. Viņš spiež pie mutes palagstūri, kas top gaiš-
sarkans, un Vanags tura draugu, aptvēris ap pleciem, kamēr

Miķelsons tam ar zābakpurnu piegrūž tuvāk splaudekltrauku.
— „Met labāk smēķi nost," — seržants ieminas, — bet

sarkanmatis nopurina galvu, un beidzis klepot, sāk no jauna
filozofēt:

— „Man bail, ka šitā mums vēl izjuks visa karošana, un

vāciem ceļš uz Rīgu paliks brīvs."
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— „Tik traki jau nu nebūs," — Miķelsons to mierina.

~,Krievu vaņkas lielās, šiem pēc ķeizara gāšanas uz karošanu

esot nu pavisam cita dūša. Agrāk neesot bijis vērts."

-— „Bleķis," — Konrāds īgni nosaka: — „to dumpi tie

tak cēla, vairāk negribēdami karot, un kur tad šiem lai uz-

reiz rastos vīra nags? Puikas, es jums saku, no tās dumpoša-
šanās Pēterpilī iznāks ziepes un vairāk it nekas."

— „Braukt kādai brigādei tik prom uz turieni un palū-
kot, cik žiglas paliek, satiekoties fektiņā ar mūsu zēniem, tiem

krievu gvardiem kājas," saka Miķelsons, kam acis atkal ie-

sākušas nikni zvērot. „Mēs pat pēc 12-tā janvāra te necēlām

pret tālākkarošanu dumpi, un šiem tur, grāfu ķēkšas paspai-
dot un saulespuķu sēklas graužot, laikam gan dikti grūta

dzīvošana." —

— „No vienas pašas mūsu pulku brigādes kā spali izjuktu
viss Petrogradas garnizons," bilst seržants Vanags, un

Konrādam pēkšņi kļuvis noslēpumains vaigs.

— „Vai zināt, ciemiņi, ko stāsta zemgalieši?" Viņš klu-

sāk ierunājās, atbalstīdamies uz elkoņa un cekulaino galvu
likdams draugiem tuvāk. — „Viņu pulkvedis piesolījies fron-

tes pavēlniekam braukt ar savu pulku prom un
—"

— „Ak, ko nu tas," — Miķelsons laiž pāri gultas galvga-
lam uz sienas pusi īgnu spļāvienu. „Pa birzi slapstīdamies
svētku kauju sākumā tik nokavēja uzbrukuma laiku, un viņa

puikas dabūja par velti asiņot. — Ej, sazini, kam galu galā tas

ir īstais draugs! Es tādiem vīriem neticu. Tad jau mūsu ve-

cais pavisam citāds vīrs." —

— „Jā gan," — teica Vanags, ■— „pirmā bataljona puikām
esot vēl vakar sacījis: galvu augšā, Kurzemes puikas! Tu-

rēsimies tik visi tagad kopā! Mūsējo ir divas divizijas, un kas

mums latvjiem pienākas, tas arī nāks un paliks." —

Konrāds atkal sāk klepot, atgūst elpu un saka aizkusis:

— „Ar Goldmani par šito Pēterpils braukšanas lietu esot

runājis pats lielais ķeizara ministris." —

— „Nu, un?" — Miķelsons noliecas uz priekšu un atkal

viņam acis gail.
— „Goldmanis atteicis, ka krieviņi tad palikšot uz mū-

sējiem pikti par revolūcijas apspiešanu." —

— „Te nu bija!" Miķelsons norūc, — „lai piktojas, vai

mīlē, — kas krievam sēdies mugurā un ķēries skaustā, tas var
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viņu kauc arklā jūgt! Ak, atteicies gan ar mūsu puikām par
to lietu parunāt? Žēl! Ar krievu gvardiem un pa pilīm tur

būtu slaida kaušanās, un pa to burzmu varētu viens otrs mū-

su zēns kaut ko sev ieraut nāsīs. Skāde gan. Es deputāta

kunga vietā būtu izvedis to lietu pavisam citādi."

—- „Atradies izvedējs," — Konrāds atņurd, bet Miķelsons
neliekas dzirdot.

— „Būtu braucis tūliņ šurp un teicis latvju puikām: zē-

ni, tā un tā: krieviņi dumpojas, un negrib vairs jums līdzēt

vairīt no Rīgas vāciešus! Tad jūs tikai redzētu! Puikas vi-

si uzreiz būtu kājās, ņemtu šautenes uz pleca, rikšotu uz sta-

ciju un visi kā viens teiktu: padod tos vaņkas šurp!"
— ~Diezin vai nu tā rikšotu," — Konrāds neticīgi no-

velk, bet Miķelsons jau iekaisis no sajūsmas par paša fantāzi-

jas lidojumu:
— „Un kā vēl rikšotu! Uz krieviem visi puikas zobus

griež: cik reižu tie nav desojuši atpakaļ, mūs pamezdami

kaujā vienus!"

— - „Nu jau par vēlu braukt," — Konrāds atsaka, pie-

miegdams acis, un draugi nevar saprast, vai tas priecājas, vai

skumst. —■ „Bet ziepes būs kā likts, drīz redzēsiet paši." —

—„„Ja," — Miķelsons atjēdzas no sava jūsmojuma,
— ~ko tad, puikas?!"

— „Friči nāks uz Rīgu, un vai mēs vieni paši tos varē-

sim atturēt?"

— „Ko tad?"

— „Visi labākie puikas gul beigti, citi tikai pēc mēne-

šiem nāks no slimnīcām pulkos atpakal. Un tie, kas tagad
nāk no rezerves pulka, tie tikai tādi diega dvēseles, kas līdz

šim izvairījušies no karošanas. Mute vienam otram gan lie-

la, bet Rīgas frontē atkluvis tikai trešajā kara gadā. Diezin

kur visu šito laiku blandījies," — Miķelsons īgni nosaka, un

viņam sagumst pleci, bet īgnāka vēl palikusi balss.

— ~Jā, ko tad?" Konrāds atkārto."

