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Trešā daļa

I

Vagonu riteņi klaudz monotoni jautrā steigā, un ar tiem

sasaukdamās, gar sienām šad tad iesāk žvakstēdamas staigāt

naglās pakārtās mūsu šautenes.

Aiz slikti salāpīto logu stikliem zib noplukuši igauņu

ciemati, skrien apsniguši ezeri, ar kalniem mīdāmies atpakaļ

joņo egļu sili. Pa ložu izsistajām vagondēlu šķirbām lien le-

dains vējš, un cauri rūšu caurumiem virpuļo iekšā decembra

sniegu pārslas, lokomotīves grūsto dūmu šaltis nāk viņām līdz.

Bet sirdis atkal gaišas mums, no tām aizbēdzis nežēlīgais, nā-

vēt un dragāt kārais izmisums, ar kādu mēs pirms viena gada
atstājām Vidzemes laukus; sejās vairs nava ņirgu, tikai da-

žam jauna rēta, un acis visiem atkal iesākušas smaidīt, citam

no smaidiem netiek vaļā lūpas.
Sarkanmatainais dundadznieks salicis kopā lielās, līdz

pat nagiem spalvām apaugušās žņaudzējrokas, kā taisīdamies

skaitīt sen neskaitītu lūgšanu, un saka, galvu šūpodams:

~Puikas, mēs braucam uz Latviju!"
Šos pašus vārdus viņš jau teicis dažu labu reizi, bet

mums neapnīk viņos klausīties, jo galvas visiem pilnas mīlu

domu par dzimteni.

Sašūpodamās līdzi vagonšūpām, tās augšā nāk no atmiņ-
atvariem un aizmirst liek, ka ap mums sals un sniegi, un

šautenes.

Cits gara acīm skata sen vairs neskatītas sejas, — jau-
nekli domās noliecas pār mātes rokām, gados vecākie vāri sa-

vilkuši plaukstas, kā taisīdamies glāstīt savu bērnu galviņas.
Citi redz zaļas bērzu birstalas, — vasaras vēja saviļņotus

rudzu laukus, kam pāri kūpēdamas staigā ziedu dūmakas. —

Un lūpas, smaidīdamas sirdīm līdzi, atkārto:

„Jā, Konrād, jā."

Nelamājas pat Miķelsons, kas reti kad nav piktu prātu.

Viņš tikai spļauj, pa savam paradumam, un atsaka:
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„Jā, lekatausi. Tieši bez pārsēšanās prom uz Rīgu, jo
friči kāto mājās, karošanai gals."

Smaids atvīdējis vaigā arī Salam, kurš tagad mūsu rotas

komandieris. Vēl grumbaināka palikusi viņa cietā seja, pelē-
kāks kļuvis palso ūsu pelēkums. Sala gan nerunā, bet visi

mana, ka arī viņa domas skrien uz māju pusi ašāk par vil-

ciena steigu, un acīm tas jau saskata savas Pūpes mazmājiņas
sūnu jumtu, Babītes ezera zaļganos niedru laukus, un pīļu
barus pāri tiem.

„Pēc pusnakts laikam būsim jau Valkā," viņš beidzot

nosaka, un piecēlies aiziet uz viņu vagongalu, bet kustībās un

gaitā Salam tas pats vecais pašapzinīga instruktora mierī-

gums. —

Lēni tumst vakars. Melni top aiz logiem sili, kuriem

cauri dārdēdams vilciens mūs rauj uz rietu pusi, pretī noejo-
šai saulei un vakarblāzmas asinssarkanajam mirdzumam.

Viens otrs strēlnieks gausi krāmējies pa mantu maisu,

iesāk gremot. Tam tūdaļ seko citi, un šur tur redz uz solu

galiem lipinātus sveču galus, kuru liesmiņas kustas līdzi va-

gona šūpojieniem un vakariņotāju milzīgajām ēnām.

Paēdušie taisās uz gulēšanu. Konrāds jau uzrāpies uz

sava augšas plaukta, kas pāri man; viņš skatās lejā puspie-

miegtām un jautrām acīm, un visu kreiso vaigu tam šķērso
balta rētas svītra, iesākdamās pie acs un nobeigdamās pie lū-

pu kaktiņa.
— Tā ir kinžala rēta, un Konrāds viņu guva Donas

stepēs, mums ejot iekšā staņicā ar kauju, un dundadzniekam

kādā sētā grābjot skaistu kazacieti ciet. —

No vagona priekšgala atlido ermoņikas čīgāta marseljē-
zas melodija, un Konrāds mēģina dungot tai līdzi, bet Miķel-
sons no kaimiņsola rāda dūri un teic:

„Beidz ņaudēt, Konrād, citādi gāzīšu, jei bogu, Dieva

vārds! Vai tu dullais ar* esi kādreiz dzirdējis, ka kaķi sarī-

kotu kāzas decembra mēnesī?"

Konrādam dūres divreiz lielākas, bet viņš apklust, lai-

kam juzdamies mazliet apvainots. Tak Miķelsona rājiens
nava nepelnīts, jo dundadznieka balss pavisam neder dzie-

dāšanai, — iznāk tādi kā runča auri.

Viņš laiž nicīgu spļāvienu uz Miķelsona sola pusi, tad

iesāk rēķināt ar pirkstiem un beidzot nosaka:
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„Ja tikpat fiksi brauksim arī rīt un parīt, tad aizparīt

jau varam būt Kurzemē."

~Jā, Konrād," es atbildu, un redzu, ka draugam lūpas
savilkušās smaidā, acis pavisam pievērtas, bet nāsis dreb, kā

nojaušot Dundagas mežu šalku.

Tad Konrāda galva ir pazudusi, un pēc maza brītiņa no

augšplaukta dzird nākam sparīgu krākšanu.

Man pašam arī iesāk vērties cieti acu plakstiņi, bet dvē-

selē blāzmo liels gaišums, un jautra sirds. Tad
vagona šū-

pas ir atsaukušas miegu, un viņā iegrimdams es redzu sa-

vas Zemgales klajumu, un kviešu lauku, kam slīd pāri pade-
beša mesta viegla ēna. —

Kad pamostos, ir tumšs, bet gausi jau rit riteņi, un tad

stājas pavisam.
„Hei, puikas, laikam Valka klāt!" Līksmi iesaucas

Konrāds, drāzdams no plaukta lejā lūša lēcienā, bet Miķelsons
rūkdams saslienas kājās un aizjož pakal tam.

let ārā citi; pa vaļā palikušām durvīm nāk iekšā rē-

nais agrā ziemas rīta gaiss, kas aizdzen miegu, un eju apska-
tīties arī es.

Vilciens nav apstājies pie stacijas, bet kalnu vidū, kas

nokaisīti retiem melnu egļu puduriem. Salti mirdz zvaigznes,
bāldzeltēns mēneša sirpis, un rītu pusē jau var manīt ausmas

sārtumu.

Gar ešelona vagonu rindu pulciņos sastājuši strēlnieki,

cits šineli uzmetis plecos, un visi spriež, kā labād mašīnists

apturējis savu mašīnu.

„Būs friči priekšā," prāto kāds, un cits jau zin stāstīt,

ka esot sapostītas sliedes, lai mēs tik žigli nevarētu braukt.

„Pasakas, zēni, pasakas," piepeši ierunājas Salas balss,
nākdama no vilciena priekšgala. „Mašīnai gadījies tāds ne-

liels misējums un tūliņ brauksim tālāk. Friču te nava," viņš
saka, iedams mums tuvāk un taisīdamies kāpt vagonā. „Friči

jau vakar padzīti no Valkas, pēc mazas šaušanās ar tiem pui-

kām, kas brauc pirmajā ešalonā. Valkā tagad mūsējie, līdz

turienei vēl četri kilometri."

„Vai ratā! Vairs tik četri kilometri! Tad jau šite va-

jaga būt latviešu zemei!" Dzird priecīgi satrauktas batais, bet

Konrādam kaut kas iegārdzulojas kaklā, un viņš aizgriezies
sāk skaņi šņaukt degunu.
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„Ei, dundadzniek, kas tad tev?" kāds prasa, bet Kon-

rāds slauka ar plaukstu degunu un vaigus.

„Nekas, — man piemetušās trakas iesnas," viņš īdzīgi

norūc un žigli ielec vagonā.

„Zili brīnumi! Jau ceturto ziemu esam kopā, bet ne-

biju ne reizes manījis, ka tas Jeruzalemes dedzinātājs kādreiz

punķotos ar iesnām," Miķelsons nosaka, bet balss tam mazliet

piesmakuši, un acīs mana aizdomīgi valgu mirdzumu. —

Ass lokomotīves svilpiens, —

vagonu buferi klaudzēda-

mi sasitas, un mēs klūpam iekšā, censdamies palikt vagona

priekšiņā, vai vēl labāk uz kāpnēm. Citi ir sastājuši koridora

durvīs, vīrs pie vīra, bet šoreiz nedzird lādēšanos nedz jokus,
neraisās bravūrīgi skalas valodas.

Vilcienam ripojot mēs cenšamies būt pēc iespējas klusi,

un ausis lūko tvert sen nedzirdēto Latvijas mežu šalkoņu. Un

acis gatavas ticēt, ka te virs sniegainajiem laukiem savādāki

margo zvaigznes, un citādāks pavisam šķietas mūsu nāsīm pašu
zemes gaiss. — — — — — — — — — — —

Ar gaismu esam Valkā. Vilcienam piebraucot, redzams

stacijas priekšā stājis laužu bars; sāk atvilņot internācionāles

skaņas, no vagoniem dzird urrā saucienus, bet uz stacijas ēkas

plīvo sarkans karogs, un viņu raustot rīta vējam, te saceļas,

te plok karoga plandās, un ugunsgrēka liesmām līdzīgas fla-

gas redz arī uz dažu citu kaimiņēku jumtiem, — ar īsu kauju
vakar te ienācis pirmais strēlnieku pulks.

Mēs gribam ātrāk nomanīt atkal zem savām kājām latvju
zemi, un pasteidzamies ārā kāpt, lai ietu lūkot pilsētu, kuras

ielu bruģi pirms viena gada beidza dimdināt mūsu zābaki. —

Mēs trīsi, — Miķelsons, Konrāds un es — aizšļūcam

žigli prom gar stacijmājas galu, — tās priekšā jau kāds iesā-

cis teikt runu, un pakal lido asi un nikni kliegti vārdi:

biedri
... pasaules revolūcijas ...

atmaksāt.
.. iznīcināt.. .

noslaucīt no zemes virsus
...

Pilsētas ielās vēl šur tur redz vācu atstātus uzrakstus, un

Konrāds, apstājies pie nama, virs kura durvīm salasāms, ka te

bijusi komandantūra, nicīgi nospļaujas un nosaka:

„Skat nu! Tik fiksi aizšlūkuši projām, ka pat savu

vizītkartiņu aizmirsuši paņemt līdz! Vai ziniet, mīlīši, man

sitas jaunais karš liekas pavisam cita padarīšana, nekā tā ne-

beidzamā kaušanās pa vaņku zemi ar šādiem tādiem krievi-



7

ņiem! Kauties ar fričiem, kauties pašu zemes dēl, tas gluži
cita, daudz feināka lieta! Sensenais latvju puiku amats, tā

teikt."

Ar vācieti mums karš līdz nāvei," Miķelsons nikni no-

saka. „Man arī patīk, ka esam reiz atkal tikuši uz savām ve-

cajām sliedēm! Ko viņugad pie Slokas aizsākām, tas šogad
jāpabeidz."

„Ja gan," Konrāds lielīgi saka, iedams tālāk. „Tik ilgi
karš ar vāciešiem, kamēr tie cilvēki tak reizi nāk pie prāta

un paši redz, ka mūsu zemē nava palikšana šādiem un tādiem

bliņu ēdājiem."
Rīts ir salts un bez vēja, un no skursteņiem taisni gaisā

kāpj zili balti dūmu stabi. Šur tur klaudz durvis, čīkst vār-

tiņi, bet ielās mana tikai retus gājējus, un tiem pašiem ir bikli

gausa gaita, kā cilvēkiem, kas tikko nokļuvuši jaunas, vēl ne-

zināmas varas varā.

Mums pretī, steigdamās ap mājas stūri, nāk jauna, la-

katā tinusies meitene, groziņu rokā, un ieskrien Konrādam

tieši ķetnās.

„Jaunkundz, uz šito jauko saskriešanos lūdzu mutes,"

viņš saka, skuķi sagrābis un mēģinādams noliekties pie viņas
sejiņas. Tak šis nodoms negrib dundadzniekam lāgā veikties,

jo meitene kliedz izmisusi, raudamās prom cik spēka, un vi-

ņas ģīmītis sniedzas Konrādam tikko līdz jostas vietai.

„Laid skuķi vaļā," Miķelsons īgni nosaka. „Atradies

siržu lauzējs, gorilla gatavais! Vai nezini, ka dažam meitie-

tim no sabīšanās vien gadās bērns? Pašam būs jāprec," viņš
brīdina, ar zābakpurnu iesperdams Konrāda atstieptajai sēd-

vietai.

Dundadznieks satrūkstas, — no spēriena vai precēšanās
briesmām, — un viņa palaistā raudošā meitene kā stirna me-

tas pāri ielai, aizmirsusi savu, cīnoties nokritušo groziņu.
Es viņu paceļu un steidzos pakal, bet skuķim vēl žiglā-

kas paliek kājas, un apjucis es eju atpakaļ.
„Noliec to groziņu tepat uz trotuāra," Miķelsons dod

man padomu: „gan jau viņa to mantu atradīs."

Mēs ejam atkal, un tad pēkšņi apstājamies visi reizē, jo
pretī virzās pulciņš cilvēku.

Tie iet pa pašu ielas vidu, un gandrīz visi ģērbti lauci-

nieku pelēkajās drānās, tik kādiem diviem pilsētnieku katliņi
un mēteli. Gājēju ir savi desmit, cits pusmūža gados, cits
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jau vecs vīrs. Galvas tiem nokārtas un solos manāms savāds

gurdenums, it kā pret pašu gribu cilātos viņu kājas. — Pul-

ciņam iesānis, pa trotuāru un nopakaļus iet vīri ādas svārkos,

sarkanzvaigžņotās jērenīcās un rokās tiem šaušanai gatavas
šautenes.

„Kas tie tādi?" Miķelsons prasa čekistam, kas garām
soļodams to gandrīz aizskar ar savu atstiepto elkoni, un ne-

vērīgi atsaka pār plecu:
„Pats redzi, — nodevēji."
Kā pēdējais iet pamazs vecītis, plikā aitādas kažociņā

un bez cepures. Sirmie mati viņam pavisam sajukuši noka-

rājas uz pieres, un tos ar plaukstu saglauzdams, viņš pacel gal-

vu, paskatās uz mums izbiedētām un vaicājošām bērna acīm.

Un vecā vīra skatiens ir tāda izmisuma un nevarības pilns, ka

mēs visi trīsi aizgriežam galvas sānis, sākdami skatīties uz to

pusi, no kurienes atnācis šis gājiens.
Tikai pēc tam, kad ielas bruģis nedimd vairs no aizgā-

jēju soliem, mēs griežam galvas atpakaļ, saskatāmies, un Kon-

rāds, klusi iesvilpies, vēl klusāk saka:

„Tādas tās lietas! Un es domāju, ka šitā ies tikai Krie-

vijā!"
Konrāda seja it kā palikusi bālāka, un ap lūpām tam

vairs nav naivi līksmā smaida, ar kādu vagonā tas atkārtoja

neapnicis:

„Puikas, mēs braucam uz Latviju!"

Miķelsons nesaka ne vārda, un piepeši mēs jūtam, ka

nevienam no mums visiem negribas klīņāt pa Valkas ielām.

Mums ir tā, it kā būtu gājuši ko meklēt, bet pēkšņi sa-

pratuši, ka meklējamo šeit neatrast. — Mēs paši nezinām tam

vārdu, bet sirdis mēmi saka, ka nezināmais bijis liels un gaišs
bez gala. —

Ejot gar baznīcas dārzu, no kailo koku zariem ķērkdams
paceļas gaisā vārnu bars, aizlaizdamies pāri skursteņu dūmu

stabiem, un kā mums izliekas, tieši uz to pusi, kurp aiz-

gāja šauteņu ielenkts pulciņš cilvēku, zemu nokārtām galvām.
Ziemas rīta gaiss liekas kļuvis saltāks, un savāds sal-

tums sācis saldēt mums sirdis, dvēselēs bāl kaut kas gaiss un

jauks. —

Pie stacijas Konrāds pacel galvu un domīgi teic:

„Nodevēji? Pēc spiega neviens tā īsti neizskatījās."
Miķelsons apstājās un saka skali, ar traku niknumu:
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„Kas sapinies ar vāciešiem, tas nodevējs, vai saproti tu,

cirka žirafe!? Un visus nodevējus, visus vāciešus un viru

draugus tik pie sienas, lai zemei reiz tiek tīrāks gaiss!"
Konrāds nospļaujas, pagroza galvu, bet neatbild, un klu-

sēdami mēs sakāpjam vagonā. Un sirds man atkal palikusi

smaga, un neiziet no prāta plikā aitādas kažociņā ģērbies ve-

cītis, kam bija izbiedētas, vaicājošas un izmisuma pilnas acis.

II

Atkal klab vagonriteņi, bet mēs braucam gausā un uz-

manīgā gaitā, jo mūsu celi šodien iet uz Valmieru.

Uz vilciena platformas, kas brauc tūliņ aiz loko-

motīves, ir uzcelts lielgabals, bet gar vagonu sienām no iekš-

puses saliktas vietām bruņu plāksnes, vietām sasalušu smilšu

maisiņi, un dažos logos glūnēdami iezogas ložmetēju stobri.

Tik gausi šoreiz kustas vilciens, ka līdz Gaujas tiltam

tiekam tikai ap pusdienu, kaut gan iesākam braukt tūliņ rīta

ausmā.

Šautenēm rokās, mēs izejam no vagoniem un pārlavamies

upei pāri, pa pusei ticēdami baumām, ka vāci viņā Gaujas
malā domājot turēties.

„Piespiež, puikas, piespiež," rūc Miķelsons, „lai friči

drīzāk lasās ratā". Bet tukšs ir otrs upes krasts, un tā tad,

vācieši laikam sagaida mūs pie pašas Valmieras, un mēs doda-

mies turpu.

„Piespiež," tagad Konrāds savukārt uzmudina Miķel-

sonu, jo dziļi ceļa sniegi, un pa to brienot, čiekurkalnietim

sākušas smagāk elst Aizdonas stepēs cauršautās krūtis.

Mēs atpūšamies tāpat atkrituši ceļmalā, ceļamies atkal,

ejam, un zilganviolētās koku ēnas jau iesāk mesties tumšākas.

Valmiera vairs nav tālu; pienākusi vēsts, ka vāci taiso-

ties vēl turēties, un mums tie jāizsit ar joni, lai brīvs uz Rīgu
veras vaļā ceļš.

Sala mūs vada, Miķelsons ar Konrādu iet blakus, un atkal

Bprindziguma pilnas kļuvušas mums sirdis, kā viņās senās die-

nās, kad mūsu vecā rota gāja pāri pielijušiem Slokas purviem,
traukdamās savā pirmajā kautiņā. —

Aiz priedēm, kutas liekas nākam pretī, sniega baltums

šķiet saplūstam kopā ar tumsu, bet pa labi var redzēt mir-
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dzam retas namu uguntiņas, un vingrākas uzreiz mums paliek

kājas, bet bises, kuras līdz šim nestas pakārtas, mēs tagad ņe-

mam abās rokās.

Tad
pa kreisi, kur stiepjas mežs, kas vakarkrēslā liekas

gluži melns, ieklabas ložmetējs, un tam ir sen vairs nedzir-

dētās vācu kaujmašīnas nikni gausā balss.

Mēs griežamies reizē uz to pusi, kur sadzirdama klabē-

šana, un tad pieliekušies iesākam skriet pretī mežam, skrie-

dami lielā puslokā.
Mēs skrienam, šaujam vēl, un tagad jau tik tuvu iesā-

kušas brāzmot ložmetēju lodes, ka nākas sniegā nogulties.
Sirdīs mums iegailējies zvērisks niknums pret neredza-

mo ienaidnieku, kas negrib laist mūs mājās, un zobus griez-
dami mēs lūkojam saskatīt mežā vietu, no kurienes šauj lož-

metējs.
„Pie velna!" Pa kreisi krēslā brēc Miķelsons, slieda-

mies kājās. ~Ko ar tiem spokiem tik daudz māžoties, — pui-
kas, uz urrā!"

Sāk slieties kājās citi, — jau pusķēde iet atkal pilnā
augumā, un tūdaļ — tūdaļ mēs sāksim pretī mežam skriet ar

cīņas klaigu. —

Tad — sitiens karsts un spējš pa krūtīm, un es vairs

nezinu, kas ir ar mani, — es gulu augšpēdus, pār mani zvīļo

retas vakara zvaigznes un sniegs apkārt metas melns —

111

Tak mani nejaudāja gluži nobeigt vācu ložmetēja trijās
lodes. Nekā nespēja darīt arī Krievijas bads, ar pusmārciņu
maizes dienā un šķīvi zupas- ievainotam kareivim, un es brau-

cu atkal uz dzimteni.

Braucu jau otru reizi. — Pirmo braucot no Pleskavas,

bij decembris un dziļi sniegi, stingrs sals, bet apkārt smaidīja
man vecu kaujas draugu sejas, un pašam bij priecīga un gai-
ša sirds.

Tagad jau marta mēnesis iet uz galu, virs upēm iezilgani
metas ledus tilti, un vilciens dārd uz Rīgu gar Daugavu. Bet

es esmu vairs viens, un sirds top grūta, pa logu skatoties uz to

debesu pusi, kur Kurzeme.

Es sēdu, piespiedies ar seju klāt kreisās vagonpuses rū-
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tij, un acis man nebeidz lūkoties, jo aiz Daugavas, starp me-

žu puduriem gan šad tad pavīd patālāku silu svītras, bet ne-

redz it nevienas nesagrautas mājas, tik māju krāšņatas.
— Tai pusē, aiz Birzgales viršu laukiem un drēgnajiem

lecavas mežiem ir arī manas tēva mājas, — ja no tām vispār
kaut kas palicis. —

Braucēju gluži maz: Līvānos gan iekāpa mātodams un

pūsdams kāds krievs, ar pakulu maisu pār pleciem, lāpstu pa-

dusē, izgāja cauri vagonam — laikam kur apsēdās, bet šajā
vagongalā es esmu viens.

Pļaviņās atkal noklaudz durvis, un vilcienam sākot no

jauna kustēties, es dzirdu tai nodalījumā, kas man aiz mugu-

ras, sākamies sarunu, kas norisinās latviski. — Acīm vērojot
kreiso Daugavas krastu, kur vien tas saskatāms, ausis pašas no

6evis iesāk uztvert pa vārdam, jo trīs mēneši pagājuši no tā

laika, kad pēdējo reizi dzirdēju savas tautas valodu.

~Ak, tad atņēma gan?" vaicā vecīgi rāma balss, un otra,

jaunāka un straujāka, steidzas tai atbildēt. —

„Atņēma, Ausulu tēv, atņēma! Atnāk vīri ar plintēm
un saka: tu esi budzis un asinssūcējs, un tāpēc neraudi ne par

zirgiem ne klēti, — tas viss ir darba tautai nolaupīts! Saki

vēl paldies savam Dievam, ka mēs tevi tūdaļ nesūtam uz Pļa-

viņām pie tribunāla! Nu jau vairs nezinu, ko pavasarī arklā

jūgt, ko sēt, un ar ko savējos izmitināt līdz vasarai. Saņēmos
un tagad braucu uz Rīgu, pie turienes kungiem meklēt tais-

nību."

~Vij, par kungu tagad vairs neviena nedrīkst saukt,"

vecīgā balss piemetina: „par to jau stingri strāpējot. Tagad

par biedriem vien visi jāgodā."
~Kā tad! Arī tāds zellis, kas par zirgu zagšanu bijis

■cietumā, vai bijis Sibirijā. Tagad jau esot tā: kas ilgāk sēdē-

jis, tam lielāks gods. Tāds ātri tiekot pašos lielākos amatos."

Vecā balss kaut ko klusi atteica, bet jaunā neaprima:
„Ausulu tēv, saki tu pats, kas es par asinssūcēju? Tēvs

nomira ar krūšu kaiti, bij samocījies, celmus lauzdams; man

pašam trūkuma vaina no smaga darba, bet šie tikai dzied

savu: asinssūcējs, liekēdis, dzīvo no citu sviedriem! Kas

manus sviedrus skaita, kas manas stundas rēķina! ? Ak, Ausu-

lu tēv, gan dažu labu reizi tā sirds aptekas, ka viens no di-

viem: vai nu ej uz riju pakaries, vai grābi kādu sitamo un

skrien silā par meža brāli. Dzīvošana šitā vairs nav."
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Vilciens patlaban drāzās pāri kādam tiltam, un valodas

uz brītiņu vairs nebija sadzirdamas.

~Vai jūsu pusē neko nedzird par angļiem?" jaunais ie-

vaicājās. „Mēs gan dikti gaidām, kad atnāks anglis, iztaisīs

kārtību."

„Mēs gan vairāk gaidām zviedrus," vecais gausi atteica.

„Runā, ka uz pavasari būšot klāt zviedru ķēniņš ar savu kara-

spēku. Bet laikam tikai tādas valodas."

Brītiņu bij klusums. Tad vecais nopūtās un iesāka:

«Es tā vien domāju, dēls, ka mēs nedarījām labi, netu-

rēdamies stingrāk pie tās pašas Ulmaņa valdības! Kad atnā-

ca no Rīgas ziņa, ka latviešiem nu esot pašiem sava valsts,

man apbira asaras. Sak, re kur esam uzkāpuši ar visu lielo

kara postu! Bet kad vajadzēja sākt palīdzēt pašu tautas

valdībai, tad vienam bija tāda atrunāšanās, otram atkal tāda:

Ja jau valdība reiz esot iecelta, lai valdība gādājot, — tas jau

viņas amats, ko tad šie? Tā runāja saimnieki, bet puišiem
vienam galvā komūnas, otram zemes un zirgu dalīšana. Un

tā mēs tagad esam palikuši par kāju pameslu visādiem
pa-

saules staiguļiem un izbijušiem cietumniekiem, un tiem pa-

šiem jau reiz aizbēgušiem krieviņiem. Es tev saku: dēls, va-

jadzēja mums pašiem toreiz ar visu sirdi un spēku pieķerties
tai pašu valsts lietai! Tad tagad vis nevajadzētu domāt par
kāršanos vai mežā skriešanu, nevajadzētu vaidēt un gaidīt, ka

citi nāks mūs glābt! Kas nāks, tas arī gribēs palikt par

kungu."
Jaunais tūliņ neatbildēja; tad nokāsējās un teica:

~Tiesa gan ir, Ausulu tēv, bet nu tā gudrība mums nāk

par vēlu. Paši mēs sarkano varā, Ulmaņa valdība tālu, un ja
ne angli ne zviedri mūs nenāks glābt, tad varbūt paglābs tie

paši vecie vācu kungi?"
Vecais vilcinājās ar atbildi, un es, iekaisis un saviļņots,

piecēlos kājās, lai ietu patriekties ar šiem cilvēkiem, kuru sa-

runās biju sadzirdējis man gluži jaunas lietas.

Abi runātāji apklusa, mani ieraugot. Un iedams viņiem

klāt, es pamanīju to acīs tādas bailes, ka apmulsis apstājos.

Vecajam trīcēja rokas, kuras tas bija salicis uz savas

vēzdiņas, un vilcienam pieturot, viņš cēlās kājās.

„Ardievu, dēls," viņš teica jaunajam, bet arī tas taisījās
uz iešanu un cēla nost no āķa savu maisiņu.

„Vai dēls, tu tak gribēji uz Rīgu?" vecais brīnījās. „Šite
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vēl tikai Rembate."

Jaunais tam pameta ar acīm, vecītis apklusa un abi iz-

steidzās pa durvīm.

Es vēl arvien stāvēju celiņa vidū, lāga nesaprazdams, un

tad man asinis sakāpa galvā. —

Viņi bija no manis aizbēguši, kā no mēra slimnieka! Un

laikam tikai tāpēc, ka biju strēlnieks, biju karavīrs.

Es sažņaudzu dūres, atcerēdamies pagājušos laikus, kad

veci un jauni drūzmējās ap mums, un meitenes mums sprauda

pie krūtīm, cepurēm un siksnām ziedus, mauca šauteņu stobru

galos vaiņagus.

Ak, ja! Lielinieku avīzes jau arī kaut ko rakstīja par

balto valdību, im skubināja mūs ātrāk to ietrenkt jūrā,

jo baltie esot sasaistījušies ar imperiālistiem un vāciešiem. —

Te kaut kas nav gluži tā, kā mums stāsta un raksta, —

kaut kas būs patiesībā citādi!

Es atsēžos uz sola, galva man iesāk degt, un jāsasauc
visi gribas spēki, lai varētu sākt apsvērt pēc kārtas visu

dzirdēto. —

Jaunais runāja par tagadējās valdības spaidiem: tie esot

tādi, ka zemnieka cilvēkam viņu dēl jābēg mežā vai jākaras.
Bet turpat atkal pats bija gatavs gaidīt atgriežamies vāciešus!

To iedomājoties vien, asinis man iesita deniņos naida

vilni, un atmiņā nostājās vecie kauju draugi. —

— Ar vācieti mums karš līdz nāvei! Kā atsaukdamies

mana naida vilnim, teic Konrāds, gaisā paceldams savu mil-

zīgo dūri, bet Miķelsons, pilns traka niknuma, atņirdzis lodes

izsistos priekšzobus un kliedz:

Kas ar fričiem
pa draugam, to pie sienas!

Es spiežu galvu rokās, — acīs man iesākusi ņirbēt sarka-

na migla, un no viņas iznāk tēvs-virsseržants, pie labās rokas

vezdams brāli Edgaru, kam vairs nav sejas, tik tukši acu do-

bumi; bet kreisā rokā tēvs tura paceltu šauteni, rāda to drau-

dēdams, un bises laidē tam iegriezti daudzi robi

Aiz tēva iesāk iznirt mātes tēls, un krūtīs viņai kvēlo

trīsi, vāciešu ložu izurbti caurumi — — — — — —

— Mēs esam palikuši par kāju pameslu visādiem pa-

saules staiguļiem un tiem pašiem, jau reiz aizbēgušiem krie-

viem, — runā man ausīs kāda rāma balss, un lēni aizklīst pro-

jām asins naida migla.
Ja gan

— tā tak runāja tas vecais saimnieks, kurš sabi-
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jās no mana strēlnieku šineļa un pusbēgdams izkāpa Rem-

batē. —

Lai visi velni! Es tagad gribu zināt taisnību! Gribu

zināt, kas īsti notiekas šai zemē, par kuru krita tēvs un brālis,

un es pa divi lāgi esmu lējis arī savas asinis.

Patiesību! Dieva dēi, — kas man pateiks visu taisnību?

IV

Vakarā esmu Rīgā. Viņa visa tinusies bālpelēkā miglā,
kurā gaist nedzīvo un dzīvo lietu kontūras, un retās laternu

ugunis izliekas kā nespodri dzeltēnas lodes, kas nejaudā vairs

tālāk gaismu viest. Un desmit solu attālumā te nevar sare-

dzēt, vai virzās cilvēks, vai viļņo marta miglas stabs.

Viens tāds iet man nopakaļus jau no stacijas.

Nē, tas ir cilvēks, — es dzirdu tā nedrošos solus, un nu

eāk runāt klusa un neskanīga, it kā nomirusi balss. —

~Biedri strēlniek, — vai jums nebūtu gabaliņš maizes?

Lūdzu, lūdzu — no aizvakara nav bijis mutē ne kripatiņas —"

Man nav ko dot, un klusēdams es paātrinu solus, bet iz-

misuma pilna nopūta mani panāk, iet līdz.

Uz nākamā ielas stūra gaida jau divi lūdzēji, un garām
ejot, viens ar roku aizskar manu piedurkni:

„Biedri — kaut vienu pašu garoziņu — mājās gaida ma-

zi bērni —"

„Man nav nekā," es izgrūžu caur zobiem, ar izmisuma

niknumu jau otru reizi pārmeklēdams sava šineļa kabatas,
un miglas pelēkumā izdziest gurda balss:

„Visi saka to pašu —"

Uz lielā bulvāra, kur vasarā šalc kupli lapotu liepu rin-

das, ir pagaišāks, jo nupat uzlec mēnesis, iesākdams gaismot
miglas lāņus ar savu bālo mirdzumu.

Atkal kāds lūko iet man blakus.

Pabailīgi viegli soli, un samtaina, mazliet dreboša sie-

vietes balss sāk vilināt:

„Biedri, — nāciet līdz, — tikai drusku maizes, — man

tikai septiņpadsmit "

Es apgriežos, iesāku iet uz pretējo pusi, un pēc brītiņa

manu, ka nodun zem kājām kanāla tilts, aiz kura iesāk celties

Vecrīgas namu tumšie korpusi, likdamies peldam gaisā, jo
tos no zemes nošķīris marta nakts miglas loks.
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Ak, jā! Tur, jumta istabiņā, tak dzīvoja trīs jautras
meitenes! Vienu es mīlēju, — vairs neatceros vārda, tik zi-

nu, ka viņai bija tumši mati un ķiršu sārtas lūpas. — Otru

mīlēja Vilnis, mans Tīrelpurvā palikušais draugs, un

trešā... —

Man piepeši sāk izlikties, ka viss te būs tāpat, kā bijis.
— Un tad jau esmu pie viņu nama klāt, un iesāku kāpt augšā

pa čīkstošajām trepēm. Kaut kur skan mūzika un skalas balsis,
un kabatlaterniņa parāda man ceļu, jo tur ir gluži tumšs.

Pusceļā dzirdu, ka apakšstāvā paveras kādas durvis, ska-

ļāka paliek mūzika, un mazliet piesmakuši sievietes balss sauc:

~Ei, kas tur kāpj? Ko jums vajag?"
Es neatbildu. — Pie velna, — kāda gan kuram dala,

kurp es gribu iet?

Bet piesmakusē sieviete lejā neatlaižas:

„Vai kurli esiet, vai? Tur augšā tukši visi dzīvokli!

Viņš nedzird, vai arī izliekas, ka nedzird!"

„Biedri Kalniņ, lūdzu cita paskataities, kas tas tāds par

tipu. Man paliek bail!"

— Ja augšā viss ir tukšs, tad man tiešām nav ko meklēt

šai namā, un es lēni kāpju atpakaļ.

Lejā ir apklususi mūzika, un dzird ar satrauktiem altiem

jaucamies iesilušus baritonus:

„01a, bet varbūt, tas ir paps?" „Biedrene Ella, lūdzu

padodat manu naganu!" „Ak, bleķis: paps tak ir augšā, sen

jau gul"! „Velns sazin, ko tas tēviņš te meklē? „Nu, to

viņam tūliņ noprasīsim!"
Lejā mani apstāj iesiluši vīrieši, — kāds tura rokā re-

volveru, — un izspūrušas, vaļā rautām blūzēm skuķes, — vie-

na bez brunčiem, tikai biksītēs. Tad kāda roka cel līdzpa-
ņemto lampu man pie sejas, un aizsmakusi balss pārsteigta
iesaucas:

„Ach, tas jaiu Vanag kungs!"
lekliedzas arī otra sievietes balss, un bezbrunčotā skuķe

pazūd, bet abas pārējās paliek laipnas un aicina mani iekšā.

Pēc maza brītiņa es jau sēdu pie pudelēm nokrauta

galda, lielā un greznā telpā, kurai agrāk laikam bijuši citi

iemītnieki. To it kā rāda lepnās mēbeles, zeltītie spoguli*
kaut viņu stiklos redzami zvaigžņoti, ložu sisti plīsumi. Uz

fliģela klavierēm, kur čupā sasviesti ādas svārki un kareivju
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šineli, ir pašā virsū uzmesti melni sievietes svārki ar sarkanu

iekantējumu.

Vīriešu pavisam pieci: divi čekistu tipa, divi kaut kādas

citas aizmugures profesijas kommūnisti, un piektais esmu es.

Meitenes tikai divas, — trešā elso ieslēgusies blakus istabā,

kaut
gan viens no tiem četriem galanti piedāvāja aiznest vi-

ņas kleitu, un man nāk atmiņā, ka šinī pašā mājā, jumta dzī-

voklī reiz mita trīs maigas skuķes, kuru istabiņai bij vārdos

netveramais un neizteicamais, bet saldi mulsinošais un kairais

plaukstošu meiteņu istabas aromāts. —

„Ach, biedri Vanag," čalo Ella, sataisīdamās mani pa-

cienāt. Lūdzu, varbūt vīniņu? Puiši atnesuši no paša Ro-

mas pagraba. Ziniet, es nesaprotu, ko tā Ola tā uztraucas,

ka jūs viņu pamanījāt bez kleitas. Nu tai sievietei kauns ve-

«ajam līgavainim acīs rādīties. Ziniet, Ola mums palikusi

par lielu dejotāju! Pa galdiņiem vien vairāk dejo, tāpat šo-

vakar, un lai neapgāztu pudeles, novilka kleitu. Lūdzu, var-

būt šķiņķa maizīti? Ar zakusku mums gan tā pašvaki, bet

ko lai dara? Kara laiki!"

Es atsakos no vīna, bet piesolīto maizīti saņemu, jo visu

dienu neesmu ēdis.

„Ach, biedri Vanag," Ella vītero tālāk: „Mēs par jums
tik bieži domājām! Kad Rīgā ienāca friči, mēs vai ikdienas

skrējām uz Juglas pusi klausīties, vai nedzird atkal šaujam, —-

domājām, ka mūsu puikas nāks atpakaļ. Nu, atnācāt ar', bet

mazuliet par vēlu!"

„Kāpēc tad?" es prasu, nolikdams maizīti un taisīdamies

celties kājās.

„Ach, lieta taču vienkārša, tur nav ko apvainoties, Va-

nag kungs! Viena otra, savējo gaidīdama pārnākam, iesā-

kusi laist forši, tas ir viss," Ella īsi iesmejas, un nevar sa-

prast, vai viņas balsī pārsvarā izsmieklis, vai skumjas.
Ellai ir bāldzeltēna seja, pieri apjozis aizdomīgu izsitu-

mu loks, bet acīs viņai tas pats jautrais vēlīgums, un viņas
kaimiņš, blonds jauneklis ar savādi mirdzošām acīm, pasnie-
dzies ievelk to sev klēpī.

„Lola sēd galda otrā pusē, smēķē papirosu, pētoši ska-

tās manī, un pa vecam tai lepni sakniebtas sarkanās lūpas,
bet sejiņa nopūderēta gluži balta, un redzokļos tai tas pats

nemierīgais spīdums, kā Ella6kavalierim gaišmatim un gara-

jam ar bakrētaino seju, kurs sēd Lolai ieblakus.



17

Uz galda stūra uzmeties ar mandolīnu rokās melnīgs-

nējs sārtvaidzis un iesāk raustīt stīgas, dungo tām līdz:

Vsjo, čem ģeržatsja jich trony,

Ģelo rabočei ruki!

Sami nabjom mv patronv,

X ružjam prilaģiim štiki!

„Dzeriet, biedri," skubina mani ceturtais, ielauztu de-

gunu un pavisam mazām, vaigos iegrimušām acīm. ~Labs

vīniņš, burgundiets! Pats Stučka šito marku labi ciena. Da-

niševskis gan vairāk vico sampānieti, bet vecais Pēteris šito

vīnu tura labāku par visiem citiem," viņš piemetina, laikam

gribēdams padižoties ar augstiem paziņām un viņu garšas

pazīšanu.

„Paldies/ es atsāku, atbīdīdams nost glāzi: „Šodien
nemaz negribas dzert. Biju visu dienu ceļā, jūtos noguris,
un labprāt nosnaustos, bet nav kur iet."

Dzīvotāji gatavi savā augstsirdībā mani guldināt bla-

kus istabā, bet tur jau ieslēgusies Ola, nelaiž nevienu iekšā, un

Ella rod labāku izeju.

„Laidīsim Vanag kungu pārgulēt augšā pie papa," viņa

teica, pieceldamās no kavaliera ceļiem. „Ziniet, Vanag

kungs, mūsu paps tāds savādnieks! Kad puiši norekvizēja

priekš mums šito paša mājas saimnieka dzīvokli, papu ne-

parko nevarēja pierunāt nākt dzīvot lejā. Arī ēst šurp ne-

nāk, ēd tikai to, ko mēs uznesām augšā. Jocīgi, vai nē?"

Mēs uzkāpām jumta dzīvoklītī, un Ella, mani novieto-

jusi Benajā meiteņu istabiņā, aizsteidzas atpakaļ.
Es esmu noguris, bet šis gurums ir jau tik liels, ka pār-

gājis pāri parastās miegainības robežai, un es nevaru uzreiz

iemigt.
Kad beidzot acis sataisās krist cieti, instinkts 6teidz mani

modināt, sacīdams, ka šai istabiņā es neesmu viens.

Tiešām, istaba pilna palsas mēnesnīcas, un viņas atmir-

dzumā redzama pa pavērtajām durvīm iekārušies izspūrusi
sirma galva.

„Ko jums te vajaga?" es iesaucos, trūkdamies sēdus un

pirmā acumirklī neatcerēdamies, kur atrodos.

„To pašu es nupat gribēju noprasīt jums," galva pikti
atsāka. „Lai gan tagad uznākuši tie trakie laiki, tak katrs

cilvēks gan vēl drīkstēs zināt, kas gul pa nakti vina dzī-

voklī."
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Galvas vārdos ir sava nenoliedzama loģika, un tad c»

atceros, ka Ella bija stāstījusi par savu tēvu.

„Jūs laikam būsiet J. kungs?" es apvaicājos.
„Jā, tas es esmu," vecais apstiprināja.
~Redziet, man loti jāatvainojas par mājas miera un

kārtības traucēšanu, bet šoreiz tā iznāca. Ar jūsu meitu jaun-
kundzēm biju pazīstams vēl lielā kara laikā, un šovakar, no

jauna pārradies Rīgā, atnācu lūgt naktsmājas. Jaunkundze»

to labprāt atļāva, un es vēlreiz izlūdzos jūsu piedošanu."
Vecis ienāca istabā un apsēdās uz kaimiņu gultas ma-

las.

„Ak, tad jūs neesiet vis no manu meitu tagadējiem pa-

ziņām?" viņš noprasīja.
~Fui, — nē," man paspruka.
~Nu, tā pavisam cita lieta," vecais noteica, palikdams

laipnāks. „Komūnists arī neesiet?"

"
Nē ".

„Tā jau domāju. Pēc tiem zvēra kalpiem tu neizska-

ties."

..Kas par zvēra kalpiem?"

„Nu, kā tu nesaproti!? Tagad antikrista laiks, un

zvērs tikai viens no tā Kristus mērkaķa daudzajiem vār-

diem. Kas lasa bībeli un vēro šitos vaidu laikus, tam viss

ir skaidrs: tas komunisms tak ir Antikrista mācība, izķēmots
evanģeliums; ticēšana vēderam, neticēšana garam. Vai tagad
saproti?"

„Gandrīz."
~Nu, redzi nu! Vajag tikai skaidras sirds un vērīgu

acu. Tad gaiši saredzams, ka šis ir tā zvēra atnākšana»

laiks."

~Vai viņš būs garš?" es pieklājības labad ievaicājos,
plaukstā slēpdams žāvas.

„Nē. Šī ir Antikrista pirmā atnākšana, kuras laiks būs

tikai pieci mēneši. Bet arī šai laika sprīdī cilvēkiem jācieš
lielas mokas?"

Miegs izgaisa, ienākot galvā domai, ka no pustrakā
veča varbūt varēs izzināt tādas lietas, par kurām baidīsies vai

nevēlēsies runāt veselie.

„Vai rīdziniekiem tās mokas ir loti lielaB?" es vai-

cāju.
Kā nu nē, dēls, kā nu nē! Tā pirmā mocība ir ar
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badu. Nav maizītes, un arī pirkt vai pārdot nav brīv. Un

tā cilvēki krīt uz ielām no bada, neviens tagad nekaunas

übagot. Mirst veci, apmirst bērni, un tukšas izmirušas visas

nabagmājas. Badu necieš tikai Antikrista kalpi un tie, kas

ar viņiem turas pa draugam, kā manas palaidnieces."'

Vecais nokāsējās, tad iesāka no jauna:
~Tā otra mocība ir ar miesas nošaušanu. Katru nakti

tagadiņ Rīgā slaktē cilvēkus; citus Bružās mājā, kur tā gal-
venā slepkavošanas vieta; citus pie centrālcietuma, šaipus

ūdenstorņiem, un citus apšauj Biķernieku ielā. Ap pus-
dienas laiku arestē, vakarā jau beigts un pagalam. Neviens

pats cilvēks, rītā uzmozdamies nevar galīgi droši teikt, ka

dzīvs sagaidīs otru rītu. Un kas vainīgs pie tās Antikrista

kalpu trakošanas? Jūs, strēlnieki!"

Dzirdot šo veča stāstījuma noslēgumu, man sanāca

dusmas.

«Strēlnieka amats nav čekista amats," es valdīdamies

atteicu. „Mēs nācām atpakal, lai pabeigtu pirms četri gadi
sākto karu ar vāciešiem, kas iebrukuši mūsu zemē. Pa šiem

gadiem es esmu redzējis līstam bezgala daudz asiņu, bet ne

pie manām, ne manu draugu rokām vēl nav pielipušas lat-

viešu asinis."

Vecais palika pie sava.

„Vācieši paši gāja projām, bet jūs, ar karu ienākdami,
aizdzināt no Rīgas pašu latviešu valdību. Un tā bada mo-

cība un tie čekistu asins darbi tagad krīt uz jūsu galvām.
Var jau būt, ka tos mierīgu cilvēku bendēšanas darbus ne-

strādā strēlnieki, bet šādi tādi citi. Tak arī tas ir slepkava,
kurš ļauj slepkavniekam slepkavot, aizstāv viņu, vai cel to

godā. Un kas
gan cits iecēla tagadējos Rīgas valdiniekus

viņu godā, ja ne jūs, strēlnieki?"

Man sirds bij smaga, bet lūpas mēģināja pretoties.
„Tā valdība, kurus mēs padzinām no Rīgas, tak bija

vāciešu draugu valdība."

Vecais noskaitās.

„Ja nezini, tad nerunā," viņš pieceldamies skarbi no-

teica. „Bet ko es tikdaudz ar tevi te ņemos? Pats varbūt

neesi labāks par tiem, kas plītē ar manām vazaņķēm tur

apakšā," vecis norūca aiziedams.

Miegs man vairs nenāca, un kaudamies ar grūtām do

mām, es sagaidīju rītu.
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V

Komandantūrā pateica, kur atrodoties manējs pulks,
un pāris stacijas nobraucis vilcienā uz to pusi, es iesāku solot

pa pussasalušu purva ceļu, kam apkārt bija sīkas priedītes
un bērzu puduri.

Vēlu vakarā sameklēju rotu pozicijās, un kāds svešs

strēlnieks parādīja Salas mītni.

~Ite pat jau miusu rotnijs dzeivoj," viņš noteica.

Sala ir apmeties vecā blindāžā un sēd pie galdiņa, kas

pataisīta no makaronu kastes dēlīšiem. Uz galda deg pa-

tumša svecīte, un Salam ceļoties man preti, tam līdzi ceļas

milzu ēna.

„Tas labi, Vanag." viņš saka, sniegdams roku, „ka esi

atnācis. Veco puiku paliek arvien mazāk; štābi to vietā

sūta šādus tādus salašņas. Kauns teikt, bet tagad pulkā vai-

rāk čangalu un krievu kā latviešu. Pat hoģas arī. Kas tas

vairs par strēlnieku pulku? Tikai blamāža mūsu vecajam

vārdam, vairāk it nekas!"

Sala ir gandrīz noskaities, tā runādams, un izskatā pa-
licis dauz vecāks. Svecītes gaismā viņa grumbainā seja vairs

neizskatās pelēka, bet bāli iezilgana, kā sniegā gulējušam
mironim.

Es apprasos par karošanu, bet Sala īdzīgi atmet ar

roku.

..kāda nu tagad tā karošana, tā karojam," viņš negri-
bēdams atsāka.

„Nu jau kādu nedēlu stāvam šepat uz vietas, bet pirms
mēneša vēl bijām dziļi iekšā Kurzemē. Tagad tepat aiz mu-

guras Rīga, bet Jelgavā vācieši."

Man kaut kas iešaujas prātā.

„Kas rotai stāv pretī? Friči vai baltie latvieši?" es ie-

vaicājos.
Sala gausi parausta plecus.

„Nezinu. Līdz viņu pozicijām labs gabaliņš, un pui-
kas palikuši slinki. Neviens vairs negrib iet izlūkos m ap-

skatīties, kas tie par vīriem."

Viņš taisās mani pacienāt ar tēju, turpat gan atvaino-

damies, ka neesot cukura. Es atbildu, ka gribu iet lūkot ve-

cos draugus, vai tie vēl dzīvi, un Salam mazliet noskaidrojas
vaigs.
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„Ak, Miķelsonu ar Konrādu? Dzīvi gan. Miķelsons
mums tā kā feldfebela vietā: ar čangaliem bez sabrēkšanas

jau nevar, pats zini; man tāda palēnāka daba, bet Miķelsonam
nikna balss."

Tad Sala pastāsta, ap kuru pozicijas vietu man draugi
jāmeklē, un es izeju no blindāžas pustumsas mēnesnīcā.

Jāiet pa labi, tad aiz nolauztā bērza mazliet pa kreisi,

pret priežu puduri atkal pa labi, un tad piepeži, kaut kur

pavisam tuvu, kāds iesāk briesmīgi lādēties, un padzirdot šo

balsi, man smaidā velkas lūpas, siltāka top sirds.

„
Velna čangalis! Tev laikam tas galvā, kas citiem prā-

tīgākiem vēderā? Kurš kārtīgs strēlnieks tura dubļos savu

šauteni? Kaut tevi nomušitu friči! Kaut tu dabūtu pulk-
steni! Kaut tevi

"

„Miķelson, neārdies!" es saucu mēnesnīcas bālumā, un

lādēšana apraujas pusvārdā.
„Vai ratā! Mīlīši, — tīri kā Artura balss," kāds nobrī-

nās aiz sagruvuša trāversa, un tur redz saslienāmies pret meln-

zilajām marta nakts debesīm milzīgi garu augumu.

„Vai ta nu cita!" es atsaucos un acumirkli vēlāk Kon-

rāds tā sagrābj mani savās ķetnās, ka kauli krakš.

„Čomiņ, mīļo," Konrāds sāk šņaukāties, mani palaidis

vaļā, un tad taisīdamies apkampt no jauna: „Kas to būtu

domājis, ka mēs vairs tiksimies?"

„Sveiks, Artur," ©aka Miķelsons, mums pienākdams, un

mēnesnīcas atspīdumā redz tam sejā jautru smīnu. „Tas

jauki, ka vecie puikas sāk salasīties kopā," viņš teic. „Bū3
varbūt jautrāki. Te jau ir tāda suņu būšana, ka daždien

esmu gatavs gāzt pats sev pa dibenu ar rokas granātu!"

Draugi ņem mani katrs pie savas rokas un aizved mi-

teklī, kas ir pa pusei zemes iedobums sagruvuša tranšeju
grāvja malā, pa pusei egļu zaru kas uzcelta virs tā, un

būdas vidū dūmo mazs ugunskurs, kas sakurts dziļākajā
bedres vietā.

„Lūk, te mēs vāļājamies jau nedēlu," Miķelsons pa-

skaidro, „jau no tā laika, kad friči attrenca mūs šaipus Liel-

upes. Varējām gan lūkot salāpīt kādu lielā kara hlind isu,
kā Salam, bet Konrāds ietiepās, ka šitā, pa pusei virs zemes,
būšot tīrāka dzīvošana."

„Ja gan," Konrāds atsaucās, rīkodamies pa savu mantu

maisu,— „zem zemes dzīvojot jau utis nedod mieri."
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„Itkā to kukaiņu virs zemes nebūtu," norūc Miķelsons,
bet Konrāds ļauj savam maisam nokrist zemē un nobažījies

prasa čiekurkalnielim:

„Vai tev nav kas kožams? Arturs būs izsalcis, bet man

ne garoziņas."

Miķelsons pakasa aiz auss, tad ņem priekšā savu mai-

siņu. No tā viņš izcel sauju nevārītu kartupeļu un nosaka:

„Tas ir viss. Maizi dabūsim labi ja rīt.
1 '

Es sāku apgalvot, ka nemaz neesmu izsalcis, bet dra. ;.i

paliek pie sava.

„Cūku būšana," Miķelsons sirdās: „nu pienākuši tādi

laiki, ka vecam strēlniekam nav pat ar ko draugu pacienāt!
Būs jāiet pa citām būdām paskatīties, va kādam čangalim
vai krievu suselniekam nav paglabājies kas kniedējams?"

Konrāds iesvelpjas.
„Tie gan glabās kostējamu mantu," viņš nicīgi nosaka.

„Tie jau notiesā pat ziepes, kur nu vēl maizīti vai cukura."

Es atkal sāku tiepties, ka man nemaz negribas ēst, bet

Miķelsons jau gatavs skaisties.

„Ko tu lauzies? Vai gan mēs nezinām, ka Rīgā tagad
nekas ēdams nav dabūjams? Kas nāk šurpu no Rīgas, vis-

pirms paprasa ēst, un tikai tad padod labdienu. Un tu

gribi būt
par viņiem labāks?!"

Es apklustu, bet draugi gudro, ko darīt, un Konrāds pat

ir sācis šņākt no lielas domāšanas. Tad viņa šņākšana ap-

raujas, tas pieceļas kājās un priecīgi saka:

„Jedrit vai kociņ, mīlīši! Tepat aiz meža stūra tak ir

tā mazā mājiņa, kur mūsu rotas puikas pārmaiņus iet

meitās!"

Miķelsons īdzīgi nospļaujas.

~Dulnais, vai tad tu gribi Arturu pacienāt ar tādu

mantu?! No mīlestības jau nevar paēst."
Konrāds neatlaižas.

~PatB esi dulns! Es jau nerunāju par Greizās Karlī-

nes meitām, bet viņas kūtiņu."

"Kas tad tai kūtiņā tāds būtu atrodams?" Miķelsons
atrūc. „Ne piena, ne sviesta tai mājā nevar dabūt, bet maizi

un galu viņām sanes poziciju brūtgāni."
„Es aizvakar gāju gar kūtsmalu —" Konrāds sataisās

stāstīt, bet Miķelsons to pārtrauc:
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„Gāji, iedams meitās? Nu, Konrād, pielūko, ka ne-

iziet greizi! Tad nebūsi vairs strēlnieks, bet pažarnieks.
Tur jau —"

„Te nu bija!" Konrāds jūtās apvainots. „Es gribēju
runāt par cūkām, šis te sāk malt par meitiešiem!"

„Kur tu te cūku ņemsi?" nobrīnās Miķelsons. Kāto

kauc divas stundas, — viss še tā iztukšots, ka nav ne kliba

sivēna."

~Vai tas sivēns klibs, vai nē, to nezinu," Konrāds strī-

das. „Bet aizvakar tai kūtiņā bija dzirdama cūcieša balss."

~Tu melo?!" Miķelsons pietrūkstas kājās.

„Ko man melot? Kad aiziesim, dzirdēsi pats," Kon-

rāds nicīgi noteic, arī celdamies, un draugi tik ilgi neatlai-

žas, kamēr eju tiem sirojumā līdz. —

Nakts ir gaiša, debesis zvaigžņu pilnas; no mēnesnīcas

atviz lauku sniegi, un skanēdamas lūzt zem kājām plānās le-

dus gāles, kuru ir atkal klātas dienā atkusušās ūdens paltis.

Izejot cauri priežu šiliņam, top saskatāms mazmājiņas

jumts, no kura stiepjas pāri sniegu laukam gara ēna, un aiz

istabas samanāms kaut kas melns un bez skursteņa, tā tad

klētiņa vai kūts. Bet istabiņas logos neredz uguns, tik mēnes-

nīcas atspīdumu.
Netālu no mājiņas mēs apstājamies apspriesties.

„Ciemiņu tām bābām šonakt nava," čukst Miķelsons,
„un tas ir labi: citādi varētu vēl iznākt kaušanās."

„Ko, vai tev bail?" Konrāds noņirgājās. „Pirmo reizi

dzirdu, kā Miķelsons gatavs vairīties no fektiņa."

„Dumjš esi, dumjš paliksi!" Miķelsons nošņācās. „Tak

saproti, kā mēs tad netiktu ar cūku projām, ja tā sāk kviekt,

un brūtgāni no istabiņas jož tam cūcietim palīgā."
Konrāds sāk stomīties.

„Kvieks tagad ar'," viņš nosaka. „Un tie trīs meitieši

prot nevien lamāties, bet arī kauties."

Miķelsons brītiņu padomā, tad teic:

..Būs labi, puikas! Jūs abi cita iekšā, itkā ciemoties,

un lūkojiet amizēties ar lielu lērumu, lai tās pasaules brūtes

nedzird, ja viņu sivēnam arī paspruktu kāds brēciens."

„Tā tad, tu viens pats uzņemies to sivēnu?" Konrāds

noprasa, bet Miķelsons vairs neatbild, laizdamies projām uz

kūts pusi.
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Konrāds pakasās, tad gorīdamies iet uz istabiņas durv-

ju pusi, un es soļoju viņam līdz.

Dundadznieks pieklauvē, tad stiprāk, bet atbildes vēl

nav; no kūtiņas puses jau dzird brikšķējienu, tad klusu lāstu,

un Konrāds pačukst man:

„Ehe! Tas tēviņš dabūs krietni svīst: viņu kūtiņai dur-

vis ar piekaramo atslēgu!"
Tad dundadznieks sāk klauvēt abām dūrēm; pēc brī-

tiņa dzird aiz durvīm šļūcošus solus, un miegaina un īgna

vaicā sievietes balss:

„Kas tur dauzās?"

„Ciemiņi, jaunkundz, ciemiņi!" Konrāds atsaucām,

cenzdamies runāt maigā balsī. „Atnācām patriekties un pa-

kavēt jums laiku."

Un drošības dēl piemelo:
„Jaunkundz, mums šņabis arī ir, un desas!"

„Tūliņ!" jau laipnāki atsaucās neredzamā vaicātāja. Un

tad istabas logā iesāk drebēt uguntiņas atmirdzums.

Vaicātāja nāk atpakaļ, ver durvis, pati iesmiedamās pa-

zūd, un mēs ieejam istabā.

Uz galdiņa, kas likts pie loga, deg svece; pa labi redza-

ma krāsns, pie viņas sāniem gulta, kurā patlaban paceļas sa-

pinkojusies im pasirma sievietes galva.

„Slaisti gatavie," vecene rājas. „Blandās pa naktīm ap-

kārt, nedod miera godīgiem cilvēkiem."

„Tiesa, tiesa, tantiņ," Konrāds mīlīgi mierina, man pie-

grūzdams pie sāniem. „Bet vai tad zaldātam ir dienā vaļa

iet ciemoties? Un viņam tāpat ir cilvēka, ne jau suņa sirds."

Kaktā, kas krāsnij iepretim, redzamas vēl divas, ar

galvgaļiem kopā sabīdītas gultas. Viņu gulētājas ir uzvilku-

šas seģus pāri galvām, un deķu apakšā dzird klusu ķīķinašanu.
„Lai nu, lai, mamm'," no vienas segas gala izšaujas tum-

ša jaunas sievietes galva. „Vai tad viņam nav taisnība?"

No smiekliem nolīgojas arī abas gultas segas, bet vece-

ne sirdīgi nospļaujas, aizgriezdamās uz krāsns pusi.

„Ak, pasaulīt," tā nopūšas.
Konrāds neiet uz jauno gultu pusi taisni, bet met nelie-

lu līkumu, un ejot gar galdu, tā piedurkne itkā nejausi skar

sveci, paliek tumšs.

„Vai! Man bail!" No kakta atskan apvaldīti smiekli,
un otra māsa piebalso:
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„Man arī!"

„Nu tad jau jāiet sadūšot," Konrāds atsaucās, un tāpat
pa tumsu sameklējis manu roku, velk uz kaktu, bīda pa krei-

si, pazūd pats. Un tad pa labi nobrikšķ gultas mala no dun-

dadznieka smaguma, bet sievietes balss tūliņ iesāk līksmi

spiegt, jaukdamās ar Konrāda rēkšanu.

Es sataustu sev blakus otru gultu, nedroši apsēžos, un

gulētāja teic ar vieglu pārmetumu:
~Kur jūs tik bailīgs? Jūsu biedrs daudz izveicīgāks ka-

valieris!"

Es atceros, kā Miķelsons pie kūtiņas gaida, sirdīdamies,
lai mēs pa istabiņu ceļam traci, un sagrābāju gulētājas sil-

tos plecus.

~Vai-i, nekuriniet," viņa iezviedzas, vēlīgi pavirzīdamās
uz sienas pusi, bet lērums kaimiņu gultā, kurā iesēdies Kon-

rāds, nu paliek īsti skaļš, un ārā padzird spalgu brikšējienu.
„Vai rimsaties, bezkauņas!?" Vecene sāk rāties. «Taisa

traci kā pie Jerikas!"

No abu jauno sieviešu spiegšanas un Konrāda varena-

jiem smiekliem sāk skanēt lodziņu rūtis, uz krāsns kladzina

sabiedētās vistas, un es pa ausu galam manu pagalmā žēli

stieptu kviecienu.

„Ho, ho, ho!" Rēc Konrāds. „Hi, hi, hi!spiedz
abas jaunās sievietes, un Konrāds drošības labad sāk ar zā-

baku dimdināt grīdu.
Es lūkoju smieties līdzi, ar dūri dauzu gultas pagalvi,

un tad piepēži ārā atskan spalgs svilpiens.
Smiešanās apstājās, un vecene rūkdama saka:

„Gatavā Zodoma! Nupat laikam nāk jauns palaidnie-
ku bars."

Un jau puslūgšus piemetina:

„Ja iznāks kaušanās, tad taupiet meitenes un logus."

„Nekas, tantiņ," Konrāds priecīgi atsaucās, celdamies

kājās. „Mēs izkausimies turpat pagalmā. Hei, čomiņ, uz

uguns līniju!"

Pēdējais teikums domāts man, un mēs abi lādēdami

skrienam uz durvju pusi.
~Gan mēs tiem zeļļiem parādīsim velnu!"

Izklupis ārā, Konrāds iesvelpjas; atbildes svilpiens at-

skan no meža puses, un ciešāki turp skatoties, var redzēt ejam
salīkušu

augumu, kas kaut ko nes pār plecu, un lielā ēna, ku-
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ra līgojas viņam līdzi pa sniega lauku, nes kaut ko līdzīgu
zilonim.

«Brangs puscūcis," Konrāds priecīgi nosaka, un mēs sā-

kam spert garākus solus, steigdamies aizgājējam pakal.
Miķelsons slauka meža malā sviedrus, un tam pie kājām

paprāvs sivēns, kam no smeceres sūcas asinis.

«Sākumā gribēju dabūt ārā ar labu," čiekurkalnietis

elsdams paskaidro. «Kad sāka kviekt, gāzu ar laidi."

Tagad cūku met plecā Konrāds, un šiliņa otrā malā mēs

apstājamies.
«Visu to mantu nevar uzreiz nest būdā," dundadznieks

paskaidro. «Čangaliem uz tādām lietām varen smalks deguns,
un krieviņš arī neies lūkot, vai gavēnis, vai nē. Paņemsim
līdz kādus mīkstumus un to citu paglabāsim tepat zem vecās

malkas grēdas, lai lapsas neaizvelk."

Pēc pusstundas mēs visi trĪ6 sēžam skuju būdā, un uz

pavarda uguns
mutuļodami vārās divi katliņi, uzmaukti šķērs-

kokam pāri un laizdami mums nāsīs vilinošu gaļas zupas sma-

ku, no kuras mēs šad un tad rijam siekalas.

Tad virums jau ir tiktāl gatavs, ka var to ēst, un Kon-

rāds sāk celt nost no uguns abus katliņus, bet Miķelsons ir

sameklējis karotes.

Mē6 sākam nesteigdamies ēst, un taukainas mums paliek

rokas, mutes.

«Varen jauka manta tā cūkas miesa," Konrāds noprie-

cājas, uz brītiņu mitējies gremot, un tūliņ atkal dzird viņa

garšīgo čapstināšanu.
«Būtu nu bijis vēl kāds maizes kancītis," ņurd Miķel-

sons, un nolaizījis pirkstus, sniedzas pēc jauna gaļas gabala.
«Negrēko, iztieci ar tupeņiem un saki paldies Dievam,

ka tev tik gudrs draugs kā es," Konrāds to norāj, un dundadz-

nieku žokļu kustībās un roku slinkumā, ar kādu tās cel cū-

kas stilbu pie taukainās mutes, ir samanāms līdz kaklam

pieēduša cilvēka gurdenums.

Miķelsons neatbild, laikam šoreiz atzīdams dundadz-

nieka pārākumu; un skatīdamies pāri zilganajām dūmu strūk-

liņām, kas paceļas no ugunskura oglēm, es redzu parasti
ņirdzīgi niknajās čiekurkalnieša acīs rāmi miegainu spīdu-

mu, un tam spīd arī vaigi, žods.

«Vairāk gan nelien," viņš žāvādamies atzīstas.