Kā palīdzības meklēdams tas skatās draugiem sejās, bet

arī Vanagam ir norūpējies vaigs.
— „Būs dumji," Miķelsons rūc, skatīdamies logā, aiz ku-

ra maigi zeltains blāzmo atkušņlaika saules zaigs.
— „Vāci nenāks uz Rīgu, nevajaga tikai viņiem uz-

brukt," — no kaimiņgultas atskan cieta balss, un acis pames-

dami turpu, kurzemnieki redz uz viņu pusi pagriezušos īsi
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cirptu galvu, spurotas ūsas un pavecu seju, no kuras nav

gaisis fabrikā gūtais pelēkums.
— „Vācu biedri mums neuzbruks," — gulētājs atkārto

ar nesatricināmu pārliecību: ~viņi paši tagad taisās iet uz

Berlīni un dot pa kaklu savam ķeizaram."
„Tā—ā!? Kā tad tu tik smalki zini, ko šie taisās da-

rīt?" Miķelsons nicīgi atņirdz zobu tukšumu.

— „Zinu, un ar to pagaidām lai pietiek. — Muļķi mēs

bijām, ļaudamies ķeizaram par prieku dzīties nāvē. — Kas dar-

ba tautām par dalu gar ķeizaru un citu imperiālistu ķīvi-

ņiem!?"
— „Vai tu esi no kontūzijas jucis, vai vācu spiegs, ka tā

runā!?" Konrāds gatavs gultā šauties sēdus, un, Miķelsons,

jau kājās slējies, taisās iet uz runātāja pusi, pa paradumam
mazliet pieliecies, lai labās rokas pirksti sniegtu zābakstulmu,

kur aizbāzts glabājas tam somu tutenis.

— „Kur tu te cēlies!?" Viņš šņāc, no dusmām plati

plētis acis. „Laikam nemaz neesi latvietis, bet prūšu kolo-

nists, kas spiegot ielavījies mūsu bataljonos!"
— ~Neārdies un nekliedz," — svešais sUmnieks rāmi sa-

ka : „būs labi, ja tu būtu tikpat skaidrs latvietis kā es. — Man

pašam mīnas lauzta Tīrelpurvā kāja."
— „Ko tur var zināt." — Miķelsons vēl rūc, apstājies

draudpilnajā gājienā.
— ~Varbūt lauzi kāju Tīrelpurvā, varbūt tepat Rīgā, pie

meitām staigādams! Ja būtu kārtīgs karavīrs, tad neņemtu
vis tādus vārdus mutē." —

— „Ko tad mums vajadzēja darīt, kad friči lauzās mūsu

zemē!?" Tagad sāk runāt Vanags, bāls un nikns. ~Mukt ap

stūri un rāmi noskatīties, kā vācietis top atkal latvju zemes

kungs, ka mūsu mājas paņem prūšu kolonisti?"

— „Vācu darba tautai tavas zemes nevajag," — svešais

atsaka un vīpsnodams skatās uz Vanaga pusi. „Tu laikam

esi saimniekdēls, ka tā runā? Nu jā, bet tiem diviem laikam

gan nav māju, un vispār, strādnieka cilvēkam jau nav tēv-

zemes." —

— „Ja turēsimies visi kopā, tad būs," — Vanags piesar-
cis lūko strīdēties, bet svešais vēro to ar pusnicīgu smīnu:

— „Tu gribi viņus kārdināt ar muižu dalīšanu? Nu,

puis, tā runāt var tikai nelabojams sīkpilsonis, vai arī tas,

kurš vēlas darba šķiras fepēku skaldīšanu. Tā nu gan nebūs,



250

no tirāniem atbrīvojusies tauta to nepieļaus! Muižās viņa rī-

kos kommūnas, kopsaimniecības, kurās nebūs ne kalpu, ne

saimnieku, bet viss piederēs visiem, kas strādās kopā. Kopī-

gi tur ars un pļaus, un visi ēdīs pie kopēja galda."
—- „Tad jau laikam bērnus arī gādās tāpat kopā?" — Mi-

ķelsons atņirdz savus izšautos priekšzobus, un Konrāds kle-

pus lēkmes vidū iesāk zviegt, no priekiem tirinādams kājas,
bet svešais strēlnieks paliek pikts:

— „Un kas par to!? Baznīcas laulībām nākotnes valstī

nebūs vietas tāpat, kā privātīpašumam. Ko jūs smejaties, ne-

jēgas? Kas vēlēsies, tie varēs kopus gādāt arī bērnus. Val-

stij tur nebūs ko iebilst." —

— „Vai zini, ja tās lietas šitā," — Konrāds aizelsies saka,

beidzis «smieties un viltīgi piemiegdams savas iesarkanās sivē-

na acis, „tad es pirmais situ tev saujā! Čomiņi mīļie, iedomā-

jaties tikai: kurš meitietis tev pa prātam..."
— „Nu labi, labi," — Vanags nepacietīgi māj Konrādam

klusēt, — „pieņemsim, ka reiz jau tā būs. Bet tagad, — kas

būs tagad?"
— „Tas ir, —ko tu īsti domā ar savu tagad?" Svešais

mierīgi atvaicā, atlaidies spilvenā un aizsmēķēdams papirosu.
«Runā skaidrāk." —

Vanags strauji saliecas uz priekšu, un viņam iesāku-

šas drebēt nāsis.

-- „Es tev prasu, kas būs tagad ar mums, — mūsu tautu,

mūsu dzimteni? Krieviņi jau tā bij vāji karotāji, bet tagad
vāci viņus varēs izdzīt no grāvjiem ar raķetpistolēm vien. —

Kā paņēmuši Zemgali un Kurzemi, tā vāci paņems Vidzemi

ar visu Rīgu. Krievi atteiksies no mūsu zemes mīlu prātu,

un Latviju pievienos pie vācu valsts." —

— ~Bleķis," svešais atcērt, pūzdams griestos iezilganus
dūmu lokus: — „tu runā pavisam bez jēgas. Vācu biedri uz

priekšu neies, nevajaga uzbrukt arī mums. Kas nupat bija

Pēterpilī, tas būs arī Berlīnē. Un lai friči ātrāk nāktu pie

prāta, lai zinātu, ka karam šinī frontē tagad beigas, nevajasa
šaudīt, bet lūkot ar vāciem tāpat pa draugam patriekties. Kad

viņi redzēs, ka mēs neesam vairs ienaidnieki, tie aizies bez

kādas kaušanās, tāpat no laba prāta."
— „Tu domā?" — Konrāds noprasa, pats kļuvis uzreiz

nopietns, un arī Miķelsonam tagad ziņkārīgi iemirdzējušās ir

acis, kurās nemana agrāko ņirdzīgo niknumu.
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— «Skaidrs kā diena," — svešais strēlnieks pārliecināti
atsaka: — «nevien krieviņiem, arī fričiem apnicis karot. —

Vai tad latvju puikas vieni paši lai būtu mūžīgi karotāji?"