Mēs ar Konrādu sausi palokam galvas, jo miegains slin-
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kūms neļauj parunāt, taisīdamies slēgt cieti acis. tāpat, kā

viņš jau mutes aizslēdzis.

Tad mēs sākam sataisīties uz gulu, nolikdamies ap

uguns kuru puslokā.
Nakts steidzas pretī rītam, gaiss kļuvis auksts, un ir tik

labi tad sajust ap muguru un sāniem dūmu siltumu.

VI

„Suņu būšana, velna mēsli, un vairāk it nekā! Es tev

saku, Artūr, mēs visi esam dimbā," Miķelsons atkārto.

„Un ārā netiekam,4' piebalso dundadznieks.

~Bet kā tad viss tā iznācis?" es saku, pa pusei vaicā-

dams draugiem, pa pusei sev. ~Nevaru un nevaru saprast."
~Redzi, — es neprotu tik skaisti runāt, kā mītiņu ba-

jāri," Miķelsons iesāk, bet Konrāds atkal iemet starpā:

„Jā, tas gan tiesa: tev iekšā ir, bet ārā katrreiz nenāk."

„Nemaisies, ja tev nav ko teikt," Miķelsons atcērt, un

Konrāds mierinoši nosaka:

~Ka nē, nē. Pūcē viens."

„Redzi, Artūr, — toreiz, kad mēs parādāmies ar pašu
virsniekiem un aizgājām uz Krieviju, — mums galvās bija

sapūstas visādas lapiņu un mītiņu gudrības par internacio-

nālēm, varmākām uz troņa, buržujiem, pilu šturmi un

pasaules revolūcijām. Bet sirdīs, Artūr, — sirdīs mums bija
atriebšanās naids! Ja mūsu zemei jāiet pēdējā postā, jā-
paliek zem vācieša, lai tad put visa krievu zeme, lai sadedzina

viņu tas komunistu daudzinātais pasaules ugunsgrēks! Lai

sadeg liesmās viss tas vecais, kā vainas dēl latviešu puikas
velti krita Tīrelpurvā, lai jūk un sabrūk, sakrīt plēnēs visa

vecā pasaule, ja mūsu tautai, mūsu zemei jāizput!"
„Tā bija! Jāņudien, tu runā kā pats komisārs," Kon-

rāds nopriecājās, bet Miķelsons tam rāda dūri, pavēlēdams
klusēt, un man ir smaga sirds.

„To toreizējo naidu, kas mums dega sirdīs, mītiņu vīri

mācēja mums iegalvot par dalu no pasaules revolūcijas uguns,

un bija arī mūsu starpā daudz tādu, kas tam ticēja. Un kā

gan nenoticēt, ja sirdis juta niknu naidu uz visu pasauli, bet

tad pienāca pie mums cilvēki, kas uzsita uz pleca un sacīja:
biedri, smērē beigts, un velns lai parauj buržujus un citus

baltos, kas mums pamēģinās stāties ceļā!"
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„Tā bija," Konrāds atkal apstiprina, bet Miķelsons

runā tālāk.

un citiem ādas jaku vīriem gribējās tikt

Krievijā pie varas. Mums atkal gribējās ļaut pilnu vaļu sa-

vam naidam, — gribējās no viņa vaļā tikt."

„Kā žiperīgai meitenei no kronīša," Konrāds atkal ie-

šaujas vidū, bet Miķelsons nekā vairs cita nedzirdēdams, kā

tikai paša vārdus, turpina filozofēt, un seja viņam palikusi

bāla, acīs kvēl fanātiska guns.
„Un tā mums iznāca ar tiem tēviņiem pa ceļam! Kur

vien mēs, latvju puikas, griezāmies, tur viss šķīda un juka,
bet naktīs pēc kaujas, dažu reiz gulēdami turpat uz lauka,

starp pašu nošautiem, redzējām sapņos savas zemes malu. —

Artūr, — cik reižu tu pats netiki redzējis naktīs savu dzimte-

ni?"

Es sakniebju lūpas, rokas man žņaudzas dūrēs, un kaklā

sakāpis ciets kamols, kuru es velti cenšos lejup rīt.

„Tā bija," Konrāds klusi atkārto, bet Miķelsons runā

tālāk, un viņam nikni nodreb nāsis.

„Mēs pratām tikai slaidi kauties, bet ar prātu svērt ne-

pratām! Un kad mītiņu vīri bija simts reizes teikuši, ka tais-

nība valdīs tik tad, ja visu varu dos padomēm, mēs simts

pirmo reizi sākam jau no tiesas ticēt, ka tās padomes ir galu
galā viena feina lieta. Sākam ticēt, ja kādreiz izdotos vā-

ciešus izdzīt no Latvijas, — mums pašiem gan vairs nebija
nekādas lielās ticības: mēs paši, latvju puikas, to nebijām

spējuši izdarīt, un krievi tak bija un palika nelgas — ka pa-

domes derētu arī atjaunotai, no vācu varas brīvai Latvijai."
Gaisā dzird niknu motora dūkšanu, —- tā nāk no dien-

vidiem, un mēs ar Konrādu meklēdami vēl neredzamo lidma-

šīnu, staipām kaklus, bet Miķelsons vēl nav beidzis izkratīt,
kas viņam uz sirds.

~Tad uznāca fričiem bēdas franču frontē, un mēs dabū-

jām zināt, ka arī viņu zaldāti runājot par mieru bez aneksi-

jām un kontribūcijām. Puikām jau sāka zibēt acis. Un tad

atnāca vēsts, ka Latvijā vāciešiem esot palikuši gluži mazi

spēki, un tiem pašiem maz kas vairs no vecā friču sīkstuma.

Nu puikas bij kā spārnos, pat miegs vairs negribēja
nākt. Un mums pošoties ceļā, mītiņu vīri posās līdz."

„Jūs dzeniet ratā vāciešus un tos latviešu nodevējus, kas

turas ar fričiem kopā, bet mēs aiz jūsu šautenēm uzcelsim jau-
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nu, laimīgāku Latviju," Konrāds saka, un Miķelsons paloka

galvu, smagi elpodams.
„Jā, lekatausi! Tā teica," viņš dveš. „Un tagad, kad

mužiki un citi godīgāki ļaudis sāk no mums vairīties vēl vai-

rāk kā no nesmukās slimības, tikai tagad viens otrs mūsu

puika sāk saprast, ko mēs esam nodarījuši savai zemei, kuru

domājām atpestīt no vāciešiem."

„Jā," —es stomīdamies saku: „arī Latvijā pilsoņu
karš. Un mums tak likās, kā tādas lietas var notikt tikai

Krievijā, pa kuru karojam, un kuru nicinājām un nīdām."

~Mīlīši," Konrāds ieminās, „bet kāpēc tad tai Latvijas
balto valdībai vajadzēja saukt fričus palīgā? Ja friču ne-

būtu, puikas varbūt žiglāk nāktu pie prāta, apķertos, ka labs

nav. Bet šitā —"

Miķelsons dundadzniekā neklausās. Viņš stāv saslē-

jies, abas dūres pacēlis pret debesīm, kā draudēdams vācu

aeroplānam, kurš patlaban aizdūc pāri uz Rīgas pusi, un

gandrīz kliedz:

„Divus gadus mēs kāvāmies par savu zemi, latviešu ze-

mi! Kāvāmies, kāmēr sāka pagurt rokas un sirds. Kāpēc
tad nenāca neviens gudrāks par mums, un tad nepateica:

puikas, latviešu zeme lai ir latviešu valsts!"

„Nebrēc," Konrāds viņu mierina: ~Tev tak arī bez vi-

sas brēkšanas ir taisnība. Toreiz visi mūsu domnieki un citi

gudrinieki zināja muldēt tikai vienu: gaidiet, ko teiks Krie-

vijas učreģilka. Dos kādu zemsti ķirgiziem, vai autonomiju
varbūt, kā neaizmirsīs arī latviešus."

Miķelsonam tā dusmu uzliesmojums šķiet saplacis. Viņš
stāv, nodūris galvu, vēl dūres vīstīdams, tad pagriežas apkārt
un aizskrien prom gar pozīcijas malu.

„Šitā viņš tagad bieži," Konrāds mani mierina.

Es sēdu uz tranšejas malas, pār galvu aiziet balti agrīna

pavasara padebešu pulki, un sirds tik grūta, kā vēl it nekad.

Tad Konrāds iesāk stāstīt briesmu lietas. Viņš dievo-

jās, ka Daugavmalas tirgū jau pārdodot cilvēku gaļas kotletes.

„Kad es tev saku," viņš apgalvo. „Nabagmājās no bada

apmirušie übagi savesti Matīsa kapos, kur sakrauti tāpat
vien zārdos, jo zārku nebijis un pavēlēts rakt pa vairākiem

desmitiem kopā. Kapu racēji gaidījuši, kāmēr sakrājas. Te

kādā rītā, iedami gar miroņu zārdu, šie pamana, kā vienam

līķim trūkst šā, un citam atkal tā."
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Es nospļaujos, uzbrēcu Konrādam, lai nemelo tik riebī-

gas tenkas, un dundadznieks apraujas, paliek kluss, bet pa-

šam galvā man ir iezagušās šaubas, vai galu galā lielais nai-

vais zvejnieks nebūs runājis taisnību?

Atkal viņš kaut ko iesācis stāstīt, bet es uztveru tikai

vidus pavedienu:
„Un tā šis atnāk Rīgā no Krievijas kariem, satiekas ar

veco brūti, un skuķis laiž vaļā asaru slūžas. Sākumā domā-

jis, ka tas no satikšanās priekiem, bet tad jau mana, ka mei-

tēns brēc un brēc. Nu sapratis kas ir par lietu, grābis aiz

rīkles un stingri noprasījis: tāda un tāda, — atzīsties, — cik

puišu tev ir bijis pēc manas aiziešanas? Šī vēkš: kādi divdes-

mit, bet jānudien, tas viss tik bada dēl, mīlēju tikai vienīgi
tevi! Šis tūliņ ķer fiskaru un skuķim bēres, bet pats no tā

laika brīžiem paliek dulns. Gluži kā šodien."

„Jā, — par ko tad tu īsti rīmā?" es izbrīnējies iejautā-
jos.

„Par ko ta citu, kā par Miķelsonu," Konrāds sapīcis at-

saka, bet man ieplēšas acis.

„Kā tad!" Konrāds turpina, jau aizmirsis manu nevē-

rību viņa stāsta sākumam. „Kad vēl viņureiz karojām ar

fričiem pie Rīgas, neviens i nemanīja, ka tam trakajam kaus-

lim Rīgā sava mīlestība."

VII

Atkal mēs guļam savā skuju būdā, kaut ārā kūst sniegi
un dzidri zilas zvīļo aprīla debesis. Miķelsons ir atgāzies eg-
ļu zaru cisās, skatās būdas jumtā, kur var vietām manīt sau-

les zaigu, un laiž spļāvienu pēc spļāviena.
„Beidz jel," es nenociešos, un Konrāds, kas nosēdies pie

ejas, saulē pasildīties, griež galvu atpakaļ un atņirdz zobus.

„Viņš jau tā trenējās no būdas celšanas. Grib reiz tā

trāpīt, lai spļāviens izskrietu skuju šķirbai cauri. Tad viņam
uzreiz paliktu vieglāka sirds."

Miķelsons lēni pagriež seju uz runātāja pusi.
„Ja tu vēl muldēsi, tad spļaušu nevis skujās, bet tavā

pakausī," viņš atcērt ar aukstu niknumu.

„Puikas," es saku vilcinādamies, „jums tak te apriebies
līdz kaklam, un tāpat padomes, vai nē?"

„Pats zini, ka ja," īdzīgi atteic Konrāds, bet Miķelsons
met splaudīšanos mierā un pieceļas sēdus.
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„Tas nebij viss," viņš saka, skatīdamies manī asām acīm.

Šauj vaļā to, kas tev uz sirds un mēles!"

«Vajadzētu pamēģināt tikt pāri frontei," man pasprūk

pār lūpām, un es gaidu, ko draugi teiks.

Brītiņu klusums.

~Bleķis," Miķelsons strupi teic, laizdamies atkal gar-
šļaukus. ~Kā tu tiksi, ja friči priekšā? Ja tūliņ nenošaus,
tad izdarīs to vēlāk, — vari būt drošs."

~Nē, Artūr, tā lieta neiet," arī Konrāds nopurina gal-
vu. ~Ar frici strēlniekiem būs naids līdz nāvei. Mēs neesam

paraduši viņus žēlot, un arī tevi viņi nežēlos. Tās domas tu

labāk izmet no galvas."
„Bet tur aiz frontes tak mūsu pašu zemes valdība," es

neatlaižos. „Visā frontē tak nestāv vācieši. Kaut kur vajag
būt arī latviešiem."

Miķelsons atkal uzšaujas sēdus.

„Jā, cilvēks, — kā tu pa gabalu pazīsi, vai tas fricie, vai

latvietis? Viņiem tur visiem vāciešu šineli. Un kad būsi

piegājis tik tuvu, kā varēsi no ģīmja pazīt, ar ko darīšana, tad

bračiņ, būs jau par vēlu."

„Bet, puikas," es stīvējos pretī, — „vai tad jūs droši zi-

niet, ka mums pretī stāv vācieši? Sala man teica, ka neviens

vairs negribot iet izlūkos."

„Nē, negribam," Miķelsons atcērt. ~Kam vajaga, lai iet

lūkot pats. Diezgan esmu savā laikā izblandījies pa Tīrelpur-
viem."

Konrāds mēģina dungot nesaprotamu meldiju, un vi-

ņam ir viltīgi jautri piemiegtas acis.

„Un tu, Konrād?" es ievaicājos.
Dundadznieks tūliņ neatbild. Viņš iesāk rīkoties ap

savu degunu, paknubina to un tad saka:

«Nemaz nebūtu slikti: aizšļūkt tur paziktēt, kas stāv

mums pretī. Tak jau pieklājības dēl vajadzētu iepazīties ar

kaimiņiem. Kas zin, varbūt, tur pretī arī stāv latvju puikas?!
Varēs patriekties, uzspēlēt uz acīti."

~Un parunāt, vai nebūs labāki, ja mēs ar baru ejam pāri

viņu pusē," es saku, vērodams Miķelsona seju, bet tanī neku-

stas ne vaibsts.

„Ja gribat, skrienat kaut vai šonakt," viņš norūc, izlik-

damies vienaldzīgs. „Es tai spēlītē nepiedalos."
Sala

par mūsu nodomu ir priecīgs, un vēlu vakarā, kad
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no pusatkusušām tērcēm iesāk celties balta pavasara migla,

mēs sākam iet uz pretinieka pusi, — rokās mums šaušanai

gatavas bises, kabatās — metamās granātas.

Mēnesis būs tikai ap pusnakti, visapkārt balo migla, un

cilvēks pazūd no acīm jau pāris desmit solu tālumā, kaut gan

tā solus šur tur nodod pelķu ledus, ar stikla skanu ielūz-

dams, kad viņam uzsper virsū kāju.

«Vajadzēs ņemt vairāk pa kreisi," teic Konrāds, un pa-

ļaudamies, kā viņš pirms pāris nedēļām gājis te cauri, no

Kurzemes puses atnākdams ar visu pulku, es paklausu.

Priežu puduri beidzas, nav vairs kārklu krūmu, un

mūsu priekšā iesāk plesties miglas apsegti arumi. Kaut kur

tuvumā vajaga mājām būt, un mums vēl uzmanīgāka top
gaita.

Tad mēs abi stājamies reizē, jo nākdami no miglas lā-

ņiem, mums ausīs iedūcās pazīstamas dziesmas meldija.
Konrādam dreb nāsis, un lūpas, savilkušās platā smaidā,

sāk daiņot:

Pa Daugavu laivinieks īrās

It vēlu vakarā -—

«Artūr, velns lai parauj! Tie tak ir latvju puikas,"
viņš priecīgs nosaka, gatavs lēkšos gāzties uz priekšu, un arī

man gaišāka palikusi sirds.

Mēs klausāmies, vai dzirde neuztvers jel vienu pašu
vārdu, — melodijai vien nevar ticēt, un viss var būt, ka ne-

redzamam dziedātājam zināms tikai Heines dziesmas oriģi-
nāls, un gluži sveši visi tās lokalizējumi citās valodās. Tad

mēs atkal sākam virzīties tālāk, — gan šad tad apstādamies
un paklausīdamies, bet dziesma vilina un velk mūs tuvāk, un

Konrāds paspējis jau desmit reizes nodievoties, ka dziedātājs
ir latvietis.

«Jānudien, mūsu pašu zemes puikas," viņš iekaisis ap-
galvo.

«Varbūt, arī no Dundagas?" es jokodamies atsaku, un

tad mēs abi reizē jaužam priekšā solus, — kaut kur skanēdams

lūzt ledus, dzird klusi sasaucamies dažas balsis, un dziedāša-

na pēkšņi apraujas.
«lesim klāt!" Konrāds mudina.

Mēs lēni ejam tālāk, — biezāka vēl rādās palikusi mig-
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la, ar atkusušo aramzemi aplipuši zābaki, un tad piepeši dū-

maku lāņus mums priekšā pārcērt asi ķērkts sauciens:

„Halt! Wer da?"

Mēs zibeņātri plokam arumos, un ir jau laiks, jo patla-
ban izšaujas gaisā raķete, — tās atspīdumā nu top saredzami

tumši zemniekmāju jumti. Tad tumsā nošalc šāviens, otrs,

trešs, un no māju puses, kas raķetei nodziestot atkal iegrimusi

miglā, atskan ložmetēja sausā sprakstoņa.

Mēs guļam arumu dubļos visu laiku, kamēr klab nā-

ves mašīna, jo viņas šautās lodes liekas brāžamies tieši pāri
mūsu mugurām.

Atkal izšaujas raķete, un nokritusi šoreiz mums tuvāk,
deg arumos, ap sevi sijādama dzirkstelgaismas lietu, un viņai
dziestot, beidz šaut ložmetējs.

Ar dubļiem nolipuši, cerībās satriekti mēs ejam atpa-
kaļ, bet tiekot tai vietā, kur Konrāds sacīja, ka vajagot iet

vairāk pa kreisi, es apstājos, un stājas arī dundadznieks.

„Konrād," es saku mazliet aizkusis, „tu būsi pārskatī-

jies! Varbūt, ka vajadzēja iet pa labi?"

~Man tagad ar tā izliekas," viņš īgni noņurd, tad paliek

priecīgāks, un mēs no jauna sagriežamies uz frontes pusi.

Atkal mēs ejam miglas paisumā, caur krūmājiem un

garām paretu koku augumiem. Un tad ap mums viss iesāk

lēni mesties gaišāks.
„Mēnesis," Konrāds vienaldzīgi atsaka, un tad instinkts

mums atkal pavēl žigli tupties zemē, jo kāds nāk tieši pretim.
Mēs notupjamies uz ceļa, — es turu bisi gatavu šauša-

nai, bet Konrāds savējo ir nolicis zemē, un izņem no kabatas

metamo granātu.
«Čiekura skambas var ķert vairākus, bet tava lode tikai

vienu," viņš nočukst, un es nepretojos, jo Konrāds slikti šauj,
bet toties lieliski prot laist granātu.

Nācēju soli dodas tuvāk, un tad virs miglas jau top sa-

skatāmi kasku apaļumi.
«Nepārsteidzies," gribu vēl iečukstēt dundadzniekam

ausī, bet paša auss tver pusaprautus vārdus:

~Weiter
.. .

links
...

die Sache muss klappen
..

."

Man paspruka nopūta, Konrādam nikns šņāciens, un

gaisā aizšņāc viņa sviestā granāta.
Dobjš grāviens, miglā mums priekšā pajūk ugunsšalts,
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kāds ievaidas, un viss atkal top klusu, tik pa kreisi, kur nesen

bijām, tālumā atkal uzskrien gaisā raķete.
Mēs skrienam turp, kur šāvās uguns stabs, un Konrāds,

pirmais ticis klātu, noliecas pār diviem granātas saplosī-
tiem vācu kareivjiem. Vienam izjauktas krūtis, otram gal-
vas nav, bet kara lauka pudeles abiem vēl veselas pie sāniem,

un Konrāds steidzas viņas vispirms pārbaudīt.
~Rums!" viņš priecīgs nosaka, apostījis vienu, tad ķer

aši otru, un mēs steidzamies pazust miglā, jo tieši uz sprādzie-
na pusi tagad dzird atnākam no vācu puses daudzu kāju šļak-

stus, — patruļa patlaban brien kādai tērcei pāri.
Mēs tiekam savās pozicijās īsi pēc pusnakts, bet dzīro-

šana nenāk prātā, bēdīgas mums sirdis, sagurušas kājas, un

klusēdami liekamies savās cisās, kaut gan Miķelsons pamo-

dies mēģina izvaicāt, kā labi gājis.

VII

Rīts ir tik gaišs, ka gaišākas uzreiz top sejas, verot vaļā

acis un samanot pa būdu durvju starpu debesu zilumu.

Konrāds pietrūkstas sēdus, plati nožāvājas, ar kreiso

roku iesāk skrāpēt muguru, bet labā tam aptausta mantu

maisu, un Miķelsonam acis plešas platas, kad dundadznieks

velk ārā ruma pudeli un vēro to pret gaismu, no labsajūtas

ņurdēdams.
«Sātani, ne draugi," Miķelsons pirmā acumirklī nezin

vairs, vai brīnīties vai skaisties: «atnesuši tādu mantu, un

man par to ne vārda."

«Bij bail, ka mums guļot tu nesprūc pirmais pie tās

mantiņas," Konrāds lielīgi atsaka. «Kas tad no viņas vairs

būtu palicis?"
Tad dundadznieks jau attaisījis ruma trauku vaļā, cel

to pie mutes, bet Miķelsonam kāri nodreb nāsis, sajūtot gaisā
sen neostu aromu.

«Tīri kā salijušā suņa smaka," viņš ierūcas, palikdams
mazliet mīlīgāks. «Rums, nudien rums," Miķelsons nobeidz

savu konstatējumu, un dundadznieks tam pasniedz pudeli,
pats ar plaukstu sev noslaucīdams lūpas.

«Še, dzer, un nesaki, ka nedeva."

Kad abas pudeles ir tukšas, Miķelsons atceras, kā Sala

licis šodien salabot vecos ierakumus, līdz kuriem ir uz aiz-

mugures pusi savi četri kilometri.
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„Būs atkal jāšļūc tālāk," Konrāds prāto. „Ja jau sāk

lāpīt grāvjus, tad vienmēr un drīz vien iznāk tāds nesmu-

kums."

~Tu tik daudz nerunā," Miķelsons viņu sarāj, ~bet ej
un savāc kādus divus dučus čangalu. Kurš vēl no vecajiem

puikām, lai sildās tepat saulē, bet šādi tādi, kuri runā sorok

pīci, lai nepunkojas un meklē rokā lāpstas. Pats arī nāksi

līdz."

„Jā, — kāda velna dēl tad arī es?" Konrāds īdzīgi ap-

vaicājas.

„Tādēl, kā man vienam tur būs garš laiks," Miķelsons
paskaidro. „Un runājot ar priekšniecību, nemini velnu."

Draugi aiziet, un es, palicis viens pats mūsu būdā, satai-

sos gulēt diendusu, jo rums sadzinis gurdenumu kaulos, un

sāk nākt miegs.
Tikko esmu pievēris acis, pie ejas ierunājas pabailīga

balss:

„Vonog, rotnijs sauc da sevis."

Salam ir sagurusi seja, vēl vairāk nošļukušas ūsas, un

licis apsēsties, viņš brītiņu klusē, skatīdamies man garām
sienā.

„Redzi, Artūr," viņš beidzot ierunājās, kad klusums

blindažā jau kļuvis pagalam smags: „tagad vairs nav tie lai-

ki, kad strēlnieks varēja droši runāt ar strēlnieku, nepaskatī-

jies apkārt, vai kāds trešais dzird vai nē."

Es nesaprotu, par ko īsti Sala runā, bet negribu to pār-
traukt ar vaicājienu, un viņš gausi turpina:

„Tagad ir citi laiki, un ja kuram kas ir galvā un uz

sirds, tad tādas lietas jāglabā pie sevis. Citādi var iziet slik-

ti- Še, izlasi," viņš nosaka, beidzot pagriezdamies tieši pret

mani, un es redzu, kā Sala kļuvis pavisam vecs.

Viņš sniedz man tēlefonogramu, kurā rakstīts, ka štābs

liek mani apcietināt un izsūtīt kur pienākas, par
citu sarkan-

armiešu kūdīšanu pāriet revolūcionārāß darba tautas ienaid-

nieku pusē.

„Jā, — es tak esmu runājis tikai ar Konrādu un Miķel-
sonu," man pasprūk pirmā apjukumā, un Sala pārmezdams

pašūpo galvu.
„Vēl kāds būs dzirdējis," viņš novelk. „Mums rotā sa-

vi seši komunisti. Un tiem uz šādām lietām varen fikss de-
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guns. Kaut vai tam pašam Vītolam," viņš nobeidz, un es ie-

sāku atcerēties, ka todien, kad mēs trīsi runājām par izlūkos

iešanu, būdas eju uz mirkli aizsedza garāmaizejošā rotas ko-

misāra mazliet palīkais, druknais stāvs.

„Nu būs slikti," Sala paskaidro, un apstiprinādams es

paloku galvu:

„Laikam gan."
Atkal klusums, un Sala domīgi plucina savas iesirmās

ūsas.

«Redzi," viņš gausi iesāk, pa savam paradumam:
«Ja jau kāda lieta reiz nodomāta, tad vajag viņu izvest

galā —" viņš apstājas, paskatās manī vaicājošām acīm, bet es

paraustu plecus.

„Te visur stāv preti vācieši —"

Salam ir apjukusi seja.
„Bet, Artūr, tu pats tak saproti, kā citādi —"

«Saprotu gan. Bet vācu lodes nav par savējo lodēm la-

bākas," es izgrūžu caur zobiem, un klusums blindažā top tik

smags, kā var jaust paša asiņu straujo joņošanu deniņos.

«Sala," — es aizgūdamies iesāku, — «Tu esi bijis mums

jaunajiem tikpat kā tēva vietā — izgājis kopā visas kaujas še

un tur — pats redzi, kas tagad ap mums notiek — vai tad tev

pašam nav kādreiz nākušas prātā pārbēgšanas domas, — ja
vien tik zinātu, ka viņā pusē latvieši, ne vāci?"

Sala lēni pagriež uz manu pusi savu sirmot iesākušo

galvu.

«Redzi, ar mani ir drusku citādi," viņš saka vilcināda-

mies. «Pūpe vēl šaipus frontes, un zemnieka cilvēks jau vai-

rāk turas tai pusē, kur viņa zeme. Un tad vēl — redzi, Ar-

tūr: mūsu vecajā pulkā es biju tikai feldfēbelis, bet še rol-

nieks, kaut arī sarkanais. Bet tur, otrā pusē, virsnieku ir vai-

rāk kā vajadzīgs. Saproti pats, ka —"

Sala nepabeidzi*? atmet ar roku.

Es saprotu, un man liekas, kā tieši šajā acumirklī

būtu ieraudzījis mūsu vidū raktu grāvi, kura vēl nesen nebija.
Atkal klusums, bezgala gausi šķiet sācis vilkties laiks.

«Nu, Artūr," Sala beidzot noprasa, izskatīdamies vēl

vairāk saguris: «ko tagad darīsim?"

Es neatbildu, un Sala nopūšas.
«To arestēšanas lietu es varētu vēl pāris stundas novil-
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<>ināt," viņš ieminas no jauna. «Bet ja tu arī tad vēl būsi

šeit, tad man tā štāba pavēle jāizpilda."
«Pie vāciešiem bēgt negribu un nevaru — balto latviešu

te nava," es atsaku, un sadzirdu pats savā balsī aizsmakumu.

„Tad jau laikam būs jāiet tas otrs ceļš."

„Jā, Artūr, tad jāiet tas otrs ceļš," viņš teic, cieši pa-

krata roku, un saka jau oficiāli vēsi:

~Savāc savas lietas un pēc pusstundas esi še! Es izrī-

košu sargus." —

Aizgājis būdā, es mēchaniski maucu plecā mantu mai-

su, bet kavējos iet laukā, jo man ir tā, it kā būtu kas piemir-
sies.

Ak, jā — es tak neesmu atvadījies no Miķelsona un

Konrāda. Bet līdz tai vietai, kur viņi patlaban, ko iet veseli

četri kilometri, man par maz laika, un atvadīšanās vietā es

noglāstu tās skuju cisu vietas, kur naktīs gul dundadznieka

sarkanmatainā galva un spītīgais Miķelsona pakausis.
Tad es izeju no būdas, un man blakus nostājas divi

vīri ar pusēs iemiegtām šautenēm.

VIII

Štāba vīri solījās mani nošaut uz vietas. Bet tad kādam

uzcītīgam komunistam bij ienācis prātā, ka esmu sazvērnieku

organizācijas loceklis. Un tagad mani tiesās Rīgā, pats kara

tribunāls.

Izmeklēšanas tiesnesis, — tā amatu gan laikam sauc

mazliet citādi, — ir pajauns vīrs, laipnu seju, bet spīdīgām
kokainista acīm, un otro reizi jau man atkārto:

«Biedri, esiet jel prātīgi. Ja izdosiet citus, jūs apžēlos.
Ja nē, tad nošaus. Un nevien nošaus, bet pirms šaušanas tā

apstrādās, ka lūgsit nāvi, ceļos mezdamies."

Un pasmaidīdams, it kā stāstītu ko jautri divdomīgu,
viņš piemiedz aci, piemetina pusbalsī:

«Mums tādi anatomijas speciālisti, ka zin bez kļūdīša-

nās, kur visvairāk sāp. Piemēram, ko jūs domājiet par

kāju un roku nagu nomauksanu, — protams, pēc iepriekšējas
mērcēsanas vārošā ūdenī? Tai vajaga būt traki sāpīgai bū-

šanai, vai ne?"

Es atkārtoju, ka frontē nezinu neviena domu biedra,
bet tiesnesis pavīpsno.

«Nu, pieņemsim! Viss jau var būt, ka tādas lietas pie-
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mirstas. Bet līdz rītam lūkojiet gan atcerēties, katrā zinā, ja
drīkstu lūgt! Ja ne, tad — dodu savu goda vārdu — jums
rītvakar vairs nebūs ar ko kasīties. Un utainajā kamerā vairs

nav joki, ja nagu nav. Protams, tikai līdz tam laikam, kad

cilvēks vēl nav novests tādā vietā, kur iešauj lodi pakausī.
Vai nē? Hi, hi, hi!"

Viņš smej, piemiedzis acis, tad zvana, pavēl sargiem
mani aizvest atpakaļ. Un atkal esmu viens, tukša man sirds

un galva, un dzelžu stieņu aizrestots, zilgmo kameras logā

pavasarīgais debesjums.

Pakacējies ar rokām, aizķeros aiz loga nišas apakšma-

las, uz īsu brīdi redzu namus, ielu, uz viņas retus gājējus, —

kāds kareivis šinelī apstājas, skatās šurpu, — bet tad man

atsprūk vaļā rokas, es krītu atpakaļ, un divi pirkstu nagi man

asinīs.

Tie sāp, — rīt sāpēs daudz, vēl daudz vairāk, — un tad,

kaut kur pie Matīskapiem, man nāks no lodes gals. —

Ak, kaujā mirt nav grūti, kad pašam šautene tev rokās,

un asinis sit deniņos un krūtīs līksmi traku vilni! Un patie-
sībā jau vairs nava nekā tāda, kas liktu man turēties pie dzī-

vības ar abām rokām. —

Bet mirt no bendes lodes, mirt sasietam, -— no lodes,
kuru varbūt šaus izbijusi ielas meita, — pie velna, — to gan

nē!

Es iesāku skraidīt pa kameru, — galva man deg, un do-

mas traucas juceklīgā steigā, un acis lec no durvīm pie loga,
no lodziņa atkal pie durvīm, jo abas tās ir vietas, pa kurām

iespējams no šejienes ārā tikt.

Logu sedz biezs stieņu žogs, — tam netikt cauri, atliek

vienīgi durvis. — Kad sargs ienesīs ēdienu, — notriekt viņu
ar dūri zemē, noraut no sāniem atslēgas un naganu, skriet ko-

ridorā, — lūkot tikt līdz durvīm. —

Tak koridorā sargi, ārā uz ielas pie durvīm arī — ar

viņiem varbūt tiktu galā, — netālu no durvīm sardzes telpas,
un vēl nav izgaisis man slimnieka vājums, dūrcīņā nekad ne-

esmu bijis stiprs, un sargi ir drukni vīri ar vērša kaklu. —

Tad man iesāk aukaini joņot sirds, gandrīz vai stājās
dvaša, — es atceros nupat uz ielas pamanīto kareivi, kurš ap-

Btājāe, pat paskatījās šurpu, laikam redzēja. —

Vai ratā, — tas tak bija Miķelsons! Nu kā tad, —

pa~
zina arī, — pat cēla roku sveicienam!
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Nē, vēl viss nava pazaudēts, ja ārā vecie draugi, — un

kāda joda dēl gan Miķelsons būtu skrējis šurp uz Rīgu, ja ne

tādēļ, lai mēģinātu mani izpestīt?!

Ar kādiem sešiem vai astoņiem veciem karavīriem tas

paveicams, — ja viņi uzspļauj briesmām, un pirmie pamanās

iegāst sardzes telpas logos pūrs granātas.

Miķelsons nebaidās ne velna, — es to redzēju i šejienes

purvos, ir krieviņu stepēs, — uz visu gatavs puika ir mans ve-

cais un mūžam piktais draugs!

Jā, — bet — kur tad viņš lai ņem palīgus?! Vecie,

jau Slokas
purvus izbridušie strēlnieki, cik to vēl dzīvu, pa-

lika mūsu vecajā pulkā, kad atnācām šurpu un Salam līdz. —

Dundadznieks? Ak, tam ir dūres kā kalēja veseris, bet liela

bērna prāts, — ar viņu vien Miķelsons neiekļūs pie manis, ne-

tiks te itnekur. —

Tak savādais, no bažām un no paslepenu cerību prieka
austais nemiers mani neatstāj. Es esmu kā drudzī, nevaru

norimt, un bezgalīgi gausi velkas laiks, — minūtes liekas

stundas. —

Ja puikas kaut ko domā darīt manis labā, tas jādara vēl

šonakt, — rīt būs par vēlu, — izmocīts es netikšu tiem līdzi,
— no bendes lodes negribas man mirt. —

Atkal es uzraujos līdz lodziņrestēm, ar elkoņiem iespie-
žos nišas sienās, lūkoju noturēties, piepūlējis visus roku mus-

kuļus, un mēģinu novērot ielu, — skatos, vai kaut kur neredz

draugus.

Ne, neredz it nekur — tālu vairs nav vakars; ielā mana

retu gājēju, un vējš, kas nesen sācis sacelties, dzen pa bruģi

putekļu stabus, čīkst izkārtnes, un nogrāb no vēja brāzieniem

viens un otrs skārda jumts.

Vēja auri top stiprāki, jau kļūdami par skarbu auku,

un ārā gaudo, svēlpj, šņāc un dārd. Un vētrai līdzi joņo un

raustās šaubās, cerībās un gaidās mana sirds.

Kaut viņi nāktu šonakt! Kaut sadabūtu vēl tikai tri-

jus vai četrus tādus pašus vīrus, kā tie paši! — Rīt būs par

vēlu, ar rītausmu atnāks priekš manis mokas, un tām pakal
lēni kā odze atlīdīs manas nomiršanas laiks. —

Jau tumšs pavisam, — tik uz rīta pusi uzlēks mēness,

un nava zvaigžņu, auro gaisi, jumti dārd. Un tik liela jau pa-
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likusi aukas vara, ka dzird no kaimiņu nama birstam šad un

tad lejā notrauktus kārniņus.
Durvīs skrapšķ atslēga, nāk sargs un atnes ūdeņainu zu-

pu, — pagrozās, apkārt apskatīdamies un kā nojauzdams
manas nemierpilnās nezināmās gaidas, tad aiziet, — viss atkal

top kluss. Tik spuldze sarkani un vāji gail pie griestiem, —

kameras kaktos no tās liekas ņirbam melnsarkanas ēnas.

Atkal es uzraujas līdz logam, karājos nišā pusstundu,
līdz notirpst un atlaižas paši vaļā roku muskuli.

Nē. Neredz it nekā. Laikam gan nenāks. Diviem tas

nav veicams. —

Bet — varbūt, tomēr — tomēr —

Es kožu zobus, žņaudzu dūres, gribēdams valdīt savu

satraukumu, palikt vēsi mierīgs, bet tas nav gribas spēkam

paveicams. Un atkal nemierīgā steigā nes mani no viena ka-

merkakta otrā kājas, aukaini sitas sirds. Un sastindzinātas

līdz galējībai visas manas maņas, no gribas grožiem ārā iz-

skrējis prāts.

Tad, — žēlīgais Dievs — tur kaut kas iegrabējās aiz

sienas —es to dzirdēju, par spīti jumtu dārdoņai un pava-

sara vētras gaudošanai!
Atkal es esmu slīpajā loga nišā — bet tumšs viss ārā,

nekā nevar saredzēt. Rīb paša tiesas nama jumti, un aizdo-

mīgo grabēšanu nedzird vairs.

Tad atkal
—,

vai tur kāds tiešam nerāpjas augšup? —

Bij tā, it kā nobirtu zābakotu kāju traukti apmetuma kaļķi.
Nē, nē, — tur ārā ir kāds, — nupat auss tvēra cauri

vēja balsīm šalcošu klusu troksni, ar kādu slīd gar grumbu-
ļainu mūri kareivjmētelis!

Man aizraujas elpa, rokas kā krampjos sažņaudz loga
nišas malas, jo savāda šalkšana tur ārā tagad dzirdama pa-

visam tuvu, un tad —

Tad aiz loga redz parādāmies tumsā bālu seju, smaidā

vai naida grimasē atņirgtus zobus, loga restes sagrābj divas

milzu dūres, un tādas visā zemē ir tikai vienam — tikai vie-

nam —

Dundadznieks, turēdamies stieņos, piespiež seju tik

cieši pie stikla, kā viņa deguns paliek krīta balts. Tad viegls
piesitiens no ārpuses ar pēdu garu pirkstu, un izsprāgst viena

rūts, — es žigli tveru stikla gabalus, lai viņi nenobirtu skanē-
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dami lejā. Un pa loga caurumu spiežas iekšā Konrāda seja,
platu smaidu:

«Mīlīt, pagaidi mazu drusciņ," — viņš saka, kustinādams

loga restes, un dzelžu stieņi dreb un ceļas ārā, — jūk mūra

mala, kaļķi birst.

Ar kājām Konrāds cieši laikam nostājies uz sienas zim-

zes, — citādi tas kristu lejā, — un restes jau ir ārā, pazūd
nakts melnumā, bet es ar traku skubu laužu ārā loga stiklus,

nesu to skambas lejā, sakrauju uz grīdas, lecu atkal augšā un

atpakaļ. Un nemaz nemanu, ka pirksti jau melnsarkani un

plaukstas asiņo.
Tad ceļš uz āru man jau ir vaļā, bet Konrāds kaut ko

dara vēl, un tad pa logcaurumu bīda iekšā divkārtām saliek-

tās restes, pie kurām piestiprināts virves gals.

«Nāc šurpu," viņš mani skubina, «un lūko sagriezt tās

dzelzis krustiski, — kad ieķersies ar galiem sienā, tad brangi
turēs, būs laba lejā laišanās."

Es daru, kā dundadznieks mācīja, un tiešām, restes, ku-

ras līdz šim turējušas mani cieti, tagad teicami kalpo manas

glābšanas nolūkam.

Konrāds pirmais nošlūc pa virvi lejā, es laižos tūliņ pa-
kal tam, un ātrais slīdējiens man apdedzina plaukstas, bet sā-

pes sāku manīt tikai tad, kad sajūtu zem kājām zemi.

Konrāds kā bērnu mani pārcel pāri trelliņsētai, — mēs

liecamies ap nama stūri, un tad no sienas atdalās, nāk pretī
patumšs stāvs ar bisi rokās.

«Darīts?" Miķelsons klusi iesmiedamies noprasa, bet

es jūtu, ka man grīļojas celi, sāp rokas, palieku uz kājām vājš.

Draugi man stājās sānos, ņem zem rokām, un sākot

projām iet, dundadznieks prasa Miķelsonam:
«Vai sargs itin neko nemanīja?"

«Manīja gan," ierūcās čiekurkalnieka balss manim pie
galvas.

«Nu, un —?"

«Nu, — un!" Miķelsons atmēdās. «Palika tur aiz viņa

stūra, un tā tēviņa bise tagad ir mana!" viņš norūc, pakratī-
dams rokā durkloto šauteni. «Artūram ceļā labi noderēs, pa-

tronas arī."

Mēs izejam uz paplatākas ielas, ko gaismo dzeltens ne-

spodrs lukturis, bet visur tumšs, tikai mēs trīs, un gaisā vēja
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auri. Un locekļos man briesmīgs gurums, bet toties līksma

sirds.

Atkal ap ielas stūri, un kā no zemes izaug pretī patruļa,

gandrīz ieskriedama mums krūtīs.

„Biedri, uz kurieni?" Patrulvedis mums prasa, mazliet

atkāpdamies atpakaļ, lai varētu brīvi rīkoties ar šauteni.

„Vedam baltgvardistu," Miķelsons attopas, bet patrul-
veža bisei durklis ceļas pretī, un viņam līdz vēl divi citi.

«Biedri, jūsu dokumentus!"

„Še!" Konrāda milzīgā dūre nošņāc gaisā, kā veseris

ķer patrulveža jērenīcu, — un vīram saļimstot uz bruģa, otrs

patruļnieks jau kritis zemē, Miķelsona durkļa triekts.

Trešais sargs atlēc sānis, lūko raut aizslēgu, bet Miķel-
sons ar lielu lēcienu tam klātu, un arī trešais patruļnieks
ļimst nāvē, durkļa durts.

Miķelsons norauj tuvākam kritušajam viņa patronsomas,

paķer vēl vienu bisi, skarbi teic:

„Un tagad — pa fiksam prom!"
Mēs ejam lielā steigā, tiekam ārā no pilsētas, un apstā-

jamies atvilkt elpu mazā priežu silā.

Es esmu piekusis bez gala, bet priecīga un gaiša man

izliekas šī pavasara nakts, kas pilna skrejošu putekļu, vēja
auru un priežu šņākšanas.

No noguruma nokaras man rokas, un arī draugi ir pa-
likuši savādi klusi. Pat Konrāds, kurš lūko ar kabatlakatiņu

apsiet manas sagrieztās plaukstas.
~Bet tagad iesim," es saku, pieceldamies kājās. „Līdz

gaismai vajadzētu tikt labi tālu prom no Rīgas."

~Nu, — tad dzīvo vesels, Artūr," dobjā balsī teic Mi-

ķelsons, sniegdams man roku.

„Kā?! Vai tad tu nenāksi līdz?!" es pārsteigts prasu,
un jūtu, ka kaut kas smags taisās nomākt manas sirds gai-
šumu.

„Uz kurieni?" Miķelsons strupi atprasa.

„Uz Ziemelvidzemi, — tur nav vāciešu, — latvieši un

igauņi vien — karot par Latvijas valsti!" — es aizgūdamies
saku, — balss man dreb.

„Es nē!" Vēl niknāka nāk atbilde.

„Kapēc tad?! Viņudien pats sacīji: kāpēc gan toreiz

neradās neviens gudrais, kas teiktu kauties pagurušiem strēl-
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niekiem: puikas, latviešu zeme lai ir latviešu valsts! Tad

puikām būtu jauns karošanas spars, vai nē, tu tak tā teici?"

Miķelsons stāv, rokas žņaudzis dūrēs. Rīta pusē nu ir

kāpis virs meža galiem mēnešsirpis, un tagad Miķelsona seja
šķietas miroņpelēka.

„Teicu gan," viņš dobji atrūc. „Bet priekš mums viss

tas nāk par vēlu. Un pēdējais es negribu būt."

„Kā tā?" Es brīnos. „Kas par vēlu, un kas par pēdē-
jiem!?"

~Ja neesmu bijis pie tās lietas klāt no paša gala, tad ne-

gribu būt pēdējais," Miķelsons atkārto ar aižņaugtu kaklu.

„Nevaru, nespēju, negribu," viņš atkārto, vēl spītīgāki saslie-

damies, un acīs, kurās salijusi mēnesnīca, viņam gail izmisuša

niknuma guns.

„Miķelson," es saku kodīdams lūpas, kaklā man sakāpj
kaut kas karsts, — «par savu zemi nekad nav par vēlu karā

iet."

~To es jau tiku darījis pirms trīsi gadi," viņš dveš.

„Tad sāksim tagad karot par pašu tautas valsti," es saku

izmisis. «Pats tak vēl nesen teici, ka tas esot gandrīz viens

un tas pats."
„Nē, priekš mums jau par vēlu," viņš atkārto sīcošā

balsī, kurā dzird asiņainas asaras.

«Miķelson, tu aiziesi bojā, kad sarkanajiem vajadzēs
bēgt prom no Latvijas," es mēģinu pēdējo reizi, un acis man

ir palikušas miklas.

„Nu, aiziešu! Nu, kas par to!?" Viņš atcērt, un es re-

dzu, kā te nekas nav izdarāms.

Mēs apkampjamies, — kaut kas tam iegārdzulojas kak-

lā, un žigli laidis mani vaļā, Miķelsons metas klātu Konrādam.

«Ardievu, lekatausi!"

«Ardievu, čomiņ," elso dundadznieks, apskāvis Miķel-
sonu savām milzīgajām rokām, un tad mēs esam vairs tik di-

vi, un rītu pusē sarkans blāzmo saules lēkts.

Konrāds ļauj raudām vaļu, un mana sirds tā sāp, kā

vēl nekad sāpējusi no tām dienām, kad Nāvessalā krita tēvs,

un Tīrelpurvā sniegos Edgars. —

Tad es saņemos, apliekos Miķelsona nomestās patronso-
mas, uzkaru plecā vienu šauteni, dodu Konrādam otru un sa-

ku tam:

«lesim."

«Uz kurieni tad, mīlīt?" Konrāds šņauc degunu.
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„Uz ziemeļiem, meklēt Valmieras pulku."
„Tas jau esot atkāpies, sakauts," Konrāds izslauka acis.

„Tad iesim pagaidām pie zaļajiem, — kaut vai pie paša

velna, — tik prom no šejienes," es saku, un dundadznieks kar

plecā šauteni un šņaukādamies iet līdz.

IX

Tumšzaļā egļu sila vidū celtas četras skuju būdas un

viņām apkārt meža aizcirtums.

Krustām šķērsām sagāzti lieli koki, nekapātiem zariem,

lai slēpjoties aiz egļu stumbriem, meža brāli spētu turēties tik

ilgi, kamēr sarkanajiem apniks pašu sāktais uzbrukums.

Patlaban tas vēl nemaz nava sācies, un kalējs, — tā sauc

meža brāli savu vadoni — saka, ka tādā vietā nerīdīšot viņus
meklēt ne pats velns.

Varbūt, tam taisnība: priekš kam gan velns lai līstu eg-
ļu silā, ja turpat netālu ir neizbrienams Velna purv6? Bet

sarkanie gan it kā taisoties to darīt: vismaz mūsu izlūki tā

stāsta, un viens zināja pat tik daudz, ka mūsu aizcirtuma stur-

mēšanu varot gaidīt jaunnedēļ, kad atjāšot no Pļaviņām šur-

pu vesels sarkano eskadrons.

Patlaban nekas aizdomīgs nav mūsu silā manīts; tikai

naktīs gan var dzirdēt visās meža malās, kā trokšņo medņi un

buldurē rubeņi, kaut arī viņu kāzošanās laiks jau tepat ga-

rām.

Konrāds saka, tas esot aiz jaunā kalendāra vainas: to

ievedot, sajukušas daudziem cilvēkiem galvas; dažs agrāk lāga
zēns tad palicis par komūnistu, un arī rubeņi un medņi vairs

lāga nezinot, kad rubināt, kad nē.

Un paldies Dievam — sliktam vienmēr nāk līdz kāds

labums, un mums šad tad pagadās katlā meža putnu gala, jo
Maldups, vecais kaktu medinieks, prot rīta ausmā brīnumlabl

pielēkt medņa gailim, kad tas aizdziedājies uz zara, un no

Maldupa bises te krīt arī viens un otrs rubenis.

Aizcirtuma būdās mūs redz visus kopā tikai dienas stun-

dās, jo arī mums ir vai pavisam sagrozījies laika iedalījums,
dienas vietā iestājusies tumsa, un gaismas stundas atmijusi
nakts.

Nakts mums ir sirojumu UuJiftj no rītausmas līdz saule?

rietam ilgst atpūtas stundas, un tikai ap nakts vidu mums nāk

pusdienu laiks.
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Pusdienu gatavotāja un nesēja ir kalēja sieva. Viņa nāk

pie mums katru nakti, vienalga, vai līst lietus vai nē, un cik

melna arī nebūtu pusnakts stunda.

Par nesamo tai cieši nosiets ūdensspainis, — viņas

mājiņa tikai dažus kilometrus tālu, un ēdiens, viešņai atnākot

uz aizcirtumu, parasti vēl ir tīri silts.

Tak produkti mums viņai jāsagādā pašiem, nomedījot
šad un tad pa rubenim, pa mednim. Kādreiz gadās aizskriet

stobram priekšā arī zaķim, bet ar to vien nepietiek, un tā-

pēc mūsu iztukšots jau trešā pagasta komitejas pagrabs, un

nebūs pēdējais. —

Jā, pārtika mums jāsagādā pašiem, jo kalējs nekad nava

bijis turīgs vīrs, un citiem no šejienes visai tālu mājas, da-

žam pat kilometru četrdesmit. —

Kādā vakarā sēžot skuju būdā un klausoties, kā koku

galus loka agrīnā pavasara vējš, kalējs man izstāstīja savu dē-

ku stāstu, un kā viņš palicis par
zaļo partizāni.

Tepat netālu, kaimiņu pagastā tam esot desmit pūra-
vietas zemes, istabiņa un kūts, un istabiņas otrā galā smēde.

Kalšanas netrūcis; varējis gluži labi dzīvot. Bijis i zir-

dziņš, i pusotras govs, pārs aitu. Zirgu kalējam noņēmuši
vācu zaldāti. Tiem aizvācoties, arī kalējs iesākumā jūsmojis
ar daudziem citiem, ka nu gan sāksies pavisam cita, jauka dzī-

ve. Gandrīz vai ticis iekšā pagasta komitejā, bet daži komū-

nisti uz šo turējuši piktu prātu, kalēja asās mēles dēl, un ie-

sākuši uzskatīt par darba tautas paslepenu ienaidnieku.

Un laikam tieši tāpēc viņu drīz pēc Sveču dienas apsē-
duši lielinieku miliči.

Tie aizveduši govi, — sieva raudājusi, bet kalējs noskai-

ties un teicis: kas tā darot viņam, darba vīram, iztukšodams

kūti, tas esot tīrais sukinsins.

To dzirdējuši miliči; no viņiem izzinājis komitejas

priekšnieks, un kalējam par mutes palaišanu drīz atņemta

pēc govs vēl otrā gada tele.

Tad pienākusi aitu kārta. Sieva raudājusi atkal, bet

kalējs smagi pūtis un sācis cilāt veseri, kaut arī nebijis kal-

šanas laiks.

Pēc aitiņām norekvizēti kartupeli, un tad miliči iegrie-
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zušies atkal kalēja mājiņā, un aizveduši puscūci, noteikdami,
ka vairāk gan nebraukšot šurpu:

Kalējam vairs nekā neesot, un tagad viņš redzot, ko no-

zīmē darba tautas dusmu mērs.

Tak arī kalēja mērs bijis pilns. Viņš izvilcis no salmu

kaudzes tanī noglabātu krievu laika karabinu un aizgājis me-

žā, sievai teikdams, ka šim tā kā tā vairs neesot mājās palik-
šana.

Tāds apmēram bija kalēja dzīves stāsts pirms viņa pa-

likšanas par meža brāli, un tagad iesācies otrs. —

Pa silu dzīvojot, drīz piesitušies kalējam vēl citi meža

gaitu gājēji. Cits nācis glābdamies no lielinieku sludinātās

karā iesaukšanas, un citam tribunāls licis bēgt silā. Vai

katram meža brālim karājusies plecā bise, un citam atkal bi-

jis kabatā tāds mazāks šaujamais.
Tā radies pāris desmit vīru lielais zaļo karaspēks. Tak

viņa karavīriem palikušas arvien tukšākas no mājām līdzpa-
ņemtās maizes kules, cibas kļuvušas jau pavisam vieglas, bet

savā sētā tikai retais drīkstējis bez lielām raizēm rādīties, lai

paķertu uz ātru roku kādu jēra cisku un atkal ietu atpakaļ
uz eglienu. Un meža brāļu dzīvei taisījies bez visas karoša-

nas, tāpat vien no bada pienākt gals.
Tak viņu vadītājam iešāvusies vienkārša, bet savā vien-

kāršībā ģeniāla doma, un tas teicis saviem zaļajiem:

~Komiteju vīri saka, ka mantas sakrāšana esot nozie-

gums pret darba tautu, un mantīgajiem notiekot pēc taisnī-

bas, ja viņiem atņem visu, vai arī lielo dalu no tā visa, kas

viņu sakrāts, vai pa jaunai modei sakot, salaupīts. Man tā-

pēc liekas, ka nebūs nekāds lielais grēks, ja arī mēs, kam it-

nekā vairs nava, lūkosim ņemt savu dalu no tās mantas, ko

savākuši jaunie valdnieki."

Tā norunāts, un tuvākajai pagastkomitejai nakti pie-
naglots pie durvīm raksts, ka zaļā armija to uzaicina 24 stun-

du laikā nogādāt uz Garo silu vienu pudu sviesta, otru pudu
biezpiena, tikpat daudz cūkgaļas un desmit kukuļus maizes.

Viss noliekams zem vecā bišu ozola, un raksta beigās pazi-
ņots, ka priekšlikuma neizpildīšanas gadījumā, zaļā armija
pret sarkanajiem varas vīriem paturēs sev brīvas rokas un rī-

kosies pēc kara laika likumiem. —

Tak varas vīri nemaz nedomājuši šo rīkojumu pildīt,
kaut gan uz komitejas namu todien neaizgājis viens un otrs,
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aizbildinādamies ar pēkšņu saslimšanu vai citām likstām; un

nākamajā vakarā, kad zaļie ielenkuši pagastmāju, viņā atra-

dušies iekšā tikai drošākie un sirdīgākie komunisti, kas pat-
laban gudrojuši, kurš buržujs būšot iedrošinājies tiem pie-
draudēt tik bezkaunīgā modē, un kāds tam par to būtu lem-

jams gals.
Tad piepeši aiz nama logiem iesākuši rībēt šāvieni, ska-

nēdami sabiruši iekšā logu stikli, un varas vīri, kā pēc noru-

nas, it visi saklupuši sēžu telpas aizkrāsnē, sakraudamies ču-

pā; mazliet aizkavējies tikai klibais Kažociņš, aiz savas sli-

mās kājas vainas piesteigdamies klātu aizkrāsnei par citiem

vēlāk, un tāpēc iesprukdams aiz krāsns mūra tikai ar miesas

priekšgalu.
Tā cita klibā skrodera un komitejas sekretāra miesa

palikusi ārpusē, un sajuzdams, to apdraudētu, Kažociņš lielās

bailēs tirinājis kājas, pilnā kaklā kliegdams, ka karš nupat

tam esot klāt pie mugurgala.
Tad kalējs gājis iekšā, viņam līdzi vēl viens otrs meža

vīrs, un sekretāru izvelkot aiz kājām ārā, tam pavēlēts uz

vietas gādāt komitejas mantu noliktavas atslēgas.
Tās tūliņ atradušās; zaļie paņēmuši no ēdamā, cik va-

rējuši aiznest, un projām ejot noteikuši, lai varas vīri paliek
aizkrāsnē līdz saules lēktam, — citādi tos turpat ķeršot nā-

ves sods. — Un citā reizē lai pildot žiglāk visu, ko liek zaļā

armija.
Tak nomanīdama, ka ārā viss ir klusu, un sals jau pa-

liek
nepanesams,— tas līdis klātu aizkrāsnei

pa izšautajiem lo-

giem, — komiteja izlīdusi no paslēptuves laukā jau ap pus-
nakti. Un tūliņ sākta ārkārtēja sēde, kurā nolemts, ka kapi-
tālistu trakošana jāapspiež ar teroru, un pieci turīgāki pagasta
saimnieki jāņem cieti un jāsūta uz Gulbeni, kur revolūcionā-

rais tribunāls lemj darba tautas ienaidniekiem taisnu, kaut

gan bargu tiesu.

Tā arī izdarīts, tak divi, briesmas manīdami, paguvuši
iebēgt silā, un tā par diviem vīriem kļuvis atkal lielāks zaļo

karaspēks.
Tie trīs jau otrā rītā saņemti no milicijas cieti, un vēl

pēc trešā rīta Gulbenē tiem bijis gatavs nāves spriedums, kas

izpildīts ceturtā dienā, pils parkā, kad nebijis vēl lāgā sācies

saules lēkts. —

Mēs guļam skuju būdā, egļu galus gaismo gaiša aprīl-
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saule, un (kalējs vēl nav beidzis savu garo nostāstu par sa-

vām meža dzīves dēkām, komiteju vīru tramdīšanu un uz

Gulbeni aizvesto apcietināto likteni.

„Dažus no tiem mēs esam paspējuši atbrīvot vēl ceļā uz

tribunālu," saka kalējs, savas varenās rokas palicis zem gal-
vas un skatīdamies būdas augšā, kur cauri eglu zaru asumiem

lien iekšā saules zaigs. — ~Divus lūkojām glābt vēl aizvakar.

Viens bija jaunāks, gandrīz vēl zēns; otrs vecīgs vīrs, kam pa-

likusi mājās sieva un bērnu bars. Kad atbruņojām miličus

un teicām arestētiem kātot mežā, jaunais aizstiepās pār grāvi

projām eglainā kā stirna, bet vecais palika ragavās.
— Onkul, vai tu no priekiem stulbs esi palicis, vai? Es

viņam uzbrēcu, bet viņš tik pakratīja galvu.
— Paldies, dēli. — viņš saka. — Lai Dieviņš jums stāv

klāt un palīdz, bet man jābrauc uz Gulbeni. —

— Tevi tur nošaus, — es iesāku jau skaisties. — Neviens,
kas aizvests turpu, vēl nav dzīvs griezies atpakaļ. Pat miroņus
tur nelaiž ārā, — aprok turpat, kur nu kurš nobendēts. —

— Var jau būt, — vecais nopūtās, ar cimdu izslaucī-

dams acis. — -Bet ja es tagad bēgu, miliči aizvedīs manu

saimnieci. Tak jau bērniem vieglāk izaugt bez tēva, nekā

bez mātes. Badu jau nemirs, zemīte pabaros. —

Es nospļāvos un gāju ar zēniem projām, bet atbruņotie
miliči no jauna trausās ragavās."

~Vai neko neesi par viņu dzirdējis?" es ievaicājos, uz

mirkli pievērdams acis, jo būdā ieklīdušais pavasara saules

stars piepeši likās nežēlīgi gaišs.

„Nē," kalējs atteica. „Bet droši vien tam nebūs gājis la-

bāki par citiem. Kas aizvests Gulbenē, tā mājinieki var vi-

ņu sākt apraudāt pie laika. Stāsta, ka tur drīz būšot viss

pils parks pierakts pilns."
Atkal mēs klusējam, — es domāju pie Bevis, kā gan viss

tas beigsies, un piepeši dzirdu sev blakus krākšanu.

Kalējs ir iemidzis, un viņa sejā tagad izdzisušas visas

ņirgu šņīpas, — viņš izskatās vecāks un mazliet skumjš.
Es pieceļos, izeju no būdas un staipīdamies skatos dzi-

dri zilajās pavasara debesīs.

Mežs pieplūdis ar sveķu smaršu; saldenrūgti jau dvašo

piebriedušie bērzu pumpuri, caur koku galotnēm saule lej
lejup savu staru zeltu, un nometnes vidū, viss gaismas apmir-
dzēts, ir atsēdies uz lielā akmeņa Maldups, vecīgais kaklu
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mednieks, ar bisi starp caurumainajiem ceļgaliem un rubeņu
gaili pie vizēs ieautajām kājām.

Tam blakus Konrāds, notupies pie beigtā putna, un vē-

ro viņu, sarkano galvu šūpodams.

„Skat' nu," viņš saka, pacilādams rubeni, ~un sak' nu vēl,
ka mīlestība nav pavisam traka lieta! Nebūtu tas putniņš tik

daudz domājis par savas sugas meitiešiem, būtu vēl laikā pa-

manījis, ka taisies tam atņemt dzīvību, un tagadiņ vēl skrubi-

nātu kādam bērzam pumpurus."

Maldups nospļaujas, rīkodamies ap savu pīpīti.
„Kā tad, bračiņ. No meitiešiem jau izceļas viss ļau-

nums. Putniņš dabū no skrotim galu, vīrieša cilvēkam tā

pati trakā mīlestība sagādā laulības sakas."

„Vai pulksteņu," Konrāds saslienas, putnu nometis, un

gorīdamies aiziet uz būdu nosnausties.

Nesen vēl bērzu stumbru baltumam ar acīm bija iespē-
jams izsekot tepat līdz pašai virsotnei, jo zarus sedza tikai

iūsganbrūni pumpuri, un nebij it nevienas lapas.
Bez lapām bija arī liekņu blīgznas, alkšņu puduri, un

tikai kārklu krūmi likās zeltaini, apkārušies dzeltenām ziedu

bārkstīm. Ziedēja arī lazdas, un ejot gar sila malu, muguras

un pleci dažkārt kļuva gaiši no ziedu putekļiem.

Tad pēkšņi kādā miglotā un vi&ai siltā naktī, kurā smi-

dzināja pasīks lietus, bija atraisījies pirmais lapu zaļums.

Tik gaišs, ka likās blāzmojam, un vakarstundās meža

krēsla netapa tik aši melna, — iezaļgana un maiga, pirmo

lapu mestas blāzmas pilna likās nakts.

Pirmais lapu zaļums ir maigs un vārs bezgala, un no

viņa nāk viegla noreibuma aromāts, kas samulsina sirdi, — -

jautrāks no tā metas prāts.

„Edz, puiši, arī bērzi tura mūsu kanti," smaida Kanna,

mazais platais sārtvaidzis, kas atklīdis uz šejieni no piebal-
dzēnu puses, bet augumā nav padevies pēc turieniešu izskata, —

vienīgi pēc viņa smiekliem, zirdziskajiem vēdersmiekliem var

nomanīt, ka tas ir daudzinātās ezeru un veikalnieku zemes

dēls.

„Kā tā?" ieplēš muti garkaklainais Dimants, kam Le-

jasciema pusē divi simti pūravietu zemes, bet nava diez cik

maņas, un visai kūtrs prāts.
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„Nu redzi: mēs esam zaļie, un tagad viss mežs metas

zalš."

„Kā tad," apstiprina Antons, skatīdamies padebešu pul-

kos, kas mums peld pār galvām, izlikdamies pilni sen nere-

dzēta spožuma.
„Visa Vidzeme drīz paliks zaļa, tad sarkanajiem pie-

nāks gals."
„Igauņiem nupat ejot zaļi," piemetina Lazda, kam Stā-

merienes pusē mājas, un no turienes mums nepienāk ne vēsts.

Tak Lazda apgalvo, ka klusās naktīs, kad nav lietus ne vēja,

viņš dzirdot tālu dimdēšanu ziemeļpusē, un gatavs apzvērēt,
ka tur laužoties uz mūsu pusi igauņi, un viņiem līdzi Valmie-

ras pulks.
Ar Lazdu vienmēr strīdas Maldups, kam dzimtene ir

Ogresgals: tam savukārt liekas, ka dzird kaujas dunēšanu tālu

dienvidos, kur Daugava, un iekaisis tas lūko pārliecināt Laz-

du, ka igauņi stāv, kur agrā pavasarī stāvējuši, bet toties būs

drīz klātu Baloža bataljoni, nākdami no Kurzemes.

„Stulbs esi palicis, pa mežu dzīvodams," teic Lazda,

īgni nospļaudamies: „ka nevari vairs izšķirt, kur ziemeli, kur

dienvidi."

Viņi gatavi strīdēties līdz vakaram, un katrs lūko pār-
liecināt pretinieku un citus, jo tad pašam stiprāka paliek ti-

cība, ka drīz no sarkanajiem paliks brīvas viņa mājas, un par
to domājot, sirds metas viegla, mundrāks paliek prāts.

X

Pa blīgznu biezokni, kas aizpildījis veco liekņu, kāds

lielā steigā nāk uz mūsu pusi. — Brīkš zari, mana smagu el-

pošanu, — un piepeši no krūmiem iznirst gaiša galva, viņai
pakal brīnumplati pleci, un no viņiem vien tagad var iztālim

jau pazīt kalēja augumu.

Tak seja tam pārvērtusies, pelēks kļuvis vaigu sārtums,

lūpas zilganbaitas.
Viņš nāk klāt, smagi nokrīt sūnās, un skatās acīs mums

ar izmisušu skatu, kā palīdzības meklēdams.

„Kas tev vainas?" „Kas ir?" „Vai gadījies kas slikts?"