— «Vai zini," — Konrāds prāto, „ja tas fricis bez kau-

šanās iet atpakal uz savu zemi, tad jau —"

— „Nu, kā tad citādi? Ar spēku mēs to nevaram aiz-

dzīt. Ziemsvētkos izmēģinājāmies visi, bet cik tad tālu

tikām?"

— «Gandrīz līdz Jelgavai," — Vanags strupi teic.

— „Kur nu līdz Jelgavai! Netikām pat līdz Klīves mui-

žai," strēlnieks nicigi atsaka, „un cik tas mums gan nemak-

sāja?"
— «Mūsu rotā palika tikai kādi četrdesmit," — Miķel-

sons ieminas.

— „Nu redziet! Bet fričiem no laba prāta aizejot, mēs

tiksim iekšā tanī pašā Jelgavā bez viena šāviena, un kurzem-

nieki varēs dziedādami kātot mājās."

— „Vai nu gluži tā būs," — Konrāds ņurd, bet mute pa-

šam nemanot jau velkas bērnišķīgi jautrā smaidā, un arī

čiekurkalnietim ir kļuvis laipnāks prāts.

— «Neticu," — Vanags saka, kodīdams lūpas, un ska-

tās draugiem sejās, kā palīdzības meklēdams, bet svešnieka

valoda jau aizvirzījusi tiem domas uz citu pusi, un seržantam

top smaga sirds.

— „Tad jau mūsu puikas, kas palika purvā, būs par vel-

ti krituši," — Konrāds domīgi saka, un svešais no savas gul-
tas atsaucas:

— «Nu protams, ka par velti." —

— „Un tu domā, ka friči nemānīsies, nelūkos mums uz-

sēsties us kakla?" lerunājas Miķelsons, kam sirdī cīnās ne-

uzticība ar alku ticēt, un vēl arvienu nedod miera šaubu vilns.

— «Cik reižu lai es to saku?! Vāci aizies bez kaujas,
redzēdami, ka mūsējie neuzbrūk."

— „Feina lieta," — Konrāds priecājas.

Miķelsons nezin ne ticēt, ne neticēt, bet seržantam Va-

nagam liekas, ka starp viņu un abiem draugiem, kas līdz šim

viņam bijuši kā brāli, iesākusi augt neredzama siena, un ka

drīz tai nevarēs pāri tikt.

Viņš klusē, — neveras lūpas, smaga ir sirds.
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XXVIII

Saules apmirdzēta, tumši zila zvīļo debestelts, un tikai

pašā apvārkšņa malā, kur saslējušies Lielupes mežu gali, redz

peldam baltus mākoņkalnus.
Dienvidus laiks, medaini smaršo virši, un violētas no

tiem liekas visas purva kāpas, bet gaiss pilns priežu sveķu
smaršas un bišu sanešanas pilns.

— „Diezin no kuras puses tās te atskrējušas," — teic

Konrāds, gulēdams Tīrelpurvā malā ar sakrustotām aiz gal-
vas rokām, un šad un tad laiž cauri zobiem spļāvienu, tēmē-

dams zilganmelnam taurenim, kas neatlaidīgi riņķo ap dun-

dadznieka sarkano matu cekulu.

— „Abet pamatīgi svilina," — rukš Miķelsons, aiz lab

sajūtas aizvēris acis un slinki kūlādams basās kāja3pa kaķ-

pēdiņām, kuru ziedi viņam kutina pēdas. — „Tavu jauku
saulīti!"

Arī seržants Vanags nometis zābakus un izlaidies viršos

blakus draugu augumiem. Kožlādams smilgas stiebru, viņš
vēro Ložmetēju kalna nolauzīto priežu stumbrus un vecas

granātbedres, kurām apkārt viz saulē dzeltēnbalta kāpu
smilts.

No viņas tomēr mana atkal lienam ārā pelēkzalgāno kā-

pu zāli. Vietām zied ugunspuķes, — sīko ziedu sarkanums

ir kā nesen lijušas asinslāses.

Gulētājiem pāri nikni aizdūc kamene, un augstu gaisā
klīņā vanags, gandrīz nepakustinādams spārnus. Kaut kur

tuvu, acīm neredzams, kal dzenis aizlūzušu priedi, un no pur-

va puses ķērkdams atlaižas izbiedētu vārnu bars.

— „Tavu skaistu laiciņu," — nopriecājas dundadznieks,

ko abi draugi atveduši pasildīties purva malā, kur stiprāk
manāms priežu sveķu aromāts.

Viņš atgriezies jau pulkā, kaut gan šad un tad vēl spļauj

asinis, ir visai nevarīgs un ejot kājām palielāku purva gabalu,
tam iesāk elpas trūkt un smagi dvašo krūtis. Bet draugi tic,

ka lielo zvejniekzēnu žiglāk par ārstu zālēm darīs atkal ve-

selu un stipru viršu elpa un priežu dvašas pilnais Ložmetēju
kalna malas gaiss.

Seržants vēl arvien vēro kalna kāpu saārdītos augstu-

mus, kur mana tranšejas, redz blindažjumtus un smiltīs sa-
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sēdušus karotājus, kas izģērbusies puskaili un uzmanīgi pēta
kreklu šuvumus. —

— ~Puikas uzkopjas," — Miķelsons slinki ieminas, pa-

skatījies uz to pašu pusi. '■— „Laikam drīz nāks maiņa, un tad

varēs kantēties Rīgas skuķiem klāt."

Seržants klusē, un eiekurkalnietis iesāk no jauna:
— „Ko tu tur ziktē? Smiltis, ierakumi, priežu stumbri

un lauķu mūli. — Sen jau redzēts, nava nekas jauns." —

— „Tepat pa kāpu augšu mēs skrējām 17-tā janvārī pret-

uzbrukumā," — klusi saka seržants. „Tur pie viņas priedes
krita Kārkliņš, tam blakus Andersons, kam bija linu balti

mati un dziedāšanai varen jauka balss." —

— „Jā," — atdzīvojas Miķelsons: ~bija trakot auksts

laiks, un kailiem pirkstiem pieskaroties šauteņstobram vai

aizslēgam, tērauds dedzināja nagus kā salta guns." —

— „Tur, aiz tā blindažstūra," — seržants nebeidz risināt

atmiņu pavedienu,
„

tu saskrējies krūtīs ar lielu vācieti —"

— „Un mazais Čākurs, tam no sāniem pielēcis, ar laides

zvēlienu notrieca pusžokla" — Miķelsons iegailas, atcerēda-

mies sniega kauju, kas dunējusi kāpu kalnos, kur tagad sasi-

lušas smiltis un tveicīgs, sveķu smaršas pārpilns gaiss.
— ~Un tur, aiz tā greizā celma, — tur Elsim, mūsu veca-

jam rotniekam, gribēja aizskriet celā paresns vācu leitnants,

un rotnieks —

"

— „Ar nagāna stobra sitienu notrieca viņu zemē, un es

ar durkli tūliņ biju fricim klāt —

"

— ~Tur krita kaprāls Sauleskalns, — tur sniegā salimu-

su es pēdējo reizi redzēju Akmentiņu, — zini, to melniksnē-

jo, kam janvāratpūtas laikā Rīgā bij gadījusies vecu pui-
šu nelaime —

'*

— „Un te, tepat savus pārdesmit solus, krita no rokgra-
nātas seržants Pabērzs. —"

— „Tāpat, kā mūsu vecais rotnieks viņā kalna galā. —

Nevarēja ne pazīt: granāta bija sprāgusi pie kājām, un kap-
teinim vairs nebij ne žoda, nedz auss."

Aizgūdamies, atmiņu steigā aizsteigdamies viens otram

priekšā, strēlnieki skatiem glāsta Ložmetēju kalna kāpu aug-

stumus; un aizmirstot uz pāris acumirkļiem saules svelmi,
viršu smaršu un bišu dūkšanu, tiem liekas, ka kāpu kaupres
ir atkal apsniguši janvārsniegi, — skrien cīņā strēlnieki, tiem

līdzi viņi trīsi, un pūš no Tīrelpuses ledains vējš. —
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Atkal dzird purva pusē vārnu klaigas. Bars slinki laižas

tuvāk, tiekdamies tikt kalna priedēs, bet tad no kāpu raku-

miem dzird pāris šauteņblīkšķus, un mesdami līkumu, mai-

tu putni aizķērc uz Babītes ezera pusi.
Kaut kas tumšs un ļauns no vārnu tuvuma palicis siltajā

vasaras gaisā, kurš tagad liekas aplipis ar trūdu smaku, un

cauri viršu ziedu medainumam manāms savāds, riebīgi sal-

dens aromāts.

— „I īķu smaka," — viebdams seju, šalca Miķelsons.
Seržantam vēl vairāk sadrūmušas acis, un kluss un sērīgs

šķietas citkārt mutīgais un jautrais dundadznieks.

— „Viņas laidās tur, no viņu krūmu puses," — Kon-

rāds runā pusbalsī un kā ar žņaugtu kaklu, „un tur pa-
lika 12-tā janvārī gandrīz viss mūsu pulks." —

Strēlnieki klusē, skatīdamies uz purva vidus pusi, kur

labi patālu redzami zemu priežu puduri. Un aukstāka vi-

siem trijiem šķiet pēkšņi palikusi saule, — kapa dvašas pilni

gaisi, un viršu medainumam līdzi iet trūdu gaiss. —

~Valmierieši stāsta — viņi iet uz to malu ar fričiem brā-

ļoties, — kā mūsējie tur guļot vīrs pie vīra, kā toreiz krituši.

Cits gan pa pusei purva rāvā iegrimis, cits jau bez sejas, un

citam ģindenim rokās aprūsējusi šautene." —

No purva puses atnākusi vēja pūsma liek iežūžoties prie-
žu virsotnēm, un līdz ar viņas dvašojumu vēl pilnāks trūdu

smakas iraid kļuvis viršu kāpu gaiss. Un savāds aukstums,

kas nāk līķu smakai līdz no purva, pēkšņi liek apklust viršos

gulētāju valodām.

Konrāds pieceļas 6ēdus, sāk skatīties uz purva priežu ce-

ru pusi un beidzot slienas kājās, roku turēdams virs uzacīm,

jo saules versme dvašo žilbinoši gaiša, un debesjumts ir dzidri

zils.

„
Tur, aiz tās krūmu svītras," — viņš saka klusi, un dun-

dadznieka balsij piepeši piesities klāt mazs aizsmakums, „gā-
ja mūsu vads, — turpat krita Šreibers, un

—"

Smagi dvašodams, Konrāds ir apklusis un nolaižas atpa-

kaļ viršos, kas smaršo un plēšas ap kauju biedriem kā violēta

milzu sagša. Un dienvidstundas klusumā, kas nolaidies pār

zemi, dzird tikai bišu sanešanu, mana, kā sienāži cirpst smil-

gās, kā spāru spārni zuz.

Tad var no jauna nojaust tālas vārnu klaigas, — no Lož-

metēju kalna otras puses viņām atsaucas citas, un pāri aplau-
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zīto un vēl granātu neaizskārto priežu galiem skrien slinkā

gaitā atpakal uz purva klaju maitu putnu bars.

«lesim," Miķelsons izgrūž caur zobiem, stiepdamies pēc
zābaka, un Vanags klusēdams sāk apaut kājas.

Tikai Konrāds vēl arvienu sēd uz purva malā cirstas

priedes celma. Lielās plaukstas uzlicis uz ceļgaliem, viņš noska-

tās uz purva otru malu, un taurenīts, kas visu laiku lidinājies
tam ap galvu, ir beidzot nolaidies dundazniekam uz pleca
un sakļāvis piekusušos zilgmebios spārnus, un saules staru

atmirdzumā liekas gluži melns.