Mēs prasām, zinādami, ka tas gājis apciemot savu saimnieci.

Viņš neatbild, tad galva iesāk liekties lejup, bise krīt

no rokām, bet pirksti velkas dūrēs, — tās viņam milzīgi lielas,
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un izskatās kā no muskuļiem un kauliem darināti kalējve-
seri.

~Māju atradu tukšu, — kaimiņi stāsta, esot apcietināta,
— aizveduši uz Gulbeni."

Viņš tā tad stāsta par savu sievu, — zemu noliekusies

tam galva, un līdz ar vadoni arī mēs topam klusi, un piemi-
not Gulbeni, aukstāks liekas kļuvis meža gaiss. —

Es skatos kalējā, — galva viņam gandrīz jau skar ce-

ļus, nevarīgi saguruši pleci, un liekas, viņu pavisam salauzījis
bēdu svars.

Mēs nesakām ne vārda, —- visiem palikušas drūmas se-

jas, un visi mēs šai mirklī atceramies maziņo, bet mutīgo un

drošo kalējsievu, kas gatavoja mums un nesa pusdienas, steig-
damās šurpu cauri silam, vienalga, vai lietus, vai bija vētrai-

na un tumša nakts. —

Vēl lielāks liekas kļuvis nastas smagums, kas spiež ka-

lēja plecus, un tagad liek tiem nodrebēt.

Viņš cīnās pats ar sevi un savas nelaimes smagumu, kas

nospiedis to gandrīz pie zemes, — cīnās klusēdams, — no krū-

tīm nenāk tam neviena skaņa, tikai šad tad noraustas, notrīc

platais vērša pakausis.
Tad pamazām tas iesāk slieties taisns, — atkal brīnum-

plati metas nupat vēl sagurušie kalējpleci, mugura liecas tai-

sna, un beidzot saslienas viss augums, — dūres vīstīdams, stāv

mūsu priekšā vadonis, plati plētis kājas, skatās mūsējos caur

pieri, acis tam pavisam šauras, pieplūdušas asinīm un niknu

guni, un no viņa visa strāvo satrakota vērša spēks.
Vēl arvienu turēdams mazliet uz priekšu liektu galvu,

viņš metas savā būdā, un mirkli vēlāk jau ir no tās ārā, bisi

rokā, mauzeri aiz jostas, un no pusmēteļa kabatām redz rē-

gojamies ārā granātu rokturus.

Mēs, nenogaidījuši komandu, skrienam pēc šautenēm.

„Uz pagastmāju!" Smagi izdveš kalējs, mezdamies

pirmais prom no nometnes un cauri egļu aizcirtumam, un

pusteciņus mēs barā steidzamies viņam līdzi. —

Līdz pagastnamam, kurā mitinājās izpildkomiteja, ir

savi desmit kilometri, bet mēs tos bijām nogājuši gandrīz
stundas laikā.

Pie pagastmājas ziemelsāniem plētās dārzs, kopā saie-

dams ar muižas parku, un parkam gandrīz turpat blakus stie-

pās egļu sils.
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Mēs iekļuvām no meža parkā, nemanīdami neviena pa-

ša, un liekas, arī mūsu atnākšanu nebij redzējusi neviena acs.

Dārza koki nebij nekādi lielie, ābeles bija vēl pusplau-

kumā, bet gaiši zaļu lapu pilni bija visi skrīvera jāņogāji, ap

kuriem dūca bites, — no viņu sanēšanas likās dūcam gaiss.
Caur dārzu metamies mēs visi reizē, — pievērtajā mā-

jas logā parādījās kāda seja, tad zibeņātri zuda, un logs aiz-

krita cieti lielā steigā, kā vēja rauts.

„Mājai apkārt, — klāt pie logiem un durvīm, —un

šaujat, ja kāds ārā mūk!" Kalējs ierūcās.

Vīri pajuka ap ēku, saplakdami pie sienām un visiem

četriem stūriem, un tad no jauna iedārdējās kalēja balss:

„Vanag ar Konrādu — man pakal, — jūs citi paliekat
visi, kur katrs likts!"

Šautenēm rokās, mēs ar Konrādu gājām kalējam klātu,

un es redzēju, ka tas pakar bisi plecā un ņem rokā mauzeri.

Nama durvis viņš atgrūda ar kāju, gāja iekšā, rāva nā-

kamo durvju rokturi.

Tas palika kalējam rokā, bet durvis neatvērās, — tās

bija aizslēgtas cieti.

„Verat vaļā, — citādi jūs visus paraus velns!"

Klusums. lekšā bija dzirdami čuksti, bet neviens ne-

nāca uz durvju pusi, nemēģināja tās atslēgt vaļā.

Kalējs sāka kāpties atpakaļ, ar muguru mūs abus izbī-

dīja ārā, — mēs atsprāgām, tās grūsti, līdz pagastnama tre-

pēm. Un tad es redzēju, ka kalējs izvelk no pusmēteļa kaba-

tas metamo granātu.
Viņš pacēla roku, atvēzējās, pats tūliņ aizplakdams aiz

āra durvju stūra, un dzirdējām, ka pret durvju dēliem, smagi
nobūkšēdams, atsitās kaut kas ciets.

Mirkli vēl bija klusums. Tad nodunēja dobjš grā-

viens, un viss priekšnams piejuka pilns ar baltu uguni.

Mēs ieskrējām priekšnamā. lekšas durvju vairs nebij,
tikai sāniskie viņu dēli vēl pu&krituši turējās stenderu vār-

stuļos, un kāpdami pāri durvju drupām, sagājām cilvēku

tukšā lielā istabā.

Uz grīdas gulēja bēgot apgāzti krēsli, un pie logu sienas

stāvēja garš, papīriem nokaisīts galds. Tam šķērsām pāri

plūdoja melna tintes upīte, — bija apgāzies arī tintes trauks,

un viņa melnums jau krājās uz grīdas pie galda kājām.
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Pa kreisi bija redzamas otras durvis, un līdz ar mūsu

solu iedimdēšanos aiz viņām noklaudzēja vairāki šāvieni, bet

sienā aiz mums pajuka ložu sistas kaļķu drumslas, vietām

kļuva manāms ķieģelmāls, tumši sarkans kā vērša gala.
Mēs saskatījāmies, tad nokritām ar krūtīm uz grīdas

Kalējs laida durvīs otru rokas granātu, es viņai tūliņ pakal
Irešo, un tad mēs pieplakām pie grīdas klāt arī ar sejām.

Sprādziens bija dullinoši skaļš. Sēžu telpai izbira vi-

sas logu rūtis, un sprādziengaisa sviests apkrita komitejas
galds. No griestiem grabēdami bira kaļķi, un sienās tagad
kļuva vēl vairākās vietās saskatāmi ķieģeli.

Durvju vietā rēgojās četrstūrains caurums, un mēs iz-

šāvām pārs reizes uz tā pusi, tāpat zemē gulēdami.
Tad cēlāmies kājās un gājām iekšā. Kalējam bija rokā

mauzeris, bet mums ar Konrādu šaušanai paceltas bises.

Pie salauzīto durvju labās stenderes gulēja milicis, šau-

teni rokā, bet bez galvas, un grīdas dēlos
ap tā galvas vietu

plētās liels sarkanums.

Pie izdauzītā loga, arī pa labi, bija augšpēdus nokritis

bārdains un nebruņojies vīrs, sāniski atsviestām rokām. Sejā
un uz krūtīm tam bija asinis.

Kā likās, viņu bija gāzušas no dārza puses šautas mū-

sējo lodes, bārdainim grasoties izlēkt pa logu.
Pie dibenssienas pieplacis stāvēja pulciņš cilvēku, gaisā

saceltām rokām un sejas visiem bija kalka baltumā. — Uz

grīdas gulēja nosviestas četras bises, dažas patrontvertnes un

nagana revolvers.

Mēs saskaitījām pavisam septiņus, — piecus vīrus un di-

vas sievietes. Vienai no tām bija nedabīgi kupli brunči, un

man ar roku pēkšņi raujot sievieti sānis, kļuva redzams se-

stais, ceļos meties vīrs, kam klabēja no bailēm zobi, un dre-

bot arī lūpām, šķidrā kazbārdiņa lēkāja tām līdz.

Vienam no vīriem bija kupla iesarkana bārda, tādi paši

mati, un ļauni bailīgs acu skats.

Kalējs to sagrāba aiz pleca, un pierāva sev cieši klāt.

Ceturtais gūsteknis, jauns, arī sarkanmatains zēns, spēji

sakustējās, kā taisīdamies mesties sarkanbārdim talkā, bet ap-

stājās turpat kur bijis, jo tam pretī cēlās Konrāda bises

stobrs.

~Stāvi rāms, smurgul," — viņš noteica, „citādi man tūliņ

sprāgs." —
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„Kur tu liki manu sievu?" Kalējs beidzot izgrūda,
smagi elpodams, un metot ātru skatu uz tā pusi, es redzēju,
ka jautātājam sacēlušās gaišās ūsas, zem viņām ņirgti vaļā

zobi, un acis asinssarkanas.

„Es, — mēs," — sarkanbārdis lūkoja izdabūt pār lū-

pām.

~Gulbenē, — es jau zinu," — kalējs atteica tā vietā tikko

sadzirdami un ar aizsmakušu kaklu.

Tad es dzirdēju griezīgi šņirkstošu skaņu, un sarkan-

bārdis, kalēja rokas rauts, uzskrēja gaisā, ar galvu gandrīz

sniegdams griestus, tad iebrēkdamies nokrita uz grīdas, sāka

šņukstēt un sarāvās kamolā.

„Nesit mani nost, — kalēj, — mīļais, žēlīgais!"
~Turi muti!" Vadonis ierūcās, noliekdamies pār viņu un

pacēlis no jauna kājās, pierāva to cieši klāt pie savas sejas,
— labā roka piegrūda pie mazā vīra krūtīm mauzeri.

„Es tevi nenositīšu, ja tūliņ sūtīsi komitejas vārdā uz

Gulbeni ziņu, ka notikusi pārskatīšanās, un mana sieva jāat-
laiž vaļā," kalējs noteica.

Sarkanbārdis pamāja ar galvu, acis laizdams lejup uz to

pusi, kur pie viņa krūtīm bija piespiests mauzerstobra gals.

„Pagaidi, — tas vēl nav viss! To rakstu lai ved prom

uz Gulbeni tavs dēls. Viņš pats lai atved manu sievu šurpu,
— tu pats paliksi ķīlām, un visi citi amatbrāli ar!"

Sarkanbārdis pamāja atkal, un kalējs to palaida vaļā,

iegrūzdams pārējo gūstekņu pulciņā, kur sarkanbārdi apķēra
rokām un palīdzēja stāvēt kājās sarkanmatainais zēns: vecais,
kā likās bija krītot izmežģījis kāju un nevarēja nostāties,
nedz iet.

Mēs sadzinām gūstekņus lielajā istabā, apsēdāmies uz

krēsliem, šautenes paturēdami rokās, un no dārza paaicinātie
meža brāli savāca komitejas vīru ieročus.

Kad bija uzcelts gāztais galds, sameklēta blankete un

izpildkomitejas zīmogs, sarkanbārdis parakstīja kalēja nodik-

tēto rakstu Gulbenes tribunālam, un viņa dēls divu mūsējo
pavadībā gāja zirgu jūgt.

Kad tas bij gatavs, kalējs teica jaunajam milicim:

~Nedomā taisīt jokus, un uzlaist mums uz kakla Gulbe-

nes komunistus! Bez manas vecenes mēs tā kā tā projām ne-

iesim, un ja uz mums no āra puses nāks jel viens šāviens, es

tavu tēvu piekāršu ar paša rokām tur pie tā kloķa," kalējs
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pamāja ar roku uz podiņkrāsns dūmu vada aizgriežamo, kas

atradās no zemes liela vīra augumā. —

Sarkanmatainais zēns saknieba lūpas, uzmezdams mums

ļauni biklu skatu, bet neteica ne vārda.

Pēc pāris mirkļiem pagalmā jau ierībējās rati, un pa

logu bija redzams, kā aizjoņo uz lielā ceļa pusi lēkšos dzīta

zirgs. —

Apcietinātos amatvīrus kalējs pavēlēja sadzīt atpakaļ

dibenistabā, un iekšā par sargiem palika Antons ar Kannu.

Sarkanbārdaino izpildkomitejas priekšnieku viņš negri-
bēja izlaist no acīm, kaut gan vīrelis vaidēja bez mitēšanās,

glaudīdams sagrūsto kāju, un acīmredzot nespēja bēgt.
~Šis tēviņš mums jāuzmana vēl modrāki kā uguns," ka-

lējs noteica: „ja viņš tiek vaļā, tas tūliņ steigsies dot gulbe-
niešiem ziņu, un tad mums sabruks uz kakla vesels karaspēks."

~Nieki," es atbildēju, nomanīdams, ka kalējam rūp
vairāk par visu sievas liktenis, bet viņš to vairās pieminēt.
„Kā tad šis to izdarīs? Mēs, iedami caur dārzu, saraustījām
tēlefona vadus."

„Gan izdarīs, ja tikai paspruks vaļā! Ja nevarēs pa
drāti paziņot, tad uzklups zirgam mugurā un pūcēs prom ar

ziņu, ka meža brāli palikuši pagastnamā ciemoties."

„Kur ta es varu bēgt?" Gūsteknis raudulīgi ierunājās,
uz brītiņu beidzis raudāt un slimo kāju berzt. „Un pie tavas

sievas aizvešanas es ar neesmu vainīgs: no Gulbenes bij atsū-

tīta pavēle ņemt viņu ciet, — mēs nevarējām neklausīt, kad

pavēl revolūcionārais tribunāls."

Kalējs paskatījās komitejas priekšniekā ar smagu pētī-
jošu skatu.

„Vai nu bija tāds raksts, vai nebija, tā nava mana darī-

šana. Bet toties man ir ar tavu roku rakstīts solījums, ka pa-

gastkomiteja atstās manu sievu mierā, un par to man jāliek
mierā komitejas vīri." —

Gūsteknis bēdīgi savieba seju un tikai noplātīja rokas.

„Vai nu mēs tā gribējām," viņš nopūzdamies teica. „Bet

gan jau viss būs labi. Līdz vakaram mans dēls būs ar tavu

saimnieci atpakaļ."
„Tu domā?" kalējs aši ievaicājās, un skats tam atkal

bija kļuvis pētījoši ass.

„Par to es galvoju," — gūsteknis sacīja, jau juzdamies
drošāks, un likās pavisam piemirsis kājas sāpēšanu. „Gulbe-
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nieši tic mums uz vārda. Kad mēs ko rakstām, tad tas ir

drošs!"

„Tā tad, tu galvo, ka mana sieva vēl pievakarē būs te

klāt?" — Kalējs jautāja, mazliet noliekdamies uz priekšu un

glūnēdams.
„Kad es tev saku," — sarkanbārdainais lielīgi noteica,

jau juzdamies pavisam drošs. „Tava saimniece varēs atkal

bez bēdu dzīvot mājās, un mēs tie vīrieši, satiksim kā brāli."

Kalējs atgāzās krēslā atpakaļ, un acīs viņam pazibēja

izsmejoša guns.

„Mājās gan mana sieva vairs nepaliks," viņš pasmīnē-
dams ieminējās, ~un tā tad satikt, kā līdz šim mēs satikuši,

vairs nav nozīmes."

Komitejas priekšnieks kļuva nemierīgs, un pēkšņi atkal

atcerējās sasāpušo kāju.

Viņš saviebās, noliecās uz priekšu, — seju tam vairs ne-

varēja saredzēt, — un abām plaukstām aptvēra locītavu.

„Vai kā sāp," viņš ievaidējās. „Kāpēc tad vairs satikt

nav nozīmes?"

Kalējs atkal iesmējās, un kā pats no sevis, viņam sāka

rokā staigāt mauzeris.

~Redzi, es nevēlētos piedzīvot, ka tavi zelli manu sie-

vu stiepj pa otram lāgam uz Gulbeni."

„Bet es tak nupat teicu, ka —"

„Nupat tu atzinies, ka esi melojis, par tribunāla rak-

stu runādams," kalējs rāmā balsī atbildēja, un mauzeris tam

sakustējās rokā.

„Kas par niekiem, es
—"

„Ja vainīgs būtu tribunāla raksts, tad tu tik mierīgi te

nesēdētu," kalējs atteica, un ne vairs izsmiekla, bet draudu

pilna tagad palika viņa balss. „Tas arests ir tava paša
gudrība."

~Vai, mana kāja," komitejas priekšnieks vaimanāja,
liekdamies vēl zemāk. „Kalēj, tevim tīkas jokot, — vai, kā

sap —

Tad vaimanātājs uzšāvās kā zibens kājās, metās uz loga

pusi, bet gūsteknim jau gāžoties ar galvu un ar pleciem loga
caurumā, kalējam rokā pastiepās mauzeris.

Noklaudzēja šāviens, komitejas priekšniekam roka at-

spruka valā no loga rāmjiem, viņš pats sāka grīļoties, un tad

gāzās atpakaļ, — palēcās un nodārdēja pakauša skārtais galds.
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~Diezin vai tas bija labi darīts," es ieminējos, iedomā-

damies kalēja .sievu, pēc kuras bija aizbraucis sarkanmatai-

nais zēns.

Kalējs nolaida gar sāniem mauzeri, un drūmi paskatī-

jās manī.

„Ko es tur varēju darīt?" Kā taisnodamies viņš atteica.

„Tik pēkšņi metās bēgt, ka rokām vairs nevarēja panākt. Un

ja mēs lautu viņam aizmanīties projām, tad mums visiem te-

pat būtu gals."

Kalējs aizsmēķēja, atsēdies uz galda stūra, un nenovērsa

vairs acu no loga, pa kuru starp dārza kokiem varēja saredzēt

Gulbenes lielceļa baltumu.

Laiks vilkās bezgalīgi gari.
Konrāds, ar šauteni starp ceļu galiem sēdēdams, bija

sācis klanīdamies snaust. Tad viņš piepeši vēl tāpat pus-

snaudienā aplaizīja lūpas, deguns tam paostīja gaisu, un bei-

dzot atdarījās pasarkaiias sivēna acis, kurās varēja redzēt zi-

bam badīgu mirdzumu.

~Mīlīši," viņš teica, norīdams siekalas, ~tavu mīlīgu
smaku! Te kaut kur tuvumā cepj cūkas miesu."

Tiešām, arī man tagad iesāka izlikties, kā kaut kur ne-

tālu čurkst pannā tauki, un pa logiem vai durvīm plūst iekšā

muti kairinošais gaļas aromāts.

Konrāds nenocietās un gāja apskatīties, bet neatgriezās

atpakaļ.
Tad gāju lūkot arī es, jo kopš pusnakts mēs nebijām

ēduši.

Man ieejot virtuvē, tā bija cilvēku un dūmu pilna. Vi-

ņā bija sagājuši gandrīz visi mūsējie, — Lazda rīkojās pie
plīts, turēdams rokā lielu pannu,

bet citiem bija pirkstos cep-

tas gaļas šķēles, taukiem noziestas mutes, un acīs tīkami lai-

mīgs paēdušu laužu gurdenums.
Konrāds bij nosēdies pie virtuves galda, ieblakus lielam

pusaizsāktam maizes kukulim, un ar lielu izceptas gaļas šķēli

rokā, bet mute tam gremoja tādā steigā, vaigi bija tik pilni,
ka lūpas nejaudāja parunāt.

Ar acīm smaidīdams viņš pasniedza man nazi, es no-

griezu lielu riecienu, un Lazda, tāpat neteikdams ne vārda, uz-

meta ar dakšiņu uz manas maizes svilinoši karstu gaļas šķēli,
uz kuras vēl lēkāja verdošu tauku dzirkstis.

Maldups ar Lazdu, pētīdami komitejas mājas kaktus,
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bija uzgājuši pagrabu, to atlauzuši vaļā, un līdz ar citām la-

bām mantām viņiem bija kritis rokās tikko aizsākts puscūcis.

Maldups to tūliņ metis uz pleca, steigdamies pa trepēm

augšā, bet Lazda laidies puscūcim un Maldupam teciņus pa

priekšu, lai kurtu plītī uguni un sameklētu cepamo
rīku.

Mēs ēdam nesteigdamies, kozdami nost lielus gaļas ku-

mosus; viens un otrs agrāk atnākušais ir beidzot ticis jau tik

tālu, ka mutei klātu celtā roka slīgst atpakaļ ar visu gaļas

šķēli, bet acis kļūst pavisam šauras un arī liecina, ka visam,

tāpat ēšanai, ir savs mērs, kam grūti aizkļūt garām.
Mēs esam tā pieēdusies, ka gandrīz nespējam vairs ku-

stēties. Slinkums pat pastiept roku pēc ūdensstopa, dažiem

vēl nav noslaucītas mutes, citam acis taisās vērties cieti, un

visus pārņēmusi slinkas laimes sajūta.
Kā ūdens virsū mācās miegs, jo nakti visi bijām sirot,

nostaigājām kilometrus trīsdesmit, bet dienas stundas parasti
ir mūsu gulēšanas laiks.

Vienu otru redz žāvājamies; Lazda metis cepšanai mie-

ru, un gaļas smaršas, dūmu un plīts siltuma pilns pieplūdis
virtuves telpas gaiss.

~Tā neiet," Maldups staipīdamies nosaka, puslicis mu-

tei priekšā savu plato, taukiem aplipušo plaukstu: ~citiem arī

gribas ēst. Kas pierijies, lai lasās projām un iet mainīt sar-

gus. Te nav nekāda gulēšana."
Mēs ceļamies un ejam, un es paņemu priekš kalēja līdzi

lielu maizes kanci, kam virsū liktas divas šķēles vepra liesuma.

Kalējs sēd kā sēdējis uz komitejas galda stūra, skatās

loga caurumā, aiz kura redzama caur koku lapotajiem za-

riem lielceļa lenta, un turpat sienmalē, zem galda pakritis gul
sarkanbārdainais komitejas priekšnieks, jau stindzis kluss, un

agrāk pasarkanais pakausis tam tagad kļuvis zilganmelns, jo
krītot zem viņa gadījies neizžuvušais tintes nolijums.

~Kalēj, atnesu tev ēst."

„Man negribas," viņš strupi nosaka, neskatīdamies at-

pakaļ, un acīm nebeidz sekot Gulbenes ceļa svītrai, ko nespēj
aizsegt dārza koki ar savu nesen salapojušo zaļumu.

Es atsēžos vecajā vietā, netālu no priekšas durvīm, ti-

nu tabakkaulu cigareti, un atkal bezgalīgi gausi velkas laiks.

Ārā nemana ne mazākā vēja. Dārzā nekustas neviens

ābelzars, un vienīgā vēl sadzirdama skaņa ir bišu sanēšana

ērkšķu krūmājos un jāņogulāju ceros.
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Tad. beidzot garākas jau pastiepušās ābelēnas, gaisā ma-

na vakarstundas nākšanu, un piepeši kalējs ir nolēcis no gal-
da un nāk man klāt.

~lesim," viņš saka, kārdams plecā bisi, un mēs izejam
uz nama trepju kāpēm, kur sasēduši citi, sākdami kārtis sist.

„Konrāds paliek manā vietā," vadonis saka spēlmaņiem,
„un neaizejat bez ziņas projām."

Tad mēs izejam cauri dārzam, un zem mūsu zābakzo-

lēm iesāk čirkstēt lielceļa grants.

Mēs esam nogājuši pāris kilometrus, kad kreisā ceļa

pusē sāk plesties egliena, bet pa labi saslējies gaiši zaļš sala-

pojis bērzu mežs.

Mēs atsēžamies meža malā, kur mūs pāri galvām aizsedz

jaunu alkšņu audze, un kaut kur sērīgi un žēli zvana vālodze.

„Būs lietus," kalējs ieminas, un roka viņam mēchaniski

iesāk darboties ap karabina aizslēgu.
Jā, tiešām, pāri eglienai var redzēt kāpjam tumšus pa-

debešus, un par spīti vakarstundai, gaiss liekas tik pat silts,
kā dienā.

Kā nesdams pērkoņlietus tuvošanās ziņu, pa lielcelvirsu

aizvirpuļo puteklviesulīts, tam pakal otrs, un piepeši no de-

besmalas, kuru aizsegusi egliena, dzird atrūcam tālu pērkona
dārdu.

Kalējs nemierīgām acīm vēro debesis. Tad atkal viņa
skati kavējas pie ceļa lentas, kura aizliecas aiz bērzu meža

stūra.

Tad mēs abi reizē esam piecēlušies kājās.
Dzird ratu rībēšanu, — kāds brauc uz mūsu pusi, un

mēs lienam cauri alkšņu puduriem līdz pašai ceļmalai, bet

arī tur ir saauguši varen biezi krūmi, un mūs nevarēs manīt

nevērīgāka braucēja acs.

Rībēšana nāk tuvāk; dzird iesprauslojamies zirgu, un

tad no meža stūra izlien bēra galva, un tai pāri slējies ratu

loks.

~Tie paši jau ir," kalējs aizsmacis saka, un vienā lēcienā

mēs esam pāri grāvim, nostājamies uz ceļa un tepat jau klāt

rati, kurus velk putās notrenktais zirgs.
Grožus tura sarkanmatainais milicis, kam vaigus, degu-

nu un ugunssārtās uzacis nobaltojuši pelēkbalti lielceļa putekli.
Tam blakus sēd sagurusi, sagšā ietinusies sieva, galvas

lakatiņš tai uzvilkts dziļi virs acīm.
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Kalējs skrien pie ratiem, — milicis, mūs redzēdams, ir

apturējis zirgu —, un tad es dzirdu izmisušu šņukstēšanu.
Šņukstētāja ir kalējiene; tai lēkā zods, un lūpas, kuras

cenšas kaut ko sacīt, bet saprotams nav neviens vārds.

Kalējs izcel sievu no ratiem, tad saņem to kā mazu bēr-

nu uz labās rokas un ar kreiso sāk mierinādams glāstīt viņas

galvu.
~Nu jau viss labi, — neraudi, nu jau ir labi," viņš

atkārto mazliet drebošā balsī; un tad viņa kreisā piepeši mi-

tējusies glaudīt, un viņas bīdīts, atslīd raudošajai sievietei uz

pleciem puteklklātais lakatiņš, atsegdams pieri, kurai pāri

stiepjas zilgansārta uztūkuši šņīpa.
Tādas pašas krāsas plankums, bērna dūres lielumā, re-

dzams zem labās acs.

Kalējs nolaiž sievu zemē, sagrābj abām rokām tās ple-
cus un vaicā ar aizžņaugtu kaklu, — balss tam skan tagad

dobji, un seja piepeši kļuvusi pelēkbalta.

„Tevi sita?"

~Jā—a—a—," vaimanā drebošās sievietes lūpas, un vēl

dobjāki, šoreiz jau ar mazliet gārdzulojošu skaņu, vaicā kalēja
balss:

„Kas?"

~Mi—miliči — kad negribēju — projām no mūsu mā-

jas," viņa mazliet apvaldījusies mēģina stāstīt, un tad atkal

trīcēdamas lēkā viņas lūpas, raustās visa seja, un vārdu vietā

plūst asaras.

Kalējs ir palaidis vaļā sievas plecus un stāv galvu no-

dūris, bet masīvais vērša kakls tam tagad metas sārts. Un sār-

ta palikusi arī viņam seja, galvai pēc mirkļa atkal ceļoties uz

augšu, — plakstiņi tam puspievērti, un caur skropstām tikko

jaužama zvēro acu guns.

Tad viņa acis iesāk plesties platākas, pieplūdušas asi-

nīm un ļauni gailošais skats apstājas pie jaunā miliča sejas,
kas kļuvusi vēl baltāka par lielceļa putekļiem.

~Šis — arī?"

„Jā-"

Kalējam acis vēl vairāk pieplūst asinīm, neatraudamās

no sarkanmatainā miliča, kam tagad iesākušas drebēt rokas.

..kāp laukā," — kalējs izdveš pusčukstēdams, un kaut

kas iesācis tam kaklā no jauna gārdzulot.
Zēns klusēdams paklausa; grīļodamies viņš izkūņojas
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no ratiem, taisās mesties pāri grāvim, bet viņu aptur gārdzu-

lojošs rēciens:

„Stāt!"
Kā cilpu rautas, apstājas un nodreb zēna kājas, paklau-

dāmās stiprākai gribai, kaut instinkts mudina to laisties skrie-

šus.

Kalējs nesteigdamies noņem no pleca karabinu. Tad

noklaudz šāviens, izbiedētais zirgs lūko slieties stāvus, un šā-

vienam atsaucas egliena un bērzu birze.

Es savaldu zirgu, kalējs cel sievu ratos, kāpj iekšā pats,

ņem rokās grožus un nosaka :

~Ej uz pagastnamu un saki mūsējiem, lai pievāc, kas ir

vācams, un iet prom uz silu."

Tad viņš uzcērt zirgam ar grožu galu, — zirgs šņākdams
salēcās un metas uz priekšu, kalējrokas griezts, lēkšos nogrie-
žas no lielceļa pa meža pļavu ceļu; un tad vairs mana tikai

ratu graboņu, riteņiem sitoties pret egļu saknēm un beidzot

beidzas arī grabēšanas troksnis, viss atkal metas kluss.

Kaut kur no jauna dzird vālodzes zvanīšanu. Mākoņ-
kalni virs eglienas jau palikuši pelēkmelni, un nodun jauns
pērkona grāviens, šoreiz ne visai tāls.

Sāk celties lietus vējš, pa ceļu aizvirpuļo putekļu un

sausu lapu stabi; mežs sācis šņākt, jau nokrīt viena lietus lā-

se, tad otrā un trešā, un salimis ceļa malā ar lodes sadragātu

galvu gul sarkanmatainais milicis.

Es karu bisi plecos, ar stobrgalu uz leju, un, uzcēlis mē-

teļa apkakli, sāku steidzīgi iet uz pagastnama pusi.
Sāk zibeņot. Vēja brāzieni loka koku galus, un tad ir

sācis gāzt lietus, pavasarīgs un spirdzinoši vēss.

XI

Kalējiene neatgriezās savā meža malas mājiņā, bet vā-

rīja un cepa turpat vīra būdas priekšā, kad satumsa vakars.

Kopš dēku dienas nebij lietus; laiks bija silts un sau-

lains, un retumis samanāms kāds padebesis, kā balta buru

laiva lēni slīdēdams gar debesvelves zilumu.

Tak pāri mūsu galvām sāka vilkties kopā citāds negaiss.
Tā tuvošanos mēs nojaudām visi, — retāk gājām sirot, vairāk

turējāmies kopā un nometnei visapkārt 6tiepās sargposteņu

loks.
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„To joku viņi mums gan nepiedos," teica Maldups, sū-

nās gulēdams, un itkā ozdams sveķu smaršas pilno meža gai-
su. Un viņa izrunātie vārdi visiem bija gulējuši uz mēles un

uz sirds.

Kalējs klusēja, klusi bijām arī mēs. Viens otrs bija sā-

cis vērot egļu galotnes, it kā no augšas jau zagtos klāt vēl ne-

redzamas briesmas; un citam skats bij vērsts uz blīgznu liek-

ņas pusi: tai cauri stiepās grūti brienams staignājs, bet toties

otrā malā sākās vecu priežu sils, kas aizstiepās līdz pašai Gul-

benes lielceļa malai, un bija nevien ejams, bet arī caurjājams.
Saule bij pāri pusdienai, vējaina padevusies diena, un

pāri šalcošajiem egļu galiem gāja mākoņu bari, slīdēdami

steidzīgāk kā vakar, un smagi šņāca priežu sils.

~Velns būtu parāvis to vēju," Maldups atkal ierunājās:
„tā pūš, kā taisīdamies nopūst vecu parādu! Tādā dienā

grūti kaut ko samanīt ar ausīm, un acis labi jātur valā."

Viņš runā par mūsu sargiem, no jauna skatās prom uz

sila pusi, un arī man top nemierīgāks prāts:
Tai pusē 6argu vietās nolikti Kanna un Resnais, pavi-

sam neresns un sīciņš zēns, tepat vēl pusaudzis. Un Kannām

ir tā nelaime, ka stāvot postenī, tam gandrīz vienmēr uznāk

miegs.

Kalējs visu laiku gulējis augšpēdus, gausi slienas sēdus,
sāk klausīties mūsu valodas un koku šņākšanā, un tad met

man ar galvu:

~Ej, Vanag, apskaties, kā viņiem klājas!"
Es pieceļos, karu plecos bisi un Konrāds īgni nospļā-

vies, arī lēc kājās, bez teikšanas nāk līdz.

Caur liekņu izejot, vēl spēcīgāka liekas priežu šņākšana.
Nobiruši zari lūzt zem kājām, no augšas būkšķēdami veļas

čiekuri, un vēja locīts, šūpojas un šalko retais vecu priežu sils.

Sargus mēs atrodam, kur likti, kuplos kadiķrūmos, un

Kanna krāc vēl stiprāk par vētru, bet pusaudzis ir nobažījies
un pavisam bāls.

„Man liekas, tur, uz ceļa pusi, kaut kas klab jau labu

laiku," viņš klusi teic, un Konrāds sper gulošajam piebaldzē-
nam ar zābakpurnu mugurgalā:

„Vai celsies, krācējs tāds! Atradis īsto laiku gulēt!"
Kanna šņākdams uzšaujas sēdus, skatās apkārt miegai-

nām un piktām acīm, un atņurd nožāvādamies un kasīdams

aiz auss:
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„Pats nezinu, kā biju aizsnaudies! Nekā jau tāda nava,

tad jau es gan manītu, miegs būtu prom kā zaķis."

„Turi labāk muti," Konrāds nošņācās, viss saliekdamies

uz priekšu, un instinktīvi arī mēs citi aizturam uz mirkli el-

pu un cenšamies nebūt augstāki par kadiķkrūmu augumiem.
Smagi šņāc priedes, čīkstēdami lokās vējam līdzi vecie

stumbri, un nekā nevar saprast, — satrauktajai dzirdei visu

ko nes pretī vēja balss.

~Kaut kas tur atkal ieklabējās," pusbalsī teic Resnais.

Mēs klausīdamies ieplēšam pat mutes, un tad man Kon-

rāds smagi uzliek uz pleca roku, jo ceļa pusē nupat zviedza

zirgs, — tam otrs atsaucās, un jau dzird trešā zviegšanu, un

Kanna, kam ir varen asas acis, liek plaukstu uz acīm un ilgi
.skatās

prom uz to sila pusi, kur stiepjas lielais pasta ceļš.

„Saskaitīju divdesmit jātniekus," viņš nopūzdamies sa-

ka, „bet laikam gan būs vairāk: no šejienes jau mana tikai

tos, kuri sajājuši pretī priežu atstarpām."
Konrāds paskatās manī, un mēs abi reizē metam acis pa

kreisi, kur silam cauri, iedama uz ceļa pusi, aizstiepjas pa-

sekla, bet diezgan plata leja, visa piekaisīta kadiķaudžu pu-
duriem.

Sapratušies bez vārdu, mēs ņemam bises padusēs, no-

slūcam
pa bālzalgano nogāzes sūnu lejā, un slēpdamies aiz

paegļu krūmiem, sākam zagties tuvāk jātniekiem, kurus ir

saskatījušas uz Gulbenes ceļa brīnumasās piebaldzēna acis.

Gluži klāt ceļam mēs gan netiekam, jo leja beidzas sa-

vus simts metrus no tā. Bet tieši šeit, tās galā saauguši brī-

numbiezi paegļu un pīlādžu ceri, un viņu vidū stāvot, mēs

varam droši slieties visā augumā.
Sils te palicis vēl retāks, priedes milzīgi lielas, un viņas

šķir vienu no otras vairāk solu plati atstatumi, kuriem cauri

kā uz delnas redzams Gulbenes ceļš.

Uz viņa ir sajājis vesels eskadrons, mazākais savi septiņ-
desmit vīru, karabīniem plecos, un visiem ir sarkanioku cepu-

res. Tak iesākumā rādās, ka zirgu vairāk nekā jātnieku: tie

gandrīz visi nokāpuši zemē un bezrūpīgi atsēdušies ceļmalas.

Uz lielceļa un stāvus kājās redz tikai dažus, un tiem ir pilnas
rokas zirgu pavadām.

Mēs dzirdam skali jautras valodas, — kāds iesāk smie-

ties kladzinoši bravūrīgiem smiekliem, otrs izlādās pa krievu

modei, un nekas neliecina, ka tie atjājuši gūstīt meža brāļus
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silā, kur arī vienam otram gūstītājam šodien vēl var pienākt

gals.
Ko viņi gaida vēl, kāpēc tie nejāj no lielceļa un iekšā

silā, nevar saprast. Uz atpūtu no frontes ejot nemēdz mežā

jāt, — visas frontes no mūsu mežiem visai tālu, un kāpēc
kādam zirgam mugurā ir manāms Kolta ložmetējs?

„Ak, būtu nu mums tagad jel uz pāris minūtēm tā ma-

šīna," rūc Konrāds.

Mēs stāvam sabriduši paegļos, un kaklus staipīdami vē-

rojam un gaidām, kad atkal sakāps zirgos sarkano eskadrons.

„Laikam gaida kādas ziņas," Konrāds ieņurdas no jau-
na.

„Varbūt, izsūtījuši jau izlūkus," un mēs neviļus griežam
galvas sāniski, atskatāmies atpakaļ, bet nekur nekas aizdo-

mīgs nav manāms. — Tikai brīkšķēdami veļas lejup čiekuri,

un priežu galus loka
pavasara vējš, pūzdams šurp no ceļa pu-

ses.

Tad piepeši dzird kādu skali iesaucamies, — laikam ko-

manda, — un jātnieki sāk slieties kājās, čalo vēl arvien, arī

kāpdami zirgos.
Tie dalās trijos pulciņos. Abi galējie sāk solos jāt pa

labi un pa kreisi; trešais paliek vēl uz lielceļa, bet zirgiem
galvas tagad sagrieztas uz mūsu pusi, un tām pāri manāmi

sarkanie cepurloki, viens otrs rokā turēts karabīns.

..Laikam lūkos apņemt mūsu midzeni no sāniem," Kon-

rāds vaicājoši ieminas, un paskatās man sejā.
~Laikam gan," es atsaku, acīm pavadīdams jātnieku

pulciņu, kas aizjājis pa labi un patlaban taisās griezt zirgus
silā.

Mēs teciņus un salīkuši sākam steigties prom pa kadiķ-
leju. Jātnieki drīz gaist no mūsu acīm, un tad mēs skrienam

jau cik jaudas, un savā steigā gandrīz aizsteidzamies garām
paegļu krūmam, kurā sēd mūsējo sargpostenis.

„Vai nāk?" Kanna iesaucas, šaudamies kājās. Mēs

pamājām ar galvām, un tagad mums aiz muguras jau lēkšo

divi, — bālais pusaudzis skrien piebaldzēnam līdz.

Mēs iedrāžamies blīgznu liekņā tādā steigā, ka Resnais,

gribēdams tikt mums ieblakus vai garām, piemirst liekņas
dūkstis, stieg un klūp; un zēnam atkal tiekot kājās, tam mel-

nas kļuvušas no dūņām rokas, notrieptas krūtis, un seja vairs

redz tikai plati plēsto acu baltumus.

„Ko skrien kā negudrs nost no tekas," viņam uzšņāc
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piebaldzēns, bet tagad mēs jau esam liekņai cauri, drāžam

iekšā nometnē, kur pamanot mūsu skrējienu, visiem satrauk-

tas sejas un rokās šautenes.

„Nu? Kas ir?" kalējs prasa, un es aizelsies tam stāstu,

ka sarkano eskadrons mūs tiecas apņemt no abiem sāniem un

no sila puses.

Kalējs ir vīrs bez baiļu. Tak redzot tuvojamies kauju,

viņam uz mirkli pazib sejā nezināšanas apmulsums, ko tūliņ
atkal aizsedz dusmas.

Viņš sagrābj mani aiz pleca, parauj sānis, klusi prasa,

smagi dvašodams:

„Tu ilgāk biji karā, — saki, kas man jādara?'*
Es metu žiglu skatu prom uz liekņas pusi, tad lieku

acīm pārskriet egļu aizcirtumu, un atbildu vēl klusāki:

~Liekņai pāri tie tik drīz netiks, — visiem mūsējiem jā-
turas pie aizcirtuma. Blīgznu pusē lai stāv un vēro Kanna,

— viņam asākas kā citiem acis."

Kalējs paloka galvu.
~Labi! Un līdz ko manīsim tos jājam aizcirtumam klā-

tu, tūliņ jāšauj salve, vai nē?"

„Jāšus tie jau neuzbruks, ies tāpat kājām, aiz kokiem

slēpdamies," es atsaku, bet kalējam acis jau palikušas pavi-
sam sarkanas, un zem saspurotām ūsām zobu ņirgums rādās

nikni balts.

..Jāšus vai kājām, tas vienalga! Tagad mēs viņiem pa-

rādīsim, kā zaļie prot šaut!"

Egļu meža dziļumos jau mana tikko nojaužamu kņadu,
— dzird lūztam sausus zarus zem daudzām kājām, — zaru

brīkšķēšana nāk tuvāk, un mēs, gulēdami aiz gāzto egļu stum-

briem un turēdami rokās bises, ceļam galvas, lai acīm manītu,

cik tuvu klāt pienācis ienaidnieks.

Jau mana žiglus zalpelēkus augumus, kas virzās šurpu,
slēpdamies aiz eglēm, un piepeši gar deniņiem man aizspindz
lode, un no šāviena atbalss atdzīvojas sils.

„Nešaut, kamēr nav pienākuši tuvāk," pusbalsī teic ka-

lējs, bet pats sviež karabīnu klāt pie vaiga, šauj un tūliņ pēc
tam mana uzbrucēju pusē sāpju iekliedzienu, — sāk lādēties

dārdoša un bravūrpilna balss:

„Nolāpītie baltgvardisti! Mēs jūs pakārsim tepat pie
egļu zariem, — tādus draņķus nemaz nav vērts vest prom
uz —"
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Biee kalējam skrien atkal klātu vaigam, un pēc otrā

viņas šāviena, kā ar cirvi pušu cirsta, pārtrūkst lielmanīgā
balss. Bet tūliņ viņas vietā liekas ieklaudzamies mežā pus-

simts neredzamu šauteņu. No salves atbalss nolīgojas mums

virs galvām egļu zari, bet aizcirtuma kokos šur tur mana sau-

su klakstēšanu, vietām jau notrauktas redz sausās aizcirtuma

skujas. Lazda, man blakus gulēdams, piepeši kļuvis bālu se-

ju, un sauc, viņam esot laikam cauršautas krūtis.

~Viens mazāk," norūc Konrāds, paskatījies atpakaļ, un

atkal klūp aiz egles stumbra. Mēs šaujam reizi pēc reizes, bet

mūsu sāvienblīkšķi tagad vairs gandrīz nava sadzirdami:

klaudz, dārd un skan no uzbrucēju šautenēm it visas meža

malas, un piepeši aiz muguras, kā rādās, otrā liekņas malā,

sāk strādāt ložmetējs.

„Velna būšana," iekliedz man ausī Konrāds: ,jiupat
laikam būsim brennē!" Un paskatījies uz otru pusi, kur

šauj kalējs, es redzu, ka arī viņš veras šurpu, cieši sakniebis

lūpas, un pusaudzim Resnajam, kas gul aiz viņa, lēkā žods.

„Bleķis, —- viņi tikai grib mūs iebaidīt, šauj pāri gal-
vām, — ar ložmetu tak nevar šaut, ja savējie ir otrā pusē un

tik tuvu," es cenšos sevi pārliecināt, bet visiem metas bālas

sejas, — daži nevēro vairs meža pusi, ieplakuši sūnās un blenz-

dami atpakaļ uz priežu silu, kur tarkš ložmetējs.
Kalējs nolaiž karabīnu un metas mums klāt apjucis.

Viņš smagi dvašo, un acīm klīstot pa sūnām prom uz būdu

pusi, kur gul paslēpusies aiz resna celma viņa saimniece, tam

sametas pavisam sērīgs vaigs.
Konrāds atkal cel galvu, vēro sakaltušās aizcirtuma eg-

ļu skujas un tad paskatās nenolaisto koku galos, kurus šūpo
un loka sausais pavasara vējš.

Tad viņš pagriežas pret mums, bāž svārku kabatā roku

un smīnēdams izvelk sērkociņu kastīti.

„Vējš pūš no sila puses!" viņš sauc, cenzdamies pār-

kliegt uzbrucēju šaudīšanas troksni, kas pieņemas niknumā.

..Laidīsim viņiem pretī uguni!"

Kalējam no jauna iesāk gailēt acis; viņš pasmaida un

māj ar galvu, atsaukdamies Konrādam:

~Tu kurini no viņa stūra, es tepat, un Vanags lai jož
prom pa kreisi!"

Es lecu kājās, puspieliecies sāku skriet uz aizcirtuma

kreiso galu, kas nobeidzas pie blīgznu liekņas, — koku stum-
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bros klukstēdamas sitas lodes, un viņu notraukts lejup krīt

pēc zara zars.

Tad es jau esmu aizcirtuma viņā galā, rauju laukā sēr-

kociņus, ploku klāt pie brūnsarkanām skujām un viņas iesāk

laizīt sērkociņa guns.

Paskatos atpakaļ, kur sūnās sakritusi mani biedri, —

Konrāds ceļos nometies, cenšas uzpūst lielāku paša kurto guni,
bet aizcirtuma vidū, pretī kalējam, jau sprakst un gaudo lie-

smu mēles, un vēja rauti, skrien uz uzbrucēju pusi baltu dū-

mu mutuli.

Es noliecos pie savas uguns, pūšu to cik spēka, un jau
sāk skaļāk sprēgāt liesmu rītās sakaltušās skujas, uz meža

pusi locīdamās dodas dūmu šalts.

Aug ātri lielas liesmu mēles, jautri sprēgādamas lēc pa
zaru galiem, un tās uzķer, rauj un dzen tālāk sausais pava-
sara vējš, — mazā sērkociņa guntiņa jau pārvēršas par liesmu

auku.

No viņas svelmes dzīts, es velkos atpakaļ uz liekņas pusi.
un berzēdams no dūmiem asarainās acis manu, ka uguns mē-

les sāk jau ložņāt pa meža eglēm, — tumšais koku zaļums āt-

ri pazūd dūmu padebešos, — dūmi aizsedz visu, bet
pa kreisi,

aizcirtuma vidū, kur kūris guni kalējs, liesmas sniedzas jau
līdz meža galiem, un arvienu tālāk iekšā eglienā un pretī
uzbrucējiem laužas gaudodams un krākdams meža uguns-

grēks.
Vēl tālāk, kur ir skrējis Konrāds, arī mana pieņemamies

liesmu trakošanu, un aizcirtums jau viss deg sprakstēdams,
uz meža pusi gāžas dzeltēnsarkana uguns jūra.

Ap mums viss pilns ugunstveices, un viņas dzīti, mēs

kāpjamies tālāk, tuvojamies blīgznu liekņai, kuras otrā pusē
tagad beidzis klabēt lielinieku ložmetējs.

Resnim ir lodes aizskarts rokas dilbs, Maldupam viegli

asiņo vaigs, un Konrāds, Antonam piepalīdzot, aiznes liekņas
malā Lazdu, kam sāni smagi sašauti, un nejaudā vairs paiet
kājas.

Vairs nedzird pretinieka pusē šāvienklaudzēšanu. Krāk-

dama lēc prom uz viņu pusi, gāžas virsū viņu ķēdēm mūsu

laistā uguns, un tepat līdz zemei aizvijušies dūmu lāņi; ne-

kas vaire nav šai mežā lāgā redzams, un mēs manām visi, ka

būsim glābti.
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No kārklu ceriem, kuros arī saķērušies dūmu loki, izlien

pretī Kanna, brīdinādams krata gaisā celto roku, un saka:

„Pa labi neejat, — tur visu laiku šāva viņu mašīna."

Kalējs, kam pie labās rokas pieķērusies nobiedētā sie-

va, tur kreisā karabīnu, ar to pamāj pa kreisi, un mēs pielie-
kušies ejam turpu, slēpdamies aiz blīgznu puduriem.

Pa labi nomanāmas priežu sila egles; pa kreisi tiecas

apņemt visu egļu mežu gaudojošā liesmu auka, un mēs ejam
arvien tālāk no viņas prom, zagdamies starp liekņas krūmiem.

Pretinieks nekur vairs nav manāms, un mums jau sāk smai-

dīt sejas.
Jau mums aiz muguras un iesānis ir palikusi liesmu jū-

ra; retāki un iezilgani paliek dūmu lāņi, bet retāki ir pali-
kuši arī blīgznāju un kārklu ceri; īsāka plok liekņas zāle, un

tai beidzoties, priekšā saskatāmas baltu bērzu audzes.

Tikt iekšā bērzainē, — tikt prom no priežu meža tu-

vuma, un tūliņ, tūliņ nebūs redzams sils pa kreisi.

Tad kaut kas iebrikšķas mums visai tuvu, — instinktīvi

plokam mēs pie zemes, un turpat, no dažu desmit solu attālu-

ma šauta, noklaudz sausa salve, un virs mūsu galvām pļauj un

kapā koku zarus ložu šalts.

Mēs steigā šaujam pretī vienu salvi, otru, trešu. Tagad

viņiem vajaga būt arī noplakušiem zemē, un mēs uzreiz lē-

cām kājās, skrienam cik tik jaudā kājas, — jau ap mums sāk

zibēt baltie bērzu stumbri, — un Konrāds, lēkšodams man

priekšā, lādēdamies pasitas sānis, zvel ar laidi tuvākajam bēr-

za stumbram, un no tā atdalījies saļimst zemē zalganpelēks
ķermenis.

Pa kreisi tūliņ noblīkš Maldupa divstobrene, — pa labi

izšauj kalējs, tam pakal es, — kāds mūsu priekšā gāžas atkal,

jau dzird brikšam zarus, kurus mīda aizbēgošas kājas, un celŠ

mums atkal brīvs.

Mēs ejam klusēdami, tiekam meža ceļam pāri, — otrā

pusē redz upīti, ap
kuru plēšas pļavas, un pļavu otrā malā

atkal ceļas melnzalš egļu sils.

Ceļmalā gausāka mums paliek gaita. Atkal sasprindzi-
nās nervi, acis paliek pētījoši asas, lai vērotu, vai nava ma-

nāms kas aizdomīgs.
Nē, neredz neko tādu: tukšs ir cels, neviena nava meža

pļavās, un tikai patālu aiz mums, kur paliek aizcirtums, dzird

gaudojošu krākšanu.
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Mēs sakām doties projām uz upes pusi, lai tiktu iekšā

otrās malas silā, kad kalējs atkal apstājas, sauc mani klāt, un

saka, pa kreisi rādīdams:

„Ej te. gar mežmalu un lūko izpētīt, ko dara sarkanie.

Mēs citi būsim viņā silā, un pļavmalas tuvumā paliks tevi gai-
dīt Konrāds, — nenomaldies tikai pats."

Es spiežu bisi padusē un sāku iet, turēdamies
gar ceļ-

malu, t

Ceļš iesāk liekties mežā. Pa labi paliek pļavas, un at-

skatīdamies uz tām, es redzu mūsējos, kas, brizdami pa zāli

cits aiz cita, jau pienākuši klāt pie upītes, — citi lēc tai pāri,
— kalējiene brien vīram pakal.

Tad viņi jau ir tepat klāt pie otrās malas sila, saiet me-

žā, un es cenšos ielāgot ar acīm vietu, kurā pazuduši biedru

augumi.

Upītes krasti ceļas arvienu augstāki, un tagad viņa jau
šalko dziļi lejā. Mežs viņā krīt pa stāvu krauju, un turpat
pie manām kājām no lejas ceļas vēja neaizskārtas pīlādžu un

alkšņu galotnes.
Ar bērziem atkal iesākušas jaukties vecas, sūnu bārdām

apaugušas egles; pa kreisi atkal mana tālu krākšanu, un nā-

s-īs iesitas no jauna degumsmaka.

Es griežos viņai iepretim, un eju dziļāk mežā. Zābaki

sāk iegrimt sūnu zalganumā, retumis zem kājām salūzt pa-
sauss zars; un tagad ir jau nojaužamas gaisā pazilganas retas

dūmākas, kas atklīdušas ugunij pa priekšu, līdzi nesdamas

smacējošu sūrumu.

Vējš loka meža galus, un tā auriem cauri mana sprēgā-
šanu; dūmākas sāk sabiezēt un metas baltas, vietām jau aiz-

segdamas skuju zaļumu.

Tad, pasperot vēl tālāk dažus desmit solus, top jau sa-

skatāmas iesarkanas liesmu mēles, pretim sitas dullinoši kar-

sta tveice, un svelmains ir palicis meža gaiss, pilns viļņojošu
baltu dūmu mutuļu. Tiem cauri lido dzirkstelklēpji, aiz-

ķerdami vēl uguns neaizskarto egļu skujas, un plašāks arvien

plēšas meža ugunsgrēks.
Es eju prom uz upes pusi, bet liekas, esmu pazaudējis

īsto virzienu:

Drīz vajadzēja jau būt kraujai, bet vēl un vēl arvienu

nevar dzirdēt ūdens šalkšanu.
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Sūnains un tumšs ap mani plēšas vecu egļu mežs, un

cauri viņu galiem nevar nojaust, kurā pusē saule — tikko ma-

na debesu zilumu.

Apmulsis skatos apkārt, — uguns trakošanas atbalsi var

jaust pa kreisi, — tā tad pa labi jābūt upītei, bet viņas nav

un nav.

Ceļu man krusto mežinieku ceļš, viss nobiris skujām.
Aiz tā caur egļu stumbru atstarpām manāms izcirtums, un,

tiekot viņa malā, atkal redzamas top debesis, pa
kurām aši

joņo mākoņkalni, un egļu galus purina un loka pavasara

vējš.

Apdrupušu celmu starpā melno sakaltušu zaru grēdas;
šur tur ir palikuši projām neaizvesti un trūdēt iesākuši baļķi,
un es svilpodams lēcu viņiem pāri.

Tepat jau esmu otrā izcirtuma malā, kad piepeši pa

kreisi noklaudz šāviens, un turpat pie kājām pārlūzt lodes

dragāts egles zars.

„Stāt!"
Es aizkritu aiz tuvākā celma, bise man no pleca nost,

klāt pie vaiga, un labā acs pār tēmēkli jau vēro mežmalu, no

kuras šauts un saukts.

Atkal tur klaudz, —
šāvienatbalss aizklīst mežā, — un

es manu- egļu stumbru starpā trijus zalganiepelēkus stāvus.

Ceturtais aizstājies aiz resna bērza, bet blakus stumbra baltu-

mam ir manāmasarkana cepurioka mala, uz kuras pusi tūliņ
liecas manas bises gals.

Es šauju, ilgi netēmēdams, un zibeņātri pazūd cepurlo-
ka sarkanums, dzird ievaidamies; un tūliņ atkal norīb šāvieni,

un man pret vaigu atsitas celma mizas gabals, pretinieka lodes

rauts.

Tepat pa labi, solus divdesmit, ne tālāk, ceļas tumšzal-

ganās egles. Mežs man māj un vilina ar savu paglābjošo ēnu,

un tagad es gulu zemē, ar bisi pie vaiga, netieku tālāk, — pēc
brītiņa jau gūstītāji aizsprostos man cehi.

Es šauju vēl reiz, tēmēdams uz aizcirtuma malas koku

pusi, kur pazuduši manām acīm pretinieku augumi; bet acs

vēršas atkal iesānis, skats projām klīst uz vilinošo egļu pusi.
Dusmas žņaudz man kaklu, zobi kožas lūpās.

Pie velna viņus visus! Ko es tiem darījis, ka viņi mani

neliek mierā? Dažs starp tiem varbūt izkarojies tanīs pašās
kaujās, — viņējo un manu kāju izbrists Tīrelpurvs! —
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Starp mežmalu, ko drīz var aizsniegt vajātāji, steigda-
mies no viena egļu stumbra pie otra, un mani saskatāms tikai

rets akmens, netēsts baļķis, un tad es pēkšņi šaujos kājās, vie-

nā pastiepienā esmu nojoņojis tepat desmit metrus, klūpu aiz

jauna celma, un ir pats pēdējs laiks. —

Turpat pie maniem sāniem noputeņoložu traukta zeme;

pretinieki ir izšāvusi gandrīz reizē, un tiecas aizsteigties man

priekšā, — starp kokiem jau zib viņu augumi. —

Es sakožu zobus, grūžu bisē jaunu patrontvertni un šau-

ju vienu un otru reizi —

Viens gāžas lēcienā, otrs aizstreipuļo atmuguriski, un

sirdī man sāk kūsāt ļauni ņirdzīgs prieks, bet acis cenšas urb-

ties cauri meža malas krēslībai, lai manītu, kur palicis trešais

pretinieks.
Nē, laikam būs jau aizbēdzis! Tas nekur nava manāms,

un es atkal uzlēcu kājās, skrienu pie jauna celma, esmu ticis

gandrīz klātu mežmalai, — jau mana egļu ēnu.

Es kļūstu jau pavisam drošs, ceļos kājās, eju iekšā eg-
lienā, un tad man smags un spēcīgs trieciens aizskar kreiso

plecu, un šautene gandrīz izkrīt no rokām.

Velns lai parauj! Roka man pēkšņi palikusi slābana

un reizē smaga. Es aizkūleņoju aiz egļu stumbra, lūkoju ar

labo taustīt triecienvietu, un man pirksti sametas mikli, plecs
kļuvis smags bez gala, un gar viņu plūst asinis un slapina man

piedurkni.
Tad atlaižos uz trūdējuša celma, lieku šauteni starp ceļ-

galiem un mēģinu ar labās rokas pirkstiem uzmanīgi taustīt

plecu, kas karsts un piepampis.
Muskuli šķietas pamiruši, bet kauls ir vesels; plecu pa-

kustinot, kaut smeldz, tak tomēr kustas viņa mītis, un asinis

sāk mazāk tecēt, beidzot neplūst vairs.

Es pieceļos un eju, ar labo vilkdams līdzi šauteni, brī-

žiem atbalstīdamies uz tās kā vēzdas. Ne par ko es negribu
viņu pamest, kaut gan apzinos, ka ar vienu pašu roku nava

iespējams šaut.

Mežs atkal metas retāks. Caur egļu atstarpām redz kla-

jumu, un, izejot tā malā, manāms pakalnainas ganības, ar ka-

diķpuduriem, nelielām eglienām un retām birzēm, un viņām
otrā pusē atkal stiepjas sils.

Pa labi aiz bērzu birzes var dzirdēt aitu blēšanu, dzird
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jaunu skuķa balsi dziedam: „Aiz upītes es izaugu", un pašam
nemanot es esmu iesācis iet turp.

Vēl mani šķir no birzes desmit solu, kad piepeši in-

stinkts liek atskatīties atpakaļ.
No meža stūra, aiz kura samanāms māju ceļš, nupat jāj

ārā pulciņš jātnieku.
Tagad viņi aptur zirgus, 6āk skatīties uz manu pusi,

zirgu galvas griežas šurpu, — jātnieki laiž rikšos, un tad lēk-

šos, zeme iesāk dimdēt.

Vienā stiepienā esmu birzij cauri, un tad jau veras

noras mala, kurā sagulušas gremo govis, — viņu ganītājai ap-
trūkst dziesma, mani ieraugot, bet aiz pļavas vilina un šalk-

dams sauc pie sevis egļu mežs.

Aizkļūt turp — vairs nav laika — tepat jau aiz birzes

mana vajātāju klaigas, pakavu dipoņu un zirgu sprauslošanu
— ja mēģinātu aizjoņot līdz mežam, — mani panāks viņu ka-

rabīnu lodes.

Velns un elle, kaut vēl mana kreisā būtu vesela!

Tad varētu klupt uz ceļa vai zemē — četras patronas
vēl bisē, un savs desmit kabatā, — vajātāju tik pieci, — un

bise gulošam šauj vienmēr drošāki kā jātniekam, kas seglos. —

Ar izmisuma spēku es lūkoju pacelt kreiso roku, — tā

bezspēcīgi atkrīt atpakaļ.
Tūliņ, tūliņ no birzes malas iznirs vajātāju zirgi. —

Es laižu apkārt acis, kā meklēdams, —

pa kreisi redzu

jaunu egļu puduri, metos viņā iekšā, un tikai pēc tam, kad

mani paslēpušas viņu biezās skujas, es atceros, ka kabatā man

vēl palikusi metamā granāta. —

Prāts paliek mierīgāks. Es tagad zinu, ka dzīvu mani

nesaņems, — es uzskriešu gaisā, bet pirms tam saļims vēl kāds

cits. —

Es velku ārā granātu, nolieku to blakus, — labā rokā

turu bisi, rādītāja pirksta aptverts sprūds. —

Šaut, līdz ko viņi piejās klāt egļu pudurim, — kaut gan
ar vienu pašu roku grūti nāksies pacelt šauteni, vēl grūtāki
būs tēmēt. —

Jau nodimd nora, mana sasaukšanos:

„Kur ellē viņš būs ielīdis?" „Birzē jau nepalika, aizlo-

ba uz mežu!" „Nē, tik tālu jau tas nevarēja tikt!" ~Prasīs

ganu skuķim, — viņš tak te skrēja garām!"
Es aizturu elpu, ciešāki ievilkdamies jauno egļu zaros.
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Jātnieki savalda zirgus, un tad viens bravūrīgi skali sauc:

„He, jaunkundzīt, mēs gūstam vienu bandītu, — vai

nemanījāt, kur tas palika?"
„Teic taisnību, citādi ies plāni," piemetina otra, parupja

un pikta balss, bet trešā nepacietīgi saka:

„Nestomies un saki drīzi: vai neesi neviena redzējusi
skrienam prom no birzes uz sila pusi?"

Es sakožu zobus, — tūliņ, tūliņ tas nolādētais skuķis

pateiks viņiem visu. -—

„Redzēju gan," jautri atsaucas ganu meitene, un iz-

misumam žņaudzot krūtis, prāts man kļuvis vēsi mierīgs, —

augšup ceļas manas bises gals. —

Papriekš tam melnmatim, ko redz pa labi, melnā ku-

meļā! Tad lūkot paraut aizslēgu, šaut vēl reizi tam, kas pir-
mais griezīs šurpu karabīnu, un tad —

Jā — tad, — nē, trešo reizi laikam nepaspēšu izšaut.

Būs jāmet zemē bise, jāķer rokas granāta!

„Redzēju gan," meitene, kā ķircinādamās atkārto, bet

melnmatainais jātnieks paliek nepacietīgs un pikts:

„Ja redzēji, tad saki, kur viņš palika, un nevilcinies, —

te nav zaļumballe!"

„Viņš aizskrēja pa pļavu prom uz mežu," atbild skuķa
balss, skanēdama mierīgi un gandrīz jautri, un tomēr viņā
var samanīt tikko nojaužamu drebēšanu.

~Varēji teikt žiglāk," norūc tas, ar rupjo balsi, un visi

pieci aizbrāž pāri pļavai prom uz mežmalu.

Sirds man sitas bezgala skali, bet briesmām atlaižoties,

visu pārņem savāds nespēks, un bise noslīd lejā, jo iesākusi

drebēt mana labā, kurā es turējis šaušanai celto šauteni. —

Es gribu jau līst ārā, esmu jau sācis rāpties, — rokām

šķiru jauno egļu zarus,
lai palūkotos, kurp aizjājuši sarkanie,

kad piepeši dzird atkal tuvu sprauslojam un krācam zirgus,
un zem to kājām atkal iesākusi šalkot pļavas zāle.

Es raujos atpakaļ, no jauna sagrābāju savu bisi, un tad

netāl no noras, turpat pļavā ierunājas pikta balss:

~Klau, skuķi, vai tu nedzen jokus?! Tik ātri viņš tak

nevarēja aizkļūt silā!"

„Abet stiepās kā zaķis," atbild meitene, un brīnumme-

lodiska tagad man liekas viņas balss. — ~Kāpēc nejājat iekšā

silā? Tālu jau viņš nevarēja tikt," tā pusrādamās nosaka.
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„Atradusies padomdevēja," atrūc jātnieks. „Kam tad

gribas tīši nāvē skriet?"

Viņi jau taisās dzīt zirgus prom gar birzi, kad viens no

tiem pietur savu rumaku, un seglos griezies saka:

„Ja kaut ko mani, skrien mudīgi ar ziņu prom uz pa-

gastnamu, — mēs būsim tur."

„Labi," meitene atteic, un tad jau viņi palaiduši zirgus
rikšos, un galīgi pazūd aiz bērzu birzes.

Es esmu glābts, — man krūtīs elpo dziļi, un laimes pil-

na sirds.

Tavu brīnišķīgu meiteni! Man viņa jāredz, jāteic pal-
dies, jāzin kā to sauc!

Es ceļos kājās, eju ārā no egļu pudura, atbalstījies uz

bises, atkal redzu sagūlušās govis, aitu pulciņu, bet ganes nav

nekur.

Apmulsis es skatos apkārt, un tad no birzes stūra atskan

melodiska balss:

„Gāju palūkoties, vai tie jau no tiesas aizjājuši," saka

meitene, nākdama pretī, — „bet neredzēju vairs neviena. Tā

tad projām gan."

Viņai ir gadu četrpadsmit, ne vairāk, apaļa, vēl bērni-

šķīga seja, acis pelēkzilas, pētošas un drošas, — pasarkanas

lūpas, — brūni vaigi, mazliet uzrauts deguntiņš.