„Nāc," draugi saka, un smagi nopūsdamies Konrāds gau-
si ceļas kājās, neveikls un milzīgs, bet viņa raibumainā

seja vēl arvienu veras purva priežu ceros, un lielās rokas

nevarīgi nolaistas gar sāniem, kā sadragātas laivas irkli, kam

vairs netīk velgu irt. —

Viņi iet nesteigdamies projām, bet smagākas liekas tiem

palikušas kājas, un kaut kas gausina solus, lēnāku dara

gaitu, un kāpdami pār violētām viršu kāpām, tie šad un tad

lūko atskatīties pār plecu, bet reizē cenšas, lai atskatīšanos

nemanītu draugu acs. —

Dzidri zils zvilo debesjumts, violēti smaržo virši, un smil-

gu pelēkumā paslēpušies, noreibuši skali cirpst sienāži..

XXIX

ļauns un smagu biedu pilns ir manāms gaisā.

Baisas vēstis iet no mutes mutē, un viens un otrs strēlnie-

ku bataljons, kam katru dienu vairāki gājuši neutrālās zonas

kāpās ar vāciem brāļoties, pēkšņi atmetis visam mieru, un

strēlnieki vairs nemēģina vācus pārliecināt, ka tiem bez kau-

jas latvju zeme jāatstāj.

Atpakal no Rīgas pārradušies daudzi pašpuikas, kam vēl

nemaz nav beidzies pašu ņemtais atvaļinājuma laika, un tā

ir veca, sen pārbaudīta zīme, ka kaut kas sagaidāms.

Vairs nedzird brāvūrpilno čalošanu. Tiekoties ar virs-

niekiem, no jauna daudziem muguras top taisnas, smīnu nicī-

gums ir izgaisis no sejām, un vaibstos manāms tas pats skar-

bais cietums, kā pirms janvārsala kaujām un pirms ziemsvēt-

ku nakts.

Arvienu ciešāk un tāpat bez karošanas savelkas ap Rī-

gas fronti viņu apņēmušais vācu loks. —
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Bez cīņas pamests latvju atkarotais Smārdes purvs, bez

kautiņa pamesta Nāves sala. —

„Tas esot izdarīts ar gudru ziņu," — stāsta strēlnieku de-

legāti, paši ticēdami tik pa pusei: „lai parocīgāk būtu aizstā-

vama Rīga, un reizē būtu vācu biedriem klāji rādīts, ka re-

volūcionārā armija tiem nemēģinās uzbrukt, bet arī nelaidīs

tos tālāk, un aizsargājot fronti, uzvarēs vai kritīs visa kā

viens."

~Ak, labi jau gan būtu, ja vācu biedri izturētos tikpat

apzinīgi, ja viņi atsacītos klausīt un vērstu uz otru pusi lož-

metus un durkļus, kad no prūšu ģenerāliem tiks rīkots uzbru-

kums." —

.Bet

„Bet, ja nu viņi to nedara? Ja viņi ies saviem ģenerā-
liem tikpat uzticīgi pakal, kā līdz šim?"

„Ko tad?"

Nav atbildes, jūt karotāju sirdis gaisā savelkamies kaut

ko baisu, un viens un otrs, kā nejauši un slēpdamies no citu

acīm, jau sācis ellot šauteni.

Ik dienas tagad mana rūcam vācu lidmašīnu motorus.

Melnkrustotie aeroplāni riņķo virs rakumiem, laižas uz

Daugavas pusi un dūc gandrīz bez stājas, nikni sīkdami kā

milzu lapsenes. •

Viens otrs pa vecam ieradumam cel pie vaiga bisi; šur

tur sāk tarkšķēt ložmetēja balss, bet aši apklust: vēl arvie-

nu rodas turpat ierakumos dūres, mutes, kas liek apšaudīta-
jiem stāties: «Neprovocējiet vācu biedrus, kam karot vairs ne-

nesas prāts!"

„Būs labi, biedri! Neklausāt imperiālistu kalpiem, kas

grib asinsizliešanu bez gala!" — «Tikai izturību, neļaujaties

provocēties, — lai vizinās, ja vēlas, savās lidmašīnās vācu virs-

nieki!" «Kas mums par dalu, —ko šie gan var tagad izlū-

kot un spiegot? Viņu pašu kareivji pošas doties mājās, kā-

rām tā kā tā gals!"

Tā runā daudzas mutes, bet vairāk vēl ir to, kuras klusu

cieš. Un sirdis metās smagas, jauž nelaimes nākšanu loti

daudziem prāts.
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XXX

Jau vēsākas ir palikušas naktis. Salta ir ausmas stundu

rasa, un purva bērzu zaros jau var manīt pirmo lapu dzelte-

numu.

Viss rāda, ka uz rudens pusi steidzas laiks.

Arvienu biežāk var dzirdēt dienas stundās gaisā rūcam

vācu lidmašīnu motorus. Nāk apmulsušiem strēlniekpub
kiem vēstis dažādas, un neziņā, te cerībās, te ļauna gaidās
svārstās to dvēseles, vairs nezinādamas kam neticēt, kam

ticēt.

Pašiem lielmutīgākajiem jau klusas palikušas mutes, un

naktīs nāk pie daudziem ciemos smags un murgains miegs.

Jau apnikusi brālošanās. — Dažās rotās, vāciem parādo-
ties ārpus žogiem, atkal sāk klaudzēt šauteņaizslēgi, un

purva viršos atrasts viens otrs privātdrānās ģērbies frontes

pārgājējs, ar proklamācijpaku padusē un lodi pierē, un kas

to šāvis, nezin itneviens.

Jūt ļaunu strēlniekbataljoni. Veterāni kurn un nemie-

rīgi pēta jauno sejas, un stājuši pie ložmetējiem, apskatās
un vēro, vai vēl spēs strādāt ilgi klusējušais viņu mēcha-

nisms. —

*

Tad kādā miglas rīta līdz ar sauli sākas vācu lielgabalu

guns.

Vispirms Daugavmalā, iepretim Ikšķilei, kur krievu at-

stāta ir Nāves sala, un upes ziemelkrastā plešas rīdzinieku un

kurzemnieku brāļu kapi.

Tur baltās rindās, nāves parādei slējušies bērzu krusti,
un granātbedru izrakņāts, kā bakrētaina seja, aiz lauka stiep-

jas lauks.

Ar mokām spiežas cauri miglai saulstari, to krāsodami

asiņainu, un vācu lielgabalu dimdēšana ir kā briesmu zvans,

kuru dzirdot, mirst naivi lētticības sapņi, klusa baiguma pil-
nas metas pilsētielas, un drūma niknuma top pilni strēlnieku

pulki, šis Rīgas frontes stiprais, atkušņa un vasaras un miglas
kaujās pārbaudītais balsts.

Ar sava spēka varu tie reiz cerējuši vācus projām triekt.

Tad asiņaina paguruma brīdī iesākuši ticēt nostāstiem, ka

kļūs par rāmu jēru plēsīgais, niknais vācu vilks. —
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Nāk paģiras pēc sapņojurna dzirām, — laiks atkal strā-

dāt šautenēm un ložmetiem, im rckgranātām, un Rīgas sar-

giem nācis jaunu kauju laiks!

Hei, latvju puikas, — metat projām sapņus, ņemat bi-

ses, — pie Ikšķiles jau vāci pāri Daugavai! Bēg krieviņi cik

jaudas, — vācu uzcelti jau tilti, un tiem pāri

pēc viļņa steidzas vilns!

Skrien naigos rikšos prom uz Nāves salas pusi otrā bri-

gāde, bet senās uzvarticības vairs daudziem nava sirdīs. Ve-

cā bravūra zudusi, un tiem, kas sirsnīgāk ir ticējuši solījumu
meliem, tagad citiem acīs skatīties kauns.

Ar izmisuma sparu metas pulki kaujā, tiekdamies uz

Daugavpusi atdzīt pārgājējus, — triekt viņus viļņos lejā, uj

kaut ar' granātlauki upes ziemelkrastā taptu brigādei kopēj*

kapu lauks!

Tik aukains ir šis trieciens, ka no tā pajūk pārgājēju

fronte, — daži vāciešu bataljoni sāk jau steigā atkāpties, vēl

citi nikni lūko turēties, tak dreb un lodzas arī viņu rindas,

un, redzot atkal smaidam seno kauju laimi, aug strēlniekpul-
kiem paļāvība, neatlaidīgāks top viņu uzbrukuma spars.

Tikai lauzties tālāk, — bez apstājas steigties uz Dauga-

vas pusi, un nedot vāciem spējas atvilkt elpu, un ašāk tikt

klātu nupat celtiem tiltiem, sturmēt tos un dragāt, un aiz-

dambēt ar savējo un ienaidnieku līķiem vaļā atsprāgušās

slūžas, pa kurām sācis ieplūst Vidzemē un velties klātu Rī-

gai vāciešu karaspēks!

Tak pagaidām tas plūst joprojām pāri Daugavai. Nāk

atsviestajiem vācu bataljoniem talkā jauni viņu puUd, bet

krievus panika ir sagrābusi savā varā, un atkal pamests viens,

bez palīgiem, bez cīņas draugiem, tur cīnās latvju tautas

spēks.

Jau gausāka top viņu kontrbrukuma kaujas gaita, — jau
ļodzīties un apstāties sāk bataljoni, pār kuru rindām trako

vācu viesuĪgu ns.

Vaid gaiss no šrapnelkaiucieniem, dārd tīrumi un sili, un

uzbrūkošiem latvju pulkiem sprosto tālākcehi liesmu siena,

kas uzcelta no granātguns.
No vācu ložmetēju tarkšķēšanas šalc visas mežmalas.

Birstalas jau sēj preti Rīgas sargātājiem niknu guni, un ap-

sīkst, stājas viņu uzbrukuma spars.
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Bez mitēšanās vāciem klātu plūst arvienu jauni palīg-

spēki. — Latvju pulki izmisuši ar viņiem cīnās, bet asiņo un

mirst turpat uz vietas, vairs nespēdami aizkļūt tālāk, jo pā-
rāk liels jau kļuvis viņiem preti saplūdušais vācu spēks.

Rezerves! Pie joda, — kur ir rezerves!? Vai tiešām

Rīgas štābi tic, ka četriem maziem latvju pulkiem ir turams

viss vācu trieciendiviziju uzbrukums?

Rezerves par katru cenu! Dieva dēl rezerves!

Nav Rīgas štābiem vairs pār sibiriešu pulkiem varas, —

krievu biedri vairs nevēlas par svešas tautas zemi mirt, —

tiem prātā tikai pašu mājae, līdz kurām neaizmaršēs nekāds

vācu karaspēks.
Vēl ir gan četri citi latvju pulki, kuriem nava gaisis kau-

jas spars. Tak viņi sargā Tīrelpurvā ceļus, vācu artilērija tos

tāpat dragā, un uzbrūkt viņu tranšejām jau iesākuši vācu kāj-

nieki, kaut pirmais ienaidnieka vilnis nopļauts viss no strēl-

niekguns.
Nav iespējams vairs Rīgu noturēt: jau viņas ielās kauk-

damas krīt vācu granātas, — pa visiem Jūrmalas un Katlakal-

na cēliem bēg pānīkā uz Rīgas tiltu pusi krievu karaspēks.
Kaujas dārdēšanu mana tikai Ikšķiles pusē, kur asiņo otrās

brigādes bataljoni, un nikns cīņas troksnis nāk no Olaines

malas, kur vāciem stājies pretī pirmo latvju pulku spēks. —

Par smilšu bedrēm sašauti jau viņu rakumi. Sen aizbē-

gušas trakos aulos vieglās krievu baterijas; pamesti gul sma-

go haubiču un tālšāvēju stobri, bet strēlniekbataljoni turas

vēl un turas, un, vācu ķēdes, iedamas jau kuru reizi uzbruku-

mā, pusceļā plok miroņu vālos, saļimdamas no šauteņu un lož-

metēju guns.

Pilni «r izmisuma niknumu kļuvuši visi strēlniekpulkv
— niknumu vairo dusmu kauns.

Tas vārdos neizplūst, bet ciešāki liek rokām vadīt lož-

metēju rokturus, ašāk staigāt šauteņu aizslēgiem, un visu

acīm vēršoties uz ienaidnieka pusi, par ložu guni mazāk nik-

na nava naida guns.