Ap galvu viņai apsiets lakatiņš, kas kādreiz bijis gluži
balts. Mugurā raiba salāpīta blūzīte, un bruncītim, kam

priekšu aizsedz īsiņš priekšautiņš, būs pavairāk gadu, jo tas

jau kļuvis skuķēnam tik īss, ka tikko apsedz ceļgalus.

„Vai! Tev jau visa roka asinīs," tā pēkšņi iesaucas, ap-

stādamās un saņemdama rokas.

„Jā," es atbildu, cenzdamies pasmaidīt, bet smaids man

laikam iznāk sājš, jo plecs patlaban iesāk stipri sāpēt.

„Laikam mežā bija kauja? Pirmīt dzirdēju, ka šāva,"

viņa pēta tālāk, bet acis tai ir ieplētušās platas, un vaidziņi
metas bāli, par spīti ganes gaitu dotam brūnumam. „Laikam
tu arī biji tur?" Viņa piemetina, acīm kavēdamās pie manas

piedurknes, kas palikusi tumšsarkana, un tad nāk atkal soli

tuvāk:

„Ko nu darīsim?" tā līdzcietīgi noprasa.

Bailes, kuras radās, redzot asinis, gaist no viņas sejas,
un balss skan melodiski maigi, kā sila balodīša dūdojiens.
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„
Vajadzēs apmazgāt un lūkot pārsiet," es vilcinādamies

nosaku. „Vai te kaut kur nav patīrs ūdens?"

„Ir, gan!" Tā atsaucas un tagad paliek gluži droša.

„Tepat no birzes tek ārā avotiņš. Es skrienu pie tā pie-
cas sešas reizes dienā, jo ūdens viņam varen gards," meitene

iesāk čalot, tek uz bērzu pusi, un es eju viņai līdz.

Zem bērzu zaru gaišā zaļuma un izspūruša lazdu krūma

plūdo avots, — burbuļodams no zemes sitas augšup yiņa
ūdens, mezdams mazus, loklīdzīgus vilnīšus, un ir tik skaidrs,

kā bērnu acis.

~Šis pats jau ir," gane stāsta, apstājusies ūdens malā.

~Es gan dzeru tāpat no saujas. Ja iemanās, iet gluži labi, reti

kāda pilīte aiztek aiz krekla," viņa iesmejas.
Es nolaižos zemē, blakus avotam, — plecs deg, rokā sit

trakā steigā asins veserīši, un tikai tagad manu, ka man pa-

visam sausa palikusi mute, apkaltušas lūpas un slāpju izdedzi-

nāts kakls.

Es lūkoju noliekties pie velgas, — avota vēsma vilinā-

dama iesitas jau sejā, bet grozoties diezin kā aizmetas sašautā

kreisā roka, un man jāsakož zobi, lai nepaspruktu sāpju
vaids.

~Pagaidi, es tev palīdzēšu!" Skuķis iesaucās.

Tā pieturēdama liek roku man ap kaklu, es atkal liecos

lejup, un šoreiz man izdodas piesmelt labo plaukstu. Bet vi-

ņai ceļoties pie mutes, eUconis sprūk no zemes vaļā, — es

instinktīvi gribu kaut kur pieķerties, lai neapgāstos, un ūdens

izlīst cauri pirkstiem.
„Vai, kāds tu neveikls!" Meitene nosmejas, bet tūliņ

paliek nobažījusies un nopietna, laikam redzēdama, kā sāpēs

man saviebušās lūpas.

„Pagaidi! Paliec tāpat vien pusguļus, — es tevi pa-

dzirdīšu," viņa saka, tad palaiž vaļā manu kaklu, nometas ce-

ļos blakus avotiņam, paliekdamās pasmel ar roku, un šoreiz

ūdens nelīst garam: viņš apslapina man smaganas un lūpas,
un liekas brīnišķīgi vēss.

Meitenei ir pavisam maza sauja, — dzēris neesmu kopš
rīta, un man liekas, kā slāpes apsīks tikai pēc tam, kad bir-

zes avotiņš būs ar ganes sauju izsmelts līdz dibenam. —

Meitene smel un smel; no ūdens vēsuma tās rociņa jau
palikusi gluži salta, lokoties pietvīkusi sejiņa, un es tai saku:

gana, kaut labprāt dzertu vēl.
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„Es arī domāju, ka mutei tagad pietiks," viņa prāto, šū-

podama galvu, kurai atrisis vaļā lakatiņš, tagad būtu

laiks sākt mazgāt vainu. Bet kā lai tieku viņai klāt?"

Es sameklēju kabatnazi, meitene pārgriež sakaltušo pie-
durkni no elkoņa tepat līdz apkaklei, un acis viņai atkal plē-
šas platas, vaidziņi bāl:

„Vai, kā sapampusi! Un pavisam divas brūces: viena

plecam priekšpusē, otra vairāk pret muguru.
Laikam tev

iešautas divas lodes?" Viņa lūko čalot tālāk, kaut mazliet tai

dreb lūpas.

„Nē, viena pati," es atbildu, „tikai izskrējusi plecam
cauri."

„Ak tā," un viņas roka atkal sniedzas pēc ūdens, un

tam skarot manu apkaltušo plecu, no labsajūtas acis gandrīz
veras cieti.

„Vai tas ir labāki, vai sliktāki?" Skuķis atkal ievaicā-

jas, noliekdamies atkal, un lai spētu tālāk sniegties, tā iet ma-

nīm apkārt, nomezdamās ceļos man pie galvas, liecas pieturē-
damās pie mana frenča apkakles ar savu labo, un turpat pie

tējas pazib man tās baltais celis, ko nav skāris saules staru

burtais brūnganums.
Es apgriežos uz mutes, aizveru acis, un meitene nebeidz

slapināt man plecu.

Viegli noreibuši galva, bet sāpju gandrīz nejūt vairs,

un kaut kur dūdo sila balodīts — jeb tā ir
ganu skuķes balss?

~Nu jau pavisam tīrs," viņa iedūdojas man pie vaiga.

Es veru vaļā acis, skatos augšup, un tieši pār man ir no-

liekusies piesarkusi un norūpējusies meitenes seja.

„Būtu nu ko apsiet, —

pag, pag,
— priekš kam tad man

ir šitais," un viņa jau ir ieķērusies abām rokām priekšautā.

„Neplēs nu," es viņu apturu: ~saimniece bārsies, un ja

pašas, pašai vēlāk paliks žēl."

„Tas ir mans, kas saimniecei par bēdu!" Viņa atcērt,

nopurina galvu, — lakatiņš tai jau pavisam atrisis vaļā, no-

slīdējis avotiņa malā, un ap seju skuķim pajūk tumšu matu

cirtas.

Tad viņa apsien man plecu, kā nu mācēdama, un taisās

manai rokai atkal klāt, šoreiz ar kabatnazi.

„Ko tu darīsi?" es prasu, redzēdams, ka meitēns lūko

dabūt nost manu sagraizīto piedurkni.
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~lzmazgāšu un piešūšu atkal," viņa smejas: „ar tādiem

svārkiem tu tak nekur nevarētu rādīties!"

Es lauju viņai vaļu, roka vairs nesāp, kaut vēl arvienu

rādās smaga.

Es laižos zālē sēdus, sargādamies pakustināt kreiso, un

skatos, kā meitene, pie avotiņa malas noliekusies, mazgā asi-

nīm apkaltušo piedurkni.

Nē, tiešām, par četrpadsmit viņai vairāk nava: viss au-

gums tai vēl pusaudzīgi stūrains, rokas brūnganas līdz elko-

ņiem, kā zēnam, un viņa visa izskatās kā skuķa drānās tērpies
zēns.

„Vēlāk pati nevarēsi dzert," es ieminos, lai būtu kaut

kas sacīts, bet viņa pasmejas un nopurina galvu, paskatās uz

mani, no locīšanās visa piesarkusi, un uz lūpām tai pavīd

jautrs smaids:

„Ūdens tak aiztek projām, skaties pats: viss avotiņš jau
metas gluži skaidrs, un tava piedurkne jau arī tīra," tā no-

saka, tad izgriež savu mazgājamo pussausu un uzmet saules

apspīdētam lazdas zaram, lai kalst.

~Tā, tas nu padarīts!" Tā piemetina, ūdensmalas zālē

slaucīdama rokas. „Bet tagad pasaki, no kurienes tu esi, un

kā tevi sauc?"

Es minu savu vārdu, un saku tai, ka gribu tikt pie bal-

tajiem, par kuriem meitēnam nav jēgas. Bet līdz ko es pie-
minu Kurzemi, tai tūliņ iedzirkstas acis, un brūnais vaidziņš

uz mirkli liekas kluvis gaišs:
~No Kurzemes!? Vai die, tad jau mēs abi esam no

vienas puses!" viņa nopriecājas, atkal saņemdama rokas, un

Bejiņa tai staro. „Es esmu no Lielauces, bet tu?"

Es minu manas dzimtenes novadu, un meitene man pie-
virzās tuvāk, liek mazo, brūno roku man uz ceļgala un vi-

džina bez stājas, un acis viņai mirdz bez gala, runājot par
Kurzemi.

Viņa aizbēgusi prom no turienes, turēdamās līdzi tē-

vam, kas dzīvojis kā valenieks, — māte mazai mirusi, un

Martai — tā sauc manu jauno paziņu, — vajadzējis lāpīt tēva

kreklus, gatavot viņam un pašai ēst.

~Tu nedomā, ka man gāja viegli," viņa nosaka: nāku-
mā bija pavisam traki! Es vēl tikko plīts augstumā, katls

smags kā akmens, un viņu nocelot no uguns, dikti bija jāuz-
manās, kā nenoplaucē kājas. Cik reižu ar vienu roku turu
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pavārnīcu, ar otru valdu raudas, — bet lielās meitas Bmejas,
ka Bandeniekam putra vienmēr pagadoties pārāk sāla: vārī-

tājai katlā birstot asaras."

Tēvs Vidzemē tai nomiris, viņa sākusi iet ganos, un ta-

gad esot jau pie otrā saimnieka.

„Nedomā, ka es ļaujos apšmaukties," tā uzmet lūpu,
cenzdamās būt nopietna, bet tūliņ atkal pasprūk jautrs
smaids: „tagad saimniekiem palikušas mazas saimes; cik uz-

prasa, tik jādod, citādi nekust. Un tā kā man vēl skolas gadi,
tad es derot nolīgstu, ka saimniekam pa ziemu mani jālaiž
skolā par vasaras ganījumu."

Atkal tā ķer citu valodas pavedienu, aizklīzdama uz

Kurzemi; un mēs runājamies kā gadiem netikušies draugi,
un skuķēnam, atceroties mūsu zemes malu, kvēl acis un no lū-

pām negrib šķirties smaids.

Ak, Kurzemē esot pavisam cita vasara, saulei cits sil-

tums un arī ievas sākot pie mums agrāk ziedēt, nekā te, Vi-

dzemē!

~Vēl šopavasar es būtu aizgājusi atpakaļ uz mūsu ze-

mi," tā nopūšas, „bet mani jau tur neviens negaida: nav man

ne radu, ne māju."
Es sakniebju lūpas, — kaut kas man aizsmeldzējās sirdī,

bet meitene liecas klāt pie manas 6ejas un pusbrīnodamās
nosaka:

„Ko tu uzreiz tik bēdīgs? Tev tak ir radi, mājas 1

Saimnieku kārtas laudim nav visu mūžu jāmaldās pa pasauli,
kā man."

Es gribu teikt, ka arī man nekā vairs nava, bet sirds

liek lūpām klusēt.

„Kas tev kaiš?" Meitenes balss iedūdojas pie mana

vaiga, — maza, nosmulēta rociņa skar glāstīdama manu nesa-

šauto plecu, un svaiga sārta mute tepat klātu manējai, —

acīs man līdzcietīgi un reizē ziņkārīgi raugās pelēkzilu acu

pārs.
Es aplieku tai roku ap viduci, velku sev klāt mazo bā-

ru bērnu, kam nav dzimtenes ne radu, tāpat kā man.

Mēs abi klusēdami sēdam avotiņa malā, un acis mums

kavējas pie mākoņbariem, kas vēja dzīti un mirdzoši balti,
iet ašā steigā pāri bērzu galiem uz dienvidiem.

„Aizpērn, — nē, tas bija pirms trim gadiem," meitene

ierunājas no jauna, — „kad strēlnieki vēl karoja ar vāciešiem
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pie Daugavas, es iedama no skolas
prom uz mūsu saimnieka

sētu, apstājos dažu labu reizi ceļā, kad dienvidu pusē varēja
tālumā dzirdēt, kā šauj lielgabali. Stāvēju un klausījos, un

nemaz nemanīju, ka bija tepat nosalušas kājas. Tā vien likās,
ka nupat, nupat mūsējie aizdzīs vāciešus, un priecīga pavisam
tad palika sirds, bet naktī nenāca man miegs līdz pirmiem gai-
ļiem, vai arī rādījās kāds dikti jauks sapnis. Vai savas des-

mit reizes nosapņoju, ka mēs ar tēvu ejam uz Kurzemi. — -

Zied ābeles, zied ievas, saule tik gaiši silda, — es turos pieķē-
rusies tētim pie rokas, tikko tieku tā soliem līdz, un viņš ne-

maz nav miris: smejas un jokojas ar mani, gluži kā dzīvs."

Atkal man kaut kas aizsmeldz krūtīs, — es jūtu meite-

nes matus uz vaiga, un ciešāk skauju nesašauto roku ap stū-

raino un sīko pusaudzes ganes augumu. Un man tagad liekas,
ka blakus sēd mazā, ar difteritu sen mirusē māsa, un jūtu
cauri salāpītai blūzītei, kas uzticīgi pieklāvusies klātu manam

frencim, kā sitas jauna un to pašu dzimtenes bēdu pielijuši
sirds.

„Vai! Jāpaskatās, ko dara lopiņi," meitene pēkšņi ie-

saucas, celdama galvu. „Tās aitas, palaidnieces, vienmēr aiz-

zogas kaut kur projām. Pagaidi tepat, es tūliņ nākšu," viņa
vēl piemetina, jau piecēlusies kājās un aizskrien prom.

Es palieku viens, — vientulība apņem mani, bērzi šalc

virs galvas, un avotiņā ik pēc burbuhsa pajūk maza vilna

loks.

Aiz birzes kaut kur iesākušas klaigāt vārnas. Dzird tā-

las govju māvas, saule slīd uz vakarpusi; jau metas vēsāks,
krietni

garas pastiepušās ēnas, bet sirds man grūta un vēlas,
kaut mazā gane nāktu atpakaļ.

Tak viņa nenāk, — birzē savilkušies prāva krēsla un

avotiņš jau metas tumšs.

Būs aizdzinusi mājās savus ganāmos, — man ienāk prā-
tā. Varbūt, vienai paliekot, tai sametās no manis bail. — Var-

būt, viņai un govīm pakal atnācis kāds mājinieks. —

Tad atkal, šoreiz krietni patālu, sāk skanēt „Aiz upītes
es izaugu". Dziesma nāk tuvāk, lunkana un melodiska, un

man atkal top jautrāks prāts.
„Govis bija sagājušas rudzos," viņa aizelsusies paskaidro.

Sejiņa tai visa skrienot notvīkuši, un tad meitene sēd at-

kal manim blakus, palikusi klusa un mazās, brūnās rokas ap-

vītas tai cieši apkārt ceļgaliem.
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Viņa pieceļas, iet klāt pie lazdu krūma, apskata manu

piedurkni, teic, ka tā tagad esot gluži sausa, un izvelk no blū-

zītes atloka adatu.

Tad viņai, diezin kur līdz tam slēpies, rokā jau redzams

diega pavediens, un meitenes pirksti saudzīgi un veikli iesāk

rīkoties ap manu plecu.

„Tagad šūsim klāt," tā noteic, taisīdama svarīgu seju,
bet apjūk, kad es pasaku, ka brūci vajadzēs vēl kādu reizi

pārsiet.
Meitene kļūst domīga un pa paradumam saņem rokas.

~Uz mūsu mājām es tevi nevaru vest," viņa beidzot sa-

ka: skalps Jānis aizstāv komunistus un varētu tevi nodot. Va-

rētu gan ielīst rijā, un manīties prom pa rīta agrumu,
bet

mums dikti modrīgs un nikns suns."

„Es palikšu tepat birzē," es atsaku, un tikai tagad atce-

ros, ka mans mētelis palika meža aizcirtumā.

„Nē, te būs par daudz drēgns un vēss," tā pretojas un

sakniebj lūpas. „Labāk jau eglienā, kur pirmīt biji iemucis.

Bet arī tur būs auksts ar kailu plecu: naktis vēl pavēsas."
Piepeši viņa lēc kājās un brīnodamās sasit rokas.

„Vai, kāda man aizmāršīga palikusi galva!" Tā iesau-

cas, un vaidziņš atkal metas jautrs. „Man tak tepat ganos lī-

dzi saimnieces dotais lupatdeķītis: no rīta likās, ka būs lietus,
un ņēmu līdzi. Sakšas man vēl nav," kā atvainodamās tā no-

beidz, steidzas prom, un pēc brītiņa ir klāt ar raibu deķīti,
kas agrāk, lietots ratu maisa pārsegšanai.

„Tas nekas, ka viņš tāds salāpīts," tā mierina, ~bet silda

gluži labi. Eglienā tev ar viņu nebūs salti. Tikai neej ārā no

birzes pirms krietnas tumsas: ka nepamana mūsu māju puiši,
— tiem no aršanas jānāk tepat garām."

„Tev tak nebūs pa nakti vienam bail?" Viņa vēl ap-

vaicājās, un es papurinu galvu, mierinādams savu mazo drau-

dzeni. —

„Man gan," tā atteic, pirkstiem burzīdama priekšautu,
kam tagad palikusi tikai viena mala: „mēs ar Minnu guļam
klētiņā, un tur jumtā pa

naktīm tā savādi grabinās."

„Tie jau zvirbuli," es ieminos.

„Nē, pēc putna nemaz neizklausās."

„Nu, tad sesks. Bet saki, pie jums puiši arī nāk?"

„Ko nu mels," viņa atcērt, palikdama pikta, bet drīz

atkal smaida, un dusmas tai, var redzēt, ātri nāk un iet:
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„Mēs tos nemaz nelaistu iekšā! Minnai brūtgāns karā,

— sarkanie to aizsauca jau atkušņa laikā, un es vēl esmu ma-

za."

~Nu, nu, tik maza jau tu neesi vis," pusjokodamies saku,

un skats man pārslīd pāri viņas stūrainajam pusaudzītes au-

gumam.

~Ak, nerunā nu niekus," viņa atkal taisās skaisties, kaut

jūtas mazliet glaimota:
~Rīt es dzīšu govis šurp no paša rīta," tā taisās iet. Tad

sviežas apkārt, — matu cirtas noplīvo ap galvu, un acis pali-
kušas bažīgi platas, bet lūpas teic:

„Vai Dieviņ! Pavisam būtu piemirsusi! Tev tak gribas
ēst, — diezin kad esi sēdējis pie bļodas!"

Es cenšos viņai iegalvot, ka man patlaban nava ēstgri-
bas, ka šorīt vēl esmu ēdis, bet skuķis neatlaižas:

„Ko nu stāsti, tev tikai kauns atzīties! Lūkošu pa to

vakara melnumu attecēt šurpu ar kādu maizes riku. Tikai

nezinu, kā būs ar pavalgu: mēs vakariņās vienmēr ēdam pu-
tru."

Man iešaujas uz mirkli prātā, ka kādu naktsbrīdi es ne-

būtu tad viens. Tad atkal atceros, ka skuķim bail no tumsas,

un noraidu viņas uzupurēšanos:
~Maize vakariņu tiesai man ir vēl pašam. Un pavalgs

arī līdz," es izvelku no kabatas pussabirušus, kopā liktus di-

vus riecienus, starp kuriem sārto ceptas gaļas šķēle.
~Nu labi," meitene piekāpjas, redzēdama, ka šovakar es

nenomiršu badā. „Bet tagad man jāiet. Dzirdi, kā Minna

ūvina!"

Tiešām, cauri birzes krēslībai un bērzu lapotajiem za-

riem no tāluma ir atlidojis sievietes balss sauciens, bezgalīgi
gari stiepts:

~Marta—a, dzen mā—ā—ā—jās, uhu—ū—ū!"

Meitene aiziet, bet pirms pazušanas krēslainajā birzes

zaļumā vēl atskatās, pasmaida kautri jautru smaidu, un tad

to paņem bērzu lapu siena.

Sen rimis vējš, un dienu nomainījis kluss un reizē ska-

nīgs vakars. — Kaut kur dzird slinkas suņa rejas, mana tālu

ratu rībēšanu, un aiz birzes zvana ganu skuķa balss:

„Ziedala, Raibaļa, Katre, Slaune — si mājās, si mājās!"
Aizīd neredzamās govis, arvien tālāk mana ejam aitu

blējas, un birzī palicis pavisam tumšs.
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Jau jūt vakara dzestrumu; zem lazdu ceriem un pīlādi-

puduriem sāk viegli kūpēdami ložņāt miglas lāņi, un kaut

kur pļavas pusē iesākusi čirkstēt griezes balss, vienmulīgi

stiepta un pilna nezināmu žēlabu.

Augstāki sāk celties miglas dūmakas. Debesīs caur bēr-

zu galu starpu mana retas zvaigznes, un griezei sācis atsaukties

un cirpstēt līdzi zemes vēzītis.

Es pieceļos un eju ārā, apņēmis ap pleciem skuķa doto

lupatdeķīti, jo mani iesākušas kratīt drebultrīsas.

Vakars top miglains, nakts rādās būt vēsa, un manim lai-

kam sākas drudzis, jo atkal sūrkst, deg un reizē salst cauie-

šautais plecs.
Pļava visa pieplūduši baltas miglas pilna, nora izliekas

kā sala, un tuvāk pienācis un gaisā šķietas peldam aiz pļavas

saaugušais mēmais egļu mežs.

Pa labi, patālu redz mājas. Augstu gaisā saslējušies ap

to koki, un pāri tumšiem lapu mākoņiem un jumtu melnu-

mam patlaban mana gaisā paceļamies akas kārti, var dzirdēt,

ka čīkst vinda, čalo sievu balsis, un atkal slinki ierejas suns.

Es eju iekšā eglienā, kur pašas garākās virsotnes man

nesniedzas līdz kaklam, un piepeši turpat zem kājām, spār-
niem kuldams skuju asumus un tad gaisu, augšup šaujas melns

un paliels putns, ātri gaisdams miglas baltumā.

Viņas dūmakas vēl nav aizsniegušas noru, un gaiss starp

jauno egļu galiem liekas saglabājis dalu dienas siltuma.

Es izmeklēju paplatāku vietu, nolieku sev blakus šau-

teni un rokas granātu, un gribu laisties miegā, bet ausis ma-

na katru skaņu, un acis neveras ciet.

Pa kreisi mana ceļamies aiz birzes kvēlu sarkanumu, un

6ākumā man liekas, tas ir meža ugunsgrēka atspīdums.

Viņš aug arvienu lielāks, apņem visus bērzu galus, un

gaišāks paliek pļavas vietu ieņēmušais miglas lauks, caur ku-

ru ceļas augšup, liekas peldam šurpu melna izroboto egļu ga-
lu svītra.

Tad arī nora pārlīst visa ar iedzeltēnu spožumu, un pāri
birzes bērzu galotnēm top redzams mēnessirpis, kura kvēlais

mirdzums ātri metas zeltaināks.

Vēl augstāk ceļas migla, — sila gali viņā pazuduši visi,
sen vairs neredz mājas, birzi apņēmušas baltas dūmakas; un

miglaß lāņu pilni arī gaisi, debesīs vairs nava saskatāmas
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zvaigznes, pienbalts kļuvis bezgalības zaļums, un kā caur šķid-
ru autu atmirdz dzeltēnbālais mēnesis.

Viss kļuvis viegls un spocīgs, vaļā atraisīts no zemes,

šķietas aizslīd projām, un uz mirkli rādās, ka tūliņ aizpeldēs

bezgalībā visa pasaule. —

Atkal iesāk mani kratīt drebultrīsas. Es ieraujos skuķa

segā līdz ar galvu, acis mirkli neredz vairs nekā, un tad man

iesāk aptrūkt elpas, bet trīsas nenāk vairs.

Es sēdu saliecies, — neka vairs nav ap mani, tikai jaunu

egļu tumšais zaļums, kas naktī palicis pavisam melns, un gai-
sā gausi aizpeld mēneša sirpis, — aizpeld bērzu birzes gali,
— nav vairs itnekā.

Tik nespodrs, viegli dzeltēns miglas baltums, kurā

pazudusi zeme, izgaisuši koki un tiem pāri noliekušās debe-

sis. —

Tad piepeši es neesmu vairs viens. No aizsaules vai

miglas lāņiem nākdams, ir nemanot man blakus sēdies tēvs.

Šautene viņam ieslieta starp ceļgaliem, nespodri mirdz

zeltītie virsseržanta uzšuvumi, — acis mirušas, bet seja skum-

ja, visa izsvītrota bezgalīga noguruma šņīpām, un kādreizējais
nikno ūsu melnums kļuvis miglas balts, bet blūzē, sirdij ie-

pretim, ir manāms kaut kas tumšs. — Pamazām tas metas gai-
šāks, iesāk mirdzēt, top par sarkanumu, un man atkal aiz-

smeldzas krūtis, nodreb manas asins balss. —

Kāds lēni nāk uz mūsu pusi, nedzirdami viegla tam ir

gaita, — nācējs liekas atpeldam pa miglas virsu, neaizskār-

dams egļu galus, sen jau no dzīvajiem un dzīves šķirts.
Auksta miglas mēle skar manu lodes ieplosīto plecu,

glāstoša un maigi salta, sāpes rimstas, kaut kas iesāk smacēt

kaklu. —

Tagad mēs eglienā neesam vairs divi, bet trīs, un man

un tēvam blakus apsēdusies mātes ēna, — lakatiņu galvā, sē-

ru smaidu pilnu seju, un krūtīs tai uz blūzītes kvēl trīsi, vācu

ložu izurbti un tumšsarkani caurumi.

XII

Es atveru acis — birzē zvana rīta putns, migla ir atvil-

kusies pļavas vidū, un pāri sila galiem liesmodama kāpj saule,
celdamās augšup no ausmas rožainuma cauraustajiem māko-

ņiem.
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Drudzis mitējies, plecs gan vēl smags arvienu, bet de-

dzinošo sāpju vairs nava, un mēģinot pakustināt roku, es jū-

tu, ka man, kaut gan vēl neveikli un pabailīgi, atkal klausa

pirksti, un elkoņa un pleca mītis.

Lupatu deķītis viss mikls no rīta rasas; valgi liekas jau-
no egļu zari, bet vēsa spirgtuma pilns toties gaiss, un neredza-

majam birzes zvaniķim no meža puses skan pretī citu rīta put-

nu zvanīšana.

Es nometu no pleciem segu, apsēžos uz tās, un labās ro-

kas plauksta slīd pa valgās zāles virsu, pati paliek mikla; tad

es cenšos kā varēdams ar rīta rasu atsvaidzināt seju, pieskaros
vainotam plecam, ciktāl to nesedz ganes pirkstu sietais apsē-

jums.
Vēl manāms uzpampums, jūt siltu tveici, bet tā nav

svelmaina, un ādas karstums, viņu dzesinot ar vēso rasas velgu,

top mazāk sajūtams.
Nē, tiešām, man ir laimējies: ja lode skrietu tikai pāris

centimetrus zemāk, mazliet pa labi, tā saplosītu pleca locīta-

vu, dragāts būtu kauls, bet šoreiz es tikšu ar ieplosītiem mus-

kuļiem, kas galu galā; tikai skramba.

Man vēl reiz gribas pārliecināties, ka atkal klausa ie-

vainotās kreisās pirksti, lokās elkonis; un pacēlis ar labo sa-

vu bisi, es lēni lieku viņas stobra smagumam uzgulties uz

kreisās plaukstas.
Tā mazliet padodas, un tad ir apstājusies savā lejupslī-

dējumā, kaut stipri sāpīgāks top lodes ieskrambātais plecs.
Es lūkoju likt šauteni pie vaiga, — stiprāki jau iesāk

sāpēt brūce, bet galvenais ir tas, ka varu atkal cilāt bisi, un

prieka vilnis iesitas man sirdī, jaukāks liekas saules lēkts.

Tagad es zinu, ka tikšu sveikā projām, aizklūšu pie bal-

tajiem, — šautene man pašam sava, kabatā vēl sauja patronu,

im tad —

Pa labi jau var manīt māju kontūras, dzird sasaucamies

sievu balsis, un olnīcā top redzams govju bars, kas maudams

iet uz birzes pusi. Aiz ragainajām lopu pierēm saskatāms

balts lakatiņš, un baru dzen un rīko pazīstama dūdojoša balss.

Es gribu steigties Martai pretī, bet tad aiz viņas redzu

vīrieti, kas jāj uz apsakota zirga, gar tā sāniem slinki kuldams

kājas, un arī virzās šurp.
Govis negribēdamas sanāk noras kailumā, un Martai ir

ko rāt un skriet, lai atturētu savus ganāmos no mēģinājumiem
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doties pļavā un birzij garām, kur jādomā ir vairāk zāles, un

to apstiprina arī jājēja balss:

~Skuķi, trenc lopus tālāk! Te tak viņiem nav ko est! 1

„Kae tev par dalu? Sāc drīzāk art, vai neredzi, ka sau-

le lielā gabalā," meitene atcērt, no skraidīšanas pietvīkusi, un

nicinoši uzmezdama lūpu.
„Nu pagaidi tik, pastāstīšu saimniecei," kalpa puisis

rājas, dusmīgi paskatīdamies uz ganes pusi, un es tagad redzu,
ka tam palsas ūsas, bakurētaina, īgna seja un miegains acu

skats.

~Ak, sūdzēsi?! Ej, sūdzi! Varbūt saimniece tev iedos

krējuma maizi! Sūdzi vien: es izstāstīšu visu kaimiņmāju
ļaudīm, ka tu neesi nekāds komunists, bet slepenībā turi bur-

žuju kanti, un nododi tiem strādniekus," meitene sparojas,
vicu kā zobenu atvēzusi pār sīko pusaudzes plecu, — Acis tai

met zibeņus, starp lūpām atmirdzējis zobu baltums, un es es-

mu gatavs gavilēt un smieties reizē, jo mana draudzene šai

brīdī izskatās kā saniknota zebiekste.

„Velns ar' laukā, kur tam kurzemnieku skuķim gadīju-
sies tāda mute," kalps nospļaujas, un iesit savam bērim sānos

baso kāju papēžus.
Zirgs ar visu jājēju pazūd aiz birzes stūra, un es beidzot

varu nākt ārā no eglienas.
Mani ieraugot, meitene notvīkst vēl vairāk, uz mirkli

it kā nokaunas, bet tad iesmejas, droši veras acīs, un sejiņā,
ko nesen visu klājis piktums, tagad atvīd maigs un vēlīgs
smaids. —

„Redzēji, kā viņš aizlaidās?! Diegs gatavais, pats
slinks bez gala, pa sapulcēm vien noblandās, pat saimnieks

tagad nedrīkst viņam neko teikt, un tagad uzreiz atradies man

lielais rājējs!" Marta vidžina un smaida ar acīm un lūpu
kaktiņiem, un tad mēs apsēžamies abi turpat blakus jauno
egļu audzei, meitene izvelk no priekšautiņa kabatas maizes

kancīti, sniedz man un saka:

„Ēd nu! To šorīt paņēmu priekš tevis."

Es gribu pretoties, bet acis viņai paliek lūdzošas, lūpas
velkas jau kopā uz raudāšanu, un es ņemu meitenes nesto mai-

zi, saku paldies un sāku ēst.

„Redzi nu," tā saka, vērodama mani jau atkal priecī-
gāk: „tāds staka pavalgs nav nemaz slikta lieta."



86

Taisnību sakot, viņas nestā kaņepmaize man negrib iet

pie sirds, bet nevelēdamies Martu apvainot, es saņēmos un

notiesāju visu, nesaviebdams seju, un saku, ka labs bija gan.

Tad viņa sāk apvaicāties, kā klājoties manam plecam,
un vai naktī tomēr nebijis bail.

Mēs ejam pie birzes avotiņa, atmērcējam vaļā vainas

apkal tumu, un Marta pārsien ievainojumu no jauna, jo viņa

paņēmusi no mājas līdzi tīru linu lupatiņu.
„Vai tagad varēs piešūt klāt to piedurkni? Viņa ap-

vaicājas, es saku ja, un pēc brītiņa manam frencim atkal ir

divas piedurknes kā agrāk.

„Un tagad man jāiet," es saku, saņēmis skuķa roku, un

sirdij paliek kaut kā žēl.

Marta sakniebj lūpas, acīs viņai nodziest priecīgais, sta-

rojošais gaišums un tā sāk skatīties zālē.

„Tu tak nekur nevarēsi aiziet," viņa beidzot teic, vēl

arvienu neceldama augšup acis, „vakar biji tik vājš."
„Bet šodien jātos stiprs," es atsaku, nelaizdams vaļā

meitenes plaukstu, un acīm glāstīdams tās sadrūmušo sejiņu,
kurai vairs nav tālu raudas, un kuslo pusaudzes stāvu, kurā

vēl nekur nav manāms sievišķības apaļums.
Tad skats man apstājas pie mūsu abu rokām, kuras sa-

ķērušās turas kopā.
Tās mazā, brūnā ķepiņa pavisam pazudusi manā

plaukstā, un acis man piepeši kavējas pie gredzena, kas ap-

žņaudzis manu pirkstu.
Tas ir masīvs zelta gredzens, ar mirdzošu briljanta gal-

vu, ko apņēmis tura cieti sīku rubinu loks. — Šo gredzenu es

ieguvu no Miķelsona kāršu spēlē, bet arī Miķelsons to droši

vien nebij pircis.

Varbūt, šim gredzenam ir kādreiz lipušas klāt asinis.

Varbūt, pat vairākas reizes. Bet mūsu laikos asinis ir lēta

manta, ko var nomazgāt daudz ātrāki un vieglāki par taukai-

najiem šauteņellas plankumiem. — Kad es to ieguvu, gre-
dzens izskatījās tikpat mirdzošs un meta ap sevi tikpat gaišu
blāzmojumu, kā patlaban. —

Viņš visu laiku stāvēja man kā uzliets, bet tagad, nezi-

nu kāpēc, ir piepeši sācis žņaugt pirkstu.
Nē, tiešām, gredzens palicis man par mazu! Laikam

būs resnāks kļuvis pirksts. — Ja nu viņš sāk žņaugt vēl ciešāk,
tad gredzenu nemaz vairs nevarēs nomaukt. —
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Tāpēc, — tieši tāpēc es gribu viņu nomaukt jau laikus,
un palaidis vaļā meitenes roku, velku nost no pirksta sasodīto

zelta stīpiņu.
Tad piepeši es to esmu iesācis pielaikot Martas pirksti-

ņiem, bet visi tie ir tik sīciņi un kusli, ka gredzens negrib
viņos turēties.

Sāku tepat vai skaisties, mēģinu vēl, bet velti.

Es esmu, kā liekas, pat pietvīcis no piepūlēšanās un,

varbūt, arī no piktuma, ka sasodītais gredzens negrib meite-

nei turēties nevienā no tiem pirkstiem, kuros cilvēki mēdz

nēsāt gredzenus.
Tad es to lūkoju uzvilkt rādītāja pirkstam, atcerēdā-

mies, ka krievu artileristi un arī sibīrieši mēdza vairāk ta-

jos valkāt strēlnieku lietās alumīnija stīpiņas.

Martas rādītājpirkstā gredzens turās. Tiešām, no tā

viņš nenokritīs zemē, un man piepeši ir pārgājis vaigu tvī-

kums, un piktums nezin uz ko.

Marta ir nobālusi un skatās plaši ieplēstām savādām

acīm gan manī, gan gredzenā. Lūpas puspavērušās, elpa kļu-

vusi aša, un vaidziņi tikai pamazām top atkal sārti.

Tad viņa metas man klāt, rokām apvijas ap kaklu un

turās viņā ar visu ķermeni, — kājiņas tai tagad vairs neskar

zemi. — Svaigā bērna mute pieplok pie manējās, skūpsta vēl

un vēl, un gavilpilna balss aizgādamās un drebēdama saka:

„Vai die, cik jauki! Tagad arī man savs puisis! Tāpat
kā Minnai un viņsētas Lienītei!"

Pie velna! Kas tam skuķēnam ienācis prātā! Nē, tie-

sām, ja es pats būtu pāris reizes vecāks, nupat varētu noskai-

tīt pustrakajam ganu skuķim pabargu morāles sprediķi. —

Ak, man jau pašam tikai divdesmit, un lūpas neatve-

ras rājienam, bet velkas smaidā, un es jūtu pat, ka esmu maz-

liet apmulsis.

Nudien, tas meitēns mani pārprot! Tas ir tik jocīgi —

man vajadzētu viņai tūliņ tagad teikt, kā gredzens tai nav

dots kā līgavai, bet —

Bet?
— Jā, kāpēc tad es viņai uzmaucu to pirkstā?

Nu, — nu vienkārši tāpēc, ka gredzens man pašam bij
palicis par mazu, — ka viņa pati labs un visādi krietns bērns,
gādīga draudzene, un jau pirms mūsu sadraudzēšanās izglāba
man dzīvību.
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Es atbrīvoju savu kaklu, sacīdams, ka skuķim viņā ka-

rājoties, man aizsāpējies ievainotais plecs.
Marta tūliņ apraujas, atlaiž vaļā rokas. Gavilējošais

skaļums zūd, acis top līdzcietīgi žēlas, bet ap lūpām kavējas
un gaida apjucis, kaunīgs smaids.

Man neatvērās pateicības sacīšanai mute, — es tak ne-

varu šim jaukajam, kaut mazliet aušīgajam bērnam darīt pāri,
— viņa tāpat nesaprastu mani, justos satriekta un apvainota.
— Man tūdaļ jāiet, un atvadoties jau vēl tikai labu, vairās

sāpināt.
Lai labāk paliek nepateikts! Mēs diezin vai vairs tik-

simies, bet vakar šis ganu meitēns no dzimtenes puses bij
mans glābējs, šodien ir vienīgais draugs. —

„Dzīvo vesela, — man tagad jāiet," es saku, griežos ap-

kārt, eju eglienā, kur palikusi mana bise, bāžu bikškabatā sa-

vu rokas granātu, un karu plecā šauteni.

Marta stāv turpat egļu audzes malā, sarkst un bāl, ne-

vērš no manis acu, un pirmo reizi es redzu, ka tās ir dzelmai-

nas un lielas, un skuķa lūpām radies sārtāks kvēls.

~Uz tikšanos! Paldies par paglābšanu, vainas kopšanu
un deķīti," es saku, grihēdams pajokot, bet joks man iznāk

neveikls, pašam liekas parupjš, un kā atvainodamies es saņe-

mu rokās skuķa brūnganos pirkstiņus.
„Gan jau tiksimies," man vārdi kavēdamies nāk pār

lūpām, bet acis vēro sērīgo un šajā mirklī tiešām daiļo meite-

nes sejiņu.
„Jā," es atkārtoju, lai būtu vēl kas teikts, un tad pie-

peši mana veselā labā apskauj skuķena plecu, velk tuvāk

sīciņo augumu.

Es noliecos noskūpstīt tai matus un pieri, un piepeši
mums atkal satikušās lūpas, kaut gan no manas puses tas ir

tikai pavēss brāļa skūpsts, un kaklu šoreiz man apkampusi
tikai viena pati roka, — kautrīgi bikls ir tagad viņas pie-
skāriens.

Tad es atlaižu viņas plecus, rokas tai nokrīt
gar sāniem.

Es eju prom un pāri pļavas zaļumam uz sila pusi, un sirdi

kaut kas smeldz, bet nedroši un klusi, — citādi man šodien

būtu gluži jautrs prāts.
Tik jautrs, ka piepeši man iegribas svilpot. Es to arī

daru, un bravūrīgi skali. Un tikai ticis līdz pļavas vidum

nomanu, ka manam svilpojienam ir „Aiz upītes" meldija.
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Kāds neredzams man aizskar plecu, liek atskatīties at-

pakaļ. —

Marta stāv tai pašā vietā, skatās man pakal, un abas

rokas viņai saliktas uz sirds. —

Es pamāju ar labo, — viņa pavicina abas rokas, bet

atstatums jau ir par lielu, lai es varētu labi saskatīt tās se-

jiņu, kaut viņa liekas loti bāla.

Atkal man šalc ap zābakstulmiem rasas pilnā pļavas
zāle, pinas puplakši un pazemīgās ziepenītes; un tad es esmu

sācis iet mazuliet pret kalnu, jo zāle top zemāka, tepat jau
klāt ir mežs, un kājas man patlaban min viņa egļu mesto

ēnu.

Vēlreiz man galva liecās atpakaļ, un skuķēns stāv kā

stāvējis, skatās uz meža pusi. Un tad es apķēros, ka nesvil-

poju vairs, un sirdī atkal viegla smeldze.

Nu mani apstāj vecas, gandrīz melnas egles. Mežs pilns

spirgti vēsas krēslas un rīta rasas valguma, un pa labi silā

skumji klaigā vālodze.

— Būs lietus, — man neapzinīgi ienāk prātā vecais ti-

cējums, un tad kaut kur pavisam tālu ir sācis dūdot meža ba-

lodīts.

Bezgala maigi, reizē sēri skan neredzamā putna dūdo-

šana, klīzdama man preti starp egļu augumiem, kas nosūno-

juši un pilni tumšu ēnu; un es eju uz viņu sila malu, kur

tikko dzirdams dūdo sila balodīts.

Arvienu augstākas, pasirmām sūnu bārdām noaugu-

šas egles, un blīgznu dūkstis, kurās vēl nav pabeiguši ziedēt

pureni. Un tad es dzirdu tālu priekšā aurošanu, no kuras sā-

kumā netieku gudrs, vai tā ir cilvēka, vai briežtēviņa balss.

Aurošana nāk tuvāk, sadzirdami vecas dziesmas vārdi;

Jauns es biju, traks es biju,
Jauns apņēmu līgaviņu —

Redz, ko nu dara jaunības laiki,
Redz, ko man dara jaunības laiks! —!

Lai ratā! Tā ir mūsu vecās rotas dziesma, un tik nejau-
ka balss bija vienīgi Konrādam! Sirds metas līksma, —no

atmiņas aizpeld nobālusi sejiņa un visas vieglās sēras, un es

laužos caur zariem biezoknī un pāri dumbrājiem uz priekšu,
kur dzird dziesmu un mana sila malu, kas izbeidzas pie lie-

las pļavas.
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Konrāds ir atsēdies tās vidū uz milzu akmeņa. Uzme-

tis kūkumu un pats pa pusei kails, viņš patlaban revidē sava

krekla vīles, viss saules apspīdēts un rukšēdams no labsajūtas;
un neviļus man ienāk prātā sendienu pasaka par velnu, kas

gluži tāpat mīlējis saulē gozēties.
Es iesvelpjos, — dziesma apraujas, krekls krīt zālē un

Konrāds, zibeņātri noliecies, saslienas taisns ar bisi rokā, —

tnd paskatās vērīgāk, pazīst mani, un lielos lēkšos atjož pa

pļavu. —

Izrādās, ka viņš mani nogaidījies visu dienu un nakti tanī

mežmalā, kur norunāts. Tad gājis meklēt, izmaldījies pa iz-

degumu, aizlīdis līdz mūsu nometnei, bet nesastapis it ne-

viena.

„Ne sarkano, ne zaļo," viņš saka, pašūpodams savu iz-

Bpūrušo, skuju pilno galvu, jo vakar, skrienot cauri silam,
dundadznieks pazaudējis cepuri.

„Un tevis arī nav! Palika pavisam trūvīga dūša, jānu-
die. Ne ar ko bučoties, ne kauties!"

XIII

Veselu nedēlu mēs tad blandījāmies pa ganībām un si-

liem, iedami pret ziemeļiem. Ja nepagadījās zem kājām
vairs nevienas tekas, tad gājām tāpat pāri tīrumiem un gār-
šu pļavām, kuras bija piekaisītas nosūbējušiem siena šķū-

ņiem un pelēkzaliem kārklu puduriem.
Gadījās gaiši priežu meži, kur pa stumbriem lēkāja un

skali kala dzeņi, šņakstinādamas rājās vāveres. Un vienu ot-

ru reizi nācās izbrist staignus purvus, kur galvas mulsināja

vaiverāju dvinga, uz ciņiem ritinājās brūngani čūsku gredzeni,
un turpat no zābaku zoļu apakšas, ar lielu bulduri un sma-

gi airēdami spārniem, sacēlās gaisā rubeņi.

Naktis mēs pārgulējām egļu puduros vai siena šķūņos,
un kādreiz par nakts guļas vietu mums kļuva silā palikusi
malkas grēda. Kad par daudz sagribējās ēst, mēs gājām iekšā

lauku sētās, vairīdamies no pusdienu un brokastlaika, kad

vīrieši mēdz mājās būt. Vienā mūs sagaidīja veca māmiņa, ar

piena krūzi vienā, maizes klaipu otrā rokā, izvaicādama, no

kuras nākam puses, kurpu ejam, un beigās apraudājās, stā-

stīdama, ka ziemā uz Cēsīm lielinieku aizvests un bez ziņas
pazudis tās dēls. — Otrā sētā mēs izzinājām, ka Rīga kritusi,
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bet sarkanie vēl gribot turēties pie Inčukalna, un visu pēc
tam nakti vairījās no mums miegs. Vēl un vēl mēs plakām

pie zemes, cenzdamies izprast, kurā debesmalā tuvāk dun liel-

gabali, un no viņu dunēšanas nomanīt, uz kuru pusi ejot, drī-

zāk pienāks mūsu meža gaitām gals.
Naktis bija bez zvaigžņu zaiga, tumši mākoņainas, un ar

klusu rūsas blāzmu. Tālu ducināšanu tad varēja manīt gan

dienvidos, gan ziemeļrītos, bet nebij izprotams, vai tā bij liel-

gabalu atbalss, vai tikko jaužams pērkoņdārds.
Dažā sētā ļaudis laipni vērās mums sejās. Citur bija ļauni

skati, bet cieši slēgtas mutes, kuras saslēdzās vēl ciešāk, kad

mēģinājām izvaicāt, cik tālu baltie, un kur tagad turas sar-

kanie. Un kādās mājās, ieejot mums istabā, pie sienas stei-

dzās gados pajauns vīrs, jo sienas vadzī kārta, karājās tur

kaujas šautene. Es biju žiglāks, cēlu savu bisi, bet Konrāds

izvilka rokas granātu, un milicis bālēdams palika stāvot ista-

bas vidū ar gaisā celtām rokām. Un bisi viņa vietā no vadža

noņēmu tad es, lai ņemtu ārā aizslēgu un ietu atpakaļ uz si-

lu, kur todien gājām neapstādamies līdz vakaram.

Tad atkal nāca apmākusies un silta nakts, bet šoreiz

bez rūsas gunīm, kaut gan pievakarē bija sadzirdama ziemeļ-

pusē rūkoņa, kas gluži neaprima arī pēc saulrieta.

Kaut kur tuvumā jau bija iedegusies kauja, un mēs

steidzamies uz viņas pusi, iedami pa mežu pāri pusnaktij. Un

jo tālāk gājām, jo skaļāk sadzirdama kļuva kaujas šaušana.

Pēc mana vērojuma, Gauja vairs nevarēja būt tālu, un

pievakarē pa kreisi bij manāms lepni saslieta baznīcas torņa

siluets. Spriežot pēc smaila izskata, tam vajadzēja būt Cēsu

baznīcas tornim, un to pašu mums teica kankarainos tēva

svārkos ģērbies ganu zēns.

Kaut kur pavisam tuvu priekšā dzirdēja tumsā šalcam

upi, un arvien biezāks kļuva egļu sils, pilns mākoņnakts mel-

numa. Mums strauji sita sirdis, traukdamās uz priekšu, bet

gurdenas pavisam bija abiem palikušas kājas, iedamas bez

apstājas tepat no agras pēcpusdienas līdz pusnaktij.
Es atlaižos uz celma, smagi dvašodams.

Konrāds stāv blakus un slauka nosvīdušo seju, — gan-
drīz līdz acīm viņam nokārušās ugunssarkano matu šķipsnas.

„Trakoti silts laiks", viņš saka, un it kā atvainodamies

piebilst: „Bez cepures un vēl tādā sutoņā varen ātri aug
mati."
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„Tavu matu dēl mums vēl var iznākt nepatikšanas'
4

,

man nezin kāpēc uznāk āzēšanās kāre.

„Kā tā?44 Konrāds brīnodamies ieplēš muti.

„Kad baltie redzēs tavu sarkano cekulu, diezin vai tad

ticēs, kā esam zaļie,44
es turpinu, bet Konrāds trūkstas ne pa

jokam.

„Velns ar' ārā,
44 viņš sāk sūkstīties. „Zinājis iet kādā

sētā un palūgt dzirkles! Tad man tās krēpes būtu viens divi

nost.
44

Man paliek kauns, un jāmēģina pārliecināt, ka esmu ti-

kai gribējis Konrādu pabaidīt. Viņš norēcas no prieka, un

tad mēs abi sākam klausīties, ka tuvumā un kaut kur dziļi

lejā šalko neredzama upe, un aiz tās dienvidos un arī ziemeļ-

pusē vēl mana retu šaušanu, kas beidzot aprimstas pavisam.

Visapkārt melna, mazliet miglota, bet silta tumsa,

6veķu smarša. Retumis dzird iešņukstamies vēla putna spār-

nus, un skaidrāk sadzirdama, varenāka palikusi neredzamās

upes šalkšana.

Mēs sēžam, bises mums starp ceļiem, bet galvas paliek

smagas, plakstiņi bez gribas ziņas aizkrīt ciet, — nāk vēlēša-

nās noslīdēt no celma un uz mirkli atlaisties sūnās. Un pē-

dējais, ko dzirdam, iegrimdami miegā, ir bez apstājas šalco-

šās upes balss.

Mēs to dzirdam arī pamodušies, kad nakts tumsas

vairs nav, un zilas, gaišas debesis ir saskatāmas cauri egļu

galiem, kurus nu šūpo agra rīta vējš.

Mēs ceļamies un ejam caur mežu pa kreisi, kur starp
koku stāviem redzams lielceļš, no grants un smiltīm pelēk-
balts.

Viņa malā liels nosūnojis akmens, un no tā pelēk-
zalās muguras var manīt aizaugušu leju, no kuras liecas aug-

šup cels. Un skaļāki vēl šņāc upe, dzird airu šļakstus, jautru
sasaukšanos, un tad no lejas iesāk solot, dodamies pret krauju
un uz mūsu pusi savāds karaspēks.

Tam priekšā solo jauns pavisam vīrs, pēc pirmā skata

spriežot virsnieks, jo galvā viņam sarkanbalti kokardota ce-

pure, bet toties neredz zvaigznīšu, bez pagonām tā izbālējušās
blūzes pleci. Un tomēr sānos tam pie jostas redzams revol-

vera, bet sejā gaišas vadoņacis, kurām tas pēta silu, vēl gan
nemanīdams mūs.
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Mums nava nervu satraukuma, sirdis sit mierīgi un

reizē stipri, bet acis uzmanīgi vēro visu, un kūpinādami ta-

bakkaulu cigaretes, mēs guļam grāvmalē, zem galvas palikuši
rokas, ar šauteni pie sāniem, un acis mums neatlaižas nostu

no svešā nācēja, un karotāju bara, kas aiz viņa, un nāk arvie-

nu tuvāk. Un tad mums atkal piepeši ir piesitušās šaubas,

vai svešais šurpu nācējs tiešām oficiers.

Mēs tagad redzam, ka tam nevien nava virsnieka zvaig-
znīšu un uzpleču, bet nav arī zābaku.

Jā, tiešām: kājas tam pavisam basas, bikses atlocītas te-

pat līdz ceļgaliem, un dubļiem aplipušas nevien pēdas, bet

nošlakstējuši arī lieli, — viss liecina par tālu gājumu.

~Velna būšana," ņurd Konrāds, kasīdams aiz auss:

„Pirmo reizi redzu tādus brīnumus: pēc iešanas un cita tā kā

būtu labdzimtība, bet pēc pekām nepavisam nē."

Tiešam: par spīti visam kāju basumam, nācējam vin-

gra gaita, un gausāka tā nepaliek arī pēc tam, kad acis mana

mūs, un uzgulies uz revolvēra spala svešā plauksts.

Viņš nāk mums tieši klāt, šis baskājainais virsnieks,
cieti un asi cirzdams ceļa grantī kājas, un arī viņa līdznācēju
vienai daļai nav apavu, bet citiem pastalas, un citiem vīzes.

Toties vienam otram jau roku celta bise, un mēs aizme-

tām savas cigaretes prom, gausi ceļamies kājās.
~Kas jūs tādi? Ko še darāt?" Noskan pavēlēt piera-

dusi balss, — mūs abus aši pēta tēraudainas acis, un instinktīvi

es lieku roku pie cepures, bet Konrāds ir izstiepies nejēdzīgi

garš.
~Sarkanās armijas dezertieri! Bijām pie zaļajiem, ta-

gad ejam meklēt baltos," es ziņoju par abiem, un jūtu, ka

man ar taujātāju sakrustojas acu skati.

Viņš neko vairāk nevaicā, bet klusē, vēl arvienu pēta
mūs, uv nolaizdams skatu no mūsu sejām, un es skatos cieši

acīs, savējā zemapziņā sajuzdams, ka šajā brīdī izšķiras mūsu

liktenis, —- no mūsu acu izteiksmes tagad atkarājas, vai tiem,

kurus mēs gājām meklēt un jau esam sastapuši, būsim draugi
vai naidnieki.

Neizturami asas nu paliek taujātāja acis. Tad piepeši to

skaudrais skarbums it kā salūst, zīlēs pazib jautri pārgalvīga
guns, bet lūpas saka:

„Šautenes plecos, stāties rindā un līdzi, solos marš!"
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Mēs mēchaniski klausām, — apkārt atšalc jautri skalas

balsis, — smaida vējnopūstas un saules noārdētas, vecas un

jaunas sejas, un smaidu arī es, bet Konrādam, sprūk vaļā

prieka zviedziens, no kura satrūkstas viņš pats.

Mēs ejam aši, un mežs paliek retāks. Caur koku atstar-

pām jau mana klaju, — pie meža malas sākas plata pļava.

Aiz viņas māju puduris, un viņam otrā pusē labi patālu
saredzams lielceļš, pa kuru virzas gara ratu karavāna, un ve-

zumnieku rindai blakus rikšo daži jātnieki.

Mēs apstājamies, šaujam, un iztālēm var manīt, ka brau-

cēji sāk dedzīgāk triekt zirgus, un tagad laiž lēkšos jātnieki.
Tak krist nekrīt neviens, — līdz lielceļam būs savi pusotra ki-

lometra.

Leitnants liek pārtraukt uguni, pats ņem no jauniņa ka-

reivja šauteni, nolaižas uz ceļa, ilgi tēmē un šauj; bet jātnieki
visi vēl seglos, tik vairāk pieplakuši zirgu kakliem; un ve-

zumnieku rokas krīt un ceļas, ar pātagām un varbūt arī grožu
galiem kapājot zirgu muguras. — Un tad bēgļus jau paslēpusi
gaiši zaļa bērzu birze.

Leitnants pieceļas, atdod kareivim bisi, īgni teic:

te velti laiku! Šodien ap dienvidu mums

jābūt Cēsīs."

Mēs ejam atkal, pasi kādā gravā nokļūstam zem retām

lielinieku lodēm, iznāk maza apšaudīšanās ar tiem pie kāda

cehi krustojuma, kam mēs tiekam apkārt ar līkumu.

Ceļš sācis iet pret kalnu, bērzu birzis paliek lejā, pa

kreisi dziļi nogrimst egļu sils, un tad no kalna gala samanāms

masīvs tornis, mana daudzus namu jumtus, balto logiem
izraibotas sienas, un mēs visi stājamies, dziļi velkam elpu, jo
tās ir Cēsis, un tā tad šīsdienas gājumam tūliņ būs gals.

No mūsu kalna augstumiem var labi redzēt lejas un ceļu

svītras, kuru apjozta gul pilsēta; un debesis tai zilo pāri, mie-

rīgas un dzidri zilas, un lejup klusi līņā pēcpusdienas saules

zeltainais atmirdzums.

Pa ielu galiem, kuriem pieslēgušās dienvidu un dienvid-

rītu ceļu jostas, vird ārā bezgalīgas vezumnieku rindas, redz

aizejošus kājnieku pulciņus, kam kājas ceļas žiglāki kā pa-

rasts, un visur mana kūpam caurspīdīgus puteklstabus.
Mēs šaujam netēmēdami, tad laižamies no kalna lejā,

ejam iekšā pilsētā.
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Uz tirgus laukuma mēs dzirdam steigā triektu ratu rī-

bēšanu, mana apjukušas, baiļu pilnas klaigas, pa kreisi atkal

iesāk nekārtīgi šaut, tad viss top ātri kluss. Laukums, uz tā

mums izejot, ir pierūdzis pilns riteņkultiem putekļiem, bet

tukšs, un tikai ielas viņā galā redz vēl svaidāmies un mūkam

vezumus un vīriem piesēdušus ratus, dzird pakavklaboņu, kas

aizjoņo arvien tālāk.

Tad viena mūsu dala iet lūkot cietumu, kur lielinieki

turējuši savus arestētos, un arī tas ir kļuvis tukšs un kluss.

Cietumu apjož augsta, dzeloņdrātīm vaiņagota sēta, bet

vārti atstāti līdz kājai vaļā, nekur nava redzams neviens sargs.

Mēs ejam iekšā, redzam: arī cietumdurvis atrautas stāv

vaļā, daļai logu nava stiklu, tikai resnu stieņu pinumi, un tad

mēs visi reizē manām kreisā pagalmstūrī raktu lielu bedri, lē-

ni ejam turpu. Virsseržants, pats pirmais ticis bedrei klātu,
klusēdms ņem nost cepuri. Un pamazām atsedzas arī citiem

galvas, un mazajam Asmenim, kam tikai sešpadsmit vasaras,

piepeši uznāk raudas.

Bedre šķiet rakta tikai nesen: sarkandzeltēnais māls vēl

gluži svaigs. Un vietām bedres malas ir ar tumšu sarkanumu,

par daudz sarkanu, lai krāsa varētu celties no māla, kurš tei-

tan rādās mitrs un glums. No māla un tā plankumiem nāk

smaga, nāsis un kaklu mulsinoša smaka, slinki ceļas augšup
iztraucēti melnu mušu spieti. Un kaut kur tuvu, laikam

Vintergravā, baisīgi un reizē žēli, apstādamies un tad iesāk-

dams no jauna, izmisis gaudo suns.

Mēs esam apstājuši bedri, vairīdamies uzmīt tumšsarka-

niem plankumiem, kas vietām šķiet gandrīz melni, — saule

jau vairs nav augstu virs Gaujas krastu siliem, un siltais pa-

vasara dienas laiks šķiet piepeši kļuvis vēss.

Tagad var saskatīt jau bedres dibenu un tos, kas viņā
samesti.

Tepat, tieši man iepretim, ir krustim sakrituši, varbūt

arī tāpat sasviesti, veseli pieci augumi, bet seja redzama tikai

vienam, un arī tam palikusi tikai viena acs. Otrās vietā tam

redzams meJniesarkans caurums, mute ņirgta mokās, un ar

stieni vai ar bises laidi dragāts žoklis, asinīm noskrējusi kuplā
bārda, kas nesen vēl liekas bijusi sirma, un sarkanmelna rā-

dās arī auss.

Zem vecā vīra stāva, ko sedz pašaustas drānas, ir sama-

nāmas dzeloņdrātīm kopā sietas rokas, un turpat rokām bla-
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kus redz pastai otu kāju, saskatāms tumšu, kuplu matu ce-

kuls, viss lipis asinīm. Un savrup mazliet no līķu kaudzes

nokritusi veca lauku sieva, — lakatiņš tai apsedz seju, kā lūg-
šanai uz krūtīm kopā liktas rokas, zem tām iepelēka katūn-

blūzīte, un uz tās asinis, ap kurām slinki sīc un riņķo
mušas. —

Kāds neredzams, kam kaulaini un cieti pirksti, ir aiz-

žņaudzis man kaklu, gaiss paliekas uz mirkli auksts, ausīs ne-

žēlīgi zvana, bet tad es saņemos, vēršu nost acis, un stāvu at-

kal, zobus sakodis, un acis, augšup celtas, skata Gaujas mežu

svītru, pār kuru deg pēcpusdienas saules zaigs.

Tak nezināma vara atkal vilina un mēmi sauc, liek vēr-

ties bedrē, — tepat, tepat zem kājām, ne jau uz viņas vidus

pusi, un velti mēģinu es pretoties.
Tieši zem manām kājām, tepat apakšā, kur nupat kū-

leņodams nodunēja paprāvs māla piks, ir kritis un tad sa-

griezies uz sāniem jauns pavisam zēns. Seju tas paslēpis, kā

glābdamies, zem rokām, — rokas tam cieši sasietas ar drātīm,

viņu dzeloņi dziļi iespiedušies roku muskuļos, bet svārki

krītot atsegušies vaļā, un ļauj redzēt kreklu, kas varbūt nesen

bijis balts, bet tagad gandrīz visu viņu klāj asins sarkanums.

Kāds turpat blakus man grūž caur zobiem lāstu, — As-

menis nomet zemē šauteni, pats apsēdies tai blakus, seju klā-

jis rokām, un elsojot tam raustās šaurie zēna pleci, galva rau-

stās pleciem līdz.

Tad mēs kāpjamies no bedres nost, — visi piepeši
kļuvuši tik savādi un klusi, un vairs nevaram acīs cits citam

skatīties.

Mēs ejam vilcinādamies klāt cietumēkai, — redzam vēl

pie viņas durvīm nokritušus trijus augumus.

Tieši tiem mugurās šautas lodes, vienam ar smagu

sitamo sadragāts pakausis. Un arī viņiem sasietas dzeloņ-
drātīm rokas, lai nelūkotu arī kailām rokām pretoties.

Ne pretoties, tik lūgties, vaimanāt, lai žēlo, kaut gan

lūdzējam it labi zināms, ka žēlastības nav un nebūs, — tū-

liņ, tepat aiz pakauša iežvakstēsies durklis, klaudzēs šāviens,
vai svelps gaisā zvēlienam vēzts bises resgalis. —

Arī te mums sīc visapkārt mušu mākoņi. Smagi un lēni

pacēlušies gaisā lido tie ap vaigiem, džinkst acu priekšā, un

mušu lidojuma gaita liekas reibuši un smaga, mulsinošā asins
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dvinga pielipusi klāt pie viņu spārniem, un vienmulīgajā sa-

nešanā manāms kaut kas baiss, pretīgs un reizē ļauns.

Virsseržants paspējis jau ieskatīties cietumnamā, un ta-

gad nāk atpakaļ. Un aiz viņa nāk grīļodamies cilvēks, pe-
lēkbālu raustošos seju, viņam bez apstājas klab zobi un ceļu

gali dreb.

Durvīs viņš apstājas, tad mana vispirms mūsu šautenes,

izmisis saķer rokās galvu, taisās bēgt, bet kājas atsakās tam

klausīt, mute ieplētusies šausmās un izmisusi brēc. —

~Vai rimsies, muļķis tāds," rājas virsseržants, to sagrā-
bis aiz pleca, —

r
anēs tak neesam sarkanie, bet baltie." —

Cietumniekam vaids apraujas uz lūpām, rokas krīt gar
sāniem, kājām saļimst celi, un viņš, nokritiß pie trepju kāpēm.
klusē, vērodams mūs ar savādu un trulu skatienu.

„No bailēm vai no prieka palicis bez jēgas," Konrāds

sapīcis nosaka, un tad mēsdabūjām zināt, ka virsseržants sve-

šo uzgājis kādas kameras aizdurvē, kur tas acīmredzot ierā-

vies un palicis sarkano nepamanīts, kad tie sākuši kameras

iemītniekus ārā dzīt.

Kādas telpas kaktā vēl guļot divi, acīmredzot, turpat
šauti miroņi, un viss jau varot būt, ka viņu esot vēl vairāk, kā

atvainodamies virsseržants ziņo pienākušam leitnantam, bet

arī tam negribas spert kāju nāves namā, un no mūsējiem ne-

kustas, uz to pusi it neviens. —

Lēni nāk krēsla. Cietumēkas logi metas gluži tumši,
un pāri māla pagalmam lien glūnošas un garas ēnas, aizstiep-
damās uz bedres pusi. Gaujas meži iztālim liekas pavisam
melni, un debesis virs viņiem deg tumšsarkanās rieta ugunīs.

Nāk dzestrs un gurdens vakars, drēgns top gaiss. Un

tad caur krēslas paisumu un vakarblāzmas asiņaino mirdzumu

sāk lejup līņāt bāldzeltens blāvs spožums, un virs birzes, kas

ir pa kreisi, kāpj augšup mēness.

Mēs salasāmies kopā, ejam cieši rindās saspiedušies pro-
jām no šīs miroņsētas, un ejot vairāmies mest skatu atpakaļ.
Cietuma nams šķiet glūnošs, biedu pilns, — blenž nopakaļus
mums ar savām četrstūrainām, tumšām logu acīm, un dažās

no tām nikni zvēro vakarblāzmas kvēle, tumšsarkana kā sare-

cējušas asinis.