Nav vaļas skatus mest pa labi un pa kreisi, — dzirdei

nava laika vērot, kāpēc sen apklususi krievu lielgabalu
guns. —

«Atkāpties !w

„Kapēc!? Kas par niekiem! Nupat atsists friču kājnie-
ku uzbrukums."



260

«Atkāpties!**
„Hei puikas, štābi laikam vāra ziepes! Kam metas bail,

lai kāto prom uz Rīgu, mēs turēsimies savos grāvjos!" «Vel-

na friči, — atkal laikam līdīs klāt." «Hei, puikas, turat acis

vaļā, un pirkstus pie šauteņsprūda!"

«Atkāpties! Pa labi un pa kreisi vairs neviena nava,

krievi jau ar baterijām aizlaidušies projām!"

Atkāpjaties, kamēr vēl jums svabads atkāpšanās ceļš!

Atkāpjaties, kamēr vāci vēl nava sānos tikuši un neuzbrūk

no aizmugures, — no šīs puses tagad vairs nav spējams Rīgu

glābt! Jau vāci pāri Daugavai, — pie Ikšķiles ir pušu rauta

fronte, arvienu tuvāk jūsu pilsētai pa
labo upes krastu laužas

ienaidnieks!

Ejat projām uz Juglas krastiem, — tur ar vāciem sen zemga-

lieši cīnās, tukumnieki asiņo tur kaujā, — ejat viņiem talkā,
— varbūt notiks vēl brīnums, uzbrucējus palaimēsies vi-

siem latvju pulku spēkiem atsviest, pār latvju zemi nesa-

tumsīs vācu varas nakts!

Ir varonīgi turējušies pirmie bataljoni daudzas stundas

savos cīņas grāvjos, kas izrakti pie Olaines. Bet izkāpjot no

viņiem, pulkiem sākot virzīties uz Rīgas pusi, smagas šķiet
uzreiz palikušas kāias, zemu nokaras galvas, un izmisums iet

karotāiu rindām līdz.

«Galvas augšā, puikas!" «Satrieksim pie Juglas fričus,
skriesim atpakal uz Tīrelpurvu," — „Rīga arī šoreiz pal'ks

mūsu." — «Divus gadus mūsu bataljonu vairīts, nav ticis Rī-

gā iekšā ienaidnieks!"

Gan cenšas mēles uzpurināt pamirušo bravūru, tak sirdis

runā citu, — dvēseles sajūt pienākušu lielo posta stundu, un

acis glāstīdamas Rīgas jumtus, nevar no viņiem atrauties.

Tās cenšas viņus atcerē jel paglābt nākamdienu miņai, prā-
tam jau nojaužot, ka viss pagalam, ka šo pēdējo reizi maršē

cauri Rīgas ielām pats pirmais latvju tautas karaspēks.

lelās manāma juceklīga kņada. — Bez apstāias skrien

smagie auto, ripo slimniekrati; vezumnieku kolonām nav ga-

la, un šad un tad dzird granātiekaucienu gaisā, — skrien

Vērmaņparka stūros augšup zemes fontāni kā pozicijās, —

dažiem namiem vairs nav logu, un dažās ielās pludo upes,
jo dragāts akmeņbrugis, pārrauts ūdensvads.

Stāv apiukuši cilvēkbari ielu malās, nebēdādami par

granātām. Bālas ir sejas, acīs izbailes un bēdas, — jūt latv-
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ju Rīga nākam grūtu likteņstundu — projām aiziet viņu sar-

gājušais tautas spēks.
Vēl zemāk karas aizgājējiem galvas, — citi gan tās tur

vēl pa vecam pacelta», bet vairās acis mest uz trotuāriem —

ašākā rakstā cetas kājas, cieši sakniebtas visiem lūpas un bru-

ģa dimdēšana skan kā vaids.

Jau mana vietām izšaujamies dūmu stabus, kuriem pa-

kal steidzas iesarkanas liesmu mēles: — krievi dedzina no-

liktavas, — drīz tie lūkos saspridzināt tiltus, — Bolderājas
mala jau dimd visa, gaisā skrienot pamešanai nolemtiem Dau-

gavgrīvas fortiem, — divus gadus sargātai Rīgas frontei nā-

cis pēdējais gals. —

Ak, pārāk mazs ir vāciem pretī sviestais latvju tautas

spēks! Ar ložmetiem un šautenēm tas nespēj ienaidnieku

pulkus apturēt, jo viņus balsta lielgabalu uguns, nāk lidmaš-

īnu ložmetugutns vāciem palīgā no gaisa, — vācu jātniekiem

jau pieplūdušas visas malas, un bēg no viena paša ulānvada

krievu divizijas. — Dzirdot virs galvām zemu iedūcamies lid-

mašīnu, kuras spārniem melnais prūšu krusts, artileristi griež

pajūgstrēņģes, metas zirgos, auļo prom.
—

Kā palu netīrumu pilna upe, tā plūst no Rīgas projām
krievu karaspēks. Bēg visa divpadsmitā armija uz ziemeļ-

pusi trakā steigā, un atkāpšanās jāsedz, jāglābj latvju pul-

kiem, — par bēgļu arjergardu tagad kļuvis pastāvīgais div-

padsmitās avangards.
Par nakti melnāks izmisums ir guvis savā varā strēlniek-

pulkus. Grauž sirdis viņiem dusmu kauns, kaut spītīgas un

cieši slēgtas visiem lūpas, gan nojaužot, ka tagad kļūs par gā-

ju putniem viņu bataljoni, — par karotājiem, kam vairs nava

dzimtenes.

Par kuģi, kam vairs nava enkura nedz stūres, nu paliks
latvju tautas pirmais karaspēks.

Nāk pagurušiem karotāju pulkiem pāri apmākusies

nakts. Tās padebeši sijā aukstu lietu, tumsa ir pelēkmelna.
utu tālumā vēl mana asiņainu blāzmu. —

Tanī debessmalā, kur palikušas Rīgas ugunis.
Vairs neuzmācas ienaidnieks, — tas sānis nogriezies, uz

Rīgu projām steigdams, un lietus čalošanas, pelēkmelnas

tumsas un izmisuma pilna apņēmusi strēlniekpulkus nakts.
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Dubļiem lipuši apavi, — jau daudzus desmit kilometrus

maršējušas pirmo pulku kājas, bet guruma uu dubļu svaru

dara smagāku vēl bēdu svars.