Kā nāves mokās sastingusi, vaļā ņirgta milzu mute pa-

liek aiz mums vēl neaizbērtā miroņbedre, — nedzirdami tā

brēc. — Apkārt viss kluss, bez vēja nācis gurdens vakars, bet
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vaidi, kuru pilus mums licies cietuma pagalms, tagad atdzī-

vojas, nāk pakal, un viņus uztver asins balss. Un viņus ma-

not, ašāki mums kustas kājas, mēs ejam vīrs pie vīra, neatska-

tāmies atpakaļ.
Tik sajūtot zem kājām ielu bruģi, vieglāk sāk elpot

krūtis, gaiss te vairs neizliekas asins rēgu pilns.

Dobji dun mūsu soli laužu tukšās ielās, un dārzos, no

kuriem nāk zaļuma dvaša un puķu smarša, kā iezilgani violeti

kalni cel gaisā savas ziedu vāles ceriņi.
Beidzot esam pie nama, kur būs mums šonakt guļas vie-

ta, — un ejot viņā iekšā, ar mums un mūsu bisēm līdzi ir ie-

nākusi ziedu dvaša, ceriņu aromāts.

Mēs slienām kaktos savas šautenes, paši atlaižamies uz

grīdas, un gandrīz tūliņ miegs sāk aizvērt sagurušās acis.

Viss aizpeld zalganmelnā tumsā. — Kaut kur ir iesā-

kusi dziedāt lakstīgala, —• viņai atsaucas otra, un kaislīgi un

reizē sēri glāsta iemiegošo dzirdi mīlas un pavasara putna
balss. Tak arī tā top klusāka, it kā peld projām.

Un tad, — es nezinu, vai esmu vēl pusnomodā, vai dzir-

du sapnī, — bet ausīs man sāk skanēt meža balodīša balss.

Tā liekas nāk no liela attāluma, — pāri ziedu gravām,

lakstīgalu lejām un māju jumtiem, kuri vēl atceras ap viņiem
nesen šalkojušās baltrožamās ābeļu ziedu kupenas.

Bezgala maigs un reizē sērīgs nāk pie manis, steigda-
mies šurp caur nakti un caur telpu, sila balodīša dūdojums.

Vilina, aicina un glāsta reizē, un mana dvēsele ir pali-
kusi priecīga un viegla, un nebijušas gaismas pielijuši sirds. —

XIV

Laiks meties silts un maigs bez gala. Un līdz ar ce-

riņziedu plauku šķietas atnācis ne kokiem vien un puķēm, bet

arī laužu sirdīm blāzmains pavasaris, — visai zemei ataususi

jauna diena pēc asiņainas biedu nakts.

Ziedsmaršas pilni visi gaisi, — violēti, rožaini, dzelteni

un balti sametušies Cēsu dārzi, un lakstīgalas viņos sāk jau

pogāt drīz pēc launaglaika, nemaz negaidījušas vakarblāz-

mu, un no vinu dziesmām atskan visa nakts, līdz kamēr pa-
kal ausmai atnāk saules lēkts.

Tad sāk un nebeidz līdz pat novakaram 6vilpot melnie

strazdi. Bet izejot no pilsētiņas paklīņāt pa lauku, mūs sa-
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ņem jautras cīrulīšu balsis, telefonu drātīs sasēdušās skatās

zaļās vārnas, dzeguze sāk zvanīt Gaujas krasta silā, un no bir-

zes atskan vālodzītes balss.

Vēl nava nosūbējis bērzu lapu zaļums, noputējušas nav

jasmīnlapas, kurās samanāmi pazalgani ziedu pumpuri, un

zeltainiem vanagzirņu ziediem nokaisītas visas leju kraujas,

pīpenītes klanās, vēsmas sašūpotas, apreibušas dūc un šaudās

zemes bites, un no dzīves prieka, zāļu svaigās dvašas un ziedu

maiguma šķiet noreibis pat gaiss.
Kā lielas ābeļziedu kupenas, gul mākoņi virs Gaujas

krastu siliem, un zālē guļot mums un atļaujot, lai timotiņa
vālītes vārīgi glāsta baso kāju pēdas, tik rada ābeļdārziem zie-

du laikā un tik tuvi izliekas šie mākoņkalni, ka liekas, vēsma,

nākdama no viņu puses, nes sev līdz svaigumelpu, ziedu aro-

ma nāk viņai līdz, un uzreiz mums pat liekas atšalkusi ausīs

tāla bišu sīkšana.

Nē, tiešām, kaut kas dūc un san, šķiet laižas arvien tu-

vāk, it kā laistos, meklēdams sev jaunas mājas, ceļot sācis bišu

spiets.
Dūkšana top arvien dobjāka, vairs nesan gaisi, kaut kas

spēcīgi un nikni rūc, un tad virs upes krastu priežu galiem

top redzams mirdzošs milzu spārs.

Viņš laižas tieši šurpu, lido visai zemu, un tagad arī

jaunkareivjiem redzams, ka tas nav vis spārs, bet aeroplāns.

Viņš brāžas zemu pāri pelēkzalam rudzu laukam, —

ziedēt nesākušās vārpas noliecas no motorvēja, — un tad es

manu spārna galā tumšu krustu, instinktīvi esmu tvēris bisi,

sviežu to pie pleca, grasos šaut.

„Vai traks!" Sagrābj manu roku mazais Ozols, kas at-

nācis mums ar Konrādu līdzi pagulēt saulītē un zālē. „Tā tak

vācu mašīna."

Es ļauju stobram slīdēt zemē, lieku ieroci sev atkal bla-

kus zālē, un pats nesaprotu, kāpēc īsti gribēju šaut.

Varbūt aiz veca paraduma, un tieši tāpēc, ka lidmašīnas

spārnam bija vācu krusts.

„Būs jauna plūkšanās ar fričiem, goda vārds," Konrāds

nosaka, beidzis kožlāt skābeni.

Aeroplāns jau pazudis no mūsu acīm, aizdūkdams pāri

pilsētiņas jumtiem, un nava dzirdama pat motorrūkoņa.
Un tomēr, kaut kas ļauns un draudošs ir palicis gaisā,
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un es instinktīvi taustu skatiem rudzu lauku, kuru nupat bija
liecis zemu viņam pāri auļojošais motorvējš.

Mums negribas vairs slinki zvilnēt zaļā zālē, nedomāt

nenieka, un tikai ziedu smaršu, silto gaisa svaigumu un sauli

just. Kāds savāds, pagaidām tik zemapziņai jaušams nemiers

liek mums celties kājās, bises plecos kārt un iet uz pilsētiņas

pusi.
Mēs ejam nesteigdamies, — visur apkārt zied un saldi

dvašo dārzi, tīksmīgs slinkums atkal taisā6 apņemt muskuļus

un prātu, bet nemiera un tumšu bažu pilnas sirdis, kad šaurā

iela beidzot beidzas, iesāk plesties mazais tirgus laukumiņa

klājs.
Tad pēkšņi reizē stingst mums soli, acis ieplešas un pa-

liek nežēlīgi asas, un reizē bises noskrien nost no pleca, iekrīt

plaukstās, noklaudz aizslēgi, žigli atrauti vaļā, tūliņ cieti aiz-

šauti.

Laukumā sajājis bars vācu jātnieku. Ņirb acu priekšā

pelēkzilie, sen vairs neredzētie mundieri, sprauslo bezastainie

lielie zirgi, un katram jātniekam ir rokā vai pa
rokai kara-

bīns.

Redz arī dažus zirgus tepat blakus viesnīcai, kur mūsu

pulka štābs. Tak viņiem nava jātnieku, — tos tur aiz iemauk-

tiem jauns un pasiaiks kareivis, īsi cirptām ūsām, pabālu un

lepnu seju. Daži vīri nesteigdamies iet gar namu rindām,

kaut ko pēta, lūko smaidīt meitenēm un sievām, kuras vēro

vācus biklām acīm, un pamazām pildās trotuārs ar pusau-

džiem un vīriem.

Jātnieki iet viņiem klātu, sataisījuši vēl laipnākas un

draudzīgākas sejas, un kāds puslauzītā latvju mēlē teic:

„Mēs esam latveš draugs, nekad ienaidniek, tai nē! Mēs

nākam padzīt boļševiks, dot zemei kārtīb, gādāt, lai ir mier."

Vārds „miers" tam padodas arplato ē, un iznāk „mēris",

un neviļus man prātā šaujas diezin kur kādreiz sadzirdēti mē-

ra laiku nostāsti, kad dzīvu cilvēku gandrīz vairs nav bijis,
tikai miroņi, un pa laužu tukšo zemi klīdis mēra spoks.

Cik savādi: tās pašas domas ienākušas galvā arī Kon-

rādam, kam iesākušas nikni gailēt pasarkanās acis, bet mute

ņurd:

„Ir jau riktīgi, — atnākuši kā mēris, — bez izplūkšanās
nu gan nelasīsies prom

—"
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Tad miera apzvērētajam — Dievs zin no kurienes — ir

gadījusies rokās apdrukāta lapu paka. Viņš sāk tās dalīt ļau-

dīm, — cits neņem, cits ņem, bet visi klusē, un Konrāds pie-
peši sāk virzīties uz priekšu, laužas baram cauri; un bisi rokās,

es eju draugam līdz.

Jātnieks mūs mana, mazliet apraujas; tad atkal viņam
atplaukst sejā salds kā medus maize smaids, un roka zilpe-
lēkā piedurknē mums sniedzas preti.

„Kas tas par atejpapīru?" Konrāds noprasa,mazliet salie-

cies uz priekšu, un labā roka tam jau saņēmusi bisi pa vēzie-

nam kā vali.

„No latvēš valdīb — manifest — ka mēs iet pret boļše-

viks, bet ir latvēš draugs."

„Kādas tad valdības?" Konrāds prasa atkal, vēl vairāk

saliekdamies uz priekšu, un viņa seja jau ir jātniekam tik tu-

vu, ka vāciets kāpjas soli atpakaļ, kodīdams lūpas.
„No latvēš valdīb, — pastor Nēdra, minister prezi —"

Viņš nepagūst līdz galam izrunāt, — valoda tam pār-
trūkst pusvārdā, bet Konrāda labā, atstādama kreisai šauteni,
ir pēkšņi šāvusies uz priekšu, rauj no runātāja rokām ārā pa-

ku, burza to, met zemē, virsū sper ar baso, aizvakar tik no-

mazgāto pēdu, un tad Konrāds stāv saslējies un ārēji mierīgs,
bet labā viņam atkal klāt pie šautenes.

„Fricīt, pazūdi, kamēr vēl laiks," viņš saka caur zobiem,
un uzsaukumu dalītājam lēni ceļas pretī manas šautenes

stobrs.

..Mums tikai viena, Ulmaņa valdība, — kuru jūs gribē-
jāt nogāzt, un mācītājs Niedra nav ne ministrs, n« prezidents,""
iejaucas mazais Ozols, kas ilgi kalpo balto karaspēkā un iz-

pelnījies politiķa palamu.

Jātniekam pietvīkuši vaigi, sakniebušās lūpas, un viņš
instinktīvi grābj pēc karabīna, bet pusceļā atkrīt viņam roka,
— tieši iepretim pacelts bises stobrs.

Viņš atskatās, kā palīdzības meklēdams, uz biedriem,

kuri palikuši sēdot seglos, bet sejas arī tiem ir pēkšņi paliku-
šas noslēgtas un drūmas, kaut tuvāk viņi nejāj, nepaceļas ne-

viens karabīns.

Skatītāju barā sāk sprēgāt pusaprautas valodas, —

dzird klusus smieklus, un mēs ar Konrādu manām, ka te

neviens nav vācu draugs.
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Tad piepeši kāds jātnieks, nejauši griezis galvu atpa-
kaļ, sāk vērties baltā divu stāvu namā, kas celts otrā pusē lau-

kumam. Viņš žigli lieoas klāt pie sava kaimiņa, tas arī svie-

žas apkārt seglos. Tagad jau skatās turpu visi, ļaudis ziņkārīgi
iesāk staipīt kaklus, un mēs arī skatāmies un redzam: nama

otrā stāva logā saskatāms šurpu vērsts ložmetēja stobrs. —-

Tas lēni staigā, liecas lejup, — jā tagad viņš sāks šaut,

lā lodes slaucīs vācu zirgu muguras, mēzdamas pelēkiezilga-

nos jātniekus no segliem.
Laužu bars ātri izklīst, un salīkuši stāvi zūd pa labi un

pa kreisi, bet vienam otram jātniekam top tramīgs acu skats.

Tad kā pēc komandas tie gandrīz reizē visi tāpat seglos

pagriežas pa labi, jo arī tur tagad manāms logā stādīts lož-

metējs.
„He, nu friči būs dimbā," Konrāds priecājas, ~mūsējie

puikas negul vis! Ja abas mašīnas sāks reizē slaucīt tirgus
laukumu, tad te pajuks tik miroņi un sūdi!"

Kā nojauzdami briesmas, sāk slaistīt ausis daži tramī-

gāki zirgi. Jātnieki ar pūlēm tos valda, zagšus met viens ot-

ram satrauktu un vaicājošu skatu; un tad kāds strupi kaut ko

nosaka, lec nost no zirga, pamet kaimiņam pavadu, iet cauri

iepriekšējo rindām uz viesnīcas pusi. Kareivji, kas gadās
tam ceļā, atkāpjas sānis, sasit papēžus, un tā tad gājējs laikam

ir vācu oficiers.

Viņš pazūd nama durvīs, atkal viss top kluss, tik kaut-

kur mana melnā strazda svilpošanu, un šad tad nošķind pa-

kavs, nokrācas, nosprauslojas zirgs.
Jātnieki palikuši pavisam nervozi. To acis nemierīgi

vēro namu logus, ātri slīd garām ložmetiem, lai drīz vien at-

grieztos pie tiem no jauna; tad paveras uz viesnīcdurvju pu-
si, kurās pazudis to leitnants, un arī mums sāk likties, ka

par
daudz gausi velkas laiks.

Mēs trīs, Konrāds, Ozols un es — esam atvirzījušies
mazliet iesāņus, — nams tepat nobeidzas ar masīvu stūri, un

aiz tā aizraujoties, iespējams paglābties no ložmetēju lodēm,

un parocīgi pašiem šaut.

Tūliņ ies vaļā, — ložmetstobri sastinguši gaidās, — vā-

ciem paņemti rokās karabīni.

Tad pēkšņi atsprāgst vaļā viesnīcnama durvis, ārā pus-

teciņus steidz daži vācu virsnieki, —

pa priekšu citiem slaiks

un pasauss, mazām tumšām Ūsiņam un niknām acīm, plēsoņ-



103

putna seju, paskarbi un skali ko sauc, visi metas seglos. — At-

kal asi noķērkst komandas sauciens, — jātnieki griež apkārt

zirgus, pieplakdami viņu kakliem, uzreiz iesāk lēkšot, aulos

aizdrāž projām, —- nošalc namu sienas, nodun akmeņbruģi9,
nodimdēdams zem zirgu pakavoto kāju trakās steigas takts.

Mēs ejam atpakaļ, — logos rādās satrauktas un ziņkāri

gas sejas, — pazūd ložmetstobri, un piepeši viss laukums pie-
plūst pilns, — visi visiem ko vaicā, — asi savilktas sejas,
drūmas acis. —

„Ko viņi te meklē?!"
„Teicās, šie arī esot latviešu

valdības karaspēks." — „Kas par niekiem, tie tak vāci, katram

bērnam skaidrs, ka viņi —." ~Stāstīja, ka ejot pret lielinie-

kiem —" —„Tie jau projām" — «Nu, varbūt, apmaldījušies"
— „Nē, nē! Tur kaut kas slēpjas," — „Jā, jā kaut kas nu

būs". — „Bet tad aizlaida gan slaidi, nodārdēja vien!" „Nu,

nesmejaties, viņi nāks atpakaļ!"

„Klau, vai atkal nerībēja zeme?!" „Nē, — tomēr, —

kaut kur šāva, — uzmaniet, skrienat palūkoties, vai viņi no

tiesas nejāj atpakaļ!"

„No Rīgas puses vāci nākot šurp kā debess." „Nieki!"

«Nē, nē — kāds nupat atbraucis no Inčukalna puses, stāstīja,
ka steidzoties šurpu pa visiem ceļiem!"

„Bet tad jau — tad tak viņi vairs neies projām, — tad—**

„Tad visam gals."
„Pie velna! Ko tie meklē mūsu zemē?" ~Mums ta-

gad pašiem sava valsts —".

~Pie ieročiem!" ~Vīri, zēni! Viņi nāk iznīcināt mū-

su valsti!" — ~Paņemt mūsu zemi, — tie grib, lai latvietis at-

kal būtu vācieša apakšnieks —"

„Kuš, — nerunājiet, — nevar vis vēl zināt —".

„Turaties, vīri un zēni! Turaties, lai pašiem paliek sa-

va valsts!"

„Maz patronu, -— maz flinšu, nav lielgabalu, — mazi

mums te spēlei —"

„Saucat brīvprātīgos!" ~Zvejojiet no Gaujas atvariem

laukā bises, kuras tur sameta krievi, viņgad aizbēgdami." —

«Ņemat medību flintes, — nākat kaut ar izkaptīm vai mie-

tiem, — citādi samīs mūs un mūsu zemi vācu karaspēks!"

«Nāciet visi! Saucat, lai nāk atkal kopā latvju tautas

spēks!"
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XV

Otrā dienā mums ar Konrādu iznāca šķiršanās no jau-

najiem draugiem, ar kuriem kopā iemaršējām Cēsīs.

— Formēšot jaunu rotu, — mūs paaicinājis pie sevis, tā

stāstīja leitnants, kurš tagad vairs nestaigāja basām kājām, jo
pilsētiņā bija ticis pie šņorzābakiem. — Tai jaunajai rotai

esot uz vietas vajadzīgi kadra karavīri, un tie nu būšot mēs. —

Rotnieks mūs vēro vīpsnodams, un es sajūtu, kā viņam
nava žēl mūs projām laist.

Galu galā — tas nav nekāds brīnums: mēs tak esam ie-

naidnieka armijas dezertieri, un pārbēdzēja vārdam nekad

nav bijusi laba slava. —

Leitnants vēl pasaka, kur rodams mūsu jaunais rotas ko-

mandieris, atvadīdamies sniedz roku, un tad mēs ar Kon-

rādu ejam paņemt savas šautenes.

~Lai ratā, Artūr, nu būs feini!" Dundadznieks priecā-

jas, nopurinādams savu gunssarkano cekulu, no kura šķiet

zvērojam gaiss ap Konrāda galvu, jo mans draugs vēl arvienu

staigā bez cepures.
— „Jel reiz arī es tikšu priekšniecības go-

dā! Līdz šim citiem par apakšnieku vien, — skaidri pēc
nerra."

Mūs saņem drukns un padzīvojis virsnieks, un ilgi pēta,
drūmu skatu.

~N. rotas komandieris apsolījās dot
vecus, miera laika

zaldātus, kas prastu apmācīt citus," viņš beidzot teic pusīgns.
„Bet jūs abi vēl esiet pazali zēni. Diezin vai pat kādreiz bi-

juši tā īsti krietnā ugunī?"
Konrāds sajūtas apvainots.

„Jūsu labdzimtība, — savas simts reizes! Lielajā karā

dabūjām abi pa trīsi krusti, un Artūrs piedevām seržanta uz-

v 44
šuves —

„Nu labi," rotnieks pārtraukdams cel roku, bet no

Konrāda runāšanas tam seja tomēr paliek laipnāka. „Pie-

ņemsim, ka viss gluži tā bija. Bet vai mācēsiet uz ātru roku

arī citus pataisīt par kareivjiem?"
„Jūsu labdzimtība, padodat tikai šurp!" Konrāds lie-

līgi nosaka.
„
Vecajā pulkā mēs mēneša laikā iztaisījām no

lielākā jefiņa tādukaravīru, kā i vāciem, i krieviem bija bail!"

Jaunās rotas komandieris pasmaida, tad lēni pašūpo gal-
vu.
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„Mēneša laikā?! Nē, tikdaudz laika mums nu gan ne-

iznāks."

„Tad sarausim tās apmācības fiksāk," Konrāds dedzīgi
leic, kaut pats — es to zinu — ne reizes nav mēģinājis ko-

mandēt. ~Labdzimtība, sāksim tūliņ, jau šodien!"

rhmdadznieks iekaisis staipa kaklu, lūkodams pāri pus-

istabai ieskatīties pagalmā un tur saskatīt apmācāmos jaun-

kareivjus.

„Šodien laikam vēl nevarēs," rotnieks teic pieceldamies
un iedams mums garām uz āra durvju pusi. „Vēl jau rotā

nav vairāk cilvēku, kā tikai mēs trīs."

Pie durvīm viņš apstājas, paskatās atpakaļ, redz mūsu

apjukušās sejas, un mierīgs saka:

„Un tagad — iesim meklēt astotai rotai kareivjus."
Mēs viņam sekojam pa mazu gabaliņu, nekā vairs ne-

saprazdami. Tad rotnieks iegriežas kādā paprāvā namā, mēs

ejam līdz, un vestibilā Konrāds man iegrūž sānos.

„Nu tik būs joki, Artūr! Laikam dabūsim skuķus mun-

sterēt."

„Kas par skuķiem?" Es atčukstu, jo tepat pāris metru

priekšā rotnieka druknā mugura.

„Nu, šī tak guvernantu fabrika tā teikt, meiteņu ģim-
nāzija. Vismaz tāds uzraksts bij virs durvīm, pats lasīju,"
Konrāds klusi stāsta, viltīgi piemiegdams acis.

Tiešām, te izskatās pēc skolas. Koridorā sienmalē redz

saliktus klases solus, bet viņā galā mana kopā saslietas sienu

tāfeles.

Rotnieks apstājies koridora vidū un sācis runāties ar

kādu civilā. Tuvāk piegājuši, mēs saskatām, ka svešajam ir

kupli gaišbrūni dzejnieka mati un oglumelnas dienvidnieka

uzacis.

Sarunādamies viņš iet klātu lielām klases durvīm, sve-

šais tās paver vaļā, ielaizdams rotnieku, tad mūs, un ienāk

arī pats.

Klase ir pilna skolnieku tērpos ģērbtu jaunekļu un pus-
audžu. Patlaban tie sacēlušies no soliem kājās un pēta mūs

ziņkārām acīm.

Svešais, kam dzejniekmati, laikam ir zēnu skolotājs, jo
pie tā neapstājās viņu pētījošie skati. Tie visi slīd tam ga-

rām, pakavējas pie virsnieka zīmotnēm, mazliet pie mūsu se-

jām, un beidzot apstājas pie plecos kārtām kaujas šautenēm.
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Apstājas un vairs negrib atlaisties no aizslēgiem un

stobriem, vēro iaides arī tad, kad svešais, kam samtaini mīk-

sta balss, iesācis runāt, saukdams jaunekļus un pusaudžus par

saviem mīļiem zēniem. Un pateicis, ka šodien ar Cēsu skol-

niekiem gribot runāt kā ar vīriem no kaujas lauka nācis pašu
tautas virsnieks. —

Rotnieks nesteigdamies kāpj klases katēdrā. Mēs ar

Konrādu mēchaniski nostājamies viņai abos sānos, bet svešais

ir apsēdies pirmās rindas solā, blakus melnmatainam un bā-

lam zēnam, kam drūmas acis un labi ja četrpadsmit vasaras.

Jaunais komandiers nav nekāds veiklais mītiņrunātājs.

Viņam nav patosa, nav teātrālu žestu. Abām rokām tas ap-

tvēris katedras galdu, pats saliecies mazliet uz priekšu, kā juz-
dams plecos neredzamu smagumu.

Smagi un vienkārši tam nāk pār lūpām vārdi, kas reizē

pilni asiņu un guns. —

Viņš runā par dzimteni un pienākumu, un ka šis jau-
nais karš būšot latviešiem svētais karš. — Par ienaidnieku,

pret kuru pa gadusimtiem krājies mūsu tautai asiņains naids,

un par Latvijas valsti, kas tagad jāizkaro ar sirmgalvju un

bērnu rokām, jo tūkstoši latviešu jaunekļu un vīru palikuši

nesenējo strēlniekkauju laukos, un citi tūkstoši vēl nava pa-

beiguši maldu vai svešniecības ceļus iet. —

Dzirdot, ka jaunais rotnieks piemin mūsu līdzstaigātās
kara gaitas, Konrāda dvašošana top apvaldītām elsām līdzīga,
un dundadznieks skani šņauc degunu, bet man no jauna uz-

peld atcerē purvos un 6niegos krauti miroņzārdi, ap kuriem

vaimanādams griežas janvāra putenis.
Kā vairīdamies no tā, es paceļu galvu un redzu, ka

skolnieku acīs iededzies savāds blāzmojums.
Tas mirdz un deg, un zvēro, un zēnu skati lec no mūsu

šautenēm pie runātāja lūpām, un skrien no viņām atkal pie
kaujas bisēm atpakaļ. Un vienam otram uz sola galda liktās

rokas jau ir savilkušās dūrēs, — citam nāsis dreb, un visi

klausās aizturētu elpu. —

Rotnieks stāsta, ka Latvijai tagad esot no svara ikviens

karavīrs, jo reizē jācinas veselās divās frontēs, lai nesen vaļā

tītais latvju karogs nebūtu atkal jāsatin cieti.

«Šodien jūs vēl esiet zēni! Varbūt, jau rītu būsiet va-

roņi! Ceļaties kaujai par savu tautu un viņas valsti!"
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XVI

Pirms pusstundas mēs bijām astotajā rotā tikai trīsi.

Tagad jau kādi četrdesmit, un ir ziņas, ka no Valmieras sko-

lām nākot šurpu divtik vēl. —

Par mitekli mums ierādīta vācu proģimnazija, un no

klasēm nākušie brīvprātīgie prasa, kad arī viņiem došot kau-

jas bises un patronas?
Tak pagaidām nava nekā ko dot, — dabūti tikai gultas

maisi, — un nemierīgākos mēs mierinām, ka varbūt šovakar,
droši vien rītu, bet vēlākais jau parīt ieroču būs

gana.

~Angli jau saveduši Rēvelē bez skaita, un cik ta līdz

turienei tālu? Atraus ar bruņu vilcieniem ka nodārdēs

vien," tā Konrāds apgalvo, un zēni ņudz ap to kā mušas, ne-

varēdami vien beigt viņa dēku stāstos klausīties. —

To starpā ir viens otrs jauneklis, ko apliecina dīgt sāku-

šas ūsas; citi pusbērni vēl. Tak ir vieni ir otri grib nomest

savas reālistu blūzes, ātrāk palikt izskata ziņā no skolniekiem

par kareivjiem.
Bet pulkam neesot krājumā itnekādutērpu, — pašaustās,

bieži salāpītās drānās iet veseli vadi, jo kara blūze, kara

frencis labi ja visiem leitnantiem un instruktoriem, bet starp

kareivjiem tikai trešam ceturtam.

Jaunajiem mūsu rotas brīvprātīgiem nava pat kokaržu.

Tad pievakarē, vienam otram jau atrodas šis karavīra

tērpa pirmais atribūts, ko paspējušas pataisīt māsas vai paša
rokas no vecas krievu laiku kokardes, to apvelkot ar baltsar-

kanu lentīti. Citi dara tiem pakal, un līdz ar krēslas iestā-

šanos jau kokardoti gandrīz visi, ar baltsarkanām platām
lentām ap jostas daudziem kreisās piedurknes.

~Puikas," Konrāds smīnēdams saka: „pēc zaldātiem jūs
vēl gan neizskatāties, tak pēc miličiem gan! Kad krieviņi
aizpērn bij taisījuši Jurģus savam ķeizaram, vīrus ar štā sietām

rokām redzēja uz visiem ielu stūriem."

Kāds mutīgāks no zēnu bara atsaucās, ka milicis neesot

sliktais vārds, jo dažās zemēs tā saucot tautas karaspēku, bet

Konrāds nerimstas. Un iesāk stāstīt revolūcijas laiku stāstu

par milici, kurš bēdzis no iereibuša dauzoņas ar visu savu

bisi, pa vecam cara laiku paradumam saukdams gordo-
voju.

„Es jau par jums, zēniņi, neko nesaku," dundadznieks
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viltīgi miedz acis. „Ne jau katrs, kam ap roku sieta šāda vai

tāda lenta, ir tūliņ diega vīrs. Bet var gan gadīties, ka viens

otrs skolas jaunskungs, padzirdīs kaucam lielgabala granātu.,
sāk memmi saukt, lai gādā tīru veļu."

Puikas klūp virsū Konrādam, draudēdami to mīcīt, un.

dundadznieks rēkdams turas preti, zēnus vairīdams savām

milzīgajām rokām.

Plosīšanās piepeši beidzās, nāk rotas komandiers.

Pēc savas ugunīgās, klasē teiktās runas tas atkal palicis

par flegmātisku un jau labi padzīvojušu virsnieku, un krēslā,

druknāki vēl izskatās tā pleci.
Kas vēlas, tam viņš atļauj līdz tumsai mājās iet, pieko-

dinādams paņemt līdzi visu, kas karavīram var noderēt.

Skolnieki nāk un iet. Un jau tumsā sarodas atpakaļ-
tak apkrāvušies segām, spilveniem un palagiem, un ceļa so-

mām.

Vienam un otram atnākusi līdzi māte, vēl cerēdama at-

runāt no karavīra gaitām. Kad nelīdz rāšanās, viņas sāk slau-

cīt asaras, un dažam dienā jautram rājamam tagad pašam
vairs nava tālu raudas.

..Puisīši mīļie kam nāvē skriedami? Vācieši kungi bi-

juši un būs!" Gaužas paveca, nabadzīgi ģērbta sieva, un zē-

nam, kas viņai pie sāniem, spīts pilnas paliek lūpas.
„Lai paliek, māt," viņš grūž caur zobiem. „Tu nekā

nesaproti."
Māte sataisās bārties, bet Konrāds iekrīt viņai valodā.

„Lai pakaro, tantiņ, lai pakaro!" Viņš bravurīgi ie-

saucas, pienākdams abiem klātu. ~Ne jau tas tūliņ mironis,

kas kļuvis karavīrs. Gan redzēsit, ka puikiņš vesels pārnāk-

mājās, no šautenes nešanas garāks paaudzies! Varbūt, i

vedeklu jums pārvedīs ar to pašu reizīti."

Kaktos, kur skolnieki un krēsla, atšalc smiekli. Par

tantiņu sauktās dēls notvīkst gluži sarkans, bet Konrāds pēk-

šņi maina toni, paliek oficiāls.

„Un — tad — vispār, — tik vēlā stundā dāmām nav ka-

zarmās nekāda palikšana! Cienītā kundze, man loti žēl, bet

esmu spiests jums to aizrādīt, un brīdināt —"

Jauna smieklu šalkoņa telpas kaktos, bet uzrunātā ņem

nopietni Konrāda brāzienu, un sabijusies aiziet. —

Citam skolniekam tēvs palīdzējis atnest mantas nastiņu.
Tēvi tādās reizēs ir klusāki. Tie ne lūdzas, ne rājas.
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Tak atvadoties vienam otram nodreb rokas, seja sānis jāpa-

griež, lai sveši nesaredzētu, ka pavadītājam skropstas kļuvu-

šas miklas.

„Ir gan jums te gaišs! Tik gaišs, ka acis taisās sāpēt.

Nu, tad ardievu, dēls, un karo labi dūšīgi!"

Aizejot mātēm, tēviem, viņu mīlos atkal ierauj sevī ska-

ļais draugu pulks. Un tikai vēlu naktī norimst jauno brīv-

prātīgo čalošana, ar gulētājiem noklājas uz grīdas liktie gu-
ļas maisi.

Dziest spuldzes, mītnes logos iesāk vizēt pazalgana mē-

nesnīca.

Jaunie karotāji gul cieto miegu, un manot bālojam to

sejas šai lakstīgalu nakts krēslībā, man sērīgi un reizē maigi

top ap sirdi. —

Mana jaunība, pirmo kauju draugi sanāk man domās

atpakaļ.
Mana jaunība? Ak, brīžiem man ir tā, it kā aiz mugu-

raß jau būtu nevis tik divi vien, bet daudzi, daudzi gadu des-

miti. —

Ar saules lēktu atkal atdzīvojas kakti un visas malas.

Un tad ir klāt pusdienas laiks, gai«ā sāk viļņot orķestra mū-

zikas skaņas, un zēni kliegdami brūk ārā, padzirduši, ka val-

mierieši nāk.

— Ar karogu, ko pasuvušas viņu skolotājas; un viens

no skolotāju pulka arī tfājiK līd/.i, no oelfl putekļiem tāpat pa-

licis baltpelēks, un kopā ar saviem audzēkņiem vēlas ktūt ka-

ravīrs. —

Pāri par simtu galvu liels nu paliek mūsu rotas kareiv-

ju skaits, un rotnieks steidz tos dalīt vadot*.

Tad viņš ilgi pēta un vēro, kas būtu derīgs vireseržanta

amatam.

Sākumā komandiera acis pakavējas pie dundadznieka

milzīgā auguma. Tad viņos oši pārslīd manim pāri, vēro val-

mieriešu skolotāju, un rotnieks paziņo, ka rotas virsseržants

mums būšot Lukstiņš.
Mēs ar Konrādu dabānam katrs pa vadam, un trešo pa-

ņem kāds pavecs, no septītās rota* šurp atcelts instruktors. —

Pats pēdējai* laiks muitu* saņemt ieročus, jo jaunail}

karš ar vāciešiem var sākties kuru katru brīdi.
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Ir pat tādas ziņas, ka viņš jau sācies, ka pie Amatas til-

ta igauņi jau šodien kāvušies ar vāciem.

Tas var būt tiesa, jo uz viņu pusi bija dzirdama reta

artilērijas uguns.
—

Ziņa izrādās pareiza, jo ar vakara krēslu stacijā iebrauc

dunēdami no Amatas puses divi igauņu bruņotie vilcieni.

To lielgabalu mutes atspīd noejošā saulē, un mirkli iz-

liekas, it kā šais stobru rīklēs vēl kvēlo no tiem nesen šautās

uguns atspīdums.

Igauņi rādās mazrunīgi, īgni, jo viņiem pie Amatas til-

ta šodien kāds kritis, vēl kāds ievainots. Un sveikā palikušie
bieži spļauj, teic „saksa kurrat".

Gar pelēkzalgano vagonblindāžu rindu lēni iet kalsens

oficiers, pagaru pīpi zobos, un liek no viņas šauties sirdīgiem
dūmu mutuļiem, kas griežas ap tā kaulainajiem vaigiem zil-

ganos gredzenos.
Gausi atņēmis manu sveicienu, viņš apstājas, skatās maz-

liet iekaisušām acīm un noteic, kāpdams vagonā:

~Zavtra puķēm piķ paronov."

„Ko tā igauņu labdzimtība teica?" Konrāds ievaicājās,
nekā nesapratis, jo bruņotā vilciena virsnieks ir runājis ar

stipru akcentu.

„Aicināja rīt šķaidīt baronus," es saku, un dundadz-

niekam acīs pazib pasarkans atmirdzums.

Varbūt, no vakarblāzmas. Varbūt, no naida guns. —

„Feina lieta," Konrāds nopriecājas. „Vai zini, man tic

kuratas sāk patikt. Kā tev?"

Es vilcinos ar atbildi.

„Kā to lai saka? Kauties jau laikam prot, un gluži
slaidi."

„Vai citādi šie būtu izmēzuši mūsu sarkanos puikas un

krieviņus viens divi no sava 6 zemes?" ' Konrāds noteic,

un viņa balsī mana neslēptu respektu. —

Mēs ejam atpakaļ uz rotu, un ir pats īstais laiks, jo tre-

šais vads tikko atnesis priekš sevis un priekš abiem citiem

nupat izdotās šautenes.

Tās bez siksnām, uzdurklotas un saellotas; un viņas sa-

ņēmušie zēni steidzas ar papīra un dadžu lapām tās daudz

maz noslaucīt, lai pārāk lieli nemestos drēbēs ellas plankumu
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Visos mītnes kaktos tagad žvakst aizslēgi, un gaisā tik

sparīgi staigā durkļu smailes, nupat bruņotiem vingrinoties
tēmēšanā, ka Konrāds beidzot atrod par vajadzīgu iejaukties
ar visu savu vadu vada komandiera autoritāti, uz ko viņš va-

ren lepns.

„Tā vien, zēni, kā neizbadat cits citam ziktējamās ie-

riktes," viņš pamāca.
Durkļu gali žigli paraujas lejup, bet pēc neilga laika

atkal iesāk staigāt kaimiņu seju tiešā tuvumā.

„DievB sodi, nolikšu visus zem šautenes! Gan tad re-

dzēsit velnu," dundadznieks nikni ierūcas. „Ja jau tā nagi
niez, kā nekur rimties, tad bāžat štiku galus vismaz logos, ne

citu brāļu šņaucamos!"

Šie piedraudējums līdz, un skolnieki vērš durkļu asumus

pret grīdu, nemitēdamies žvakstināt aizslēgus.

„Lai mācās, lai labi ielāgo, no kura bises gala nāk lode

laukā," dundadznieks nopriecājas, atkal ieticis labā omā un

sākdams cigareti tīt.

„Kā tu domā, Konrād: kā šiem mazajiem veiksies kau-

tiņā?" Es prasu, tikai tagad pamanīdams, ka mītnē gandrīz

nemaz nedzird parastās jautri skalās zēnu valodas. Un skats

man maldīdamies apstājas pie maza gaišcirtaina zēna, kurš

noņemas ap savu bises aizslēgu tik cītīgi, ka pat iekodis zo-

bos apakšlūpu.
„Ar šiem cālīšiem, vai?" Konrāds nožāvādamies atpra-

sa. „Viens no diviem: vai gluži feini būs, vai iznāks ziepes.
Bet ko tu prasi? Kad būs fektiņš, tad redzēs. Vai es kāds

pareģis?"
Nāk gulēšanas laiks, bet no rotnieka atnākusi ziņa —

neizģērbties, un tā tad, laikam jāgaida trauksme, kaut gan pa
visu rotu mums tikai pāris desmit patronas.

Tās došot, kad būs vajadzīgs: citādi tie puikas vēl izķēzī-
šot kādam pašu cilvēkam acis, — tā esot itkā teicis rotas ko-

niandiers. —

Mēs atkrītam cisās ar visiem zābakiem un svārkiem, bet

vienam otram vēl ilgi nenāk miegs.
Tas tikko slēdzis cieti manus plakstiņus, kad pēkšņi vi-

sus sacel kājās jaunā virsseržanta griezīgā balss:

„Augšā! Celties! Kas grib iet ar igauņu bruņotajiem
vilcieniem izlūkos?"

Nakts apmākusies, patumša; ārā laikam līņā, un dzi-
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lajā telpas krēsllbā dzird miegainas, satrauktas pusbalsis, sal-

mu čaukstoņu, zābaku klaudzoņu. Tad no Konrāda vada pu-

ses nodārd tā komandiera rūciens, pieminēdams velnu un

aizrādīdams, kā te tak esot Cēsis, nevis Jerika.

Kad iedegas uguns un Konrāds pazīst kliedzēju, viņi
mazliet satrūkstas un sajuzdamies vainīgs, iet virsseržantam

palīgā.
„Nu, kas ir, puikas? Kurš no jums vislabāki zina, kur

te meži, mājas, gravas?" Dundadznieks mudina.

Pieteicās četri, — Dzirkals, Vīgants, Fromholds, Roze,
— un paņēmuši savas bises, pazūd nakts melnumā. —

Atkal dziest uguns, un smags kā ūdens mūs apņem pus-
nakts miegs.

Tad no jauna cel rotu augšā virsseržanta asā balss: —

Vāci nākot uz Cēsim, un mūsu rotai tūliņ būs jāiet

ugunī. —

XVII

Mēs izrindojam savus puisēnus turpat proģimnazijas
priekšā uz ielas, un gaidām patronas, kuru vēl nav un nava.

Nakts vēl ir patumša, debesis pilnas iepelēkas slapjas

miglas, un dienvidpusē patālu šad un tad šāvienspraksts.
Beidzot nāk municija, un mēs varam sākt viņu izdalīt.

Zēni to saņem klusēdami. Ar rīta ausmas nākšanu jau
kļuvis gaišāks. Pelēkas liekas debesis, namu sienas un brīv-

prātīgo sejas. Un tagad jau var redzēt viņu rokas, kuras ar

satrauktu skubu steidzas pielādēt savas šautenes.

„Pag, puiš!" Puspikta noskan ausmas pelēkumā Kon-

rāda balss. „Kur tu man grūdīsi to patronu?!"
Turp veras citi, skatos arī es.

Pasīks un pabāls zēns apjucis knubinās ap bises stobra

galu, cenzdamies viņā iebīdīt patronu.
„Es domāju — tāpat, kā tēva skrotenīcai — no priekš-

gala —" viņš stomās, un izskatās tik nelaimīgs, kā dundadz-

niekam šoreiz nenāk pār lūpām neviens biezāks vārds.

„Tad būtu paprasījis, ja nezini," viņš norēcas, izņem
pagalam sajukušam zēnam no rokām šauteni, to pielādē un

atdod atpakaļ, pamatīgi uzsizdams uz pleca.

„Jefiņ mīļo —"

Tad mēs nolīdzināmie© savās rindās — zēni ir sabēruši

savas patronas kaklos pakārtās kulēs, — un atnāk rotas ko-

mandiera.
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Viņš īsi paskaidro, kas ir strēlnieku ķēde, kā to

izveidot, un sāk vest rotu prom pa
kluso ieliņu uz leju. Un

tad mēs atkal apstājamies citā ielmalā, zem rasas pilnām lie-

pām, un tie, kas prot mest rokas granātas, var tās šeit sa-

ņemt. —

Pilsēta paliek mums aiz muguras, ceļš sāk celties pret
kalnu. Debesis metas gaišas, un dienvidpusē atkal mana pa-
retu šaušanu.

Rotnieks liek izvirzīties ķēdē, ved mūs gabaliņu tālāk,

un pavēl āboliņa lauka malā apmesties.
Lauks rasas piebiris. Kaut kur dzird sēri vienmulīgo

griezes griešanu, un nekas nerāda, ka varbūt šepat vajadzēs
vest niknu kauju. —

Rotnieks sauc vadu seržantus pie sevis, izlādas par jāt-
niekiem, kam jāgādā ziņas, un kuru, protams, nava, un teic:

jāizdara pašiem. Un viņu vadīs vada ko-

niandiers."

Abi ar Konrādu mēs reizē panākam uz priekšu, un rot-

nieks paskatījies nosaka:

„Jūs, Konrād, priekš tāda gājiena būsiet mazliet par

garu, vācieši varēs manīt jau istālim. Lai labāk pamēģina
Vanags."

Konrāds apjucis atkāpjas, bet komandiers man parāda,
kurp jāiet.

— Cik esot zināms, tad vācieši gaidāmi no Araižu pu-
ses. —

„Lūkojiet drīzāk tikt atpakaļ, bet protams, ar kaut kā-

dām ziņām. Mēs būsim šepat," rotnieks saka vēl; un pasau-
cis no sava vada divus plecīgākus zēnus, es iesāku tos vest uz

priekšu.
Sākumā pa ceļu, tad vēlāk pa tā malu grāvjiem, jo liel-

ceļš iet pa kalnu, un ceļa gājējs tālu saskatāms arī šī dū-

mākainā rīta paisumā.
Katru mirkli var iesākt līņāt. Zāle no rasas vien jau

kļuvusi tik slapja, kā mūsu kājas notrauc veselas ūdens šaltis,

un abi zēni nobridušies līdz ceļiem.

Priekšā dzird atkal dažus paslinkus šāvienus. Tie sāk

pamazām sprakstēt arī rītu pusē, bet redzams nav nekas. Tik

lauki, lejās palsi miglas lāņi, pakalnā kādas ēkas, un šur tur

koku puduri.
Mēs izkāpjam no ceļa grāvjiem, sākam iet ar mazu lī-
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kumu pa lauku. Un tad visi trīs reizē un ātri pieplokam pie
zemes:

Uz ceļa, kurš netālu atkal liecas lejup, redz nekustīgu

6tāvu, un puikas iesākuši aši dvašot, viens čukst, vai drīk-

stot šaut. —

Tak stāvētāja augums šķiet par tumšu priekš vācu tērpa;
un labi vērojuši, pamanām, ka nav arī kaskas, bet padusē ie-

miegtas bises durklis šķiet vērsts uz to pusi, no kuras gaidāms
ienaidnieks.

Mēs ejam klāt, un vīrs ar šauteni izrādās septītās, kai-

miņrotas izlūks. —

Viņš pastāsta, ka arī neesot vēl manījis neviena vācieša,

kaut gan te stāvot un klausoties jau labu pusstundu.

Runātājam ir mugurā pašausti, ar šauru siksniņu josti

svārki, un gaišūsainā sejā atvīd jautrs smaids, it kā sargs te

gaidītu nevis ienaidniekus, bet ciemiņus:

„Kur ratā viņi būs gan palikuši, ka neredz abet it ne-

maz? Zinu un manu, ka lien tuvāk, bet nevar neviena vel-

na
—"

Balss runātājam apraujas pusvārdā. Viņš iestenas, acis

tam kā izbrīnā plešas platas, labā roka pieķer pie krūtīm,

kreisā ļauj nokrist rasotajā zālē šautenei, un pats izlūks no-

gāžas viņai līdz.

Es noliecos pie viņa un redzu, ka tam taisni sirdī ie-

skrējusi lode, gan laikam nākdama no liela tāluma, un tāpat
vien bez mērķa šauta.

Atkal zem mūsu kājām iesāk šalkot slapja zāle. Pa

kreisi paliek sastindzis rudzu lauks, un šaušanu tagad jauž

tuvāk, — vietām sāk iedegties jau pastiprāka guns.

Priekšā iesākas reti ceri, tālāk redz egļu augumus. Un

tad mēs instinktīvi apstājamies un klausāmies, aizturēdami

elpu, jo visiem trijiem izlikās, it kā kāds pretī nāktu no tās

puses, kur vācieši. —

Tiešam, kaut kur netālu zāle joprojām šalc, kaut gan
mēs paši tagad stāvam uz vietas. —

Tad mēs žigli nokrītam zemē, jo tagad stiebru švīkstē-

šanu mana vēl tuvāk, un starp krūmu virsotnēm bij nupat sa-

skatāmi divu, ejot mazuliet šūpojošos kasku apaļumi.
Tie jau pavisam tuvu, un mums sāk lēni celties bises,

— no durkļa gala pieskāriena sašūpojas turpat priekšā, no-

birdinādams rasu, kārklu cera zars. —
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Vēl žiglu skaitu pāri zēnu sejām! Lielākais, zobus sa-

kodis, skatās uz šurpnācēju pusi, mazajam mazuliet dreb šau-

tene, plati plēstas acis. —

Es sažņaudzu bisi, taisīdamies lēkt kājās.

„Stāt!" „Halt!"
Viens nācējs, pavisam vēl jauniņš zēns, stāv gaisā cel-

tām rokām, nobālušu seju. Otrs zālē salimis, raustās un krāc:

asins urdziņa tam plūst no mutes, otra no krūtīm plūst, un

mitrais zāles zaļums ap to top tumšsarkans.

Nenolaizdams gūsteknim pretī pacelto durkli, es lieku

lielākajam zēnam paņemt vācu šautenes, un taisos vest pa-
truļu atpakaļ.

Mazais stāv, abām rokām piespiedis sev klāt pie krūtīm

ieroci, un šausmu pilnām acīm skatās mironī. Puisēnam lo-

dzas ceļgali, trīc pelēkzilās lūpas.
„Kurš no jums abiem —?"

Lielākais zēns neatbild. Viņš patlaban slienas taisns,

un plecos tam sakārtas divas šautenes, rokā vēl paša ierocim.

Bet mazākajam skatos tas pats baisa pilnais mirdzums,
— klusi un stostīdamies saka viņš:

„Laikam — tas biju — es."

Šaušana dienvidos un rītos augtin aug, un gaisā tagad
biežāk mana ložu sērīgo spindzēšanu.

Es pamāju gūsteknim ar durkli prom uz Cēsu pusi.
Viņš tūliņ paklausa, sāk naski iet, un mēs tam pakal.

Skumjo sanonu tagad jauž bez stājas. Tad, tepat netā-

aiz egliena pa kreisi, sāk strādāt vācu ložmetējs; daudzas

bises tam atsaucas pa labi, un mēs, aizsnieguši lielceļu, sākam

atkal pa viņa malas grāvi iet.

Sprakst visa debesmala, kas aiz mums. Un arī priekšā,
kur gaida mūsu rota, dzird spalgus šāvienus.

Instinkta skubināts, es metu ātru skatu pa labi, un re-

dzu aiz birzes malas, līdz kurai kādi četri simti solu, steidzīgi
nākam dažus pelēkzilus stāvus. —

Tos pamanījis arī gūsteknis: lēnāka viņam metas gaita,
galva griežas turpu, acis aši slīd pāri laukam. — Viņš apstā-
jas, bet durkļa smaile aizskar tā muguru,

— rādītājpirksts
man likts ap sprūdu, un sagūstītais ierauj galvu plecos, atkal
sāk iet.

Tad viņš zibeņātri cērtas pa labi, grib lēkt pāri grāv-
malai; un tikpat ātri šaujas viņam pakal abu manējo roku
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triekta durklis, — pirksta rauts bises sprūds, es sajūtu sejā
iešlācarnies kaut ko karstu. —

Gūsteknis nevarīgi atšļūk atpakaļ, — durklis tam ie-

skrējis starp lāpstiņām līdz pašam stobra galam, un laikam

tieši tāpēc šāviena blīkšķis nemaz neizklausījās skaļš. —

Es rauju ārā ieroci
—,

mironis ieveļas grāvja dibenā,

puspazūd viņa zālē. Un lēkuši tam pāri, mēs sākam pieliek-
damies skriet.

Aizelsušies mēs pārauļojam pāri slīpmalainam kalnam,

kūleņojam no tā lejā, un uzdrāžamies tieši virsū rotniekam,

kurš patlaban ved kalnā savu ķēdi.
„Daudz?" „Jā! No Araižiem un arī no kreisās!" „Jūs

ievainots?" „Nē —". „Jā, bet kā tad —?"

Rotnieka acis pētīdamas pārslīd pāri manai sejai, krū-

tīm un rokām; un sekodams tā skatienam, es pamanu, ka es-

mu nošļākstējis asinīm, — sarkans man durklis, un asiņains

pat bises stobra grauds.
Es aši ziņoju, kā gājis, un tad rotnieks liek žigli pro-

jām skriet pie vada, jo mums jau abās pusēs sprakst kaujas

guns. —

Mēs ejam augšā. Pāri galvām svilpo vācu lodes, un

cits tām klanās, cits jau gatavs stomīties. Un redz daudz bālu

seju, gluži gaišs ir tagad, kaut nava saules, tikai apmākušās
un slapjas debesis. —

„Augšā, puikas! Un noklanīties lodēm!" Netālu no-

skan rotas komandiera balss, un Konrāds iebrēcas tālāk pa

kreisi, kur viņa vads:

„Kura lode spindz, tā jau sen garām, puikas! Nekla-

naties tak, ja rotnieks reiz jums saka! Te nav nekādi danco-

šanas kursi!"

Salīkuši un mazi, melni stāvi sāk žiglāk virzīties aug-

šup gar kalna sāniem.

Ss-ķiu-u-u-ss-sssHS —ķiu—ķiūū— spindz un san gaisā, pāri
mums. Un tad jau tepat klāti kalna mugura; mēs sākam

skriešus skriet, vienā stiepienā tiekam augšā, redzam šķērsotu
klaju. Pa labi kāds ievaidas: „Vai, māmiņ, mīlā —", — gā-
žas tur zemē pasīks zēns, vēderu saķerdams abām rokam, un

lejā aizripo reālistu melndzeltenā cepure.
Apjukušas, un bālas sejas, mīņāšanās uz vietas, daži sāk

spiesties cits pie cita, pulciņos. —

„Nogulties! Zibeņi un elle, — gulstaties taču!" Kliedz
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rotnieks, kliedzam mēs; un zēni metas zemē, vērš klajam pretī

bises, — pa kreisi jau iet vaļā pirmais šāviena sprauksts. Tam

atsaucas otra un trešā bise, iesākas visā ķēdē juceklīga šau-

šana.

No kalna muguras labi pārskatāms uzbrukuma lauks.

Viņā šur tur var manīt pazilganus stāvus, kas virzās tuvāk, lū-

kodami te žigli skriet, te plakt aiz krūma, vai grāvmalā; un

vēl citi mēģina šurpu līst pa kārklu ceru pilnām lejām.

Steidzīgi strādā skolas zēniem dotās bises, — man bla-

kus gulētāji nikni iecirtuši zobus apakšlūpas, un no sejām jau
gausis nesenējais nobālums.

Viss lielumlielais viņu šauto ložu vairums gan aiziet mā-

koņos, vai prom uz zilganajiem viņas debesmalas siliem; vēl

citas ārda zemi, turpat šī kalna nokājē. Tak kāda viņu dala

tomēr kapā arī lauku, kas priekšā mums, jo uzbrucēju virzī-

šanās it kā stājas, un no to puses iesākusi sprakstēt pret mūsu

kalnu šauta reta guns.

Nojaužot uzbrukumā iestājušos pauzi, turot viņu pa pu-

sei jau par atsistu, mierīgi paliek jauno brīvprātīgo nervi.

Rokaß un acis nu jau lūko notēmēt, pirksti uz laimi vien

vairs nevelk sprūdu. Un viens un otrs, bāzdams šautenē jau-
nu patronu tvertni, laiž apkārt acis, vēro citus, lūko ar drau-

giem sasaukties.

„Kur tik mana kādu pakustamies, tur pūcē virsū, pui-
kas!" No kreisās puses atskan dundadznieka kliegta pamā-
cība:

„
Vicojiet baroniem, kas grib no jūsu tēviem prasīt ve-

cās rentes!"

Tai kalnā mēs noturējāmies labu laiku. Arī tad, kad

sāka plīst vācu šrapneli un atgaudoja kādas viņu granātas,
kuras padzirdot pirmo reizi, gandrīz visiem zēniem pie ze-

mes pieplaka sejas un bises.

Tak drīz vien viņas atkal cēlās augšā, no jauna pētīda-
mas kaujas lauku, kas bija priekšā mums.

Tad izgāja caur ķēdi tāda vēsts, ka vāci mūs apejot no

kreisās
puses, kur septītajai rotai klājoties bezgala grūti.

Tiešām, tai malā varēja jau kādu stundu manīt niknu

šaušanu, tad klaigas. Šaušana tagad vēlās tālāk uz ziemeļiem,
un garām mums. Un kalna priekšā atkal sakustējās tur sā-

gulūšic vācu strēlnieki.

Mēs sākām šaut viņiem virsū tik niknu uguni, kā stobri



118

sakarsa, un piespiedām tos, kas jau bija sacēlušies kājās, atkal

nogulties. Bet kreisā pusē aizvien tālāk mums garām aizvir-

zījās kaujas šaušana. Un sirdis jau pagura, prāts kļuva ne-

mierīgs.
Tad mūsu rotai vajadzēja atkāpties, bet pēc neilga lai-

ciņa mēs turējāmies atkal. —

Turējāmies izmisuši un bises no jauna karsa, mums šo-

reiz šaujot no Cēsu kapsētas vaļņiem, pret kuru vecajiem ak-

meņiem klakstēdamas atsitās vācu lodes, traucot zvirgzdus un

sūnu pikas.
Divas reizes vācieši bij pavisam tuvu vaļņiem, jau di-

vas reizes tos atdzina mūsu bises un Konrāda sviestās granā-

tas.

Viņš bij tās aplasījis no visiem rotas karavīriem un ta-

gad parādīja savu mākslu, jo vecajā pulkā skaitījās pats va-

renākais grenadiera.
„Turaties, knauķi, drit vai kociņ!" Viņš mudināja sa-

vus mazos, pārkliegdams visu šaušanu un vēzēdamies jaunam
sviedienam. „Aizstāviet savu pilsētu! Jums tak te visiem

skola, daudziem mātes, un varbūt kādam brūte ar!"

Jau sāka pietrūkt patronu, un līdz ar to bēdu atnāca

ļauna vēsts:

Vāci no kreisās puses ejot jau iekšā pilsētā, no kuras

mūsējie aizgājuši projām!
Noguruši un satriekti, mēs tad gājām pa

līkumainām

un panikas pilnām pilsētiņas ielām, un arvien mazāks kļu-

va mūsu skaits.

Daudziem Cēsīs bij mājas, citiem radi; un dažus viņu
mātes raudādamas rāva laukā no rindām, nelāva iet līdz:

„Trakie puikas, dēliņi mīļie! No nāves šodien izglā-
bušies, vai gribiet nāvei atkal rīklē skriet?! Ja jau šim ka-

ram nav lielo zaldātu, vai tad viņu ar skolas bērniem izkarot?"

Mēs citi aizgājām pa Gaujas malas siliem. Un gura
kājas, zemu kārtas bija galvas, sirdīs bezgala izmisums.

Kurp ejam, kāds būs visam gals? Tālu tak nebija vairs

mūsu zemes mala.

Tikai Konrāds vien nepagura. Un drošināja citus, sa-

cīdams :

„Galvas augšā, puikas! Gan tiksim nevien Cēsīs atpa-

kaļ, bet arī Rīgā un Kurzemē iekšā, goda vārds! Ja labi sa-

ņemsimies, būsim tur ar vienu pašu stiepienu, vienu lēcienu!
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Paši ziniet, palaidņi, kā pirms lēciena jāieskrienas. To pašu

tagad darām mēs!"

XVIII

Lodē mūsējais pulks no jauna salasījās kopā. Bij tāds

kā pamiers, bet arī jau tādas valodas, kā drīz sākšoties jaunas
kaujas.

Tās gaidot, sirds man sila, Konrādam kļuva līksms prāts,

„Kas nu par pamieru vai mieru," viņš teica, paceldams
savas milzīgās rokas. „Miers būs tik tad, kad mūsu zemē

vairs nebūs neviena vācieša! Ar šito sugu jākaro līdz galam."
Un klausoties Konrāda vārdos, daudziem atkal iesāka smaidīt

lūpas.
Arvienu lielāks auga mūsu pulks. Un puiku rotā, kā

mūsējo sauca citu rotu vīri, atgriezās, pārnākdami fronti, arī

tie, kas pēc kaujas bij palikuši Cēsīs, vecāku nelaisti.

Tie tagad nāca atkal, stājās savās vietās, un mēs sade-

vām viņiem jaunas šautenes.

Pat mūsu miroņi tad it kā nevēlējās viņā frontes pusē
dusēt. Un kādā dienā pie mums ieradās mēms citas saules

ceļinieks.

Tikko bija beigušās mācības, zēni jautri un skali. Un

tad piepeši kļuva zināms, kā nupat atvests no Cēsīm Edgars
Krieviņš, skolnieku rotas pirmais kritušais.

Apklusa smiekli, smaidi izgaisa no acīm un lūpām. Un

zēni klusēdami sastāja ap ratiem.

Tiem blakus stāvēja jauna, bāla meitene. lekaisušajās
acīs tai nebija vairs asaru, bet šad un tad, kā valdot elsas, no-

drebēja lūpas. Un kāds zināja pačukstēt, tā esot kritušā ro-

tas biedra māsa, kas braukusi vācu frontei cauri turp un at-

pakaļ, lai viņas mazo brāli glabātu un segtu dzimtenes kapu
smilts. —

Ratos gul, neliels, tumšu segu apklāts augums, un

kritušajam uz krūtīm uzlikts ceļā plūkts violētu ceriņu ziedu

zars.

„TāB bija Edgara mīļākās puķes," čukst meitene, kā at-

bildēdama vārdos neteiktam mēmam vaicājumam.
Zēni saskatās, lēni kāpjas atpakaļ, tad pazūd. Bet pēc

neilga laika atnāk viens pēc otra, līdz nezdami ziedošu ce-

riņzaru klēpjus, kas lausti, kur vien gadījušies viņu meklētā-

jiem ceļā. Un zem smaržīgu ceriņziedu segas pazūd mi-

roņdeķis, virs tā paceļas violetu ziedu kalns. —
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Ar katru jaunu dienu mums rodas lielāka ticība uz-

varai.

Divtik stiprāks pēc vīru skaita jau kļuvis mūsu pulks,
un lielgabali šinī frontē tagad ir arī mums.

Igauņi nāk un nāk. Vīri kā lāči, — pasaules kara kau-

jās neizšķiestais viņu sīkstās tautas spēks.
Pibii auksti nikna naida pret vāciešiem.

Ak, jā — šī naida izpaudumu es viņdien vēl redzēju Lo-

dē, kur stacijā pie augsta staba igauņi bija pakāruši divus

gūstā saņemtus jaunus baronus.

Cilpu aizžņaugtie kakli tiem bij izstiepušies neticami

gari.
„Saksa kurrat", igauņi ņirdzīgi smējās, skatīdamies, kā

pakārto ķermeņus zīmneša stabā sāk lēni šūpot rīta vējš. —

Un daži, kas mazliet prata latviski, mums teica:

~Re, re, ka paron jaunkunks tanco! Vis sakša no paro-

nu sukas vajak pi aukst kokim kārt!*'

Man atkal ienāk prātā frontes pārbēdzēju nostāsti par
Cēsu Mācītājmuižā sagūstīto mūsu pulka vadu, kas apšauts
viss līdz pēdējam.

Tad — Tīrelpurvā vācu apdurtie ievainotie kurzemnieki,

— deviņi simti piektā gada leģendas. —

Aci pret aci, — saka man blakus kāds neredzams. Jeb

varbūt, tā nupat runāja manī pamodusies vecā asins naida

balss?

xrx

Jau rītausmā sākusies sengaidītā kauja. Mūsējā rota ga-

dījusies rezervē, un to nu bīda šur un tur.

Dimd lielgabali, ložmetēju klaboņai nav gala, un ir tā-

das ziņas, ka vāci atkal pārrāvuši fronti. —

Tiešām, tā laikam būs, jo kaujas troksnis ziemeļva-

karos, tagad aizveļas pa daļai prom uz ziemeļrītu pusi, kur

vācu nebij vēl.

Mūs vadā šur un tur pa Raunas ceļu. Sūta uz Priekuļu

pusi, bet priekšā vāci, nikna guns, un jāatkāpjas.
Atkal mēs sākam klīst uz austrumiem, un tad nesaņēmis

vairs nekādas ziņas, rotnieks pats nolemj uz savu galvu rīko-

ties.

Viņš ved mūs iekšā pirmās, ceļā gadījušās mājās, liek at-

pūsties un saka, ka vajadzēšot šepat turēties, ja nāktu virsū

vācieši, jo mājas ir pie paša Jaunraunas ceļa.
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Rotas katlā mums vārās putra. To gaidīdami, daži sāk

sētas vidū uz tecila uzasināt savas lāpstas, lai vieglāk būtu

ierakties, un māju saimnieks palīdzēdams griež tecīlu. Saim-

niece dala maizi, pienu; citi mūsējie turpat dārzā noliekas

zem ābelēm diendusā, jo esam gājusi gandrīz no paša rīta.

Rotnieks nemierīgs un sprauslodams staigā pa sētvidu:

viņš iet dārzā, ārā no tā, iziet uz lielceļa, skatās uz Jaunās

Raunas pusi, un Konrāds teic, ka komandieris ožot gaisā vācu

smaku.

Tā laikam arī ir, jo tikko pavārs sācis putru izdalīt, nāk

pavēle — liet katliņu saturu atpakaļ katlā, ķert bises, ķēdē
skriet.

Zēni ņurdēdami paklausa, un mūsu rotu uzņem lielais

māju dārzs, kas sākdamies pie istabas aizsniedzas līdz pat ce-

ļam. Un guļot dārza sētas malā, mēs varam gluži labi redzēt

pakalnu, kam pāri lielceļš aiziet uz Jaunraunu, bet mūsu ķēdi
šķiet būs te grūti manīt pat no dažu desmit solu tuvuma.

Gar lielceļu tieši nogūlies Konrāds ar saviem zēniem, pa
vidu

es,
bet virsseržants ar trešo vadu vairāk uz lauka pusi,

pakalnam mazliet tuvāk.

Tiešām, rotnieku nav vīlusi viņa nojauta: Mēs tikko

esam ieņēmuši savas vietas, kad uz pakalna, līdz kuram tepat
puskilometrs parādās daži velosipēdisti, tad jātnieki, aiz vi-

ņiem automobils. Un var manīt, kā aiz tā nāk vēl kādi, kas

jāšus vai kājām.
Rotnieks piekodina pielaist vācus pēc spējas tuvāk, lai

zēni varētu droši šaut. Un Konrāds, lielcelmalā gulēdams,
atkārto pusbalsī:

„Nešaut bez laika, puikas! Re, kādi tiem sātaniem

smuki zirdziņi! Zirgi mums dikti vajadzīgi, lūkosim dabūt

ar visiem segliem: uzdāvināsim rotniekam, lai viņam, pavecā-
kam cilvēkam, nav jābizo kājām! — Nešaujiet, palaidņi, par

agru, ka neaizbēg tie ar vellapēdām, — ek, labi noderēs mums

pa vakariem meitās braukt. Nešaujiet, kad jums saka! —

Nudie, tas automobils mums ieskries taisni rokās! Nešaut

bez laika, nešaut —"

Jātnieku un velosipēdistu pulciņš tuvodamies aug lie-

lāks. Var just, ka tie nemana briesmas, un plēsīgi jautri gail
zēniem acis, turot šaušanai gatavas šautenes.

„Ja viņus pielaidīsim netāl līdz mājām," klusi teic rot-

nieks, man aiz muguras uz ceļgala nometies, ~tad noguldīsim

tepat visus."
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~Droši!" Es atčukstu, laikus tēmēdams patālākajam

jātniekam, jo zinu, kā iepriekšējos gāzīs citi, un zēni man pa

labi un pa kreisi ir kā savilktas atsperes.

„Blaugs!" Trešā vadā iet vaļā šāviens, tam pakal daži

citi; un var redzēt, ka jātnieki sviež apkārt zirgus, ka apgrie-
žas automobilis, velosipēdisti sāk joņot atpakaļ.

„Velns lai parauj!" Izlādas rotnieks — ķēdē iesākās

juceklīga guns, un var manīt, ka kāds jātnieks nokūleņo no

zirga, tam pakal otrs, trešs.

Bēgli pazūd aiz pakalna, un mēs īgni un pievīlušies ce-

ļamies kājās. Trešā vada zēni skrien pāri laukam uz to liel-

ceļa vietu, kur krita jātnieki, redz skraidām dažus izbiedētus

zirgus, bet Konrādu sagrābis nevaidams izmisuma niknums.

„Sātani gatavie!" Viņš kliedz pusraudādams un skrie-

dams uz trešā vada pusi, un draud ar triecienam atvestu šau-

teni. „Apsist jūs visus kā zoslēnus, lai velti neizķēza valsts

maizi! Izjauca mūsu rotai tik feinu numuru, ka tīri jāraud!
Kur nu mums zirdziņi, kur vellapēdas, kur automobils?"

Trešā vada puikas pusnobijušies mēģina taisnoties, ka

pirmais šāviens sprucis vaļā tīri nejauši, un šie citi tad vicojuši

pakal, lai vismaz kādus nogāztu.
Tak Konrāds nevar un nevar norimties.

~Ja tas tēviņš palaistu kādu citu blīkšķi baznīcā, vai

kauc randiņā, es neko daudz neteiktu. Cilvēkam var visādi

gadīties. Bet šaut tādā reizē bez laika, —

par to zaldātam

nav lielāka grēka!"
Trešā vada zēni nāk atpakaļ, vezdami pāris tur saķer-

tus zirgus, divi stumj līdzi velosipēdus, bet trijiem citiem kār-

tas plecos vāciešu šautenes.

„Vai tas ir viss?" īgni vaicā rotnieks virsseržantam, kas

gājis trofeju atnesējiem līdz.

„Tieši tā, virsleitnanta kungs," skolotājs salutē.

~Izsaku jūsu komandētam vadam stingru rājienu! Tro-

feju varēja būt mazākais piecas reizes vairāk," skarbi teic

rotnieks, aizgriezdamies projām; tad padomā, un pavēl
mums atkāpties no mājam dažus simts solus nost, laukā no-

gulties.

„Nudie, puikas, es saku: tam mūsu rotniekam laikam

būs degunā kāds kara barometris," noteic Konrāds, kad virs

dārza un Gruzdu mājām iesāk gaisā sprāgt vācu šauti šrapneii.
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Rotnieks mūs sapulcina kopā, ved uz rītu pusi, un de-

besis aiz mums un pa kreisi pilnas šrapnelu mākonīšu. Un

tā ir zīme, ka tur ar niknu kauju arvienu tālāk laužas vā-

cieši. —

Tad mēs esam pie Baiškalna, un par tranšeju mums pa-
liek lielceļa grāvis.

Dienvidos un ziemeļu pusē, — visur nikna guns. Un

tik ar krēslas atnākšanu rāmāka metas šaušana.

Debesis vakarpusē visas deg saules rietā un tālu uguns-

grēku ugunīs.
Vairs dzird tik retus šāvienus. Jau mana zvaigznes,

augšup lien gar debess malu mēness; un pļavā, kur palsa
migla kūp, sākusi čirkstēt grieze.

No otras ceļa puses tai atsaucas zemes vēzīts. Un neap-

jaužamas skan abu tumsas zvanītāju balsīs bēdas.

Liekas, ka ar tām izvaid savas sāpes mūsu zemes

krūts.

XX

Vēl vakarpusē nav gluži gaisis pēdējais rieta uguns at-

spīdums, kad jau sāk atsarkt rīti.

Austrumu blāzma lēni metas gaišāka par vakarblāzmu,

un it kā atsaukdamies rīta atnākšanai, pret ziemeļrītiem no-

dun haubices dārds.

Kā pamodušies nikni suni, tur ierejas lielgabali, un

līdz ar viņu ierūkšanos mums iesāk sirdīs kvēlot jauna cerību

un gaidu guns.

„Būs laikam igauņiem nākuši palīgspēki," teic Kon-

rāds, gaišākas tam palikušas acis, kurās vakar vakarā bija bē-

du pelēkums.

„Tā dārdēšana ir uz Lodes pusi!" Atsaucas Pāvuliņš.
— Un tad nāk tāda vēsts, ka igauņi un mūsu pulka puse no-

turējušies vakar pie Lodes, un tagad sākuši brukt vāciem sā-

nos. —

„Tad jau viss vēl var beigties gluži labi," žāvādamies

teic Greizis, un ar katru jaunu lielgabala dimdēšanu lielākas

metas mūsu cerības.

Gaišas jau debesis, jautri zaļganas atkal palikušas bir-

zes, pļavas. Un līdz ar sauli atgriežas mums paļāvība, at-

dzimst cīņas prieks.
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Slinki veste vācu ķēdes uzbrukums, ko viegli atsit mū-

su uguns. Un tad kāds zēns, uzrāpies veca lielceļa bērza galā»
teic redzam šoseju un ka uz Raunas pusi esot saskatāmi brau-

cam tādi savādi, zalpelēki rati.

„Tās laikam gan būs bruņumašīnas," saka rotnieks, un

atkal trauksmīgāki dažiem metas skati.

Dienvidos — granātuguns un ložmetēju vārīšanās.

Ziemeļos atkal mana patālus šrapnelu mākonīšus, un tad no

bērza augšas atšalc jautra balss:

„Tie vezumi mūk atpakaļ! Pie stūra vienam nupat pa-
juka uguns un dūmi, —

re, re, — šķiebjas uz sāniem, laikam

kritīs grāvī — vai, ne! Brauc gan tālāk, bet jau pavisam

šķībs!"
„Igauņi velna vīri," Konrāds nopriecājas, un zēniem at-

plaukst sirdis un acis, kaut maz gulēts, vakar visu dienu iets.

Ar katru stundu īsākas saraujas ēnas, pavisam karsts

top laiks. Un šrapnelu plīsieni ziemeļpusē liekas atvirzā-

mies šurpu, lielāks aug viņu skaits.

Kāds atkal bērzā uzrāpies un skali vēsta: šis redzot

steigā svaidāmies uz Veselauskas pusi kādus vezumus.

..Igauņi būs aizkluvuši vāciem sānos," rotnieks prāto.
Un Konrāds atkārto, šis vienmēr esot sacījis, ka igauņi velna

puikas.
Tad pa lielceļu atjāj aulos mūsu bataljona komandiers.

Viņš miesās neliels vīrs, jāj baltu zirgu, un bravūrīgi
jautri noskan pār mūsu galvām viņa balss:

„Hei, astotā, nupat iet zaļi! Vāci bēg atpakaļ pa vi-

giem ceļiem!"

Un norimstotieB daudzbalsīgai prieka šalkai, Veide-

mans piemetina vēl:

„Vajag tos patramdīt, lai žiglāk lasās projām! Kurš

no jūsu rotas nāks man līdzi, — baidīt vāciešus vinu aizmu-

gurē?"

Piecpadsmīt šautenes iet pakal bataljona komandiera

zirgam, un manējā starp tām.

Mēs ejam cauri birstalām un lejām, ienaidnieku nema-

nīti, un nokļūstam uz kalna, no kura labi pārskatāms puski-
lometru tālais Liepas muižas ceļš, iepretim kalnam nolaizda-

mies lejā.

Nepārredzami garā rindā pa ceļu dārdēdami steidzas
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uz dienvidpusi vācu vezumi. Redz lauka virtuves, munīcijas

ratus, un pat kāds lielgabala stobrs ir saskatāms starp tiem.

Tuvāk pietikt ir grūti, — līdz ceļam viss redzams klaji;
tālāk ejot, mūs pamanīs bez laika, un tepat iesāk klaudzēt

mūsu šautenes.

Braucēju straumē ceļas pānisks apjukums; vezumnieki

sāk kapāt zirgus, rati jūk un gāžas, un steigā strādā zēnu bi-

ses, — līņā pār vācu braukto ceļu mūsu ložu guns.
Daži cērt pušu streņģes, klūp zirgiem mugurā, un pie-

plakuši viņām, auļo projām uz Jaunraunu. Citi griež apkārt

vezumus, lūko lēkšot atpakaļ; un vēl citi aizbēg pa lauku, —■
citi krīt ceļa malā, nepieceļas vairs.

Minūtes desmit, piecpadsmit ilgst viss šis tracis. Tad

vāci atjēdzas, laikam noprot no mūsu uguns, ka liels nav šau-

dītāju skaits. Un jau, pārs vīru celts no ratiem, saskatāms ce-

ļa malā ložmetējs, — tā ložu šalts sāk taustīdamās kapāt mū-

su kalna sūnas.

„Būtu nu mums še tāds pats daiktiņš pie rokas," teic

žēlu pilnā balsī bataljona komandiers, valdīdams zirgu, kurš

nemierīgi mīņājas un slaista ausis.

Tad kaut kur netālu ierūcas lielgabals, un kādus simts

«oļus no mūsu ķēdes plīst šrapnelis.
Otrs seko tam pa kreisi, trešais jau tuvāk. Un tuvāk

taustās vācu ložmetēja ložu šalts.

īgni griež Veidemanis apkārt savu zirgu. Mēs ejam at-

pakaļ, un pakal nāk šrapnelguns.
Tā panāk mūs, — kādam jau kontuzējis krūtis eksplo-

zijas gaiss, un kādam citam asiņo roka.

Mēs aizsniedzam rudzu lauku, un tikai tad vācu šrap-
neli beidz mūs vajāt. Unkomandieris aizauļo pa pļavu, mums

teicis atgriezties pie rotas. —

Aiz rudzu lauka mana jumtus, cēlušos pāri ābeļu zaļu-

mam, un mēs ejam turpu.
Kā izmirusi liekas mums šī sēta; neviena dzīva cilvēka,

kaut gan paslinki kūp skurstenis, — nu ir pusdienas laiks, un

paklēti iemucis, balsīgi žēli gaudo suns.

leejot istabā, mūs saņem pasirms vecītis, un acis viņam
metas asarainas, kad pastāstām, ka kara laime šodien mūsu

pusē.

„Tad jau paldies žēlīgam Dievam," — viņš nosaka un

saliek rokas.
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No pagraba lien ārā citi mājnieki, tur sabēguši, iesāko-

ties tepat aiz kalna kaujas ugunij. Un istabā palicis tikai

saimnieks.

Saimniece aizsteidzas pēc maizes, meitas atnes pienu,
bet pirms ēšanas mēs mēģinām apsiet ievainotā roku, jo tas

palicis gluži bāls.

Tā plaukstā iestrēguši prāva čugunskamba, un ar pirk-
stiem, pat kabatuazim piepalīdzot, mēs nevaram to izvilkt

laukā.

Tad vecais klusēdams atnes man knaibles; un zēnam

sakožot zobus, es izrauju no vainas šķautnaino skambu, brūce

sāk tīrīdamās asiņot, un var to pārsiet.
Kontuzētais mocās ar smagu nelabumu. Un tālāk ejot,

viņš mums jāpietur; mēs gausi virzāmies uz priekšu, un aiz-

klūstam pie savas rotas tik vakarā, kad pasarkanas atkal me-

tas rietu pusē debesis.

~Vāci pie Skangalmuižas un pie Lodes šodien Bakauti,*
c

— priecīgi stāsta līdz negājušie draugi, un vakarblāzmas at-

spīdums viņiem mirdz acīs, sejas liekas asiņainas. —

~Abet ta dabūja ka dabūja pa purnu!" Konrāds no-

priecājas.

XXI

Tad sākās vācu vajāšanas gājiens, un Cēsīs sagaidīja
mūs ar jasminziediem, meitenes lika zēniem galvās rudzu

puķu vaiņagus.
Pašā pilsētā mums nebija lemtas nakts mājas, un ba-

taljons apmetās Mācītāja muižā.

Tur, sākot sevi labi apskatīt, mēs tikai tagad manījām,
kā esam skrandās. Un kukaiņi bij apsēduši visus, jo toreiz,

aizejot ar kauju projām, katram palika tik tas krekls, kas vi-

ņā kaujas dienā bija mugurā.
Mēs atlaižamies sēdus un zvilus muižas pagalmā un sā-

kam pētīt veļas vīles.

„Kas nu šitās par kukaiņiem! Tikai tas vārdiņš, vai-

rāk gan nekā," no viņa pagalmgala atskan Konrāda balss.

„Vot, Nāves salā, tur nu gan bij pavisam cita kalibra zvēriņi!
Janudie, ticat vai ne, puikas, man pašam reiz aiznesa krek-

lu."

~Ej nu, nemelo," iesmīnas virsseržants.
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„Kad es jums saku! Biju aizskrējis Daugavā peldēties»

Izkāpju krastā, skatos: kur ta mans krekls? Krekla nav.

Prasu ek še, Vanagam: Artūr, vai neesi manījis? Kā ta nu

nemanīju, šis atsaka, manīju gan: nupat aizrāpās pa malas

radzēm projām, aizpīkstēja vien. Lob tikai pakal, citādi vēl

iečāpos friču grāvjos."
~Kaprāla kungs, kā tad jūsu krekls varēja pīkstēt?"

nedroši šaubas pasīka balss.

„Nu, kā tu nesaproti?!" Konrāds noskaišas. ~Nudie,

tavß papiņš velti tik izķēza naudu, tevi tādu pavieglu skolo-

dams! Ta ne jau pats krekls pīkstēja, vai rāpās projām,
bet viņā pavairojušies kukaiņi," dundadznieks paskaidro, im

lielākie zēni sprauslodami tirina kājas. —

Kāds mana vada kareivis prasās uz pilsētu, — un es

»o gara laika eju viņam līdz. —

Mēs izstaigājam Cēsis, kuru ļaudis tagad sūdzas, ka

igauņi nerespektējot svešu mantu; un tak mans līdzgājējs ai-

cina iegriezties kādā mājā, kur mitinoties viņam pazīstams

kurpnieks, — brālis tam esot mācītājs.
Vecais vīrs, zēnu ieraudzījis, velk ar plaukstu sev pār

sēju, raudulīgi saka:

~Ak, dēls Oskar, lai paldies Dieviņam, ka esi vesel"?,

dzīvs! Ak, laiki, laiki!"

Vecais ir loti kustīgs vīriņš. Viņš raud, smejas, stāsta

un pēta reizē, cenzdamies no mūsu sejām to nolasīt, ko ne-

spēj pietiekoši žigli sacīt Oskara lūpas.

„Ak, ja! Ak, laiki, šitie laiki! Viņudien pat, kad te

vēl bija vācieši, atbrauc tas Niedras karu nunistris, ierodas

arī šite. Kā Goliāts, sajozies siksnu siksnām, lai gan tikai

daktera cilvēks, nekāds oficiers. Par jums runājot, bija va-

ren pikts: latviešu ganu-puikas, tā vien teic, grib karot ar

priekšzīmīgu armiju!"
Oskars koda lūpas, bet vecais nerimstas:

„Ar karaspēku, kas pirmais pasaulē! Teic, vai tā nav

špāsīga lieta? Hi, hi, hi!"

„Špāsīga vai nē, par to varēs spriest vēlāk. Arī pats
Vankina kungs," Oskars saka. „Bet vakar tam daktera kara-

spēkam bij loti žiglas kājas. Mēs gādāsim, lai tās tiem paliktu
«kpat žiglas līdz Rīgai." Un vecis smej drebelīgi sīkus smiek-

lus, berzē rokas:



128

„Riktīgi, nu gluži riktīgi! Ak tu, Oskar, atnāci pēc sa-

vām mantām?! Tūliņ, dēls, es tūliņ.*4

xxn

Līdz Juglai mēs aizgājām tādā steigā, ka daudziem jēlas
kļuva kājas, — par daudz smagi bij Cēsīs izdalītie tanku zā-

baki. —

Tak jautras bija visiem sirdis, mundri prāti, un Kon-

rāds teica man:

„Ja šitā ies vienmēr, tad mēs drīz būsim savai zemei

cauri!"

„Kur nu cauri! 44 ieminas virsseržants. «Vispirms lūko-

sim iekļūt Rīgā." —

Tas nav tik viegli izdarāms, kā iesākumā likās, jo vāci

nostājušies Juglas pozicijās, sparojas vēl turēties, un igau-

ņiem, kas mēģina uzbrukt ar joni, kritušo ir tik daudz, ka

Ropažos ar tiem piekrauti pilni bagāžas šķūņi. — Tos vedīs

Valkas kapos apglabāt. —

Taisās iesākties kaut kas līdzīgs poziciju karam, gausi
velkas laiks. Un naktis pavēsas, bieži līņā, un slikti klājas
tiem, kas aizgājuši karā bez mēteļiem.

Man izdevās sev dabūt pajaunu šineli, bet zēni savos

skolnieku svārkos nu drebinās, kad uznāk lietus. Un Kon-

rāds, glābdams sava vada vārīgākos puikas, kā perētāja vi-

sta tos ņem vakaros zem sava milzīgā mēteļa.

«Nāciet nu, knauķi, atkal kopā, 44

viņš aicina. „Ko lai

citu ar jums, palaidniekiem, dara? Priekšniecībai jau jābēdā
par visu."

Tak visiem nav vietas zem dundadznieka šinela, un citi

mēģina pa dienu izrakt mūsu uzkalniņā alas: irdena viņa
emilts, nakti vēl kādu laiku glabādama dienā iegūto saules

siltumu, un galvenais — ir un ar paliek sausa.

Zēni šais smilšu alās ierokas kā āpši, atstādami laukā

tik galvas, jo citādi var gadīties, ka jānosmok.
Viens gandrīz tā nobeidzās vēl vakar: rokot alu, to bija

apbērusi smilts, un draugi tik aiz kājām izdabūja ārā. —

Mūsu kalniņam tuvā aizmugurē krogs; aiz tā — igauņu
baterija, un viņas stobri regulāri sūta Juglas otrā krastā sasē-

dušiem vāciem savas granātas.
Vācu artilēristi nepaliek parādā. Un tāpēc pagadās, ka
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igauņiem domātie šāviņi jauc mūsu pakalnu, saārdīdami zē-

nu raktās alas.

Rotnieks liek nostiprināties, un mēs jau sākam padzi-
ļināt no lielā kara šeit atstātos, pa pusei aizgruvušos ieraku-

mus. Tak šim darbam nav ticības: visi mēs ceram, ka rīt,

parīt, vēlākais tak aizparīt mēs iemaršēsim Rīgā, kuru mūsē-

jie puikas kāri vēro no priežu augstumiem. Ir pat daži starp
mums, kas vēl nekad nav bijuši šai pilsētā, kuras skursteņus
un torņus pulks aizņēmis visu debess malu. —

Šī ticība mūs nepievil, jo pienāk vēsts, ka noslēgts pa-

miers, vāci aizvācas projām ar labu, un mēs drīz varēsim Rīgā
iekšā iet.

Igauņi nē, — tā tas esot pamierlīgumā norunāts, un kai-

miņi artilēristi biežāk saka „kurrat," mūs sākdami vērot

skaudīgām acīm.

Oskars teic, ka tas esot labi: Rīgu vis nevarēšot tā

izlaupīt kā nesen Cēsis, lauku Vidzemi. —

XXIII

Pagājušā naktī mēs atkal gulējām zem jumta, Strazdu

muižā, kur tagad lasās kopā mūsu pulks.

Gājienam iekšā Rīgā, kuru nupat atstājis ienaidnieks.

Juglas ezers aiz mums met savu sīko vizmu. Zib gaisā
spāru spārni, augstu peld klijāni, un baltām spilvu pūkām
nokaisītas zemo krastu pļavas. Tīksma klusuma pilns ir sils

un lauks, kam tepat netālu un ezerspraugai pāri izrakti, vēl

stiepjas landvēristu ierakumi. — Zib saulē dzeloņdrātis, un

mikla vēl, pilna apakšzemes dvašas ir vācu cīņas grāvju
smilts.

Tad komanda. — Mēs ceļam plecos bises, griežamies
pa labi, un Strazdu muižas ceļš sāk putēt zem pastalautām,
basām, zābakotām kājām.

Šis ceļš ir īss, un tad mēs jau esam uz šosejas, sāk dim-

dēt viņas bruģis. Dzird mūsu lielgabalu ratu smago brauk-

šanu, un pulkam priekšgalā, uz kaujā gūta zirga, jāj jātnieks
karognesis, kam pār galvu un vezdams mūs sev līdzi, pland
karogs sarkanbalts.

No ezerpuses pāri pļavām atnāk silta vēsma, un jātnieks
mazu brīdi pagaist sarkanbaltsarkanās karogdrēbes plandās.
Un liekas, ka pats no sevis, ne vienas rokas necelts, neturēts,
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pats no sevis iet karogs, kas ir kā asinis un zvērojošas guni?

šķietas viss.

Nesteigdamies, palēnā marša gaitā mēs ejam prom uz

Rīgu. — Redz apkārt tumšzalganus priežu silus, jauž skuju

aromu, — jūt nāsis sveķu smaršu, un augstu gaisā spalgi skan

skatiem netveramā vanadziņa balss.

Jau šosejmalās sāk šur tur pavīdēt māju jumti. Ar me-

žiem jaukdamās te atkal plešas zemas pļavas, smaršo nesen

nopļauts siens.

Vietām jau no šosejas var manīt Rīgas torņus, — aug-

stāk ceļas mums galvas, vird sirdīs kaut kas lepns, un reizē

maigi silts.

Kā durkļa asums šaujas augšup garā Pētertorņa gals,
viss tumši zaļgans nosūbējis no liela vecuma. Mīlā Māra cel

tam pa labi savu kupolu, kam virsū šķiet likta uzpirkstene.
— Redz lepno Ģertrūdi, un pazemīgi bikls, tikko samanāms,

stāv vecais Jēkabs, kura tornis kā kaujās sadiluša šķēpa as-

menis.

Sāk spēlēt orķestris, un vingrākas mums uzreiz paliek
kājas, ciešāk žņaudz laides kreiso roku plaukstas, un priežu
siliem kāpjoties pa labi un kreisi, mums acu priekšā iesāk

šalkt laužu mežs.

Tam gala nav nedz malas. Visur redz
augumu un gal-

vu jūru, — cilvēkiem nokaisīti māju jumti, logi pilni tiem,

un bango visur laužu okeāns. Viss zaļi balts, tad vietām vio~

lēts un pasarkans no ziediem, preti nesto puķu vijām.
Mēs maršējam cilvēku jūrai cauri. Pagausi mums

priekšā šķiras viņas viļņi, skrien preti gavilvējš.

Viņš nes līdz sarkanus un baltus ziedus, maigās hiacin-

tes, biklās narcises, un met uz galvām mums durkļu galiem
zaļus vaiņagus.

Mēs ejam cauri gaidītāju plūdiem, garām smaidupilnām

sejām, redzam gavilējošas mutes, kas kaut ko sauc un atkārto,

un saka vēl un vēl. Tak mēs nedzirdam itnevienas atseviš-

ķas skaņas, — kā jūra šalko tagad gaidītāju okeāns.

Ar ausīm mēs neko nedzirdam vairs; ar skatiem un ar

sirdi manām: visa latvju Rīga iznākusi mums preti, tiek-

damās sveikt un pašas acīm redzēt, ka tiešam dragāta un

1austa vācu vara, un galvas pilsētā nāk atkal iekšā pašu tau-

tas karaspēks.
Jau aizmirsusi atkal mēs, ka daudziem mūsējiem ir ne-
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apautas kājas.
Redz ugunssārtas tulpes blūžu pogcaurumos, ar bal-

tu jasmīnziedu zaru izrotāts dažam bises stobrs; citos

redz līgojamies sārtas acālijas. Un plecus, kuros daudziem ir

ložu vai sausu meža zaru plocījumi, — kaklus, kurus nesen

joza noskrandotas apkakles, tagad ir apvijusi neaizmirstuļu

vainagi. —

Zaļš, milzīgs ozollapu loks likts ap galvu un ap ple-
ciem karognesim, un viss jātnieka platais stāvs gandrīz izgai-
sis varoņkoka lapu zaļumā.

No logiem puķes met, — met skūpstus meitenes. Un

mūsu rindas jau kļuvušas līdzīgas zalraibiem puķu viļņiem,
kas viens aiz otra iet.

Triumfa gājienā mēs izmaršējam cauri pilsētai, — pa

bulvāri, gar Vecrīgu un pasta namu, — pa kreisi tagad paliek
Vērmaņparks. Un tad mūs, no summājumiem un puķēm iie-

reibušus, uzņem liels un kazarmām līdzīgs nams. —

Šis slavas, ziedu noreibums liekas tik liels, ka vēl otrā

dienā es manu gurdenumu kaulos, galva palikusi smaga, maz-

liet sāp.

Varbūt, būs galu gala piesities tifs: tais vietās, kurām

gājām cauri, dažā sētā bij tifa slimnieki. —

Mūsu rotai jāsūta Daugavmalā goda sardze, jo valdība

nodien atgriežas galvas pilsētā.
Rotnieks ir licis izlasīt no vadiem tādus zēnus, kas ne-

būtu noplīsuši. Tak tādu maz, mēs ņemam arī aplāpījušos;
un beidzot sardzes vads ir gatavs, mēs to vedam projām.

Daugavmalā šalc un bango laužu plūdi. Atkal redz pu-
ķes, rožu ziedus un viļņodams dod ceļu cilvēksils.

Pie muitas dārzam tuvās uzejas, kur piestās prezidenta
kuģis, mūs sagaida kustīgs un līkdegunains virsnieks, sudraba

sevroniem uz piedurknēm, un norindo mūsu vadu uze-

J3® labā pusē. — Otrā, tieši gar muitas dārza sētu, nostājies
balodiešu vads.

Šalc Daugava, — tās viļņus patlaban lēni šķel kuģis,
nesdams masta galā latvju zemes karogu, un šalc no krasta vi-

ņam preti tautas gaviles.
Tad virsnieks komandē, — mēs sastingstam, cēlusi ap-

sveikumam šautenes, un pagriežam galvas pa kreisi, kur no
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kuģa patlaban nāk krastā pelēkās drānās ģērbies vīrs, kailu

galvu un sarkanbaltām rozēm rokās.

Viņš smaida, laizdams skatus pār mums, — viņam ir jau
iesirmi deniņi, jautras acis un brīnumplati pleci.

Viņš iet caur tautas šķirto ceļu, ļaudīm gavilējot. Un

tad mēs neredzam nekā vairs, — tikai kailu galvu jūru, kas

bangodama aizplūst, aiziedama pakal cilvēkam ar platajiem
zemnieka pleciem un agri sirmot iesākušiem deniņiem.

XXIV

Aiz tīfa sHmnieku barakas logiem deg augusta vakara

saules sārtzeltainais atspīdums.
Šķiet aizdegušies no tā visi skārdotie saskatāmo māju

jiunti, un namu sienas ir kā pelēkbalti murgu rēgi, kas niknu

glūņu pilni, stīvi un bargi veras savu stikla acu ugunīm.
Šodien es pirmo reizi mēģināju pāriet pāri istabai, ar

rokām pieturēdamies pie gultu galvgaļiem.
Veicās puslīdz labi, kaut reiba galva, ausīs dūca smagi

zvani, un mulsa sirds.

Tak atpakaļ es atkluvu tik piepalīdzot sanitāram, —

biju palicis bez elpas, krūtis plēsa pušu aukainstraujas elpas
joņi, un ceļu gali bija atkal kļuvuši tik nevarīgi, ka bez at-

balsta man būtu jāsaļimst.
Es atkritu uz gultas malas, viss nosvīdis un palicis pavi-

sam bez spēka, un tādu mani atrod garais dundadznieks.

Viņš atnesis man algu, kas krājusies pa manas slimoša-

nas laiku, un tagad es esmu ar pāris simts rubļiem kluvis ba-

gāts vīrs.

Viņš sēd uz manas gultas malas, stāsta par rotu, piemin
pazīstamus vārdus, kuru nēsātāju sejas viena pēc otras nāk

man atmiņā.
Klausoties atslābst piepūlēto artēriju lēkājošie pulsi,

un gausāka top dvaša, kaut gan parunāt vēl grūti, — pakrūtē

sastājis un neatlaižas savāds pasmags vilnis, plaušās liekas

man salijis svelmains tvaiks.

Tad Konrādam vairs nav ko stāstīt, un tas apklusis ska-

tā» man sejā, smaidošām un pasarkanām sivēna acīm, un ap

lūpām tam ievilkušās asas rievas, kuru agrāk nebij tur.

Tad viņš ierunājas no jauna, un es jūtu, ka sāk vērīgi
nu klausīties arī citi, kas apkārt gul.
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Viņš stāsta, ka karš neesot vēl galā, — vāci netaisoties

aizvākties projām no Jelgavas un Kurzemes, kā tas pamierno-
runās ir solīts, un ka visai drīzi, vēlākais rudenī, sākšoties jau-
nas cīņas, — niknākais un sīvākais no visiem kurā iz-

šķirsies, vai noturēties mūsu valstij, vai atkal paņems mūsu

zemi ienaidnieks. —

Viņš runā nesteigdamies, monotoni, kā stāstot pašam
sen jau zināmu, un tikai vēl mūsu nenojaustu lietu, bet šad

un tad dreb dundadznieka nāsis, un acis vairs nesmaida, nā-

sis iepletušās paplātas.

Es jūtu, ka sāk aizdedzināt kaut ko arī manī viņa acu

ugunis. — Pa kreisi, kur gul dižkareivis Cimdiņš, var nojaust
gultā pusslējušos baltu stāvu, —- pa labi smagāk tagad dvašo

zemgalietis Kalējs, kam netālu no Bauskas mājas, un viņās
palikusi sieva ar bērniņu zem sirds.

„Ar vācieti mums karš līdz nāvei," Konrāds nobeidz

savu garo stāstījumu. „Tik tad būs miers, kad pēdējais no

tiem būs nolaists no kājas, ar durkli piedurts vēl pie zemes,
lai nesaslienas atkal stāvus, kā nupat."

Konrādam apklustot, cietas tam palikušas lūpas, tak pa-
veroties manī, viņās lēni izbāl naida niknums.

«Gandrīz vai būtu piemirsis," viņš pieceldamies saka,
bāž roku frenča kabatā un ārā vilcis saburzītu aploksni, no-

liek to man uz krūtīm. «Bet tagad man jāiet."

Viņš sniedz man savu milzīgo zvejniekdēla roku, kurā

pavisam pazūd mani izdilušie pirksti, un atkal pasmaidījis,

māj vēl reiz ar galvu, iet uz durvju pusi, pazūd viņās, un tikai

pēc tam es iedomājos vēstuli, kas gul tagad man uz sirds.

Vēl tikai Konrāds palicis no maniem draugiem, — par

Miķelsonu nav ne ziņas. Diezin kur izklīduši radi, un neviļus

man nodreb pirksti, plēšot vaļā aploksni, — varbūt no vāju-
ma tas, varbūt, ar tāpēc, ka man nedod miera pēkšņi pamodu-
sies, steigas pilna ziņkāre.

«Mīļo Artūr" — velns lai — tak liekas iraid rakstījusi
sievietes roka — varbūt, Mirdza? Nē — rokraksts nava viņas,
Mirdza tak ir ģimnāziste, — vismaz toreiz bija — bet šos bur-

tus veidojusi turēt spalvu mazradusi roka, un kļūdu ir vai

biezs:

„Mīlo Artūr, vispirms tevi apsveicu ar šīm rindiņām,
«ūtu dikti daudz mīlu labdienu, bet lāga nezinu, kur tu die-
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ni, un vai esi vesels. Kad šķīrāmies, tu teicies iet meklēt bal-

to valmieriešu pulku, bet rakstīju uz to pulku trijās reizes,

un nedabūju atbildi. Tak Minna pateica, ka ap to laiku esot

gājis no igauņu puses uz Rīgu kāds cits balto latviešu pulks,
kuru saucot par Cēsu pulku, un tad nu es, dārzu ravēdama,

sadomāju, ka tev vajaga būt tajā Cēsu pulkā. Bet kalpa An-

drējs vakar sāka stāstīt, ka tas pulks esot dikti kāvies pie Cē-

sim un pie Rīgas, un daudzi no tā pulka zaldātiem esot sa-

šauti vai pavisam krituši. Es aizskrēju no vakariņu galda
raudādama, -— kauns bij pinkšķēt istabā, un līdz vēlai naktij
dīkdama nosēdēju klēts priekšā pie vecā Kranča, tas arī sāka

kaukt man līdz, un saimnieks iznāca uz lieveņa un rājās, lai

rimstoties abi, un teica, ka es esot mulķe, un velti kaucinol

sevi un suni, jo man tak neesot karā ne tēva, ne brāļa, un tā-

pēc nevajagot dīkt.

Tad nu es gāju uz klētiņu, Minna bija aizgājusi pie sa-

vas mātes ciemoties, un biju gluži viena, un atkal pulka rau-

dāju, līdz biju aizmigusi, un redzēju tevi sapnī. Tev bija ple-
cos pakārta kara plinte, tāpat kā toreiz, tu smējies, un pamo-

stoties man nenāca vairs raudas, man likās, ka tu tomēr esi

dzīvs.

Mīļo brālīt, visi saka, ka tagad drīz būšot karošanai

miers, un es traki gaidu tevi, negribas Vidzemē vairs dzīvot,

gribaß tikt atpakaļ mūsu pusē, un es katru dienu gaidu, ka tu

nāksi man pakal, un mēs abi iesim projām uz Kurzemi.

Tavu gredzenu es varu valkāt tikai ganos un pa naktīm,

citādi bailes, ka saimnieks vai policija neatņem. Minnai gan
esmu rādījusi, viņa saka, ka tādus agrāk valkājuši tikai lieli

kungi, un diezin vai tu neesot kāds razbainieks. Es paliku uz

Minnu pikta, nerunāju visu vakaru, bet tad teicu, ka man

viss vienalga, vai tu esi razbainieks vai cits kas, bet tu esi

mans puisis, un viņa nedrīkst par tevi sliktu runāt.

Tad mēs salīgām mieru, Minna ielūdza mani savās kāzāts

— viņai tās būs par divi nedēli, un es viņu atkal nosolījos
lūgt savās kāzās.

Mīļais brālīt, atlaid man kaut to vismazāko grāmatiņu,
lai es zinātu, ka tu esi dzīvs un vesels, un neesi mani aizmirsis.

Ar daudzām bučām un sirdsmīļām

labām dienām zīmē jos augstcienībā
tava Marta."
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Tavu jocīgu vēstuli!

Viņa gul izlasīta man uz krūtīm, un vai no vēstules, vai

ar' kā cita nākdams, ir saplūdis silts vilnis, apstājies virs

eirds.

Taisnību sakot, man tagad vajadzētu smieties, bet es

smaidu, un tad uzreiz ir kļuvis acīm par daudz gaišs šis va-

karsaules mirdzums, kas liek barakas logiem degt un liesmot

sarkanzeltainās ugunīs.
No viņa vairoties, es ceļu roku, — plauksta slīd pāri se-

jai, apstājas virs pievērtajām skropstām, un neredzēdams

vairs saules zaigu, neskatīdams it nekā, kas ir ap mani, es

mirkli manu tikai sārtu ņirbēšanas pilnu tumsu, kurā griežas
kā dejā zelta gredzeni.

Tad viņi aizpeld sānis, veras vaļā it kā dzelme, un no

tās nāk šūpodamies augšup saulē nobrūnējis skuķa vaidziņš,
— pelēkas un drošas acis, sārtas lūpas, mazliet uzrauts degun-

tiņš — un kusli pusaudzītes pleci, uz kuriem atrisis dzelten-

pelēks lakatiņš.
Aiz ganu meitenes ceļas kuplu, vietām jau dzeltēt iesā-

kušu bērzu birzs, un cauri viņu lapu šalkai es manu nākam

šurp maigu sila balodīša dūdošanu, kuru dzirdot, krūtīs ma-

na saldu sāpi, — siltāks paliek neredzamais vilnis, kas ir nā-

cis līdzi vēstulei, un apstājies virs sirds.

Ak jā, tā tak nav meža balodīša balss, — smaidā pus
pavērušās lūpas kaut ko saka, — vai nupat nešalca man au6Īs

vai arī sirdī mazas mutes teikti vārdi: gaidu, kad tu nāksi

atpakaļ?
Čīkst durvis, mana smagos ārsta solus, — es velku nost

no acīm plaukstu, veru viņas vaļā, -— vakarblāzma ir kļuvusi

pavisam sarkana, bet neliekas vairs sadedzinām logus, jo zem

griestiem jau iedegušās baltās spuldžu ugunis.

Tagad es jau varu bez aizelšanās pāriet pāri istabai, un

vakar biju izgājis slimnīcas pagalmā, — redzēju atkal zāli,

smiltis, pāris iedzeltenu lapu, kuras bija pasteidzies jau nomest

kaut kur netālu audzis bērzs.

Gaiss bija silts, bet viņa dvašā jau bija nomanāmas drī-

zas rudens atnākšanas sēras, par spīti dzidrajam debesu zilu-

mam.
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Feldšers šodien man teica, ka es varētu dabūt pāris ne-

dēļas ilgu atvaļinājumu, ja vien man būtu kurp braukt. Ja

nē, tad mani turēšot tās divas trijās nedēļas tepat. —

Nē, man tak nava vairs neviena rada, — Zemgalē vēl

vāci, un ja arī būtu veselas vēl tēva mājas, tā kā tā es neva-

rētu turpu braukt. —

Es saku feldšeram, ka palikšu tepat, līdz varēšu iet at-

pakaļ uz pulku.
Viņš rāmi māj ar galvu, it kā tieši tādu atbildi jau būtu

gaidījis, un aiziet, projām griezis savu mongolseju, platple-

cīgs, pasirms un mazliet līks.

Es eju atkal pagalmā, bet šodien vairs, diezin kāpēc, ne-

tīk vērot debess zilumu, un es griežos atpakaļ.
Mani ir sagrābis kāds savāds nemiers, un neizstājās arī

pēc tam, kad atnācis jau vakars, tad logos lēni izbārusi viņa
blāzmas sārtā zaiga, un vakaram pa pēdām steidzas pakal
nakts.

Jau aizmiguši citi gulētāji, bet man vēl arvienu nava

miera, diezin kur ir šonakt palicis mans miegs?

Pusnogriezta, patumši gail virs durvīm spuldze, — vis-

apkārt pasarkana krēsla, un es veru cieti acu plakstiņus.
Tad viņi pēkšņi atskrien vaļā, — es trūkstos gultā sē-

dus, >— ausīs zvana spēji traukti asins zvani, ātri sitas sirds.

Nupat, — nupat tak kāds mani te sauca vārdā, — maigi

dūdojoša balss teica: kad tu nāksi atpakaļ?
Pie velna, — tīfa karsonis būs mazliet sabojājis manus

nervus, — gluži veseliem tak nava tas jādzird, ko te, starp ba-

rakas dēlu sienām, nevar sadzirdēt.

Bet, varbūt, — nē tiešam, es tak varēju pieņemt atvaļi-

nājuma solījumu, kaut kur aizbraukt. — Vidzeme nav maza,

— man vēl daži simti naudas, — vai tad pavāļāties mazliet va-

sarā uz laukiem drīkst tikai ierēdnis vai grāmaturķis students,

ne karavīrs?

Nē, tas nebija prātīgi darīts, — rīt pat jāparunā ar

feldšeru, lai saka ārstam, ka esmu apdomājies, — ka man kā-

dā Vidzemes lauku malā ir pazīstami, kas mani uzņems mīlu

prātu, un ka es gribu turpu tikt. —

Jārunā no paša rīta. Citādi slimnīcas kancelejas vīri

ierakstīs mani palicēju listē, — tad to lietu nevarēs vairs

glābt.
Mani pēkšņi sagrābj bažas, vai tik tas jau šodien nava
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izdarīts. Un uztraucies no tām es esmu jau tik loti, ka man

ātrāka paliek dvaša, un viegli nodreb izdilušie roku muskuli.

Nē, arī tad vēl viss ir glābjams. Feldšers par to gādās,
un ja nē, es aiziešu pie ārsta, — viņš gan īgns un parupjš, bet

citādi goda vīrs.

Es nomierinos, liekos atkal cisās, un tagad jau drīz ma-

nu, ka man gurdeni un smagi metas acu plakstiņi.

Jau grimdams miegā, es nojaužu ap sevi diez' no kurie-

nes šurp atklīdušus bērzu birzēm klātus kārnus, — melnus

egļu silus, atzēlušu pļavu zaļumu, kam cauri stiepjas nobrie*

dušu rudzu lauku strīpas, — un tam visam pāri plešas saules

apmirdzētas debesis, dzidras un vēsi zilas, kā ezerūdeņi, kad

viņiem pārie neiet vēsmas elpa.

Tad visas kontūras top neskaidras, jūk kopā lapu zai-

ganums ar druvu rāmo zeltu, — melnāki it kā metas egļu si-

li, un kaut kur, pavisam tuvu, dūdo meža balodīts.

XXV

Vagonu riteņi dārd, klaudz un klandās, joņojot cauri

egļu siliem un bērzu birzēm nokaisītiem pakalniem, kur re-

tumis jau mana vīdam rudenīgu lapu zeltu. Un sliežu mestos

līkumos gar vagonlogu šaujas garām otrs, no skrējienvēja at-

pūsts dūmu padebešu vilciens, un aizjoņo bez skaņas atpakaļ,
bez miņas zūd.

Logs nolaists lejā, es pie viņa sēdu, un acīm garām joņo

egļu augumi un tēlefonu stabi, sit sejā vējš, ko sacēlusi vil-

cienskrejas steiga.
Es sāku vērot tīrumus un pļavas, — vilciens patlaban

izdrāzies no meža, — tālumā redzami, jono pretī atkal pa-

kalni, no tāles un no mežiem zili; un skatot siena šķūņus, ru-

dzu laukus, kuriem pāri staigā pasarkani pļaujmašīnu spārni,
man atplaukst sirds un acs, bet dvēselē es manu iesitāmies sē-

rīgu un klusu šalku, kas liekas nākusi no citas pasaules.
Te — kupli nobriedušu rudzu lauki, dzeltēt jau arī ie-

sākuši miežu tīrumi, un baltstumbrainu bērzu birzes, un laz-

du ceriem josti pakalni, gar kuriem rāmi staigā govju pulciņi,
— ar egļu strīpām atkal mijas pļavas, pakalnu iežņaugts, pie-
klīdis pie paša dzelzceldambja sīku priedīšu un vaiverāju

purvs.

Tur viņā, man ar maniem mīļiem pazudušā, zemes ma-
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lā, līdz pašam apvārksnim iet kviešu lauku izplatījums, viss

līdzens vien un gluds, un debesis tam plešas pāri divkārt zi-

las, siltāks liekas saules glāsts.—

„Vidzemē apnicis man dzīvot; gaidu, kad tu atnāksi

man pakal, kad iesim prom uz Kurzemi."

Ak, jā, kaut kur tepat tuvu mani sauc pie sevis maza,

briesmās droša, bet tagad gaidu trīsu pilna sirds, kas iesā-

kusi sisties viņā kviešu tīrumu un svelmainākas saules zemē,

kur palika ar vecu liepu loku joztas mājas, pilnas bišu sanē-

šanas, pilnas rāmu dūju dūdu, ar ceriņkrūmu pie loga, un pa

logu bij redzamas vācu ložu urbtās vāgūždurvis, — netālu ir

kapi, un zem veca ozola, kas trūdus sargādams plati pletis

savas rievainās un lapu pilnās rokas, gaida pārnākam dēlu

pussabrucis un nezālēm un noru smilgām audzis manas mātes

kaps —

Es pārvelku ar plaukstu pāri sejai, veros atkal logā, un

patlaban brāž tam garām, aiznes manas skumjas spirgta vil-

cienvēja šalts.

Sāk rāmāk klaudzēt vagonriteņi un pārgriezdama viņu

dārdoņu un rēno rudens novakara gaisu, kauc lokomotīves

griezīgā un spalgā balss.

Tad vilciens iesāk stāties, redz stacijēku, un nosaukums,

kas ir uz viņas durvīm, rāda, ka tepat būs manam braucienam

nu gals.
Es zinu tikai pagastu un mājas, — cik tālu tās no staci-

jas, to manim stāsta pasausais un vecais stacijsargs.
Ko iet ir kilometri septiņi vai astoņi, un manim jāpa-

steidzas, ja vēlos vēl līdz tumsai turpu tikt.

Pašaurs starp kalniem vijas lielceļš; ceļmalā redz no-

plukušas mājas, — pīlādži, kas paceļas aiz sētas, piesarkušu
ogu pilni, un olnīcu te apstājušie oši jau metas rūsgani, —

mirdz šur tur viņu lapās vēsā rudens sarkanuma ugunsgrēks.
Tad — meža ceļš, kam malās sastājušas tumšas egles,

nāk no tām mikluma un sveķu elpa, un kaut kur neredzams

kal dzenis, — atsaucas pa labi dzilna, — purvā, kas pa kreisi,

noskan ķīvītsauciens, pabailīgs un skumji žēls.

Jau pasarkana palikusi pāri meža galiem rietummala,

— vairs neredz saules, — ceļu apņēmušas smagas egļu ēnas,

melnāks vēl, klusāks metas vecais sils.

Beidzot es esmu viņam cauri, — redzu pakalnus, kas no-

kaisīti bērzu birstalām un egļu cekuliem, un mijas te ar pa-
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kalniem un miežu laukiem noaugušu kalnu sāniem pašauras
un zemas leju pļavas, — saule nogaisusi jau aiz vakarmalas

kalniem, drīz būs arī manam gājumam gals.

Jā, tiešām, — vai tur tā nav viņa bērzu birze, kur mani

paglāba no gūstītājiem mutīgā un mazā gane? Un tur pa

kreisi, vai tur neaizstiepjas toreiz rasotā un leknā pļava, kurai

pāri tagad mana ejam krietni atzēlušus vālu starpu cekulus?

Es laikam esmu piekusis, man saguruši šķietas celi, krū

tīs aši sitas sirds, un atsēžoties noras malā atvilkt elpu, es sma-

gi dvašodams un slaucīdams ar piedurkni no pieres sviedrus,

veros turpu, kur manāmi aiz birzes malas paceļamies tālu

māju jumti, melni likdamies pret sarkanajām vakarblāzmas

gunīm, un starp viņiem gausi tagad slienas augšup akas vindas

gals.
Tad pieceļos un eju tālāk, — pļavā iesāk kūpēt vēsa

migla, olnīcas malā mana nupat saslējušos rudzu status, jo
otrs lauka gals vēl nava pļauts.

Sāk nikni riet man pretī skrējis rūsgans sētas suns, —

tad paliek rāmāks, kad es viņu saucu Kranča vārdā, un slinki

velkas sānis, gausi rūkdams, un pa pusei neticēdams, pusdrau-
dzīgi jau sācis vēdināt mieru pinkainas astes gals.

Uz lieveņa, kam abās pusēs ceļas kupli jasmīnkrūmi, ir

vakariņu galds, un saime sēd ap viņu lokā, bet Martas nav

starp tiem.

Vai tiešām es nu būtu iemaldījies kaut kur citur?

«Dievs svētī," saku, „vai šīs ir N. mājas?"
~Tās pašas gan," gausi atbild no galda gala pavecs vīrs,

kas ar nazi rokā patlaban rīkojas ap
maizes kukuli. „Kāda

tad kara ciemiņam būs vajadzība? Ja mūsu putra nebūtu

par prastu, tad lūdzu, sēžaties tik klāt. Minna ej, atnes cie-

miņam šķīvi un karoti."

Par Minnu sauktā ir plecīga un tumšmataina meita, pla-
tu nobēdājušos seju, un tencinājis- apsēžos es galda stūrī ie

pretim saimniekam, kam palaipns, bet pētījošs un taujpilns

acu skats.

„Nekāda lielā vajadzība jau nu nebij," es atsaku, re-

dzēdams, ka viņš gaida atbildi. „Esmu kurzemnieks, biju
slims, dabūju mazu atvaļinājumu un,

nevarēdams aizkļūt sa-

vās mājās, sadomāju iet apskatīt Vidzemi. Tad ceļā padzir-
dēju, ka jūsu sētā dzīvojot mazs meitēns, kas te atklīdis no

mūsu puses, un iegriezos apvaicāties, kā tai klājas."
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„Kas nu par mazu meitēnu," atsaucas pazema un rāma

balss no galda otra gala, kur pār savu šķīvi ir noliecies vestē

meties pajauns puisis: „Esot iekļuvusi jau pavasarī brūtes

kārtā. Ja Dievs dos un puisis nepiemānīs, neizjuks vis kāzas,

kā Minninai," viņš nosaka, smaidīdams paplatu un ņirgu pil-
nu smaidu; pusmūža sieviete, kas blakus tam, ieķiķinās, un

Minnai, kura patlaban nāk atpakaļ ar manim nestu karoti un

šķīvi, ir cieši kniebtas lūpas, un bāls pavisam, pirmīt nebiju-
šiem sarkanumiem izraibināts vaigs.

„Kas nu par brūti," saimnieks rāmi atsaka, uzmezdams

runātājam mazliet īgnu skatu. „Tev, Pēter, par daudz asa

mēle. Visiem sienies klāt."

„Bet saimniek, Martai no tiesas esot brūtgāns: šopava-
sar pagadījies ganos, pie pļavas birzes. Gredzens lai esot no

viņa," puisis tiepjas, es sāku ēst, un saimnieks aizsmēķējis pī-
pi, patlaban sāk uz citu pusi vērst valodas.

Viņš grib zināt, kas jauns esot dzirdams par kariem: es

tak nākot taisni no Rīgas, un laikam neesot tur gluži nieka

vīrs?

Tā runādams, viņš pētījoši vēro manas virsseržanta zī-

motnes, kā liekas, lāga neizprazdams, kas es esmu, virsnieks

vai instruktors.

Kad pastāstu, ka vāci netaisās ar labu aiziet no Kurze-

mes, un karošanu ar tiem vajadzēs sākt no gala, saimniekam,

paliek vēl drūmāks vaigs, un viņš nopūzdamies saka:

„Diezin, vai spēsim noturēties. Ar komunistiem arī

vēl nav miers: pagāni, nāk pāri frontei, tad Gulbenes mežiem

cauri, un blandās apkārt veseliem bariem. Vēl viņdien iz-

laupījuši viņā pagasta galā kādas mājas un nošāvuši saimnieka

dēlu, kurš tāpat kā jūs, atbraucis no pulka ciemoties."

Es viņu sadrošinu, saku, ka tik traki jau nebūs, un tā-

dai reizei man ir līdzi lielais vācu mauzeris, ar kuru var šaut

labu versti tālu, un patronu ar vesels simts.

Saimnieks mazuliet nomierinās, tad atkal iesāk gauzties.
ka diezin vai šis vairs spēšot miera laikus piedzīvot.

„
Varbūt, jūs tie jaunie, jūs gan. Bet man jau iesāk pa-

gurt nevien rokas un kājas, arī sirds," viņš nopūzdamies
saka, sākdams rīkoties ap nodzisušo pīpīti.

Mums atkal pietrūkst valodas. Es beidzu ēst, kalps go-
rīdamies pieceļas un aiziet pāri pagalmam uz vāgūža pusi
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Pusmūža sieviete palīdz Minnai nokopt traukus, un pie galda
mēs paliekam divi vien.

Es patlaban gribu apvaicāties, kur palikusi Marta, kad

vecais noklepojies gausi ieminas:

„Ciemiņš laikam gribēs nakts mājas? Rūmes mums ir

gana, var teikt, tikai par maz to cilvēku. Tagad pavisam

grūti sadabūt pilnu saimi: cits karā, cits aizskrējis līdz komu-

nistiem. Man četru zirgu zeme, bet puisis tikai viens, un pa-
šam jau sešdesmit piektais. Pavisam grūti šogad ar tiem lau-

ka darbiem. Sitamies vai nost."

~Nu tad jau labi, saimniek," es ieminos, -— kaut kas man

ienāca nupat prātā, — brīnums, kā par to nepadomāju tūlīt:

„man, taisnību sakot, labi patiktu te palikt kādas pāris nedē-

ļas, līdz vajadzēs iet atpakaļ uz pulku. Kas jums nāksies, to

samaksāšu, un palīdzēšu arī darbos, kur vien būs vajadzīgs."
„Vai Dieviņ, ko nu par maksu runāt," viņš paliek prie-

cīgāks, ,yko nu par maksu, ja jūs solāties pie darbiem palī-
dzēt! Tad jau man drīzāk būtu jums jāmaksā. Bet ko lai

tagad zina maksāt, un kādā īsti naudā? Kas zina, kura galu
galā paliks tā riktīgā?"

„Nu tad uzskatīsim to lietu par nokārtotu," es nosaku.

„un šķiroties nekrāmēsimies ar naudu. Bet palīdzēt es ie-

sākšu jums rīt no paša rīta. Cik spēšu, protams: nesen tik

beidzu slimot, un spēka vēl nav daudz."

„Ar pļaujmašīnu proti rīkoties?" viņš mazlietnorūpējies
prasa, jau pāriedams uz „tu", un seja viņam skaidrojas no

jauna, kad es saku jā.
„Nu, tad jau ir pavisam labi! Man no tām mašīnām

maz jēgas, un kalpa Pēterim uz viņām arī nemaz nenesas prāts.
Vairāk uz meitām un zvejošanu. Tīri kauns sacīt: mašīna

mums gan ir, bet ejot pļaut, uz viņas jākāpj ganu meitenei."

„Ak, Marta jums tā mašīniste," es ieminos, un atmiņā
man atkal pavīd kuslie pusaudzītes pleci, no saules brūna pa-
b'kusē skuķes seja, un drošs un reizē jautrs skats. „Vai tad

viņa arī ko jēdz no pļaujmašīnas?"
~Jēdz vai nejēdz, bet dūša jau ir lielu lielā. Šodien

brauca apkārt laukam visu dienu. Gāja gluži labi, tik pie no-

vakara nez' kas samisējās. Apraudājās man tas lielais pļā-
vējs, bet tad sadūšojās un aizbrauca pie kalēja ar visu mašī-

nu. Laikam būs kas lielāks lūzis: nu jau stundas četras, līdz

smēdei labi ja krietna verste, bet vēl arvienu nemana mājup
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braucam. Tam verķim klaudzēšana lielu lielā, dzirdētu pa

gabalu."

Viņš it kā ausīdamies pacel galvu, ņem pīpi ārā no mu-

tes un gausi pieceļas:

«Nupat laikam brauc," viņš nosaka, iedams no lieveņa

lejā. Nāc nu, — pag, kā tad tevi īsti sauc?" saimnieks apstā-

jas uz kāpēm.
«Artūrs Vanags."

«Nu tad iesim, Artūr, saņemsim to manu lielo strādnie-

ci," viņš nokrekšķinās, smīnēdams ar lūpu kaktiņiem, un smai-

du arī es, iedams vecajam vīram līdzi pagalmā.

Jau nolaidusies krietna krēsla, jo vakars ir bez mē-

nesnīcas zaigas un visai vēls. Pār jumtu galiem klusi aiz-

švīkst nosebojies vārnu bars, — no laidarpuses mana nākam

slinku īdēšanu, kaut kur patālu ierejas un tūliņ apklust suns.

Un sadrūmis, pilns vītuma un vēsu dvašu, un reizē sērīgs lie-

kas rudens iesākuma laiks.

Cauri tā klusumam dzird tuvāk nākam čugunratu klau-

das, kaut kur pavisam tuvu nosprauslojas zirgs, kaut kas grab,

šķind un dārd, un tadaiz rijas stūra iznirst divas bēras galvas,
aiz kurām gaisā saslējušies zobaini un gaiši koka spārni, —

tie dreb un lodzas, it kā tiekdamies tikt vaļā, iesākt griezties
klabošos un jautros vēdienos.

Es steidzos laikus atcelt sētas vārtus, pats atkāpdamies
klēts priekšiņas ēnā, un sākdams ar acīm meklēt zirgu vadī-

tājas augumu, ko aizsegusi mašīnspārni, bēru galvas un viņu

melnkrēpainie kakli tik cieši, ka tik tai izbraucot ar lielu

grabēšanu cauri vārtiem, top manāms lakatiņš, pa paradumam
itrisis uz pleciem, un krēslā brūnāks nekā toreiz liekas Mar-

tas vaigs.
Tā mani neredz, vada zirgus un to vilkto mašīnu uz pa-

:ralmvidu, tur aptur ar pussmakušu uzsaucienu, — strupi iin

mazliet dobji noskan kādreiz dūdojošā skuķes balss.

„Vai sapravīja gan?" ierunājas saimnieks, un meitēns,

aptinis grožus ap mašīnsēdekli, teciņus metas bēriem klāt pie

galvas, sāk viņus zemē jūgt.

„Jā. Ņēmās visu pievakari, nupat vēl tik beidza, —-

bij samaitājies izkapts virzītājs," steidzīgi un paskarbi atteic

meitene, un svešāka vēl nekā pirmīt, ar grūtu aizsmakumu

šķietas viņas balss.
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„Pag', laid nu mani," saimnieks saka, iedams zirgiem
klātu, „es nojūgšu un aizvedīšu pats. Bet tu, meit, ej uz klēts-

priekšiņu apsveikt ciemiņu."

Skuķis cērtas apkārt, es lēni eju viņai pretī, un visam

krēslas paisumam par spīti, var redzēt, ka tai vaidziņš kļuvis

tumšsarkans.

„Labvakar," saku es, cenzdamies smaidīt, „vai pazīsti
vēl —?"

Sejiņa viņai sarkst un bāl, acis ieplētušās brīnumpla-
tas, bet lūpas dreb un veras, neizlaizdamas ne skaņas, — un

saprast nevar, kas tām patlaban ir vistuvāk, — raudas vai ga-
viļu pilns smaids.

Augumā tā pastiepusies garāka, mazliet jau apaļāki lie-

kas pleci, ko sedz tā pati pavasara blūzīte, segdama vēl kaut

ko, kas viņreiz zem tās nebija jaužams, un rokas, nobrūnēju-
šās un tievās rokas, kā apjukušam jaunkareivim nolaistas gar

sāniem, pirksti burza bruncīti un dreb.

~Labvakar," ierunājos es pa otram lāgam, pieiedams
tuvāk, „vai tad vairs tiešām nepazīsti? Nu, atceries to

pavasara dienu, tur pie pļavas birzes — un —"

Viņa vēl nekustas arvienu, bet acis tai pilnas brīniš-

ķīga mirdzuma un reizē valgas, un līdz ar gaišumu, kas līst no

acu zaigas pāri skuķes sejai, ir lēni atplaucis uz lūpām viņai
smaids.

Tā pamet galvu atpakaļ uz pļaujmašīnas pusi, — saim-

nieks ir beidzis atjūgt zirgus, iet ar tiem prom uz stalla pusi,
un nava vēl viņš aizkļuvis līdz laidarvārtiem, kad klāt pie
mana vaiga jau ir pieplakusi maza starojoša seja, siltas

rociņas ir apvijušas kaklu, un mute, kas skar manas lūpas, ir

kā uguns kvēls.

„Mīlo brālīt — vai die\ cik tas ir jauki — es tā gaidīju
— gan ticēju, gan neticēju — ka tu nāksi atpakaļ —"

Mazā un karstā mute čukst, skūpsta, runā atkal, plok no

jauna manām lūpām klāt. apdedzina man vaigus, pieri, acis;
un pašam nemanot un lāga nenojaužot, kā tas īsti bija, man

rokas apskāvušas tur cieši skautu sīku augumu, kas kājām
neaizskar vairs sētasvidus mauru, ir jau pusjaunava, un bērns

pa pusei vēl.

Tad viņas rokas atlaižas no mana kakla, — dzird skrāp-
ētam

smagu atslēgu, sāk vaļā atkal vērties laidarvārti, un lēni
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māk mums klātu vecais saimnieks, pussalīcis un sirms, un

slēptu smaidu pilni tam lūpu kaktiņi.

«Tu, Artūr, būsi saguris no ceļa," viņš iesāk, sākdams

rīkoties ap sakām, «un gulēt istabā būs kara gados piemirsies."

«Gandrīz tā būtu," es atsaku.

«Pēteris ierīkojies vāgūzī, meitas gul tepat klētī. Es do-

māju, tu varētu gulēt uz klētsaugšas. Mēs piedziņām to tepat
līdz šķorei ar lukstu sienu, un tas tik brangs, ka derētu par

cisām vai pašam ķeizaram."

«Ko tad bēdāt,''" es pasmaidu, jo vecais smaida vēl ar-

vienu, tik Martai ira apjucis un tvīcis, un reizē laimīgs vaigs.
«Esmu pakara gadiem gulējis i kupenā, i skuju būdā, bet jau-
kāka par visām tomēr ir un paliek siena gulta."

«Nu re! Un es vēl domāju, ka jūs, tie kurzemnieki,

dzīvojiet pa vieniem pēļiem," saimnieks mēļo vēl un tad saka,

pret skuķi pagriezies:

«Mārtiņ, aiztec uz istabu pēc spilvena un segas, — ņem
mātes raibo, un paķer līdz arī kādu palagu, lai karavīram tie

gruži nesalien zem krekla."

Meitene aizsteidzas uz lieveņpusi, un saimnieks noskatās

tai pakal, tad iesāk rīkoties ap pīpīti.
«Tikai to es tev gan saku," viņš it kā atcerējies pacel

galvu, un seju iesarkanāku tam tagad dara pīpes uguns atspī-

dums, «ar špičkām un ar smēķi tur pa augšu nav nekāda krā-

mēšanās. Ja nevari bez tiem pa nakti iztikt, tad labāk guli
istabā."

E6 teicu tam, ka neesmu jau nekāds lielais pīpmanis,
un saimnieks paliek mierīgāks. Tad ieklepojas, paliek no-

pietns vaigā, un pastrupi man nosaka:

„Tas nu būtu par to pīpēšanu. Un man nepatiktu arī,

ja tu man ar to skuķi izdarītu kaut ko tādu, kas cilvēkam ai

goda prātu neklājas."
Karsts kaut kas man saskrien sejā. — Vai tiešām vecais

kaut ko būtu manījis?
rJVē, saimniek. Tik ļauni tev par mani nevajaga domāt.

Un Marta jau vēl gluži bērns."

„Un dikti labs un krietns pie tam bērns," viņš piemeti-
na, klepus uznāk tam no jauna; un tad no jauna noklaudz dur-

vis, dimd lieveņgrīda, pāri pagalmam no istabas jož šurpu
skuķes augums, kam galvas vietā mana kaut ko palielu un

baltu; un aizelsusies, atkal piesarkusi visa, ar raibu segu vienā
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rokā, palagu un spilvenu otrā, Marta skrien klātu mums, pus-

apjukusi smejas un teic:

„Nāc, brālīt, citādi pats tu nezināsi vēl, kā augšā tikt."

„Ej nu, dēls, atpūsties," saimnieks man laipni saka,

„rīt palūkosim laikus piecelties un nogāzt palikušo lauka ga-
balu."

Es novēlu tam labu nakti, viņš gausi aizsolo, un aizstei-

dzos tad pakal meitenei, kas gaida jau pie laidarvārtiem un

smiedamās man iesviež krūtīs spilvenu:
„Še, panes pats, lai man tiek brīva viena roka!"

Tā vajadzīga tai, lai puspavērtu laidarvārtus, aizsviestu

no jauna viņus ciet, un tūliņ pēc tam sameklētu manu roku.

no kuras nelaižas vairs vaļā sīkie skuķa pirkstiņi.
Tie sastrādāti, — mana tulznu vīles, — tak maigi vēl

un pilni strāvojošas uguns, un it kā karstāka top viņu skavās

mana roka, mazliet kā samulst Birds.

„Es tevi vedīšu pie rokas, lai tu neapmaldies, nesamini

kādu telīti," tā smaida, vilkdama mani cauri laidaram, kas

pieplūdis pilns brūnām un raibām govju mugurām. Lēni uz

mūsu pusi griežas ragotas un baltzīmotas galvas, lopu mutes

nebeidz slinki gremot.

Tad mēs esam pie pūnes durvīm, ejam iekšā un mūs uz-

reiz
apņem akla tumsa, un pievītis pilns siena smaršas te ir

gaiss.
Mirkli mēs stāvam roku rokā, un it kā klausīdamies sī-

kās, čabošās un šalcošajās skaņās, kuras nāk no tumsā neredza-

miem siena rindu augstumiem, aizturam reizē elpu, un dzir-

dam, kā mums abiem satraukti un skani zvana asinis.

„Uz klētsaugšas tak varēja visžiglāk tikt caur pašu klēti,"
es nosaku, pats nezinādams kāpēc, un balsī manu līdz šim ne-

apjausta piesmakuma skaņu.