Vairs kājas nespēj klausīt, — turpat izbrauktajos ceļa

dubļos un izmirkušos ceļa malu tīrumos krīt vīrs pēc vīra, gu-

lēt noliekas ar miantu maisiņu zem galvas, šauteņstobru rokā,

lai skalo sejas lietus straumes, —■ tumši šalko meži, kurus lo-

ka rudens vējš.
Stāv sargi modri savās sargvietās. —- Šņāc egles, lietus

nebeidz līņāt, nakts ir tumša, un gaisā manāms uguns blāzmas

atspīdums.
Tur sadeg liesmās latvju sētas, kurām gājuši garām de-

zertieru bari, — tur ļāvis savai postītalkai vatu bēgošais krie-

vu karaspēks.
Deg vidzemnieku ciemāti, kas gadījušies cīņas bēgļiem

celā. Nu arī Vidzemi jau sācis mīdīt savām čuguiikājām cil-

vēku un māju rijējs karaspoks. —

Smags, līdzi nesdams murgu rēgus, pār sagurušiem atrēl-

niekbataljoniem izplēš savus spārnus miegs.

Dažam nu sapņos rādās tēva mājas, un citam mātes kaps.
Vēl citi skata savos sapņos dzīvas sejas, un tiem vismoco-

šāks ir dubļos un zem rudens lietus uznākušais rēgu miegs.
Griež zobus, vīsta dūres rīdzinieki, sapņos redzēdami

līgavas un sievas, kuras tagad vācu varā līdz ar Rīgu, Un ci-

tam, gados vecākam, ir dubļos nostājies pie sāniem bālu bēr-

nu pulciņš, — mazajiem asarainas sejas, viņi prasa maizi, un

savu tēti sauc raudādami atpakal.
Vēl citi, kurus gluži sagrābuši savā varā jauni vēji, redz

drupās brūkam ķēniņtroņus visās malās, un sevi karotāju

pulkos, kas pakal iet gunssārtiem karogiem ap visu zemes lo-

di, un sadegam redz viņu visu dumpja ugunīs.
Vēl lielāks ir to dubļos gulētāju pulks, kas murgu miegā

divkārt mana, cik skaista klusuma ir pilni latvju zemes lauki

un viņas bērzu birstalas, kas apbirušas visas jau ar rudens

lapu zeltu, — padebešos nu mana gāju putnu klaigas, un sēru

pilns ir kļuvis gaiss.
— let arklam pakal arājs, — lemeši vērš pasarkano mā-

lu, un augstu padebešos dzērvju taurēšana skan.
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— Ceļmalā arājs aptur zirgu, liek roku «cv vira acīm, un

seja tam top skumja, jo brisdams ceļa dubļus iet uz ritu

pusi, prom steigdamies no savas zemes, latvju tautas spēks. —

Cels rauj to tālumā, jo svešam prātam tagad klausa Tī-

relpurvā karotāju kājas, un līdz aor gāju putnu bariem pazūd
horizonta malā pēc bataljona bataljons.

— Jau paauduši viņu acīm latvju zemes lauki. — Svešs,

sausu vēju pārstaigāts, to priekšā veras stepju izplatījums.
— Arvienu ašāka top nebūtībā aizejošo pulku steiga, -

skrien viņiem joņos garām svešas milzu pilsētas ar zaļi kupo-
lotiem dievanamu torņiem, — ņirb māla būdu ciemi, — sal-

mu jumti, — tiem pāri i
ricošs ugunsgrēks, — dzird lielga-

balu dārdus, briesmu zvanu zvanīšanu, — bet arvien tālāk

traucas pirmais latvju tautas karaspēks, — ta bataljonus ne-

atlaiž vairs vaļā, arvien ašāk rauj projām viņu likteņcelš. —

let latvju karotāju pulki cauri stepju klajumiem, — pa-

visam mazas jau ir palikušas strēlniekrindas, — tie jūru ma-

na vienos sānos, jūra saskatāma otros, —unta l no smilšu

kāpām, vērmelceriem pēkšņi izaudzis, tdem krusto tālākcelu

varens zemes valnis. —

No vaļņa augšas dvašo uzbrūkošiem pulkiem sejās balta

liesmu guns. — Dzird bruņu kuģu lielgabalus miglā atrūcam

pa labi, un karotājiem augšup traucoties, ar uzdurklotu bisi

vienā, rokgranātu otrā rokā, tiem aizmugurē kā no apakšze-
mes izbrauc dārdēdamas bruņumašīnas, auļodamas brāž tu-

vāk jātniekmasas, kurām pāri saslējies ir nikni mirdzošs pīķu

asmeņu sils.

Gul ceļa dubļos savu murgu miegu nokusušie bataljoni,
nebūtībā šalc projām visi nupat pieredzētie rēgi, un tad

pie gulētājiem nemanot ir atnākuši ciemiņi no veļu valsts. —

Tie nāk no mehipelēkās nakts tumsas un vienmulīgās lie-

tus urdzēšanas. — Nāk, sēstas blakus gulošiem, sāk skatīties

tiem sejās tukšiem acu dobumiem, — nav daudziem vaigu,

lūpu nava tiem, tik pelēkmelnas miesu skrandas, — un ģin-

deņiem, kas kaulu rokās tura rūsas apklātas šautenes un paši
tērpti dzeloņdrāšu saplosītās šinelskrandās, ir atnākusi līdzi

trūdu dvaša, rāva dūņu smaka, un manāms purvā raktu kapu
gaiss. —

Otrās daļas beigas.



Izskaņa

Strauji Latvijas varoņi dzīvo,

Sapņus to acīs vēl neizdzēš nāve,

Kad jau klātu Aizsaules zeme.

Aizsaules zemē mūžīgi zaļā

Cīņā karstā aizejot rādās

Jaunās Latvijas svabadie krasti.

Nebeigs cīnīties Latvijas dēli!

Ellē pašā tie gatavi nokāpt,

Droši sist ar dūri uz galda,

Prasīt Latvijas tiesu un dalu.

K. Skalbe

(.Veļu laikā")
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