„Tā tik vēl trūka! Klētī guļam mēs ar Minnu, un pui-
eiešiem caur turieni nav nekāda staigāšana," tā atcērt, mirkli

palikdama pikta, un balsī viņai atkal dzird pirmītējo aizsma-

kumu. Bet tūliņ arī izgaist meitenīgi mežonīgais niknums,

Saplok dusmas, jautrs no jauna metas prāts:

„Ar pļaujmašīnu apkārt laukam braucot un dzenot zir-

gus, man šodien gadījušās veselas trīs nelaimes: ap pašu pus-
dienu pagaisa ķemme, ap launaglaiku piesmaka no klaigāša-
nas balss, un tūliņ pēc tam samaitājās pati mašīna. Bet tagad
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kāp man pakal, — te nebijušam nemaz nav tik viegli augša
tikt."

Viņa velk mani kaut kur sānis; tad mums zem kājām ie-

sāk čaukstēt siens, mēs ejam pa to, kāpjam, grimdami tepat
līdz ceļgaliem, un tad ar galvu un ar plecu esmu atsities es

jumtā, — caur viņa šķirbām mana nākam vāju gaismu un āra

gaisa vēsumu.

Tad atkal čabēt sāk un grimt zem manis siena lāņi, un

tepat blakus noskan tumsā neredzamās Martas balss:

«Tepat būs labi: no jumta puses nevelk, un kāju galam

pretī mana gala lūku, — «varēsi labi redzēt, kā gaisma svīst."*

Vīd tumsā palagbaltums, mīksti nopland sega, vēdienā

viegli aizskardama vaigu, un meitene ņem ārā man no rokām

spilvenu:

«Tā, nu tu vari gulēt," viņa nosaka, skūpsts atkal dedzi-

na man lūpas, un tad es uzreiz esmu palicis zem jumta viens,

nakts melnuma un siena smaršu, siena čaukstēšanas vidū, un

sirdī aizsmeldz kaut kas vāri žēls.

«Pagaidi mazliet, tūliņ neaizmiedz," — atskan kaut kur

patālu un jau no lejas, — «es nākšu patriekties."

XXVI

Atjozis jostu līdz ar smago mauzeri, es nolieku tos cisām

blakus, cepuri un frenci ar turpat, un auju nostu kājas, kurām

satvīkumu aizdzen projām maigais siena stiebru pieskāriens
un gaisa vēsums, spirdzinoši rēns.

No laidarpuses mana nākam gremojošas slinkas skaņas,

pa miegam ieblējās un apklust kaut kur jērs; ēd klaboši un

skani tuvumā kur pavecs zirgs, kam vaļīgāki palikuši zobi, un

pažobelē iečiepstas no pirmā miega uztraukts putns.
Lejā, kur laikam klēts, dzird čukstēšanu, tad paklusus

smieklus, — noklaudz cieti cirstas durvis, kaut ko norūc īgna
balss, brīkš gulta, tā kā nokrakš kāpes, un tad var sienā manīt

čaboņu, kas nāk man tuvāk, — jau pavisam tuvu nočukst sa-

traukta un redzē vilinoši jautra balss:

„Ja neesi vēl aizmidzis, tad saņem viešņu."
„Nē," tepat blakus atčukst dreboša un samulsusi, laikam

manis paša balss, — es virzos sānis, — Marta sēd man blakus

sienā, — jūtu viņas ātro elpošanu, manu sīku elkoni, kas skar

man plecu, un ap mums sēri kaisli dvašo siena smaršas, —

zāļu vītuma un tumsas pilna ira nakts, un pēkšņi liekas pali-
kusi dzestra — man sakodušies zobi, cenšoties valdīt trīsas,

kuru pielijuši visi locekli.
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Tad maza silta roka sāk man glāstīt plecu, — pāri sejai,
kura kaist un kvēl, slīd trīcoši un vāri pirkstiņi, un balss, kas

tagad atguvusi seno sila balodīša dūdojuma skaņu, skan tum-

sas melnumā gaidpilna, lūdzoša un reizē žēla:

„Mīlo brālīt, — kad mēs iesim uz mūsu pusi atpakaļ?'"
No lūdzošās un žēlu pilnās drebēšanas, kuras pielijuši

tumsā neredzamās viešņas balss, plok manī sabangotie asins

viļņi, atlaižas kaisles samulsuma tirpas, sāk rāmāk zvanīt vi-

ņas zvani, sen neizjusta asins radniecības maiguma top pilna
sirds. Un reizē pārmetumu pilna: ir labi, ka visapkārt melna

tumsa, un neviens neredz, ka man pašam tagad no sevis

kauns. —

Kā maza māsa, kas pie lielā brāļa ciemos nākusi, tā uz-

ticīgi sēd man blakus, paijā un glāsta manus matus, — es jū-
tu, ka to cirtās sitas viņas elpa, un nekas nesamulsina vairs

mani, — ir viegla sirds, mazliet gan sēra, un vēss un skaidrs

atkal prāts. —

Es saku tai, ka karš vēl nava galā, vēl būs niknas kau-

jas, pirms mēs abi varēsim un spēsim mājās iet. Un runājot

par mūsu Zemgali, no jauna atceroties viņas druvu šalku, lek-

nās līču pļavas, un mākoņu un putnu baru skrejas pāri tām,

mēs paliekam vēl vairāk rada, jo vieni un tie paši mums ir

sakāpuši galvās atceres vilni, un klausīdamies viņu šalkšanā,
mēs steidzamies kā skrējiensteigā aizkļūt viens otram priekšā,
— nes pāri dzimtās malas klajumam mūs atmiņu un sēri mai-

gu ilgu vilns, — gaist ap mums bērzu birzēm, egļu siliem

apaugušie Vidzemes pakalni, — plašs, nepārredzams, viss kvie-

šu laukos mirdzēdams un pilns ar nolijušu saules zelta zaigu,
caur tumsu skatāms nu ir mūsu dzimtenes līdzenums, un mā-

koņus un zilas mežu svītras tur mana tikai pašā debesmalā,
kur satiekas ar zaļo zemi zilais debesjums.

„Vai tu vēl atminies, cik silta mūsu pusē bija saule.
4 "

«Jā gan! Dienvidū tur pat āboliņa galviņas tā sakarsa" —

«Ka no tām sila kāju pēdas, un pļavās," — „Skatoties, kā virs

tām šaudās tauriņi un zilganmelni spārni," — „Varēja manīt,
ka no tveices virmo un dreb gaiss."

„Un kad pie mums nāca pērkons, no grāvieniem dunēja
un šalca visas pamales," —

„un pēc tiem sākot lietum līt, iz-

likās, it kā debesis būtu aizsegtas ar tumšu mākoņsagšu," —

«un lietus strūklas, skatoties pret debesmalu, izlikās kā pelēk-
baltas, lejup nokārušās milzu sagšas bārkstis, kas viegli nolie-
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kušās lēni slīd gar apvārsni, iedamas Lietus mātei un tās

sagšai līdz —"

Ir pārplūduši pāri malām mūsu atmiņu atvari. No jau-
na kļūst par sēri aizšalcošām straumēm gurdās atcerupes, kas

snaudušas mums sirdīs, un tagad saplūst kopā, rado mūs un

vieno, sāk šūpot vienotus un aiznes līdz.

~Un toreiz, — viņvasar, kad mūsu zemē nāca iekšā vā-

cieši, un kurzemnieki cēlās pāri Daugavai" — „Ak, nekad

pirms tam nebij auguši tik kupli kviešu lauki, un rudzi bij
tik gari, ka tiem vārpu galus nespēja ar roku aizsniegt, pacē-
lies uz pirkstgaliem, pats garākais vīrs" —

~Kad strēlnieki ar vāciem karoja pie Daugavas, arī te

daždien varēja manīt lielgabalu dimdu" — „Es biju Nāves

salā, — tur krita mans tētis, — un Tīrelpurvā, kur palika tā

vecākais dēls" —

Silts vaidziņš glaužas klāt pie mana vaiga, — rociņas
tā apvijusi man ap kaklu, un dreboša un maiga, dūdo man

ausī mazās ganes balss:

„Nu redzi, tad es, nepazīdama vēl, esmu lūgusi par tevi

Dieviņu, — tā vien man likās, — kāds karo arī par mani,

— ik reizes, dzirdot dimdēšanu, nāca man raudas, sāpēja un

mulsa sirds. Es skrēju tad uz birzes malu, vai arī slēpos kādā

kaktiņā, un lūdzu Dievu, lai jums palīdz — reiz mani atrada

tā nometušos tēvs, — bija jau sācis slimot, — neteica ne vārda,

tikai nopūtās un glāstīja man galvu, — arī viņam, kaut gan

nebij tur ne pēdas zemes, nesās prom uz mūsu pusi sirds un

prāts —"

Karsts kaut kas, slapjš un reizē svelmains dedzina man

vaigu, — raud mazā bēgle, kurai arī nav ne dzimtenes, ne radu,

nedz māju, — elso, plakusi man klātu, — krūtis un kaklu

viņai smacē bēdas, un sērīga un grūta arī man top sirds.

Visapkārt melna tumsa, — retumis kaut kur caur šindel-

etarpu mana debess pelēkumu, — un veļu balsīm rada tagad
liekas siena klusā čabēšana, — šķiet sačukstas visapkārt ap

mums neredzamu ēnu balsis, un dvēselē mums abiem nolai-

dies veļu laiks.

Es sāku savu mazo draugu mierināt, ņemu to rokās. —

Sīciņa un vāra, viņa iekļaujas man klēpī, — cauri tās blū-

zītei un savam kreklam es dzirdu, kā turpat pie manas sitās

otra, tikpat vientuļa un bāra sirds.

Es stāstu tai par sava tēva mājām, priecinu viņu nākam-
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dienu ainavām, un jūtu, ka tā nostāj raudat, klausās vērīgāk,
un manot dziļu ticību it visam, ko es stāstu, sāk arī pašam at-

plaukt dvēsele, jautrāks paliek prāts.
„Vēl šitais karš mume jāizkaro, — jākaro ar vāciešiem

līdz galam. Tad būs reiz miers, būs bēgļiem vaļa posties mā-

jās, ies projām savās sētās karošanu pabeigušie karavīri; kam

tagad sētas nav, tas cels sev kungu laukos jaunu, un arī manai

meitenei, man pašam pienāks mājupceļš.
Es vedīšu to prom uz mūsu mājām, — ap viņām apstā-

jušas apkārt vecas liepas, — vasarā tās pilnas bišu dūkšanas

un lapu žūžu, un pāri pagalmam tur švīkst gandrīz bez stājas
dūju spārni — dūdo baloži tur, — balti, rožaini un pelēkzili,
un dzirdot tavu balsi, kas sila balodīša dūdošanai rada, no

tavas rokas ēdīs mūsu māju dūjas, — katra būs tev draugs.
Pie istabas, pie paša loga aug tur ceriņkrūms, ko mana

māte pēc viņas kāzām pārveduši turpu, iestādīdama kā sava

tēva sētas piemiņu. Viņš jau pirms kara bija saaudzis tik

kupls, ka pavasarī vajadzēja atvērt tikai logu, un violetās zie-

du vāles pašas līda istabā."

Meitene klausās aizturētu elpu; tās svaigās lūpas glāsta
manu vaigu, un man uz mirkli liekas, ka to skāris mātes ce-

riņkrūma ziedu glāsts.
„Mēs plūksim viņa ziedus, vīsim no tiem vaiņagu, un ie-

sim pāri tīrumam uz ozolbirzi, kuru apjozusi akmeņsēta, jo
aiz viņas ierīkoti kapi, un tur ir arī manas mātes kaps. Mēs

rotāsim tās kapu viņas pašas ceriņkrūma ziediem, un es teikšu

tai: māt, tēvs un Edgars un es, tavs pastarīts, mēs trīs gājām
karā, jo trīs, tev krūtīs šautas vācu lodes nedeva mums miera,

un smagi bija mūsu sapņi, ik naktis trūkstoties no miega,
ik naktis mēs redzējām tevi, redzējām, kā kvēlo un no jauna
aizdedzina mums sirdīs sāpju dedzi tavas asinis

.
Tēvs, tevi at-

riebdams, palika par nāves strēlnieku. Naktīs tas mēdza lasīt

līdzi paņemto bībeli, — to pašu, kurā ierakstīts ar viņa roku,
kurās dienās tā dēli nākuši pasaulē. — Dienas stundās tas

gāja medīt ienaidniekus, un redzot, ka tie mira, tam acis dega
ļaunā priekā, — sirma jau bij viņam pavisam palikusi galva,

sērojoties pēc tevis un pēc mūsu sētas laukiem, un prāts ma-

zuliet samaitājies no naida guns. Tā bija sadedzinājusi tam

galvu, bet sirdī arī viņam tagad šauta vācu lode, un kritis Nā-

ves salā, salai iepretim apgūlies tagad tēvs zem balta bērzu

krusta.



150

Edgara arī vairs nava, — viņš mira Tīrelpurvā, putenī
un salā, kad sešpadsmit tūkstoši strēlnieku gāja nāvei pretī,
cerēdami Kurzemes vārtus vērt. — Es nedabūju viņu vairs re-

dzēt: tavu vecāko dēlu jau bija paņēmis brāļu kaps. Tik dažas

papīrlapas, kurām viņš bij uzticējis savas sirds domas, vēl ta-

gad kvēlo man virs sirds. Es viņas atnesu uz mājām līdzi, un

tagad ierušinu tava kapa smiltīs, kā sveicienu no tā, kas bija
tavs pirmdzimtais. Viņas gan ir saburzītas bez gala un izska-

tās tumšbrūnas, bet neņem man to ļaunā, jo tās ir Edgara sirds

asinis.

— Reiz mūsu bija četri, tagad palicis tikai es viens. Es

izkaroju karu karus, un te nu es esmu, māt. Es atradu svešā

malā mūsu puses meiteni? kam arī nav vairs pasaulē neviena,

un atvedu to sevim līdzi. Svētī, ak, māt, mūs abus, jo man

vairs tagad nav nekā cita, kā trīs kapi un šī meitene. —"

Es apklustu, — seja man liecas lejup, meklēdama meite-

nes sejiņu, bet lūpas skar tik matus, — vaidziņš tai ir slēpies
uz mana krekla, kā vērojot, cik strauji sitas nu man sirds, un

klausīdamās asins joņos, dzirdēdama, ko man lūpas teic, tā

aizmigusi cieti, saldi gul.
Kā bērns, ko vakarstundā, pasakā tam klausoties, ir ne-

jaužot nedz manot pievārējis miegs.
Tā rāmi elpo pirmā miegā, — gul manās rokās ieslīguši

meitene, kam nav ne dzimtenes, nedz māju, nava mātes un

galviņu nekad vairs nenoglaudīs tēva rokas glāsts.
Tak rociņas vēl miegā tur cieši apņemtu man kaklu, —

meitenes matu cirtas reizē kairina un glāsta manas lūpas, un

plūst no viņiem sejā reibinoša smarša, — saldi sāk atkal mul-

sināt man asinis un galvu šis matu aromāts.

Bez gala maigs un reizē mazliet sērīgs, rada pazemīgi
biklam ievu ziedu rūgtumam, un arī ceriņziedu aijājošam lai-

mes tvanam rada, un saldas kaisles pilnam reibumam, ko

dvašo uzziedējis jasmīnkrūms.
Ar rokām apskautu es turu viņas mazo augumu, kas uz-

ticīgi piekļāvies man klātu, jau pazaudējis nesenējo pusaudzī-
tes stūrainības neveiklumu, un jūtot sev tik tuvu viņu visu,

asinīs iesāk atkal zvanīt saldi kaisles zvani, un saldi gurst
man sirds.

Man lūpas palikušas atkal kvēlainas, sāk mulst un kaist,

un apmulsušas glāsta viņas matus, sameklē pieri, skūpsta to,

tad uzacis, tad acu skropstas, un miegā it kā atsaukdamies ma-
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nai asins kvēlei, ar vieglu nopūtu tās vaidziņš ceļas augšup,
— mazā mute veras pretī manai kā pumpurs, kam laiks nācis

ziedā plauktu
Es pieploku pie lūpām, kas pilnas asinssiltuma un ir tik

maigas, kā lieldienrīta pūpols un kā pats pavasars.

Šķiet, viss ap mums ir izgaisis, viss zudis, nava vairs ne-

viena cita, tik divi vien mēs esam uz visas zemes, — ir stājies
laika gājums, beiguši pārmaiņus atsarkt austrumi un satumst

rieti, un nedzirdu es vairs neviena, tikai paša asins zvanus, un

viņiem līdzi sitas, man klātu piespiedusies, slēpušies aiz ma-

zu pusplaukušu krūšu apaļumiem, maza un uzticīga sirds. —

Tad viegli nodreb man ap kaklu vītās rokas, skar manu

vaigu maigs bez gala skropstu drebējums, ar klusu nopūtu no

manas mutes raisās vaļā viņas lūpas, un miegaina un reizē jau-
tra balss, kas sila balodīša dūdošanai rada, ieskanas un teic:

— „Mīlo brālīt, laikam biju aizmigusi, — sāk salt rokas,
— vairs nevar būt tālu rīts". —

Kā atsaukdamies viņas balsij, kurā manāma drīza rīta

atnākšana, kaut kur netālu iesāk dziedāt gailis, — slinki švīkst

tumsā viņa spārni, un cauri jumtam, kura šķirbās nomanāms

pelēks gaišums, var dzirdēt, kā sāk jundīt rīta ausmu kai-

miņsētu gaili, un klusi bubinādams atsaucas tiem otrā laidar-

pusē zirgs. —

Es atraisu no sava kakla skuķes rokas, kuras drebinājis
rīta ausmas vēsums, ietinu viņu segā, guldinu sev blakus, un

meiteni no jauna pārņem dzebnains miegs.
Rītausmas gaišums, ko laiž iekšā jumta plaisas un trīs-

stūrainā šķores acs, metas arvienu gaišāks, un rītpusē, kas

šķores acij pretim, var jau jaust blāzmas sarkanumu, bet man

vēl nava gurdi palikuši plaksti, dūc deniņos un sirdī maigi
saldi zvani, un bēg no manis miegs. —

Ir nemanot jau iesākusi ap mums izgaist tumsa, — var

nojaust siena kalnu kontūras, un viņu starpā leju, kurā balto

mūsu spilvens, un tam klātu placis, no saules brūns un miegā
mazliet tvīcis skuķes vaigs.

Ap viņu pajukušas tai tumšu matu cirtas, — skar

viena, viegli gredzenota, viņai lūpu kaktiņu, un mazā, sārtā

mute ir kā nupat plaucis rozes zieds.

Zem otra vaidziņa tā palikusi brūno dūrīti, kas pussa-
vilkta, bet brīvās rokas pirkstiņi ir ieķērušies mana krekla

krokās, tur viņas cieti, kā baidoties no jauna pazaudēt, — no



152

jauna palikt vienai šai kalnu zemē, kurai svešs mūsu līdze-

numa vēju skrējiens, un pat dienas vidus stundās rēns un pa-

vēss, nevis saules tveices pilns un svelmains liekas gaiss. —

Atkal dzied gailis, gaišāki vēl iedegušies tagad rīti, un

gaisa vēsums arī man liek beidzot atcerēties, ka es esmu tikai

kreklā, un ka mani šonakt vēl nava atveldzējis miegs.
Es lēni ņemu 6egas stūri, velku to sev pāri, cenzdamies

to izdarīt pēc spējas nemanāmi, un tagad beidzot arī mani sāk

sildīt sega, atkal silda mazās viešņas siltums, un jūtot viņas

rociņu, kas miegā tai no jauna apvijusi manu kaklu, vairs

nejūtu es 6avās dzīslās asinsstraumes zvanus, top smagākas un

gurdākas man acis, —un jūtu, ka arī mani taisās apņemt
snaudiens.

XXVII

Ir pagājis jau rīta cēliens, viss pļaujmašīnas skarba trok-

šņa pilns. Ar viņas spārnu vēdiem aizvejota pēcpusdiena, un

lauks, kam apkārt gāja manis dzītie zirgi, izkaptij gāžot bāl-

dzeltēnus stiebru vālus, viss tagad ir nokaisīts statu bariem. Kā

rotu kolonnas, kas izrindotas parādei, stāv statu piramidu bari

biezos četrstūros, un žilbinoši balts virs vārpotajiem viņu ce-

kuliem nu zvīlo launaglaika saules zaigs.
Vēlinā pēcpusdiena ir pavisam bez mākoņiem un pilna

dzidra gaišuma, un ēnās visur manāms rudens iesākuma

vēsums.

~Tā, tas darbiņš nu būtu galā," teic saimnieks, kad mēs

esam nobeiguši rudzu pļauju; un laizdams acis pāri tīrumam,

kurš tagad kļuvis caurskatāms, viņš noņem cepuri un

lūgšanai saliek uz brīdi rokas, pussalīcis un sirms, un mati tam

viz saulē gandrīz tikpat balti, kā zirneklstīgu pavediens.
Es griežu zirgus lielā lazdu krūma pavēnī, un turpat

blakus zālē Marta jau steidz sakārtot mums launaggaldu. —

Saimnieka māsa Made atnesusi svaigas paniņas un sviestu, kas

kopā ar tām nācis pasaulē, un mana meitene patlaban paņē-
musi savā ziņā maizes kukuli. — Žigli un vingri kustas viņas
mazās brūnās rokas, griezdamas riecienu pēc rieciena. Pa

paradumam vaļā atrisušais galvas lakatiņš tai vairs neapsedz
tumšās matu cirtas, un acis viņai pilnas starojoša mirdzuma,

—ar jautru smaidu nolijuši visa, saulē nodegusē un kūļus

steigā sienot notvīkusē sejiņa.
Tad viņa uzlec kājās, skrien man klātu, grib palīdzēt

atjūgt zirgus, un reizē ķeroties pie nosvīdušā, vecā bēra sakām,
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eatiekas mums rokas, sīki pirkstiņi pētīdami glāsta manu

plaukstu, un uz mirkli tai sejiņā izdziest smaids.

„Vai, — tev tulznu pilna roka, — laikam dikti sāp?"

„Nē," es atsaku, lūkodams melot, jo rokas man pavisam
atradušas no darba, un pāris vietās mana plaukstās asu sūr-

stēšanu. „Lai pierod vien, — parīt vai aizparīt jau ies pavi-
sam labi! Kad kari būs reiz galā, nāks pašam savas zemes

darba laiks."

Tai smaidā atkal atmirdz acis, un gaišāka no viņu blāz-

mojuma sametas man pašam seja.
— viņai paveras vārdu glāstam lūpas, pirkstiņi

vāri aizskar manu kailo elkoni un žigli raujas tūliņ atpakaļ,
jo patlaban nāk klātu lazdas krūmam arī citi pļāvēji, kas pa-

beiguši sasliet statos pēdējos rudzu kūļus.

Mēs nogulstamies zālē, ap
koka spainīti, un nesteigda-

mies sākam ēst,

„Pie Līvāniem, kaut kur aiz Aiviekstes, jau atkal ejot
vaļā niknas kaujas ar sarkaniem," kalpa Pēteris pirmais iesāk

risināt valodas pavedienu un nepaskatīdamies pat pa kreisi,
kur man blakus zālē nometusies Marta, es sajūtu ar elkoni,
kas turpat klāt pie skuķes pleca, ka pēkšņi nodreb viņas au-

gumiņš.
Saimniekam atkal satumst seja, vaicājot Pēterim:

— „Ak, tad ar sarkanajiem gan? Dieviņš vien zin, kā

viss tas beigsies, kad pienāks kariem beidzot gals".
— „Ar sarkanajiem, kā tad citādi", teic Pēteris, kas pa-

beidzis jau ēst un tagad noslauka ar plaukstu lūpas. „Viņsētas
Jānis esot atlaidis jau ziņu, ka guļot slimnīcā ar ievainotu

kāju: dabūjis viņā lodi, karodams pie pašas Daugavas".
— „Vai die'", — Made iesaucās, sākdama sakopt trau-

kus: ,JPats labākais mūsu pagasta dancotājs, un varbūt paliks
vēl bez kājas! Tie kara dakteri jau esot uz griešanu vien".

— „Tik traki nemaz negriež," es iebilstu: „Tad jau man

pašam tagad nebūtu vairs mēles."

Atkal man blakus nodreb skuķes plecs, maza plauksta,
citiem nemanot, skar elkoni, un vārs un žēli bailīgs šoreiz lie-

kas viņas pirkstu glāsts.
„Ak, tad tu arī esi bijis ievainots?" lemmas saimnieks,

kas sācis darboties ap savu pīpīti.
„Četras reizes. Papriekš mutē, tad vaigā, tad krūtīs, un tad

plecā," es atsaku un atceroties bijušo, man atkal it kā sūrkstēt
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iesākusi mēle, un tikko sadzijis šķiet vaiga pušums, kaut gan

tas jau pirms diviem gadiem cirsts. Bet viss varbūt, tas tikai

tāpēc, ka viņu tagad vēro visu acis, un Martas skatiens, kavē-

damies man pie vaiga, ir kļuvis žēlabains un mazliet valgs.

„Redz, Pēter," saka Minna, košļādama timotiņa stiebru:

«cits puisis tavos gados jau izkarojis karu karus, bijis dau-

dzās kaujās, bet tu diezin vai vēl pavisam zini, no kura gala
bise sprāgst?"

Marta spurdz, Made plati smejas, un saimniekam dreb

lūpu kaktiņi, bet Pēterim ir apjucis un nelaimīgs pagalam
vaigs:

~Vai tad es vainīgs?" puisis lūko taisnoties: «Kroplus
jau karā neviens neņem. Ar platām kāju pēdām cilvēks jau
nav nekāds karotājs: ne citiem līdz uz priekšu skriet, ja karo-

šana labi veicas, ne pabēgt, ja sāk slikti iet. Posts vien no

manis būtu, nekāda labuma."

Viņš ir pat mazliet pietvīcis, pazagšus skatās manī, it kā

gaidīdams, lai saku jā, un tad piepeši atceras, ka esot aizmir-

sis pie rudzu stata, viņā lauka galā, savu kabatas nazi, un go-

rīdamies aiziet turp.
«Strādnieks nav slikts," saimnieks nosaka, noskatīdamies

puisim pakal, «un komunists arī nav."

«Kas tas par puisi, kas neder zaldātos?" Minna strupi

nosaka, vēl košļādama savu timotiņa stiebru, aši paveras
tad

manī, un vaigu gali nezin kāpēc tai notvīkuši sarkani.

«Kas neder zaldātos, tas neder arī meitām," saka mutīgā

un pavecīgā Made, un šoreiz arī manīm pasprūk smīns.

Saimniekam tādas lietas nepatīk. Viņš asi nokāsējas,
ceļas kājās, un tā ir zīme, ka palaunadža atpūtai nu gals.

XXVIII

Nāk atkal pavēss rudens iesākuma vakars; ir sakāpuši
lietus mākoņi, vairs neredz saules, un pirmais lapu zelta dzel-

tenums nu izliekas pēc sēra atspīduma, kas nāk no citas pa-

saules.

„Nu gan ir rudens klāt," teic saimnieks, pagriezies pret
pagalma pusi, rūpju pilnu seju: „tas draņķa lietus izmērcēs

tā vasarāju, ka nevarēs ne lāgā pļaut, ne kult"

„Toties mums rudzi jau zem jumta," atteic Pēteris, un

tas ir tiesa: divas dienas no vietas vezums pie vezuma ir līgo*
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jis pa olnīcu uz rijas pusi, — izsista arī visa sējai vajadzīgā
«ēkla, un kult mēs varētu sākt kaut vai rīt.

Saimnieks tam neatbild, bet sirdīgi sūc pīpi, vēl arvie-

nu skatīdamies ārā, kaut lietus urdziņas un vakartumsa pa-

darījušas jau gandrīz nejaužamas ēku kontūras.

„lesim gulēt, bērni," viņš nopūzdamies saka un aiziet

prom uz savu galu, nesdams līdzi gadu nastu un rūpju sma-

gumu. Tad sievietes nokopj galdu, un Pēteris jau arī aizgājis
uz savu vāgūzi. Made pa ķēķi mazgā traukus, Marta ir aiz-

skrējusi barot suni, un Minna nostājusies galda galā, nodūru-

si galvu, pirkstiem plucina savu priekšautu.

Es izklaidīgi laižu skatu pāri viņas plecīgajam augu-
mam un sāku atkal vērsties logā, aiz kura manu jautru smilk

stēšanu un suna ķēdes žvadzonu.

~Minn, tevim laikam nemaz nenāk miegs?" es saku, lai

kaut kas būtu sacīts, un beigtos šis neveiklības klusums, ar

kuru patlaban pielijuši istaba.

„Nē," meita īsi atcērt, aši atgriezdamās atpakaļ, grib
kaut ko sacīt, sarkst un nobāl visa, skatās manī savādi satum-

sušām acīm, tad īsi iesmejas, iet prom uz durvju pusi un tik

cieši man garām, ka uz mirkli es ar seju un ar krūtīm jaužu
viņas druknā stāva siltumu.

Durvīs tā apgriežas, no jauna vēro mani satumsušu ska-

tu, smej vēl, nicīgi un reizē kaisli, un teic:

„Jums abiem tur pa kūts augšu laikam gan nemaz vairs

nenāk tas miegs? Es brīnos tik par vienu: kas gan mūsu

puišiem par jēgu noņemties ar pusaugušu skuķēnu?"

Tas ir izaicinājums, sviests tieši sejā, un man viņš jā-
pieņem.

„Tas laikam nozīmē, ka noņemties ar tevi būtu vairāk

jēgas?" Es atsaku, cenzdamies teikt pēc spējas mierīgāk, un

smaidu pat, kaut kaklu smacē dusmas.

Mans atsitiens ir ķēris: Minnas seja paliek tumšisar-

kana, tad bāl un sarkst no jauna, bet lūpa6dreb, nespēdamas
ne vārda parunāt, un acīs tai iedegusies nikna guns.

Tā rīstās, meklēdama pēc iespējas asāku atbildi, bet

neraduši viņu, metas prom, cirzdama durvis ciet ar tādu spa-
ru, ka notrīc ūdensstops uz galda, sēri noīd logs.

Es pieceļos un eju prom uz stalla pusi. Sejā man sitas
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aukstas ūdens piles, šņāc pielijušie oši, un no dzeltenajām
kļavām vēl tumsā blāvo zeltains atspīdums.

Tonakt pie manis nenāca vairs mana mazā viešņa. Bij
melna tumsa, jumtā sitās lietus lāses, un gaiss bij drēgnas mig-
las pilns.

XXIX

Ir dziļa nakts, pil un pagalmā dzird koku zaros

vēja šņāku. Un nemierīga, gurda atkal kļuvusi man sirds.

Es sāku atcerēties nesenejās dienas, vēso zvaigžņu zai-

gu, kura sijādamās lija cauri jumta spraugām, kad mūs abus

tepat slēpa siena kalni, mūsu rokām ļaujoties apvaldītām ska-

vām. Un miklā, miglas piedvašotā melnumā man šūpotie?
sāk acu priekšā Martas augums, viņas smaidošā un brūni sārtā

seja, — lūpas asinssarkanas un kvēlas, kā pusplaucis rozes

zieds.

Ak, mana mazā draudzene ir arī palikusi puķēm rada.

un plaukst un veras, tvīkst un reibst! Un ne jau vienreiz vien

man bijuši jātur moši visi gribas spēki, lai nenotiktu tas.

kas dažbrīd vilina mani, bet kuru negrib atļaut mana apziņa
un vilcināt grib prāts.

Ar katru, manās rokās pavadītu nakti ir kļuvis kvēlai-

nāks un kairinošāks viņas mazās mutes sārtums, dzebnainākas

tapušas un reizē zeltainākas acis. Un dienas stundās acīm

glāstot viņas augumiņu, man neiziet no miņas pumpurs, kam

atvērties un plaukt ar necerēti strauju steigu liek versmes pil-
nais, versmi dvašojošais saules vaigs.

Kad pavasarī toreiz tikāmies, tā bija stūraina un drai-

ska pusaudzīte. No jauna viņu redzot, saldi samulsa man

sirds, nojaužot lielo pārvēršanos, un tagad —

Tagad viņa top daiļāka ar katru jaunu dienu, kaut gan

tai vēl tikai sešpadsmit vasaras.

Vai tiešām mani nupat nesauca viņas balss?

Ir vēsa tumsa, čalo lietus, un ārā kokus šņākdams loka

rudens vējš.

~Mīlo brālīt," iedūdojas tepat tumsā žēls un reizē maigs

bezgala čuksts, — tik kluss, ka vēl arvienu nevaru es apjaust-
vai mani sākusi vilt dzirde, vai nakts un vientulība tiešam at-

vedusi atkal šurpu manu mazo ciemiņu?
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Tad silta elpa iesitas man sejā, galvu sīciņas un

kailas rokas, un manam vaigam glaužas klātu vāidziņš, kas

kļuvis slapjš no asarām.

Tā atnākusi sūdzēt savas bēdas, no dusmām un apvai-
nojuma dreb visa, un elsodama steidzas stāstīt, kādēļ sāp vi-

ņas mazā sirds.

Ak, vainīgs ir pie visa briedušās un druknās lauku mei-

čas asins kvēls, kā versme tagad gatava vērsties pret mani!

Minnai nedod miera ganu meitenes nakts gaitas; fantāzija,
kurai mikli riebīgi kā sikspārnim spārni, liek tai negulēt un

paļaut iegribām un domām pilnu vaļu, un iegribas ir Min-

niņai kā treknas teles. —

Minna ir solījusies sūdzēt saimniekam, ja mana mazā

arī turpmāk nāks pa naktīm ciemoties, un vecais pērminderis
— mēs to jaužām abi — nepratīs gan tādās lietās joku, neti-

cēs, ka esmu turējis tam doto vārdu, un vēl nava noticis kas

ļauns.

Abiem mums nāksies aiziet prom no Silārēm.

Man ceļš uz pulku pēc piecām dienām jau zem kājām.
— bet kur gan paliks bēgļu meitene, kam nav neviena rada,

un es tai vienīgais draugs?
Ak, vārti, kas uz Kurzemi, vēl nava atvērušies vaļā, —

māc manu dzimto zemi atkal tas pats vecais vācu lietuvēns, —

Turp mēs varēsim iet tikai pēc tam,kad būs izieti jaunu
kauju lauki, — no jauna justs, kā dvašo granātauka, un kā

novaid gaisi, kad iesāk atkaukt šrapneli. —

Un tāpēc, es tai saku, ka viņa nedrīkst turpmāk nākt

pie manis. — Just viens otra tuvumu mēs drīkstam vairs tik

dienas stundās, un tagad pat tai jāiet atpakaļ pirms uzmodī-

sies Minna, — patlaban to gan laikam tura savos valgos miegs,
jo cauri griestu sijām, cauri siena kakliem mana augšup nā-

kam krākšanu. —

Meitenes lūpas saka jā, bet rociņas tā neatlaiž no manis,
uo jauna pasprukušas viņai raudas, asaru pilna sirds.

Es atkārtoju vēl reiz, ka tai jāiet; un vilcinādamās tā

klausa, tad metas atpakaļ, un ass, kā liesmu skāriens, viņas
-kūpēts man apdedzina lūpas, — ir pilna asins kvēles mazā

mute, deniņi man top valgi no noraudātu acu pieskāriena, un

tad es esmu atkal viens.
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XXX

Mēs tagad satiekamies tikai gaismas stundās. Un sārtāki

tad liekas rīti, ieraugot, kā mulst un deg no prieka meitenes

sīkā sejiņa, un no tās acu klusā blāzmojuma gaišāks top ru-

dens novakars. —

īss rokas glāsts, — skāriens, ko nedrīkst redzēt pētošie
un sekojošie citu skati. Un tad mums atkal jāapliekas vie-

naldzības maskas, kaut gan rīt agri man jādodas ceļā.

Tas nokaisīts viss dzeltenajām kļavu lapām, un, šķiet,

pat tumsā klusi blāzmo viss. —

Ar aizejošo putnu klaigām mums abiem nācis šķiršanā*
laiks. Meitene visu dienu ir divtik klusa, un skatot viņas no-

bālušo seju, arī man paliek smaga sirds.

Tad paiet pēdējā nakts, pilna tumsas un domu grūtuma,
un gandrīz vai bez miega. Un acis vaļā verot, caur šķores
trīsstūraino aci saskatāms asins sarkans saules lēkts.

Es ceļos, ģērbjos, jožu klātu veco mauzeri, un liekas, ka

ar viņa maksts pieskārienu atstājas no manis rudenīgo lauku

rāmums, atkal es kļūstu karavīrs. —

Mājinieki visi vēl man labas gaitas, vecā Made aprau-

das, un saimnieka balss ir pat mazliet piesmakuši, kad tas saiva,

roku kratīdams:

„Lai Dievs Tēvs tevi sargā karā, Artūr. Man tu biji kā

paša dēls.'*

Viņš liek Pēterim sajūgt zirgu, bet es palaižu apkārt
acis, — mazā nekur nava redzama, — un it kā paklausīdams
svešai gribai, saltos aiziet kājām. —

Stacija nav visai tālu, un mājiniekiem darbu atlicies

vēl daudz. —

„Diez' kur ta palikuši mūsu meitieši?" Kā brīnodamies

saka Pēteris. — „Minna paslēpusies istabā, un skuķis arī

diez' kur klīdis. Un es vēl domāju, ka tev pie viņām abām

liela piekrišana."
„Redzi, kā nav," es smejos, kaut gan pašam grūta sirds.

Es griežos apkārt, eju prom pa kļavu gatvi, un lapas,
kas gul man zem kājām, ir kā pats saules zelts.

Zeltaina visa atmirdz birze. — Pavasarī tā bija skanīga
un dzidri zaļa, un ejot viņai garām, lēni raisīdamās birst man

uz cepures un pleciem lapas, kam rūsas dzeltenums.
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Pie birze» stūra kāds elsodams nāk pretī, — plok klāt

pie mana pleca noraudājies vaidziņš, un arī man ir pēkšņi
sažņaudzis kaklu kaut kas žēls.

Es mierinādams sāku glāstīt viņas galviņu, mute vēl me-

klē jokainus un reizē drošinošus vārdus; un nezin kā tad pa-

sprūk man pār lūpām, ka tādās reizēs, kāda šī, neklājas rau-

dāt karavīra līgavai. -—

Tik pēc tam, kad šis teikums izrunāts, es apķēros, cik

patētiski banāli bij viņa vārdi, un gatavs esmu kodīt lūpas.

Tak manu vārdu pliekanumu mazās zelta sirds ir ņē-
musi par tīru zeltu. Meitene mitas raudāt, nedreb elsās vairs:

un veroties no jauna viņas sejiņā, ko tā pacēlusi, es redzu gan,
ka ir ar asarām vēl pilnas skropstas, mazliet raustas lūpas, bet

acīs mana tēraudainu mirdzumu.

„Tas — tiesa," viņa klusi saka, valdīdamās ar tādu sa-

ņemšanās stingrumu, ka dūritēs savilkušies viņas sīkie pirksti:
,Juan — neklājas raudāt, — tu — es tevi — gaidīšu, — tu ne-

kritīsi, nāksi atkal — nedrīksti mirt —"

Tagad tā klusē, acu nenolaizdama no manis, un valdot

elsas, kuras katru brīdi var sprukt atkal vaļā, tai cieši sakosti

zobi, mazliet pat uzpampuši liekas žokļu muskuli.

Tad viņi noraustas no jauna, — kā sāpju brēciena uz

mirkli sašķobās tai mute, — tikai uz mirkli acīs izmisums

veic tēraudaino gribas atmirdzumu. Tad atkal viņa valda se-

vi, lūko pat smaidīt, klātu iet, un lēni, gandrīz čukstēdama sa-

ka, lejup nolaidusi skatus:

«Noskūpsti — mani, — Artūr, un — ej."
Mēcbaniski es klausu, noliecos pie viņas, apskaudams

«auros plecus; un puspavērtās lūpas, kuras glāstīdama aizskar

mana mute, ir kā uguns kvēls. Bet acis, pelēkās un drošās

acis, kurās nupat vēl mīlas izmisums un cieta griba veda nik-

mi karu, tai slēgtas cieti, — mazliet noraustās viņu plakstiņi,
— garās skropstas notrīc kā ievainota putna spārni.

Es laižu vaļā viņas plecus, — rokas tā tura nolaistas gar
sāniem, dūrēs žņaugtas, kā baidīdamās viņām apņemt mani,

' kā zinādama, ka tad nespēs vaļā laist. —

Es stāvu nekustēdamies, ar acīm pēdējo reizi vēl glāstu
viņas matus, — šauro pieri, tumšās, tagad gandrīz kopā sa-

gājušās uzacis, — mazo un ķiršsarkano muti, kas tagad kvēl
kā asiņaina brūce, — kaklu, pusplaukušās krūtis, — visu
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augumu, un pusaudzītes rokas, «kuras tā tagad savilkusi

dūrēs.

„Paliec sveika," es nočukstu ar pussmakušu kaklu.

Tad aši cērtos apkārt, sāku iet, pats nemanīdams ceļa,

kas zem kājām. Un bērzu audzes, kas ap mani, ir kā zeltdzel-

tenas ugunis.
Tad kāda vara liek pagriezt galvu atpakaļ, — acis mana

patālas jau birzes malā nokritušu mazu augumu. Un liekas

pat, ka divas sīkas rokas saķērušas nobirušās lapās spiesto

galvu, — ausis šķiet jaužam tālu elsošanu. —

Bet viss var būt, — tie tikai dzirdes maņas māņi. — Var-

būt, kāda putna balss, kas pilna bēdu, sērojas pēc aizgājušās
vasaras.

Es sāku iet no jauna, bet man ir gurdas kājas, it kā iz-

bridis jau būtu ceļa dubļu lāņus, — it kā liptu tām klātu sma-

ga izmisuma svars.

XXXI

Es netieku vairs savā pulkā atpakaļ: iesākta formēt jau-
na divizija, un vecākajām viņas māsām jāpalīdz sagādāt jau-

nākajai kadri.

Un tā man iznāk šķiršanās no skolniekrotas zēniem,

Konrāds manas tikt līdz. —

„Kur tu, tur es," viņš šņaukādamies nosaka. „Ja arī

mums negadās reizē staigājami meitu celi, tad lai iet kopā
vismaz kara ceļš. Reizē to sākām, varbūt, redzē arī beigsim."

Par mitekli mums ierādītas kazarmas, kurās reiz mitinā-

jies miera gados kāds krievu pulks.

Tas sen jau gājis projām, pēc tā te mājojuši daudzi citi.

Tak vēl pēc gadiem manāma pastiprā un mazliet skābā svie-

dru un rudzu maizes smaka, ko atstājis kā savu mantojumu

viņš, nebūtībā aizgājušais krievu kājnieku pulks.

Šī mantojuma piesūkušās šķietas visas sienas, kuras ta-

gad sedz un sargā mūs no paskarbajiem septembra vējiem.

Bet pagalmā, ap netīrdzeltenajām ēkām, un arī sētas

viņpusē, — it visur dzelto iepelēka, irdena un mazākajai vēja
dvašai padevīga smilts. —

Lai veiktu lauku apmācības, mums jāiet gabaliņu nost

no kazarmām, kur smilšu paugurus jau lūko vietām apsegt
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retas zāles ceri. Bet arī virs tiem, vējam pūšot, sāk riņķot

palsos lokos griezti putekli.
Grūti ierindā te iet pāri smilšu laukumam. Tak toties

ierakšanās labi sokas, ir viegli celt uz ātru roku paraugtran-
Sejas, lai jaunie drīzāk nojaustu, ko vecie no tiem vēlas.

Mūs' jaunās rotas sastāvs pagadījies visai raibs: ir Rīgas
skolnieki, kam grūti izsolot pa smilšu irdenumu citiem līdzi,
ir daudzinātie, frontenieku nīstie viendēli, kādreiz

par ka-

ram nederīgiem teiktie baltbiletnieki, un tikai viens otrs rū-

dīts kareivis.

Tik raibu baru, kāds mums pagadījies šis, ir grūti sa-

kausēt laukmācībās par vienu masu, un arī savstarpējā sadzī-

ve mums tiecas vēl un vēl iet dažādus, savrūpvilktus ceļus. Un

kamēr novakaros vienā mītnes galā strādnieki stāsta anekdo-

tes, no vācu gūsta pārnākušie spēlē kārtis, — jau gabaliņu tā-

lāk kāds baptists ir sācis skaitīt lūgšanu; tam turpat blakus

izbijis sarkanarmiets dungo krievu vecmodīgo romanci par

noindējušos ķēkšu Marusju, ko nespējusi izglābt trīs dakteri,

bet otrā telpas galā lasās kopā veci jūrnieki; un skolas zēniem,

kuri nupat kļuvuši par karavīriem, ir vatā plestas mutes, acis,

blāzmainas un aizrautības pilnas, un klausoties par malajme-
žoņiem un nēģeriem, un jūras čūskām, līdz vēlai naktij pui-
kām nenāk prātā miegs.

Pa juku laikiem, gūstā pavadītiem gadiem zudusi dis-

ciplīna arī veciem kareivjiem.
„Posts vien ar tādiem tēvaiņiem," rūc kaprāli, starp ku-

riem dažam labam paputējuši pašam no galvas reglamenti.
Un nomocījušies ar saviem ļaudīm, no kuriem dažam vēl zē-

na gadi, cits jau pavecs vīrs, mēs sākam likt uz karu, kas nāk

arvien tuvāk, visas cerības. —

Jau paša pirmā kauja, — pirmais rotas gājiens cīņā pie-
rādīs, kam no mūsējiem karavīra gars.

Ko nespēj līdzēt mācīblaukumi, veiks tranšejgrāvji, un

cieši kopā slēgta kaujas brāļu saime paliks mūsu rota, kad

pāri tai būs gājis šrapneluragans. —

Un tāpēc mēs uz šo to skatāmies caur pirkstiem, un gai

dam lietas, kuras neizbēgami nāks. —

Vēl nekas tieši tāds gan nava nomanāms; vēl vācieši un

krievi puslīdz rāmi turas Zemgalē. Tak arvien aizdomīgāka

top viņu rosība, un ļaudis, kas brauc šurp no Jelgavas, zina

stāstīt, ka no Prūsijas puses nākot pēc ešelona ešelons. —
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Tie stāsta ar', ka tagad kļuvuši par krieviem daudzi vā-

cu kareivji; ka vieni un arī otri turoties kopā, soloties drīzi

nākt uz Rīgu, tad projām uz Krieviju, celt atkal caru, un

tad —

Ak, kas var paturēt miņā visas tās daudzās tenkas, ka»

tagad nāk no Kurzemes!

Tak kaut kas ir starp tām, no kā mums sarkst un dus-

mās nobāl sejas, rokas vīsta dūres, un ašāka top elpa, pasprūk
vaļā lāsts.

Mēs dzirdam nostāstus par izlaupītām mājām, — sli-

miem sirmgalvjiem, kas dzīti šķūtīs un ceļā miruši, — un sie-

vietēm, kas sistas šauteņrezgaliem.
— Par tukšām latvju sētām, kurās nava vairs neviena ie-

mītnieka, — tie aizbēguši purvājos vai silos, glābdamies no

svešinieku nestā posta. — Un dzird par nošautiem, kam lemta

lodes nāve tikai tāpēc, ka viņiem pacēlusies savas mantas vai

bērnu sargāšanai roka, licis aizmirst nāves bailes viņu izmi-

sums. —

Ak, arkai iet pār manu dzimto zemi ļauns un riebīgs

posts, kas vēl sliktāks par īstu karu!

No jauna latvju zemnieks kļuvis svešiem vergs un klau-

šinieks. —

Mēs, Zemgalē un Kursā dzimušie, ar mokām varam

valdīties. Un dzirdot katru jaunu bēdu ziņu, kas nāk no dien-

vidpuses, arī vidzemniekiem satumst sejas.
~Reiz būs jādod tiem ciemiņiem no jauna ģīmī," rūc

Rūtiņš, vecīgs jūrmalnieks; un dobelietim Kalniņam, kam

brālis viņdien vācu marodieru nošauts, vēl iekaisušas acis,

nikni kniebtas lūpas, smīns prom aizbēdzis no citkārt jautrā
zēna sejas. —

Naktīs es redzu sapņos savu tēva sētu, uz kuru atkal aiz-

stājies man ceļā tas pats ienaidnieks.

Neviena gan tur nav, kas sagaidītu mani. Tik vecas,

tagad jau bez lapām liepas, un zēna dienu atmiņas. —

Tak citam palikuši mūsu pusē radi, citam no svešuma

skrandās pārnākusi māte, kā draugam Konrādam; un citam

ar spieķi rokā, sirms un līks atgriezies nesen mājās tēvs. —

Vēl citus gaida mazas māsas, citus līgavas. —

Tiem visiem naktīs nedod mieru smagi, baisi sapņi.
Dzird nopūtas vai vaidus visos mītnes stūros; cits zo-

bus griež; un cits lēc ierēkdamies kājās, cēlis gaisā dūres, ti-
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kad pēc tam atver acis un skatās apkārt mežonīgi nikni,

nopūšas, grūž īgnu lāstu, un gausi gulstas cisās atpakaļ.
Par reglamentiem ciešāki mūs kal kopā par cīņu

draugu saimi šie baisie nakšu murgi, ļaunās vēstis, kas dienā

nāk no Zemgales.—
Ar asins naida dvašu ir sācis piesūkties drēgnais rudens

gaiss. Jauž vecie, kauju laukus staigājušie atkal tuvojamies
kara elpu. Un lunkanākas palikušas vecākajiem kājas, —

met zēnu acīs tēraudainu atmirdzamu lielā tautas naida vilns.

„Pie Juglas mēs vēl varējām tos žēlot, ar labu izlaidām

no Rīgas! Tagad vācu vilks taisās latvietim atkal pie rīkles."

„Ar krievu lāci abi tie sametušies draugos! — No jauna
posta mūsu zemi, — nāks ņemt atkal Rīgu nost!"

„Ja tas Bermonts tiešām tā grib skriet karot ar sarka-

niem, lai pūcē prom uz savu mātušku caur Daugavpili! Lai

nemīņājas tepat Rīgas pievārtē! Kā tad šis, — ģeogrāfiju
vai aizmirsis, ka nezin, kur vienā laikā met krustu, žegojas
un saka maķ?"

„Puikas, kas nu viņš par krievu! Atbraucēji no Jelga-
vas to redzējuši, saka, ka izskatoties vairāk pēc žīda. Par krie-

viem palikušie vāciešu kareivji paši smejoties, kā viņu jaunā
priekšniecība esot cēlusies no kapelmeistariem, un tamdēļ arī

jaunajā karā iešot jautri, kā jau ar mūziku."

„Lai nāk vien šurpu! Gan mēs tiem parādīsim labu

mūziku."

„Tik viegli neparādīsi vis! Cik ta mums te zaldātu? Ti-

kai pusotras divizijas. Lielgabalu arī nav, ar bisēm un lož-

metējiem pašvaki; maz šineļu, daudziem nav zābaku. Ba-

sām kājām varēja karot vasarā, ne tagad, kad salnas klāt."

„Jā, — bet ko tad?"

„Ko citu, kā kauties!" Konrāds, kas klausīdamies snau-

dis, piepeši iekrīt valodā. „Izkaujotieß pat sala laikā paliek
silti. Kauties, tikai ka kauties! Ar vācieti mums karš līdz

nāvei!"

Ir nemierīga, gaidu pilna nakts: mums pavēlēts būt ga-

taviem, un mēs nevelkam nost mēteļus, nedrīkstam atjost jo-
stas, kuras tagad velk lejup patronsomas. Un kaut gan visiem

-'lets atpūsties, — kas zina, cik tālu būs mums jāiet, — tak

tikai pašus jaunākos un visvecākos kareivjus, guvis savā varā

miegs.
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Arī viņi gul apautām kājām, apjoztos mēteļos.

Dreb vājās sveču liesmiņas, mītne šķiet pustumša, un go-

rīdamās gausi aizlokās gar sienām, atkal nāk un iet projām
milzu ēnas, gandrīz tikpat melnas, kā melnā rudens nakts aiz

kazarmlogiem.
Es sēdu uz ķeblīša, kas likts pie loga, no gara laika skai-

tu retās zvaigznes. Debesis apmākušās, retumis kur zilgo ne-

segts debesjums, un šonakt miegs vairās arī no manim. Kaut

mēle pašam vēlas klusēt, auss tomēr mana nomodā vēl pali
kušo gulētāju klusās valodas.

Pēc balsīm grūti viņus pazīt, — sejas paslēpusi dziļā

krēsla, jo padzeltenās reto sveču ugunis met apkārt vājas

gaismas lokus, un ārpus viņiem viss gaist pustumsā.
„Onkulīt," čukst tumsā kaut kur pa kreisi pasīka, ziņ-

kāra un reizē uztraukuma pilna balss, — tas laikam mazais

Cintiņš, mūsējiem klāt pieklīdušais kara zēns, kam nav ne

vecāku, nedz māju, — „tu esi jau bijis karā, — saki, vai tev

pirmo reizi nebij bail?"

Balss apklust, tumsa šķietas pilna gaidu, un var manīt,

ka atbildi sagaida arī dažu citu ausis.

Pagausi, mazliet skarbi atrūc pussmakusi, paīgna un

flegmātiska balss:

„Guli vien, puisīt, atpūtini dvēseli un kājas! Varbūt,

vēl šonakt vajadzēs mums tālu iet; viss varbūt, rīt viens otrs

no mums jau gulēs Debestēva mājās."
Es tagad zinu, — runātājs ir druknais otrā vada dižka-

reivis Lameks, liels bībelnieks un miera gados kalējs, — ilgi

bijis vācu gūstā; un Konrāds par to ņirgādamies 6aka: no ba-

došanās un no vācu sargu šauteņlaidēm tas baptists esot kļuvis

mazliet dumjš.

„Tik vienu es tev saku, puis'," atkal sāk dunēt pustumsā
apspiesta balss, un mītnē liekas noskan veseršķindas: „tik gū-
stā nepadodies! Tad dzīvs tiksi ellē, —es to zinu, pats trīs

gadus tur sabiju."

~Šais jaunās modes karos reti kad
ņem gūstā," atrūc

ņirgu pilna balss no mītnes otras malas, un jaukdamās ar žā-

vām, piemetina: „Man pašam nenāk prātā padoties, nedz ari

kādu vācieti ņemt cieti. Tik tad tu vari cerēt atkal redzēt sa-

vējos un mājas, ja kaujā nestomies un nevilcinies, atmet žē-

lumu, kas nava nekas cits, kā tikai tādas mazliet savādākas

sugas bailes. Bet ej tik, veic un nāvē visus, kas tev stājas ceļā-
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Tam vajaga būt liepājniekam Lindem, vecam gardes
strēlniekam un kauslim, kas veselas trīs reizes ķeizarlaikos
celts par krustiem un par varonību kaprātgodā, un trīs reizes

degradēts. —

~Kuš, netarkšķat, —
te nava jums nekāda tenkošanās

vieta, — ļaujat citiem gulēt, ja jau pašiem nenāk miegs," no

viņa mītnes gala atdārd virsseržanta Aizsilnieka zemais bass,
un mītnē apklust valodas.

Es sēdu vēl arvien pie loga, skatos mākoņos, kas gurdi
baltodami iet pār fabrikskursteņiem, slīd pāri māju jumtiem ;

un retumis kur pavīd zvaigznes zaigs, auksts, reizē sērīgs.
Aiz kazarmgala, — tur ir sētas vārti, — mana smiltis

čirkstam, dzird pagausus un reizē vieglus solus: iet tur šurpu
turpu mūsu stundinieks, gaidīdams maiņu, plecā nesdams bisi.

Tad viņa staigāšana stājas, mana paskalākas, skarbas

balsis, — kāds steidzīgi iet gar sētu, un es gaidu, taisos jau
celties kājās.

Tūliņ tak vajaga būt trauksmei, — laikam, aši skrienot,
atnesta no divizijas štāba šurp trauksmes vēsts!

Tak neviens nenāk. Gurdi atkal iet pār fabrikkorpusiem
un strādnieknamu jumtiem padebešu bari, un kā agrāk čirkst

zem stundinieka kājām vieglā, dienās bālpelēkā Rīgas smilšu

lauku smilts. —

Sen apklusušas valodas, vairs nedeg sveces. Un dzird

tik krācošas un svilpojošas gulētāju skaņas; viens un otrs miegā
sten un zobus griež.

Arī mani sāk pārņemt gurums, galva paliek smaga; un

mazliet vaļā laidis jostu, es atspiežos ar pleciem un ar mu-

guru pret sienu.

Tumsa
apņem arī mani, kaut kur kāds iesāk miegā rūkt

un lādēt; un tad viss iesācis ir peldēt projām, un es jaužu, ka

arī man nu zogas klātu miegs.

XXXII

Nakts pagājusi, trauksmes vēsts vēl nav arvien, un ka-

reivji, jautrā barā skrien pēc ūdens, nāk rīta tējas laiks.

Rīts skaidrs un pavēss, gaiša uzlēkusi *»aule, un kazarm-

Pagalmā sāk rindas kārtoties. — Kā parasts, rotas iet mācī-

bās uz smilšu laukiem; no jauna sākas pārskrējieni, un smil

«6 viegli put zem viņās nokrītošiem ķermeņiem vai žigli skre-
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jot celtām kājām, kaut zāles stiebros visur vēl mana rasas mir-

dzumu.

Tak prāts mums šodien nav pie sen parastām ķēdes mā-

cībām.

Ar visu sirdi viņām ļaujas tikai jaunākie.

Vecākiem, kaujās bijušiem prāts kavējas kur citur. Acis

tiem asi pēta gaisu, un skati šad tad slīd pāri fabrikskurste-

ņiem un namu bariem prom uz Daugavpusi, kaut arī tur ne-

kas nav saredzams, nedz manāms.

Tik sen parastais ielu troksnis, ratu rīboņa. Un smagi

eprauslodams gar ūdenstorņiem aiziet vilciens, — tam pakal

stiepjas gara vatesbaltu dūmu aste.

— Tak kaut kas savāds, citos rītos neparasts ir jaužams

gaisā, manāms virsnieku sejās, kas atkal, vēl un vēl vēršas aug-

šup, grib pētīt dienvidus, tad slīd pār jumtu jūru prom uz

tiltu pusi, kur mana paceļamies Pārdaugavas namiem nokai-

sītos smilšu kalnu augstumus.

Piepeši mana niknu motorrūkoņu. Gaiss dūc un rūc,

un dūkšana nāk aši tuvāk, nāk no Daugavpuses. Nu jau var

manīt dienvidmalāmelnus punktus, kas ātri pārvēršas par mel-

niem krustiem, dūc un riņķo lokos, tuvāk nāk un laižas ze-

māk. Un tad kaut kur dun smags grāviens, otrs un trešs tam

seko, sākas ložmetēju rejas.

Kareivji, kas gul smiltīs izkliedētā ķēdē, griezti uz sta-

cijpusi, sviežas apkārt, ciešāk ņem rokās bises; un visu acis

vērstas uz Torņakalna pusi, kur Mārtiņtornis spītīgi saslējies

pāri namu augumiem.
..Tās vācu lidmašīnu bumbas," saka leitnants, un rot-

niekam, kas stāv aiz viņa, ir sadrūmis vaigs.

~Beigt mācības," viņš saka, auksts, un mazliet īgns. Un

atkal tam virs acīm, kuras pēta vācu lidmašīnas, ir aizlikta la-

bās rokas plauksta. —

Es sapulcinu vadus, kas bij izkliedēti ķēdēs, un rotnieks

ved mūs kazarmsētā atpakaļ.
„No visām pusēm plūst pa vārtiem iekšā mūsu pulka ro-

tas, un rindām stājot, virsniekiem laižot viņas no rokām, sāk

dūkt no tūkstots balsīm, dimd no divtūkstoš kāju dūņas ka-

zarmkorpusi kā milzīgs bišu dārzs. —

No štāba ļaudīm jau ir gūtas pirmās vēstis: Vāci brūk

virsū mūsu pulkiem visā purvu frontē! No Ķekavas līdz jū-
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rai sakustējies, sācis virzīties uz mūsu pusi vācu-krievu kara-

spēks!
Jau rīdzinieki uzsākuši kauju; viņiem blakus cīnās

pulks, kam es pie Cēsīm un pie Juglas gāju līdz.

Bermonts un viņa vāci esot solījušies būt vēl šovakar

šaipus Daugavas, —tā daži zina stāstīt. Un pusaudžiem sa-

trauktas, reizē ziņkāras sejas; — viņi šaudās šurp un turp,
nerod mītnēs mieru, tiem nav prātā ēdiens, kaut klātu pus-
dienlaiks.

~Vai drīz?" „Laikam gan tūliņ pēcpusdienā ies arī mū-

sējie." ,4)iez' uz kuru tad frontes malu?" „Nu saturaties,
puikas, — rādāt, ko kurš vērts!"

Cits ir kā spārnos; cits ar uztraukuma pilnu skatu vēro

veco, kauju laukus staigājušo Bejas, cenzdamies lasīt viņu vaib-

stos, kā zemnieks laika zīmēs.

Vecie ir drūmi, cieti slēgtām sejām; un viens un otrs iet

klāt pie piramidām, ņem rokās savu bisi, no jauna mēģina, vai

viegli staigā viņas aizslēgs.
— Tā pļāvējs, gatavodamies iet prom meža pļavās uz

siena pļauju, vēl reiz ņem rokās izkapti, un vēro cietiem pirk-
stiem, vai gana ass tās platais asmenis, kas drīz šņāks zālē. —

Konrāds saņēmis stobra galu savā milzu ķetnā, un it kā

spēlēdamies vēž atpakaļ, ļauj laidei nošņākt gaisā, un svilpo-
jošs no viņas vēdiem skrien caur mītni vējš. —

„Tas trakais ķers \ēl kādam
pa galvu," rūc Aizsilnieks,

vīpsnojošu smīnu, un Skrinda saka, pašūpodams savu gaiš-
sprogaino matu cekulu:

„Lai izmēģina roku, brālīt! Ja es būtu rotnieks, atņem-
tu tam sarkanmatim bisi, dotu viņas vietā labāk ilksi, vai ka-

lējāmuru."
Lameks nesaka nekā. Tam seja savilkušies baisīga un

ļauna, un pusārprātīgs, niknas uguns pilns kļuvis citkārt pus-
dzisušo, šauro viņa acu kvēls. Viņš cilā savu bisi, ieslien ci-

tām blakus, un saka:

„Tik gūstā nepadodaties neviens, kas šeitan! Par ci-
tu gādās Dievs."

„Un mūsu bises," atrūc Linde. —

Citi ik pusstundas skrien laukā klausīties, vai nenojauž
jau tālu ložmetēju klabēšanu, — vai nenāk virsnieki ar rīko-

jumu iet
prom.
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Nē, nekas līdzīgs ložmetēju tarkšķēšanai vēl nav jau-

žams, bet toties skaidri mana lielgabalu dunoņu.
Tā dzirdama vakaros un dienvidos, un dienvidrītos, un

vēsta, ka pret Rīgu plašā lokā virzās uzbrucēju karaspēks.
Pavēles vēl nava, kaut cauri pēcpusdiena. Un gaida

satraukti ir visiem nervi, frontes dimdēšana it kā tuvāk nāk.

Daudzi no mūsu pulka sardzēs, gausi nāk tiem maiņa.

Invalīdi, strādnieki, studenti, no kuriem dažam pirmo
reizi rokās bise, — un lēni lasās kopā Daugavpils pulks.

XXXIII

Jau satumst vakars, kad mēs sākam doties ceļā. Aši

zūd gar kolonnas sāniem priekšpilsētas netīri pelēko namu

rindas; un no kreisās, kur tek Daugava, nāk palēns rudens-

vējš, nesdams līdz mikli saltu dvašu.

Tam līdzi šalko tālas kaujas skaņas; brīžiem it kā tu-

vāk jau mana lielgabalu zemos elsojienus.
Tad zem kājām iesāk dimdēt Daugavtilts. Mēs iegrie-

žamies Torņakalna ielās, ejam tālāk, tad stājamies. Virsnieki

aiziet kaut kur projām saņemt kaujas pavēles, un kad tie at-

pakal, jau gluži tumšs ap mums, auss nojauž tālu ložmetēju

tarkšķēšanu, un pāri galvām zvīļo mākoņaina rudens nakts.

Mēs sākam virzīties pa šoseju uz priekšu, bet neesam

diez cik tālu tikuši, kad pretim sāk solot karavīru pulciņi"
Citam visam aptīta galva, citam roka; vēl citam sašauts plecs.
Un vācu ložmetēju gausās balsis šķiet nāk viņiem pakal, kā

nikni, no riešanas aizsmakuši suņi.
~Kurp iedami?! Vai tad priekšā vairs nekā nava?"

Mēs prasām, — bet nav atbildes.

Cits atmet ar roku, otram ir zemu kārta galva; un tre-

šais apstājas, neteic ne vārda, tad apgriežas un klusēdams sāk

iet mums līdz. Un tikai pamazām sāk runas vērties lūpas. —

— To rotas nespējot vairs turēties. Vācieši uzbrūkot kā

traki, — par daudz gan stipra palikusi viņu uguns, un šie sā-

kusi atkāpties, kad uzbrucēji tieši sejās svieduši rokas gra-
nātas. —

Pavisam tumša nakts. Sāk beigties šosejmalā zemās ko-

ka mājas. Nekas vēl priekšā nava redzams, tik auss tver lož-

metēju klabēšanu, un šur un tur kāpj gaisā raķetes.
Ķ-iu-u-sss-ķiu-ss — spindz tumsā retas lodes, un uz šo-
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sējas, kura aizstiepjas mums priekšā, šur tur sāk lēkāt ložu

šķiltas mazas ugunis.
„Pa labi! let no ceļa nost un vērsties ķēdē," saka virs-

leitnants. Vadi klusēdami klausa; sāk švīkstēt mums zem

kājām tumšā tikko nojaužams lauks.

Ķiu-kiuu-ss — spindz, svelpj gaisā vēl biežāk. Pa krei-

si mana kādu ievaidamies, — sāk žiglāk mums kustēties

kājas, daži jau pieliekušies iesāk skriet.

Pavisam nikna metas vācu guns. — Tie sasēduši pretējās
nomalmājās, šauj pa durvīm un logiem. Mēs viņiem atbildam

ar salvju guni, un ātri pazūd vācu priekšā posteņi, bet tālāk

iet mums grūti sokas, jo mēž pa labi un pa kreisi no šejienes
tagad visu klaju ložmeti.

Mēs nogulamies, — lauks ir mikls un vēss. Tas smaržo

trūdu dvašu, kurai jaucas klātu kartupeļu smaka. Un pa labi

dzird pirmā vada vīrus lādamies, ka viņiem pagadījies gatavs

dūņu purvs.
Mēs lūkojam tikt ienaidniekam tuvāk. Mūs labi apsedz

pelēkais nakts melnums, nomalmājās un grāvju uzmetumi, bet

lodes spindz visapkārt, un turpat mūsu priekšā brikš ložu ka-

pātß žogs.
Cits skrienot gāžas grāvī, — raķetgunis žilbina mums

acis, visur lodes klakš.

Nāk ziņa atlikt uzbrukumu; palīgā mums nākšot bru-

ņotais vilciens. Šķiet, viņa atnākšanu gaida arī vāci: šur un

tur iepretim skrien gaisā bāldzeltenas raķetsvītras, paliek par

ugunīgiem ziediem, un dzirkstis birst no viņiem lejup kā kau-

sēts zelts.

«Būtu nu braucis fiksāk," rūc tumsā neredzamā Kon-

rāda balss: „šitā vēl dubļos guļot atsaldēs kāds vēderu vai

kājas!"
Dundadznieks vēl nav beidzis sirdīties par mūsu bruņ-

vilcienu, kad iesānis, kur stiepjas dzelzcelsliedes, mana jau
klusu zemes drebēšanu, smagu dunoņu, kas virzās tuvāk, un

aizmugurē top jaužama starp zemiem mājiņjumtiem tumša

gara masa, — sliedes klaudz un dun.

Vilciens brauc tālāk, cauri mūsu ķēdēm; un viņa ratu

dirndēšana rauj mūs kājās, uzbrukumam ceļas vads pēc vada,
vāci arī mana tuvojamies triecienkauju, ložmetēji tiem

steigā strādā, blāzmo raķetugunis.
It kā mūs būtu rāvis līdzi bruņvilciens, kam iesākuši
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tagad šaut visi ložmetēji, mēs skrienam tālāk, slēpdamies aiz

māju sienām, bedrēs, jo mazāk likdamies gar kājniekiem zi-

nis, tagad ienaidnieks uzsācis ar bruņvilcienu uguns kauju.
Vissīvāk vāci turās šosejsarga mājā. No šāviengunini

tai zibeņo visi logi, — no tuvām grantsbedrēm tiecas nāvēt

viņu lodes.

Spalgs, ass un uzbudinošs blīkšķis, it kā kāds cirstu ar

milzu pātagu pa nolijušu jumtu. Tad sprādzientroksnis tū-

liņ pēc tam pie sarga būdas, un atkal jau gaiss šmīkst un vaid.

„Tas mūsu bruņvilciena mazais lielgabals," saka virs-

seržants, netāl no manis iedams, un seju tam uz mirkli darī-

jusi bāldzeltenu un saskatāmu granātguns. —

Patlaban mēs liecam ap mūra māju, — klaudz viņas
stūris, šķiet, sviež mums sejās ķieģelskambas, apmetuma drum-

slas. Un tad mēs skrējām tālāk, slēpdamies aiz jaunas māji-

ņas, un nu jau dzird ložmetu klabam pavisam tuvu.

Nakts tumsa, metas gaišāka, — kaut kur tepat netālu

laikam aizdedzies no bruņu vilciena granātām kāds šķūnis. —

Skali sprēgādamas, gaišās liesmās deg viņa jumta lubas, un

saskatāmāks paliek cīņas lauks.

No tumsas nirst ārā māju kontūras un koku kailās zaru

rokas, un iesarkanā atspīdumā, ko liesmas met pāri laukam,

var priekšā manīt kaskotus un svešus karavīrus, kas bēg at

pakal.
Kā spārnotas mums paliek kājas, — vecie iesāk skriet

kara zēniem līdzi, un kaujas klaiga atšalc pāri jumtiem.
Man līdzi steidzas pirmais vads un daži otrā vīri, —

mēs metamies gar dēlu sētu, lai tiktu žiglāk klātu šosejai; un

piepeši mums ceļā iznirst no zemes iepelēki stāvi, un plīvojošā

uguns atspīdumā neredzēti lieli šķiet viņu kasku kupoli.
Tik ātra un tik negaidīta ir šī saskrējiena tikšanās, ka

mirkli muĪstam mēs un viņi, un tad Linde pirmais gāžas man

garām, skrien aiz tā vēl trīs vai četri, dzird kaut ko šķindam,
smagi iestenas kāds, krīt, — skanēdams pret durkli nupat lai-

kam atsitas durklis. —

Tad mana vairs tik skrējienduņu, šāvienu, tepat aiz sē-

tas šautu, un, dobji dunēdamanetālu sprāgst rokas mesta gra-

nāta.

Dzird skrējienkņadu arī aizmugurē, — palīgā steidzas

otrais vads, bet vācu vairs nava, tie jau aizmukuši projām; un

tikai sētmalē, starp salnas kostiem kartupeļu stulbajiem uz
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mutes kritis, gul vāciešu kareivis, laikam Lindes durkļa durts.

Es norauju granātas, ar kurām nokārta tam visa josta,
pulcinu kopā vadu un eju ar to tālāk, uz viņu pusi, kurā

pazudis ienaidnieks, un pazuduši arī mūsu steidzīgākie, Lindes

rauti.

Vairs nav te mājiņu, — vairs nezib raķetes un melna at-

kal šķietus zeme, tumšiem mākoņiem klājies debesjums;
nekā vairs lāga nevar redzēt acu priekšā, un tad mēs viens pēc
otra krītam, klūpam, — ceļā gadījies grāvis, labi dziļi rakts.

«Palēnām mīlīši, — citādi nolauzīsit kaklus," turpat
blakus noteic Konrāda balss: ~te vecie krievu laiku rakumi."

Tad priekšā, kur var nojaust priežu pudurus, sāk atkal

zibsnīt šāvienguntiņas, no jauna sācis klabēt vācu ložmets, pa
kreisi atsaucas tam cits.

Mēs atbildam ar retu uguni. Tad atnāk pavēle mest

zemes virsū krūšsargam, kas jau paspējis apaugt ar zāli;

spiežamies klātu pusgruvušiem trāvēršiem; un acīm ieurbda-

mies tumsā meklējam, kur te beidzas debesis un sākas zeme,

jo visas kontūras jauc melnā rudens nakts. —

Nāk rotas komandiera jauna pavēle mest veltai šaudī-

šanai mieru, un apklusis ir, nevirzās vairs tālāk arī bruņvil-
ciens.

Mums pavēlēts šķirot pēc rotām ļaudis, kuri skrējienā
un tumsā noklīdusi nost no savējiem, un izrādās, ka arī starp
mums tādi.

«Ko? Vai tad te nav Cēsu pulka ceturtā?" tumsā no-

brīnās jauna zēna balss, un rūkdama tā pazūd tumsas melnu-

mā.

Nemitas, it kā stiprāka top vācu ložmetēju šaudīšana,

un pa kreisi, kur mana aizstiepjamies purva klaju, nu sprēgā
visa debesmala, viņas sprēgāšana it kā tuvāk nāk.

Tiešām, tā virzās tuvāk, vāci laikam grib apņemt no sā-

niem, un arī tieši pretim sāk niknāk šaut.

Tā tad — pretuzbrukums. Bet klusē bruņvilciens, kāds

zina
mums stāstīt:

Tam neesot vairs municijas. Un arī mums jau tepat
tukšas patronsomas, — par daudz ir ticis steigā šauts.

XXXIII

Vācu guns pavadīta aiziet nakts. Purvs dvašo aukstu

niiglu, klaji kūp no viņas, un pelēks ataust rudens dienas

rite. —
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Ar saules lēktu veļas tālāk mūsu pretuzbrukums.
Sāk strādāt vācu lielgabali, — gaiss vaid un dun, birst

šrapnelkrusa, mīnsprādzieni ārda zemi; un viņai smagi ieste-

noties, jūk ap mums dūmu stabi, melnas dūņas un pelēkdzel-
tena līst atpakaļ no gaisa viņā sviestā reto kāpu smilts. —

— Sen palikuši aiz mums ierakumi, kuros pavadīta
nakts. Visapkārt plešas staigni purvi, melno ūdenspelķes, un

kaujas lauks vietām noaudzis sīkiem priežu krūmiem.

Tikt ārā no šīm dūkstīm, kur visā augumā iet neļauj
vācu ložmetēji, bet nogulties liedz aukstais purva ūdens, —

tikt klātu kāpām, kuras zib dzeltenpelēkas aiz purva ūdens

lāņiem, — vecām granātbedrēm, kas pielijušas izskatās kā

mazi ezeri!

Tak no šo kāpu augstumiem uz mums līst nāvējoša

uguns, spiež saplakt dūņās, purva rāvā, neļauj tālāk iet.

Jau tagad vācu šautas lodes nāk mums sānos, un nava

zināms, vai neapņem mūs jau no labās un kreisās.

Bez apstājas rēc vācu lielgabalu mutes; to granātas ar

dūņu lauku, un mēs vēl neesam no viņa izkļuvuši ārā.

Ar dūņām nešķiestas mums rokas, aplipušas šauteņlai-
des, noķepuši pleci; vaigs viss vienam un otram kļuvis melns kā

kvēpi, un Konrāds man iet līdzi, viss noziedies kā purva
velns.

Uz ātru roku mēs lūkojam ierakties, — ar rokām un arī

ar durkļiem plēšam mīksto zemi; tak drīz zem viņas iesāk

guldzēt rāvains ūdens, — viss kaujas lauka purvs ir piesūcies ar

aukstu velgu.

„Te jau nav jēgas rakties zemē," nosirdās Konrāds, rauz-

dams ar plaukstu sev no sejas dūņas: ,anocies kā gribi, iznāks

nevis tranšeja, bet dūnu vanna! Gatavie Kemeri, lai velns

tos —"

Viņš apklust pusvārdā, jo gaiss mums iestenas tieši virs

ealvām.

Dzird mīnas smago elsošanu, un noūkš, novaid purvs,

visapkārt sviezdams melnu dubļu šaltis, un Linde lādēdamies

satver dūņām novazāto kreiso plecu, kas metas sarkans, par
spīti visam pielipušās zemes melnumam.

Konrāds tam metas klātu, kaut kā apsien mīnas skram-

bas plēsto brūci; un grīļodamies, bāls un reizē niknu seju, pa

purvu aiziet projām Linde, kas solījies bij nesaudzēt neviena,

un viens pats bija krietna posma vērts. —



173

Aizmugurē mums beidzat nodārd bruņvilciena lielgaba-
li: tak divkārt naskāki sāk strādāt vācu baterijas, šaudamas

tagad pāri mūsu izkaisītām rotām. Un vācu granātgaudošanā
apklust mūsu bruņvilciena balss. —

Jau diena iet uz vakarpusi, mēs vēl purvā. — Granā-

tas un mīnas dragā mūs, atšņākdamas pa labi un pa kreisi,
priekšā mums ložmeti.

Tāpat vien dūņās sēdēdami, cits guļus, un cits vēl uz

ceļa nometies, mēs gaidām vakaru.

Tas atnāk līdz ar klātu nestām vakariņām, un pēc zu-

pas, kura gan braucot palikusi auksta, sāk dalīt raķetes un

rokas granātas, jo ātri laižas lejup tumša krēsla, un tuvcīņai
&ķiet izdevīga melnā oktobra nakts. —

Mēs sadalām viņas ar lielu skubu, dodami tās tikai ve-

cākajiem kareivjiem, kas bijuši jau kaujās, un arī jaunajiem,

ja tiem ir krietni garas rokas. Tak visvairāk to ir Konrādam.

„Ar čiekuru pavisam cita strādāšana," viņš priecīgi sa-

ka. „Citādi man te jāpaliek bez šeptes. Uz durkļiem neejam,
bet šaušana man nepaveicas."

Salts, reizē draudu paslēptas uguns pilns šķiet gra-

nātčaulu skāriens mūsu plaukstām. Un pilni auksta nai-

da, nāvēt kāra niknuma, mēs slēpjam viņas mētēlu kabatās un

gaidām tumsu.

Viņas apsegts un pasargāts no vācu ložmetēju vadītāju
asām acīm, sāks plūst uz vācu kāpu pusi mūsu rotu uzbru-

kums.

Šur tur mums vāci lūko aizkļūt priekšā, — lavas klāt,

slēpdamas aiz priežu ceriem, viņu patruļas.
Jau dziļa krēsla, iesāk satumst nakts.

Drīz mēs sāksim pazagšus līst uz priekšu, bisi vienā, gra-
nātu otrā rokā, — zagsimies tuvāk klātu pazemajiem kāpu
loka augstumiem, lai tad tos ieņemtu ar joni. —

Tie nava vairs tālu. — Dažus simts solus, ne vairāk.

Ja sokas labi strauji, — mēs būsim viens divi tur!

„Atiet! Atkāpties! Kreisajā spārnā mūs dziļi
apņem

vāci, —

pa kreisi mūsējie iet atpakaļ"

Lēni atvelkas mums pirksti no granātām, sažņaudzas dū-

rēs, sirdis jauž nelaimi. —

Mēs lēni sākam atkāpties caur granātbedrēm piekai-
sīto purvu. Un smagas bēdas, trūdu dvaša iet mums līdzi, bet
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granātuguns atspīdumā, vācu raķetgaismā purva rāva izskatās

kā melnsarkanas asinis. —

Pa labi un pa kreisi vēl mana kaujas dunoņu. Tā liekas

savelkamies ap mums lokā. — Klīst vēstis dažādas, un kāds rī-

dzinieks, nezinādams vairs, kur palikusi viņa rota, tomēr zina

etāstīt, ka divās vietās esot pušu rauta mūsu fronte, vācu

bruņmašīnas aizkluvušas mums aizmugurē, un uz tiltiem ta-

gad esot jau nogriezts ceļš.

Viņš vēl ko vairāk stāstītu, tak Aizsilnieks tam skarbi,

uzbrēc klusēt, Konrāds šņākdams atvēž laidi, un stāstītājs bez

vārda pazūd vakartumsā.

— Aiz mums un sānos mana juceklīgu šaušanu. Pār

galvām aizdrāžas uz Rīgas pusi vācu aeroplāni, un viņiem lī-

dzi lūko aizkļūt granātas, kas nāk no mugurpuses, pāri mūsu

galvām.
Pa ceļu trakā steigā brāž pretī jātnieks, ar pūlēm valda

zirgu Un aizsmakušā balsī prasa, kur esot mūsu bataljona ko-

mandiers.

„Naktī viņš krita," mēs barā atbildam, bet jātnieks ne-

pacietīgi un īgni māj:
„Ne jūsu, — kur ir Cēsu pulka bataljona komandieris?1'

Ak jā, — viņš netaujā pēc mūsu kapteiņa, — un tad mēs

dzirdam atkal:

„Noticis pārpratums! Visiem iet atpakaļ uz saviem ie-

rakumiem! Nav nekas nopietns, — velti sacēlusies jezga, un

katrai rotai jāatgriežas viņas vietā!"

Tumša un auksta jau nolaidusies nakts, un debesis ir

bez jel vienas zvaigznītes.
Tik pelēkmelni mākoņi un mikli salta migla, un divkārt

liekas mēmāks ūdens paltīm pieplūdūšais dūņu purvs.
—

Mēs sākam griezties atpakaļ, paši vairs nezinādami, kur

īsti bija mūsu ierakumi. Un viņus meklējot, mēs klūpam

dūkstīs, no jauna aplīp dūņām rokas mums un ceļu gali, un

virzienu var manīt tik pēc vācu ložmetēju balss.

Tad beidzot mēs esam turpat, kur pēcpusdienā bijām. —

Blenž baisi ap mums priežu krūmi, kūp migla jau, un kāpās,
kas ir pretī, tarkšķ ložmetēja balss. —

Ar atgriešanās pavēli no mums gan gājis projām izmi-

sums, bet vietā stājies gurums, jo šī jau otra negulēta nakts.

Mēs kūkodami snaužam. Ausis gan vēl vaļā, tak acis

daudziem līp cieti, svinsmagi šķietas palikuši plakstiņi, un.
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miegainas liekas kļuvušas pat rokas granātas, kas glūn mums

slēptas kabatkrokās.

«Atkāpties! Atpakaļ, uz Rīgu! — Visa fronte kāpjas
atpakaļ! Te vairs nevar ilgāk turēties!"

Mūs atkal sagrābj izmisuma niknums.

„Lai velns un visa elle!" Konrāds izlamājas. «Nu gan
ir savārītas lielas ziepes, vairāk it nekas!"

Tiešam, kaut kas šovakar pazaudējis galvu!

Tieši patlaban vāci tak ir mums pretim pavisam rāmi,

un tieši tagad mums jāiet atpakaļ!
Mēs vīstīdami dūres izejam pa otram lāgam no šī purva.

— Pa trešam lāgam varbūt nāksies atkal viņā vēl šonakt līst?

Mums sānos mana baisu klusumu.

Par kaujas troksni ļaunāks izliekas šis klusums, un mel-

na ap mums nolaidusies nakts.

Mēs ejam klusēdami, — māc plecus gurums, smagas kā-

jas, un sirdīs deg mums sāpju smeldze, māc dvēseles mums

bēdu nakts.

Sarkanmelnas virs galvām debesis. Mebii dubli urdz

mums zem kājām. Unmigla, tumsa visapkārt.
Šķiet mēs ejam pa milzu kapu. — Viss miris, it nekā

vairs
nava, un pāri latvju tautas zemei pacelts, slīd lejup vi-

ņas zārka vāks

XXXIV

Ap mums sāk melnot priekšpilsētu nami; kaut kur pa
labi dzird juceklīgu šaušanu. Un tad arvien biežāk sāk paga-
uīties celā noklīdušu karotāju grupas, un katrs stāsta savu, bet

nevar no šiem saraustītiem vēstījumiem izprast, cik tālu tie-

sām kļuvis ienaidnieks. —

Cits apgalvo, ka vācieši jau tikuši līdz tiltiem. Cits ga-
tavs apzvērēt, ka tie jau pāri, Rīgā iekšā, un mums galīgi no-

griezts ceļš. Un citi, vecākie un bijušie jau kaujās, klusu cieš,

labprāt i negrib runāt, un beidzot nosaka, ka laikam nemaz

neesot tik traki bijis.
Kāds pusvācietis tikai savārījis putru. Kāds viņam ticē-

jis, un par pusvelti izcēlusies visa šitā šlura, kurā pats velns

nevarot saprast, kur palikusi tā vai cita rota, un kāds būs vi-

sam gals. —

Rūkdami, kurnēdami, sirdīs slēpuši izmisušu niknumu.
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mēs ejam, pelēkmelni pār mums padebeši, mazliet lietai-

na, tumša rudens nakts.

Gaiss metas vēl miklāks, auss mana ūdens šalkšanu.

Un tad mēs esam Daugavmalā, ejam klātu tiltiem, kuru sargā-
šanai nostājušies gluži jaunu kareivju pulciņi. Un tilts sāk

dimdēt zem kājām, — gluži melna lejā pludo Daugava, un

sirdi man sāk nomākt vecas sāpes:
Pirms divi gadiem es jau tiku gājis gājumu, kas tagadē-

jam loti rada. —

Nāk nopakaļus mūsu rindām tas pats senais ienaidnieks.

Kā pielijuši velēna, kas smaga bezgala un dvašo trūdu

smaku, jau gatava pār mūsu zemi atkal satumst vācu nakts. —

Tilts, beidz dunēt, naglām kaltās mūsu zābakzoles atkal

guni šķil, ejot pa ielas bruģi. Un tad pa labi, pa kreisi mana

bulvārliepu kailumu.

Vai tiešām jāatstāj būs Rīga, — jāmin necik sen ar tri-

umfu šurp ietais Juglas tilts?

Neviens neko nezina, klusē rotas komandieris, un tad

pēkšņi ir apstājušās rindas, kas mums priekšā, un mazliet gai-
šāka top sirds. —

Jā, tiešām, mūsu gājiens tālāk nevirzās.

Mēs liecamies pa kreisi, iekšā Stabu ielā; un tad pa-

gausi, kā žāvādamies veras milzu nama vārti, uzņem mū-

su rindas.

Mēs liekamies uz grīdas, vaļā nejozdami it nekā, un kā-

jās visiem paliek zābaki, pie kuriem pielipušas Aizdaugavas

purvu dūņas. Un telpas tumsība sāk ātri pildīties ar rāvas

smaku, sviedru dvašu, un smagu miglu garo mūsu nolijušie.
dubļiem trieptie mēteli.

Viens otrs tūliņ iesāk krākt, cits drūmi klusē, valodpa-
vedienu negrib risināt neviens.

Caur logiem nāk no ielas puses gurda daudzu solu dim-

doņa, aizklab steigā triekta zirga lēkši, un smagi dārdēdami

aizbrauc garām vezumi.

Tā tad, lieta vēl tomēr nava gluži skaidra, — šķiet, ēva-

kuācija ir pilnā spēkā, un ko mums nesīs rīts?

XXXV

Pats nejauzdams, es esmu piemidzis. Un trūkstoe kā-

jās, kad man sācis aptrūkt elpas.



177

Liekas, žņaudz manu kaklu drukns un nikns vācu kara-

vīrs. — man sākuši jau spēki gaist, es izmisis vēl grābju ka-

batā pēc naža, — tad dzirdu balsis, durvju klaudzoņu un lēcu

kājās, — mītnē jau kļuvis mazliet gaišs.
lekšā ienācis mūsu rotnieks. Es eju tam klāt un dzirdu

ziņu, ka vāci atkluvuši gan līdz Daugavai, bet pāri tai vēl viņi
nav tikuši, un ka turp tūliņ steigsies mūsu pulks.

Jā, — dzirdēt var jau tālu šauteņsprakstēšanu, jo vēdi-

nāmais lodziņš kaut kur ir vaļā, un it kā modinādama mūs

atšalc pāri jumtiem ložmetēja balss.

Aizsilnieks sacel kājās rotu, — kaprāli, seržanti vāc ko-

pā savus vadus. Un atkal mums zem kājām lido dzirkstis, ko

šķil no ielu bruģa mūsu smagie zābaki.

Jo tuvāk ejam Daugavai, jo skaļāka top šāviensprēgāša-
na. Aizklūstot līdz pēdējai vecpilsētas namu rindai, dzird

visur apkārt klukstam lodes, — šķind logu stikli, dārd ložu

urbtās izkārtnes, un grabēdami birst lejup sienu apmetumu

kalki.

Kāds lādēdamies satver elkoni, — kaut kur tam blakus

mana ievaidamies, un mēs žigli saejam namu durvīs. Čīkst,
klaudz zem kājām kāpes, skrienot arvien augstāk, un žiglākie
jau pieplakusi klāt pie logiem, — dažos nav vairs stiklu, ci-

tiem tie tagad iesāk birt uz ielas, un mūsu šauteņstobri caur

rūsu tukšumiem lien pretī Torņakalna krastam.

Visa tā mala vēl tinusies tumšā krēslā. Virs ūdeņiem

jūt kūpam palsu miglu, un pretinieks nekur nav redzams, kaut

ielas akmeņos klakš lodes, no viņu šaltīm dārd un grab skār-

da jumts tieši virs mūsu galvām.
Lameks ar Cintiņu plakuši katrs pie sava loga, un ma-

zais šauj ar traku skubu.

Es lieku viņam rimties jo nav tak jēgas velti šķiest mu-

niciju.
Viņš cērtas apkārt, gatavs lādēties, redz mani, sakniebj

lūpas, un rīta ausmas pelēkumā redzams, cik bāla palikusi ka-

ra zēnam seja.
Es griežos projām, kāpju lejā. Arī apakšstāvā apstājuši

visus logus mūsu rotas kareivji, bet visiem nava pie tiem vie-

tas, un mēs ar Konrādu un vēl dažiem izejam ārā, stājamies
uz ielas. Un diez kur rauti dzelžu stieņi sāk bruģi jaukt. Pats

Aizsilnieks starp tiem, kas tagad lielā steigā cenšas izlaust bru-

ģa akmeņus.
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Zem viņiem aši rādās padzeltena smilts, un stieņu vieta

iesāk strādāt lāpstas; un spindz, klakš ap mums vācu lodes,

un pretmalā, uz nama kāpēm sēd rokā sašauts kareivis.

Sev blakus licis bisi, un marles gabalu pieturēdams zo-

biem, viņš rūkdams piemin vāciešus un lūko apsiet
ievainoto rokas dilbu, kas sarkans viss no asinīm.

Lēni aust bālpelēka diena. Kūp upes migla, pāri Dau-

gavai nāk ložmetēju klaudzoņa, šalc no tās visa Vecpilsēta.
Un cauri rikošetu kaukšanai var manīt ierejamies mūsu lož-

metu pie dzelžu tilta, jo skaļāki par vācu mašīnu un straujāk
tarkš viņā skarbā balss.

Tad iztālēm dzird smagu ūkšējienu, sāk elsot gaiss, un

pa to tuvāk nāk kāds neredzams un šņākdams. Nodun iela, trīc

blakus nams, un tam no skursteņa, ko ķēris granātgrāviens,

jūk ķieģeli, irst logos palikušie stikli, un zeme dreb ap mums.

No nama, kas līdz šim izlikās izmiris, skrien ārā ve-

ca sieviete ar mazu, miegainu vēl meiteni pie rokas, — bēr-

nam pie krūtīm piespiests plīša lācītis, vecai uz rokas mesta

sega. Abas tās steigšus metas pāri ielai, bet jau atkal sāk gār-
dzulot un ūvo gaisi.

„Tantiņ, šļūc nu fiksāk prom!" Konrāds mudina, un

viņa uzsauciens liek vecenītei žiglāk skriet, — tā pazūd līdz

ar meiteni aiz šķērsieliņas stūra.

Pa labi, Daugavmalā, kur mana tirgus būdas, jūk uguns-

stabs, pēc tā dūmi un akmeņi, un dēlgabali skrien pa gaisu,
birst lokā atpakaļ ap vietu, kur nupat šāvās augšup liesmu

šalts.

„Tie velni laikam atveduši savas baterijas tepat Arkādi-

jā," sauc Skrinda, un nospļaudamies meklē jaunu patron-
tvertni.

Niknāk mums iesāk strādāt bises. Mērķis tā lodēm —

Pārdaugavas namu logi, kur veselie vēl viņu stikli nu atmirdz

iiikni iedzeltēnās lēkta ugunīs.
Ar lielu skubu stangas steidzas brīvot ierakumiem vietu.

No lāpstām smiltis jūk, un bruģakmeņi ātri kraujas valnī,

pret kuru jau ir atsitušās pāris lodes.

„Ņemt viņu tiltgalu zem uguns, tiklīdz tur ko mana,''
saka rotas komandieris, nemanot pienācis mums klātu.

Un piemetina vēl, kā nupat atdrāzuši mums talkā igau-

ņu bruņotie vilcieni, laikam sākšot rūdai šaut. —

Tiešam, — stacijas pusē noūkš lielgabals, tad otrs, un
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granātgaudojiens, tām aizkaucot uz Torņakalna pusi, skan

ausīs, izlikdamies rada tramvajgaudošanai rīta agrumā.
Rotnieks aiziet pa kreisi skatīties, ko dara trešais vads.

Es eju atkal nama augšā, — preti nāk dundadznieks, kas pa-

spējis jau izošņāt māju no apakšas līdz jumtam, un saka, kā tā

liekoties gluži tukša; tikai pagrabā sētnieks ar sievu, paslē-

pušies starp petrolejas mucām, un mājas saimnieks pēc to

stāstijuma esot tirgotājs žīds. —

Tas būs tiesa, jo apakšstāvā, kur ir iemetušies bisēm ro-

kās pieci mūsu rotas kareivji, redz izmētātas kantorgrāmatas,
faktūru žūkšņus, un latgalietis Andžans paspējis jau barikā-

dēt savu logu ar brūnu biezu grāmatu, kurai uz vāka vēl sa-

skatāms uzraksts: "Hauptbuch".
Pār grāmatu tas liek pāri savu šauteni, šauj, žigli atrauj

vaļā aizslēgu, grūž viņu atkal cieti; un piepeši tā savdabīgais
\airogs gāžas iesānis, Andžanam brīnā plešas mute, bet grā-
matai, kas nokritusi zemē, ir vienā vākā redzams rikošeta lo-

des izsists robs.

„Ka jū valns!" Andžans nobrīnās, lūkodams likt grā-

matu logam atkal priekšā: „A es dūmoju, ka jei cīši stipra!"

Viņš ņem no kakta, kur apgāzies kantorgalds, veselu

klēpi grāmatu, taisa no viņām logā jaunu aizsargvalni, tad iz-

šņauc degunu, cel barikādei atkal pāri bises galu.

Augšstāvā, kur šauj Lameks, un viņam blakus Cintiņš,
kara zēns, jau piekaisīta patrončaulām visa grīda, bet Cin-

tiņš gatavs dievoties, ka šie gan nešaujot pa velti, un tieši

mājā, kas aiz Daugavas no dzelzs tilta pa labi, esot ievilkts

vācu ložmets, manīti arī daži bruņcepuru dibeni.

„Es nupat vienai šāvu, laikam ķēra," un atkal vaid un

smagi elsot iesāk loga priekšā gaiss no granātšņākas.
Var jaust, ka viņa kritīs jau pavisam tuvu; un tad šķiet

kopā sagāžamies visa māja, dreb grīda, lodzas sijas. Ap mani

grabēdamas pajūk ķieģeldrupas, karsts sitiens plecā liek mar.

streipuļot, un četrrāpus es nokritu gaisa viļņa sviests uz

grīdas, kas balta kļūst no griestu apmetuma putekļiem.

Telpa visa pieplūduši baltām dūmakām, un viņu lāņiem

atslābstot, var redzēt, kā caur palsu miglu tai vietā Daugavu,
kur nupat vēl bija zilzaļgana tapētsiena.

Divreiz platāks nu kļuvis logs: tam blakus pa kreisi ie-

gruvusi dala sienas, un Lameks apmulsis sēd logam otrā pusē,

asiņo tam kreisā auss un vaigs.
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Cintiņš, kas nupat stāvēja nometies uz ceļa, atkritis at-

pakaļ, un plati metis rokas, bet sejas tam pavisam nav, — tik

sarkanzila maska, kas asinspelķē peld.
Mazā kreisā plauksta zēnam sažņaugta dūrē, ātri metas

bāli pelēka, bet labā vēl tiecas saturēt bisi, ar kuru kopā tas

pakritis. —

Telpā plūst iekšā dzestrais rudens rīta gaiss. Jau izklī-

duši putekllāņi. No Daugavpuses mana nākam vilnu čaloša-

nu, ūdens dvašas spirgtumu. Deg saules staros dzeltēnzeltai-

ni aiz upes veselie vēl namu logi, un asi un skarbi klaudz viņā
malā vācu ložmeti, patālu ūkšo lielgabali; un asinspelķē kri-

tis, pa pusei kaļķiem, ķieģeldrumslām apbiris, gul visas rotas

lutinātais kara zēns.

Lameks grūž niknu lāstu, sānis aizgriezies šņauc ilgi de-

gunu, un atpakaļ pagriezies, liek plato kalējdelnu sev pie

asiņainās sejas, īgni noteikdams:

„Sātani, velna kalpi gatavie! Nekā vairs lāga nevar

redzēt, — būs izķēzījuši vēl acis!"

Tak acis viņam abas veselas, tik pilnas valga mirdzēju-

ma, un izslaucījis tās ar roku, kurai redz pielipušu vēl Aiz-

daugavas purvu dūņu melnumu, viņš piemirst asiņaino vaigu,

smagi noliecies pie loga, kas tagad kļuvis divreiz plats, sāk

šaut no jauna. —

Es kāpju atkal lejā, un ielas galā, kur vēl nesen gāja ak-

meņbruģis, tiekdamies uz Daugavmalu, jau radusies tranšeja.
No smiltīm viņa mikla vēl un iedzeltena visa, un priek-

šā tai ir par krūšsargu akmeņvalnis, aiz viņa grāvī sakņupuši
pieci stāvi, un valnim pāri pagrieztas uz Daugavpusi piecas
šautenes.

Tās klaudz, — šalc mundras šaudīšanas atbalss Vecpil-
sētas ielās. Uz tiltu pusi mana mūsu ložmetēju sprakstoņu.
un gaisā plīst šrapnelis, — dārd jumti, it kā kāds virsū bēr-

tu dzelzs zirņus.
Tik debesis ir rāmi zilas, tek Daugava ar vieglu viļņu

zaigu, un mierīgi mirdz visam pāri rudens saules vaigs. —

XXXVI

„Man gribas ēst," Konrāds saka.

Tieši to pašu gribēju teikt arī es.

Šī ir jau otrā diena, kamēr neesam ēduši. Mutē jūt sie-
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kaļas, ko kakls nespēj norīt, un pakrūtē tukšums, kas piece-
ļoties stāvus, mazliet sāp.

Ar citu piekrišanu un virsleitnanta ziņu mēs abi ejam
pasirot pa pilsētu, lūkot ko dabūt ēst sev un tiem citiem,

kuri palika Daugavmalas namos zem granātguns.

lelās nav dzīvības, neredz neviena, bet gaisā svelpj,
vaid, krāc un gaudo, rīb un san. Augšstāvu sienās klakst at-

sizdamās lodes; dārd jumtu skārds, ko kapā šrapnelkrusa.
Kautkas netāl gāžas, šalkdams brūk, un ielas viņā galā aug uz

bruģa ķieģeļu un kalku lūžņas kaudze.

Akli blenž nami tukšiem logu caurumiem, un stiklu

drupas skanēdamas lūzt zem kājām. Un tur tai mājai vairs

nava pat logu starpsienas, ko izgāzusi no Torņakalna tieši šur-

pu šauta vācu granāta, nogāzdama uz ķieģeldrumslām apbi-
rušā bruģa arī skatlogā izstādītos audumu ritumus.

„Būtu nu labāk maizīte," Konrāds īdzīgi teic garāmejot
un pasper ritumu ar zābakpurnu sānis. ~Šitā manta tagad
der tikai tik daudz, kā pastiept nupat raktā tranšejā zem kā-

jām, lai puikam nepiemetas iesnas."

Mēs izstaigājam visas ielas līdz pat biržas namam, tak

nekas ēdams nava saskatāms.

Ja būs ar' bijis, tad to laikam piekopušas citas rokas,

jo kaimiņpulka kareivim, kas nāk mums preti, ar šokolādi no-

smulēta mute, kustas piebāstie vaigi, un aizdomīgi kuplas ka-

batas.

Mēs prasām, kur šis ņēmis?

Viņš neatbild, nobola acis, māj ar roku prom uz to pusi,
no kurienes mēs atnākuši, un pazūd, iesteigdamies iekšā sān-

ieliņas caurumā.

„Te gan laikam nekas negadīsies," dundadznieks no-

spļaujas. «Aiziesim viņpus bulvāriem. Varbūt, ka tur kas

atrodams. Vai ta nu Rīgā vairs božu nebūs, vai?"

Tiekot pie Pulvertorņa, var saskatīt, kā viņpus Bastej-
kalna plīst šrapneli.

„Friči pūcē pa štāba māju," saku es: „iesim vairāk pa

labi." Un mums zem kājām kanāltilts, tad pa kreisi jau pa-
likušas kailās bulvārliepas.

Šrapnelu mākonīši arī virs stacijas. Kāds kareivis, kas

nāk pretī, arī stāsta, ka šorīt atdrāzušies Rīgā igauņu bru-

ņotie vilcieni mums palīgā, un Konrāds paliek priecīgāks:
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„Tad jau ies feini," viņš norēcas. «Igauņi velna pui-

kas, Artūr, pats redzēji, kāds tiem pie Cēsim bija nags!"

Es neatbildu, vērodams augstskolas nama fasādi, kuram

mēs ejam garām.
Arī te nava dažu logu; ar dragātās apsviedes drumslām

nobiris platais trotuārs, un siena izskatās kā ēdes izķēmota

seja.
Pa sānu ieliņu projām uz Vērmaņdārza pusi, un aiz

stūra mums gadās ceļā paveca sieviņa, ar tukšu kurvīti uz ro-

kas.

„Dēliņi, mīļie, kas tik nu būs?" Tā iešņukstas, mūs ie-

raudzījusi un apstādamās. ~Nekur vairs nava maizītes, nekā

cita! Skrienu no paša rīta. Un Pārdaugavā esot ienākuši

vācieši!" Tā raud un runā, vērodama mūs pabailīgām un asa-

rainām acīm.

„Būs labi, večiņ," Konrāds mierina. „Ar maizīti gan

švaki, — mēs paši ejam to meklēt, gribas kost."

Tak velti visi mūsu meklējumi. — Kur izdodas tikt bo-

dē iekšā, tur dzirdama atbilde, ka it nekā vairs neesot, — viss

vakar, šorīt izpārdots. Un citur aizbultētas pārtikas veikaliņu
durvis.

„Velns būtu viņus parāvis! Kas ta šodien pa
šabām!"

Konrāds sāk lādēties, dauzīdams dažas ar dūri, un vēl citas

durvis tas īgni sper ar kāju. ~Ej, jūs tur iekšā, taisāt vatā

savu mērkaķbūdu!"
Citur mums atver vilcinādamies, pasaka atkal, ka nekā

neesot. Un tūliņ glūnēdami noprasa, vai esot cara nauda?

Nē, tādas naudas mums gan nav. —

Durvis dārdēdamas krīt cieti, — tālāk ejam mēs.

„Jods sazin, kur tiem žīdiem tik mīļš uzreiz palicis krie-

vu cars," Konrāds brīnojas, izsalcis un nikns. Un tādas pa-
šas bada bēdas redz acīs arī citiem, pa pilsētas ielām klīņājo-
šiem kareivjiem.

Ābolu vezums ar kuru iebraucis vecs zemnieks, — tir-

gošana viņam labi sokas.

„Latvju zaldātiem pa velti," viņš rāmi teic, kad apvai

cājamies par cenu. Un ar āboliem drīz piebāstas mēteļu,

frenču, bikšu kabatas.

„Nu tad ardievu, onkul, paldies par āboliem," mēs sa-

kām, taisīdamies projām iet.
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Ardievu dēli, karojiet nu labi dūšīgi par to mūsu

valsti," ābolu devējs atsaucas, nepaceldams acu, un krāmē-

damies
pa vezumu.

«Jāpameklē vēl smēķis," prāto dundadznieks:
„no

āboliem vien mums un arī vada puikām paliks slikta dūša."

Tak no smēķa sameklēšanas nekas neiznāk: labprāt ne-

veras arī tabakveikalu durvis; un vaicājienam, vai esot cara

nauda, seko otrs, glūnpibis un liekas arī pilns pusslēptu ņir-
gu: cik tālu esot atkluvuši vācieši?

Konrāds lādas un spļauj, grib gāzt ar laidi, bet es to

eaturu aiz rokas, saku, ka laiks mums iet uz Daugavmalu at-

pakaļ.
Tak mēs ejam turpu ar likumu, skatīdamies, vai tad

tiešām nekur nav dabūjams kas ēdams arī par mūsu naudu,
un no pretimnācēju sejām jau pa gabaliņu var tagad saskatīt,
kas viņām uz sirds.

Latvieši nervozi, ar izmisuma mirdzējumu acīs, un ik

pie katra granātsprādziena viņiem sakniebjas lūpas.
Žīdi vēl kustīgāki kā vienmēr, un deguni tiem liekas

ošņā gaisu. — Un krievu ļaudīm sejās, acīs atspīdējis prieka
pilns miers.

Klausīdamies granātu gaudojienos un ložmetēju troksnī,
kas atnāk no Daugavas, krievi met krustus, saka: „Spasi gos-

poģi, luģi tvojā". Un var manīt, ka viņi aizlūdz par saviem,

Pārdaugavā kopā ar vāciešiem jau sanākušiem tautas brāļiem,

gaida to lielo acumirkli, kad Rīgas ielās atkal zaigos krievu

virsnieku zeltītie uzpleči.
Vāci kāpj cienīgi un cēli kā vienmēr. Tikai vēl augstāk

tiem saceltas galvas, mugurās no prūšu leitnantiem nokopēts
stīvums, un tāda pašapziņa skatos, ka Konrāds nenociešas, no-

spļaujas un teic:

„Esmu gatavs vai saderēt, šie tipi domā, kā Dievs vis-

pirms radījis vācieti, un pasauli tikai pēc tam."

Elizabetes un Skolas ielas stūrī nāk preti mūsu kareivis,

vezdams sagūstītu vācieti, un vienā acumirklī viņu apstāj lau-

zu pulciņš, — redz dūres, naidā gailējošas acis.

„To suni vajag pakārt tepat liepās, nevis tālāk vest!"

vSist nost, — prieks tā cūkas mūsu zemes gaiss ir par tīru!"

Kareivis apjucis tur rokās šauteni, un gūsteknim, kas

pajauns, augumā neliels vīrs, ir sarkana beznaģene, nošļuku-

šas bikses un izbijušās acis.
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~Was suchen sie m unserem Lande?" Citi, aukstasi-

nīgāki, lūko izprašņāt. Un rausta plecus, atkal vīsta dūres,

dzirdot atbildi, kā Rīgas sturmētāji ejot pret lieliniekiem, gri-
bot palīdzēt kaimiņiem krieviem atkal tikt pie ķeizara.

„Šī mūsu zeme, bijusi un būs!"

«Atradušies pasaules glābēji! Pie velna viņus visus
r

krievus un vāciešus!"

„Turaties, debesu vai elles vārdā, — latvju zēni — tu-

rāties! Ja tagad viņus neatsitīs, — pagalam mūsu tauta, vā-

ciem paliks viņas zeme, pagalam latvju valsts."

„Visdem tagadiņ jāiet kareivjiem palīgā: jāiet uz

Daugavmalu visiem, kas spēj pacelt šauteni."

„Tad iesim ar! Es zinu, kur var brīvprātīgi pieteik-
ties! —"

~Kareivji cīna6 jau divas dienas, — stāsta, ka neesot

visu šo laiku ēduši."

„Viss jau var būt, karā tas bieži gadās."

„Tak ne jau tādā karā, kas tepat pilsētā! Rīgai vajaga
tos pabarot, kuri par viņu stāvēdami, rok Daugavmalā tran-

šejas!"

XXXVII

Visu dienu pār mūsu rotām, kuras Daugavmalā, līst gra-
nātas un trako šrapnelguns. Un šaušana nebeidzas arī naktī,

no rīta iesāk daudz spēcīgāk Torņkalna malā klaudzēt šaute-

nes, — mēs jaužam, kā tur pienākuši jauni spēki.
Vai viņi nemēģinās nākamajā naktī pāri tikt? Varbūt,

vēl šodien lūkos sturmēt tiltus?

Izgriezts dzelzs tilta gals, bet spraugai, kas te radusies,

var pārmest pāri dēlus, pārnesamus tiltus, ja viņu uguns sa-

tricinās šajā pusē mūsu karaspēku.
Un tādēļ —

— Tieši tādēļ mēs rokamies zemē ar traku skubu. —

lelu galos, kas beidzas netāl no upes, ir bruģakmeņu
barikādes saceltas. Un jauna tranšeja sāk stiepties gar Dau-

gavu.

Nē, dienas laikā tieši pa tiltiem viņi gan nepārklūs. —

Bet, kaut kur citur, citā vietā? Augšpus vai lejpus Ri-

gas tiltiem — pie Doles Bālas, pa Daugavas lejtekas salām?

Naktis tagad tumšas bez gala. —
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Melni ūdeņi, melna zeme, — melnas debesis. —

Nak salts, šauteņsprakstu piln6 vakars, un mēs gai-
dām nakti ar sastrindzinātu redzi un dzirdi.

Ar acīm mēs cenšamies caurskatīt rudeņnakts melnumu,
vērot Daugavu, tiltus. Un ausis cauri pašu un vācu šaudīša-

nai lūko vērot, kas notiekas
pa

labi un pa kreisi. —

Vai tur, — kādā ar salām piekaisītā vietā nelūkos šo-

nakt celties pāri mūsu zemes, — mūsu tautas ienaidnieks?

Smagi šalc Daugava; pret krasta akmeņiem un tiltu bal-

stiem sitas viņas vilnu šļaksti. Un mūs šad un tad sāk vilt

dzirde.

Mums liekas, ka tur lejā airi šlakst, nevis skalojas
ūdens, kuru saviļņojusi viņa paša straume un oktobra nakts

vējš. —

Tas rausta izmisušās Vecpilsētas veikalu izkārtnes, gau-
do ap skursteņiem un drupu kaudzēm, rībina jumtus kuru

skārdi dārd. — Vaimanājošu tumsas balsu pilna ir tagad mū-

su tiešā aizmugure, un mēs ar ilgošanos gaidām rītu, tā aus-

mu sveikdami kā mīlu ciemiņu.
Viņš uzaust, salts un pelēks, pilns drebinoša drēgnuma,

kas nāk no Daugavas; un tiem, kas cīnās grāvjos, ielās raktos,
vai pie izšautiem logiem, iemiguši, tā nosalušas kājas, ka jā-
sāk lēkāt, jāmēģina žigli kustēties, lai asinīs atgrieztos viņu
Bdtums.

Tak lāga nevar lēkāt atsegtos rakumos, kas vēl nepilnu
metru dziļi: no Daugavas otras malas glūn, skatās šurpu vecu,

kaujās norūdītu karavīru acis, nedreb tiem rokās šautenes.

Atkal mēs šaudamies ar viņiem visu priekšpusdienu.
Tad puse šauj, puse iet pusdienot, jo tepat Vecrīgā un aiz tās

kanāla nu ierīkotas vietas, kur var jau dabūt paē6t Daugmalas
poziciju karavīrs.

Mūs apkalpo čaklas, gādīgas rokas, ar vāriem smaidiem

saņem rīdzinieku sievas, meitenes, kas sanākušas armijai pa-
līdzēt. Un redzot viņu lielo dedzību, redzot blāzmojumu, kas

visām acīs, mēs nejūtamies vairs aizmirsti vai lieki.

Pēc gadiem es nu atkal jūtos labi, manu kā saskaņā ar

manu sirdi sita6visas tautas sirds. —

Pievakarē mūsējā pulka rotas atstāja savus rakumus un

pussagrautās Daugavmalas mājas citiem:
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Mūs sūta prom uz Stopiņiem, un ir tādas ziņas, ka vā-

cieši tur šonakt mēģināšot pāriet Daugavu.

„Skriesim turp, dosim pa purnu," Konrāds nosaka, cel-

dams plecā šauteni, un durkļu rindām rakstā līgojoties, pa

ielu iet aiz vada vads.

Uz stūra kur mēs apstājamies citas rotas pagaidīt, pie-
skrien mums klātu skolniece pusaudze. Nosarkusi tā žigli ko

iespiež Konrādam mazu kastīti saujā, un uz tā vaicājienu, bik-

li saka, burzīdama savu melno ģimnāzistes priekšautu:

„Tā mana krājkasīte, — sudrabs vien. Jūs iesiet pāri
Daugavai, vajāt vācus, un tad — es domāju — man likās — kā

viņā pusē jums tā nauda —

~Varētu labi noderēt, vai nē!" Konrāds iekrīt ģimnā-
zistei valodā, viņu pašu vērodams jautrām acīm.

„Jā" — meitene apjūk vēl vairāk, pakniksē un pazūd
laužu burzmā, kas radusies ap mums.

Stopiņos mēs gaidām vācu uzbrukumu divas dienas, bet

velta, kā rādās, bijusi viņu nākšanas vēsts.

„Laikam šiem tomēr bailes," — daudzi nosaka, un daži

sāk jau prātot:

„Kā būtu, ja mēs paši lūkotu tikt atpakaļ, Daugavas
kreisā krastā? Tak nebij jau todien nemaz tik traki! Ja
kāds palielāks vīrs tad nevārītu ziepes, tagad mēs būtu vis-

maz Torņkalnā, ne šeit."

Daži no ziepju vārītājiem esot jau atcelti, to vietās likti

jauni. Un ir vēl arī tādas vēstis, ka būšot armijai jauns virs-

pavēlnieks.
Kas īsti, nezin vēl. Tak daži min dienvidnieku pulkve-

di Balodi. —

Otrā, Stopiņos nodzīvotā dienā mēs ejam atpakaļ uz

Rīgu. Un novietojušies Vjazmas kazarmēs, kas mūsu pulka
piedzimšanas vieta, mēs dzirdam, ka tieši pa tiltiem ejot, sāk-

šoties Pārdaugavas atbrīvošanas gājiens.

Neatvairāma vara velk mani projām, skubina iet vērot

Daugavmalu, no kuras sadzirdama nemitīga šaušana. Un ce-

ļoties man kājās, izejot pa mītnes durvīm, Konrāds bez vārda

nāk man līdz. —
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Bez stājas pa
šim divām dienām ir birušas pār Vecpil-

sētas namiem, viņas ielām bermontiešu granātas. Vēl biežāki

redz granātu ārdītas sienas, uz bruģa sabirušas šrapnelložu
trauktukārniņu lūžņas, un reti vairs kādai mājai veseli logi. —

To stikli sēri skanēdami lūzt zem kājām un izkārtnēs,
kuras vēl vecās vietās, redz ložu sistus caurumus.

Mēs aizejam pie dzelzs tiltu galiem, kur bruģa vietā at-

vēries bāldzeltenais smilšu pelēkums, un nesen raktā cīņas
grāvī sasēdusi sveša rota. —

Nekas nav redzams Torņakalna pusē. Tik šur tur iedra-

gāti māju jumti, un arī tur no daudzām namu sienām rēgojas
šurp melni, mūsējo ložu izdragāti logu caurumi. Tak no tiem

glūn šurp neredzamas bises, ložmetu stobri glūn, — šķil šad

un tad no bruģakmeņiem lēkājošas sīkas ugunis šurp šautas

lodes, no viņu atsitieniem šad tad sēri ieskanas tilta gals. Un

jau dragātos Daugavmalas namus, kas pa labi, izretim atkal

dragā no Pārdaugavas šurpu šautas granātas.

„Velns zin, kur nostādītas viņu baterijas," rūc pavecs
«guldiešu seržants, nosēdies pie sava vada ložmetēja un viņu
malu nikniem skatiem vērodams.

„Būs Arkādijā, kur ta citur?" — Konrāds žāvājas.

„Nekā, puis\" — atsaucas bakurētains kaprālis, kam ap-
siets rokas dilbs ar asiņainu marli. „Šorīt mūsu zēni bij uz-

kāpuši Pētertornī, viņu malu apskatīt, lai redzētu, kas tur

labs redzams, un tad padotu mūsu vai igauņu lielgabaliem
ziņu. Staipījuši kaklus uz visām pusēm, bet nekā nemanījusi.
Tik pamanīti paši, no Torņkalnā nikni šauts. Redz nu, pats

tornis šķībāks palicis no friču granātām."

Tiešām, no tranšejas var saskatīt, ka Pētertorņa smai-

lais asums mazliet uz sāniem noliecies, un šur tur tam ieplo-
sīts nosūbējušais jumta skārds.

„Igauņu bruņvilciena ļaudis arī bija ar mums kopā uz-

kāpusi turp," — atsaucās jauniņš kareivis, bālu seju un asām

acīm. „Tie arī teica: nekas neesot redzams, vajadzēšot šiem

projām braukt"

„Lai brauc kauc ratā," seržants nikni teic, spļaudams
pār plecu un noliecas pie sava ložmeta. ~Tie jau paši vairs

lāga nezinot, ko par savu palīdzību praßĪt! Prasot vai pusi
Vidzemes!"

„Nē, pusi jau nu nē, bet no Valkas un Rūjienas līdz
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Strenčiem!" kaprālis iejaucās. — „Un pavēlniecību pār mūsu

pulkiem, tāpat šo to vēl."

„Lai brauc tad atpakaļ un ratā," — seržants kļūst div-

kārt nikns. — ~Gan izkarosim vieni paši. Kad tik mēs kaut

kā tiktu viņā krastā atpakaļ! Nu kaut vai tikdaudz, ka vie-

nam bataljonam izplēsties, ar abiem pleciem atbalstīties

Torņkalna puses namos. Lai tad velns paliek par stenderi,

ja mēs ļausimies mūs atdzīt atpakaļ! Un citi bataljoni tad

varētu lobt mums pa pēdām pakal un pāri."
Atkal ap mums klakst lodes, šķildamas no bruģakme-

ņiem uguns lāses. Un tad klust valodas, virsnieks steidz pa

tranšeju un saviem saka, ka tūliņ nākšot poziciju lūkot mi-

nistru prezidents.
Šiguldieši noliecas pār krūšsegu pie savām bisēm. Mēs

ar Konrādu apgriežamies apkārt un redzam pa Kārla ielu

šurpu nākam pulciņu cilvēku.

Trijiem virsnieku tērpi, trešajam pelēki pazalganais ka-

reivja mētelis un brīnumplati pleci.

Viņi nāk klāt, nostājās aiz tranšejas malas, pēta Torņa-
kalna krastu, un es redzu ka kareivja mētelī tērptajam varam

sirmāki palikuši deniņi.
— Kopš saulainās un gaišās jūlijdienas, kad viņš gāja

caur mūsu durklotajām rindām, baltsarkanām rozēm rokās,

smaidošs un nesaliekts. —

Tak saliekti arī vēl tagad nav tā pleci. Acīs, ap kurām

grumbu šņīpas, redz drūmu spožumu, skatiem ejot gar viņu

Daugavmalu, no kuras uz mums līņā pareta šauteņu uguns.
Tā paliek niknāka. Biežāk skan vācu ložu skārtie tiltu

spraišļi, un viens no virsniekiem, kam pulkveža leitnanta zī-

motnes un melnas ūsas, kaut ko teic pusbalsī, laizdams ap se-

vi rūpju pilnu skatu.

— Kareivja mētelī tērptais laikam nav dzirdējis, ko vi-

ņam teica melnūsainais pulkvedis. —

Viņš stāv kā stāvējis tranšejas malā, acīm pētīdams Dau-

gavu un Torņakalna krastu. Un tēraudainais mirdzums vi-

ņa acīs kļuvis blāzmotāks, ap lūpām ievilkušās cietas rie-

vas, un rokas sažņaugušās dūrēs, kā draudēdamas tiem, kas

Pārdaugavas pusē, viņu šautām lodēm, un liktenim. —

Tad viņš apgriežas, gausi aiziet projām, virsnieki tam

līdzi, un pavisam nikna jau palikusi vācu guns.
Gaiss svelpj un sīc un skan. Atkal mana granātu gau-
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došanu, un Daugavmalas bruģī veras jaunas bedres no viņu
sprādzieniem.

Citi dun Vecpilsētā, — virs stacijas un prefektūras plīst
šrapnelis pēc šrapnela.

Kad mazliet aprimst vācu uguns, mēs ejam atpakaļ. Un

Grēcinieku ielā no pretimnācējiem dzirdam tādu ziņu, ka te

nesen ievainots prezidents. —

Smagi vai viegli, to stāstītāji nezin skaidri pasacīt. —

Jauni šrapnelu šmīksti, jaunu granātu gaudošana tuvāk

nāk. Jūk jumti, dārdēdamas birst no sienām lejā ķieģeļu kau-

dzes, saceldamas tumšpelēkus puteklus. —

XXXVIII

Šonakt, pirms rīta ausmas stundas mēs iesim ņemt ar

joni tiltus. —

Siguldieši to mēģinājuši darīt jau šorīt, bet viņiem nee-

jot laimējies. Koka tilta otrā galā uzdūrušies uz vāciešu aiz-
liktiem dzeloņdrāšu āžiem, no Torņkalnā namiem nikni šauts.

Dažus ievainotos novāca tikai dienā; vēl pirms krēslas,
skatoties no Vecpilsētas māju augšas, uz tilta plankām varēja
saskatīt melnus traipus.

Laikam asinis. —

Ar tumsas iestāšanos izlūki aizgāja lūkot jauno dzelz-

ceļa tiltu, vai varēsim tikt naktī viņam pāri, un igauņu bru-

ņotais droši pakal braukt. —

Koka tiltu mēģinās reizē ar mums sturmēt pirmais ba-

taljons.
No mūsu trešā izlasīta triecienrota, simts vecu kareivju,

*in seši virsnieki ies rotai līdzi, — divu vadīts būs ikviens

vads.

Mēs gaidām savu nosacīto laiku, un pavecs, bermontiešu

granātu pussagrauts Kārla ielas nams mūs apsedz no tiltu pu-
ses un arī no Pārdaugavas šurp tumsā šautāmretām lodēm. Un

nielns, velnu atvaram līdzīgs šķietas mūsu rotu slēpušais
ielas ieliekums.

Konrāds ir atkal bijis Vecpilsētā pasirot. Viņdien viņš
sadabūja labu konjaku ar kuru tad sildījās viss vads. Šoreiz
tas atnes savā mēteļa kabatās gan tikai šokolādi, bet pirms ne-

šanas pats tā sakopies, ka tagad sāk jau pūst un vaidēt, šim
tā kā paliekot nelabi.
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Melnas mums debesis virs galvas, bezgala tumša nakts,

un tikai retumis paveras augšā padebešu logs, top manāma uz

mirkli dzeltcnbālā mēness zaiga, — tad visu atkal aizsedz ok-

tobra nakts melno mākoņbaru gājiens.
Bezgala gara velkas gaidu nakts, un mēs ar Konrādu aiz-

ejam līdz trotuāram, censdamies saskatīt dzelzs tiltus, kas tik-

ko nojaužami nakts melnumā, un izliekas kā divi milzīgi,
viens otram blakus guloši un kuprus uzmetuši kaķi. —

«Abet to vēderu man nupat žņaudz pēc traka," Kon-

rāds žegojas. „Velns lai man lika pieštapēties ar tādu draņķi!
Būs jāuzsmēķē, lai pāriet tas nelabums."

Virs dzelzsceldambja, kas priekšā mums, melni pelēki
padebeši. Aiz Daugavas šad tad kāpj gaisā bermontiešu sar-

gu laistas raķetes.
Par baltiem liesmu rasas fontāniem top viņas visas, un

pirms tam neredzamā upes dzelmē tad atmirdz, dreb, sairst

un nodziest viņas atspīdums.
Vēl melnāka tad rādās visa viņa debesmala. Acs ne-

spēj izšķirt vairs, kur nu tur beidzas ūdeņi, kur sākas krasts

un viņa nami, un visur pāri noliekušās mākoņu pilnās veļu

laika nakts debesis. —

No tuvās, tumsā neredzamās Daugavas atnāk auksts

drēgnums, nesdams līdzi saltu ūdens dvašu, un var dzirdēt, kā

straumes lāņi šalc un skalojas ap tiltu balstiem.

«Pusnaktij vajadzētu jau būt cauri," Konrāds nožāvā-

damies saka pusbalsī, jo skali sarunāties mums te aizliegts;
un arī papiross, kas kvēlo paslēpts dundadznieka milzīgajā
saujā, bez priekšniecības ziņas aizdedzies.

Mēs ejam atpakaļ, klausīdamies apstājamies pie nama

stūra. Konrāds te nosviež savu smēķi, tas gail uz trotuāra, un

tūdaļ mūrīblakus mums klakstēdama atsitas lode, aiz upes no-

klaudz šāviena spraksts.

«Sātani gatavie!" lebrēcas dundadznieks. «Žēl laikam.

ka te cilvēks uzvelk dūmu? Nu, lai tikai tas šaudītājs man

gadās nagos, kad tiksim pāri Daugavai. Apgriezīšu tam —

Nikns uzrūciens no ielas ieliekuma puses, kur mūsējie,

un Konrāds pabeidz rūkt, bet sienā tam blakus no jauna pa-

zib lodes atsitiena šķilta uguntiņa.

Mēs ejam pie citiem atpakaļ, un rotnieks vēl nav beidzi*

rāt Konrādu, kad jau mana no tiltu puses nākam kādus solus.
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Tie izlūki, kuriem viens ievainots, bet citas labas vē-

stis:

Jaunais tilts vesels līdz pat Pārdaugavas krastam. Pa

to varot gluži labi tikt pāri, ja tikai drusku uzmanās, un ne-

iegrūž starp tilta plankām kāju. —

„Kāda velna dēl la mēs neejam pa veco?" Nobrīnās

Konrāds. „Tur jau par kāju laušanu nebūtu ko bēdāt."

Skrinda tam atgādina, ka vecais tilts tak izgriezts šai

pusē, un Konrāds nomierinās.

„Vienalga," viņš norūc. „Tilts paliek tilts, ka tikai

pāri."
Mēs ceļamies kājās, lai ietu klātu tiltam, un citam no-

žvakst durklis, cits ejot gandrīz klūp un klusu lādas, jo kāja

viņam aizmetusies no mūra nobirušos ķieģeļos.
Ja labi veiksies, mūsējiem pa pēdām gāzīsies pāri tiltam

citi, un tad —

No trieciena ko tagad sitīs vāciem mūsu pulks, tad 110-

-grīlosies Aizdaugavā visa bermontiešu fronte, — bēgs mūsu

vajāts, latvju zemes ienaidnieks projām pa visiem purvu ce-

ļiem!

„Nu puikas, godam turaties, lai mana vācieši, kas dau-

gavpiliešiem par nagu!" Konrāds uzmudina, un tad mēs

jau ejam pāri pirmā nobēruma mugurai.
Vēl ašāk sākuši iet padebeši; salts dzestrums nāk no upes

Un sizdama pret krastiem, tilta balstiem svina smagus, nakts

melnumā tikai pēc viņu skalošanās nojaužamus viļņus, lejā
tek Daugava.

Zem jaunā tilta dambja, viņa caurbrauktuvē visi sala-

sās kopā, bet atkal arī šeit vajag ilgi gaidīt, jo igauņu bruņo-
tais vilciens, kurš mums sekos ar saviem ložmetiem un lielga-
baliem, vēl neesot gatavs braukt.

Laiks iet uz rīta pusi, mazliet gaišāki jau palikuši mā-

koņi, un biežāki jau cauri debesu logiem jauž zvaigžņu zaigu,
ead tad nolīst lejā uz bruģakmeņiem mēnešgaismas palsais at'

mirdzums.

Smagi šņāc tepat Daugava. Un skatoties augšup, tepat
mums priekšā nomanāms milzīgais tilta stāvs. — Cauri tā

melno spraišļu audiem redz aizejošus mākoņbarus, — aizpeld
mēness, tūliņ atkal palikdams neredzams.

Arvienu gaišāks paliek nesen vēl gluži tumšais nakts pe-
lēkums. Un tad skan klusa komanda, mēs sakustamies, rin-
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das iesāk virzīties ārā un prom uz dambja kāpņu pusi. Un uz-

ejot uz uzbēruma, mūs saņem dzestrs rudens vējš, kura nesen

vēl nebij. Un it kā ausma pelēkumam piepalīdzot, viņš aši

atrod mūsu mēteļu un ceļu galu plīsumus, vienam otram liek

noklabināt zobus, tad sastrindzināt visus muskuļus, lai ādai

taptu silti.

Divās rindās, katra gar savu tilta malu, mēs sākam pār-
ri iet, vīrs steigdamies aiz vīra.

Skaļāk šalc lejā pelēkmelni vilni, un atsizdamies tiltu

spraišļos, iesācis aurot vējš. Un sliežu dunēšanu tagad var

manīt jau aiz muguras, tā liekas nākam tuvāk.

Pa labi, koka tiltam pāri, laikam jau žiglu gaitu dodas

mūsu pulka pirmā trieciena kolonna: tur mana šāvienu, tad

otru, un tad piepeži iedegas tur Torņkalnā krastā skarba šau-

teņuguns.
Mēs sākam vēl ātrāk iet, — priekšā mums nekas vēl nav

manāms, un tikai pa kreisi augšpusē, iepretim kaut kur Ku«-

ņecovam ieklabas, ātri atkal apklust ložmetēja balss.

Tad piepeši pa labi mums un priekšā, turpat jau, kur

nobeidzas koka tilts, ir gaisā uzskrējusi iesarkana raķete, tai

pakal zaļa. —

Aug, drebēdamas uzplaukst rīta pelēkumā tur viena ot-

rai blakus divas milzu puķes, šūpojas, lejup atkal liecas, un

izjūk, sairdamas sarkanos un zaļos uguns fontānos.

„Nu, ašāk, puikas, ašāk! Pirmā kolonna jau savam til-

tam pāri," skubinām cits citu, domādami, ka tā kolonnu noru-

nātā signālguns, kas vēsta tilta pāriešanu, ziņo, ka ceļš uz

Torņkalnu jau iesācies vērties vaļā.

„Skriešus uz priekšu!" Noskan pustumsā tuvu virsleit-

nanta balss, bet aizmugurē stiprāk sākušas dunēt sliedes, —

nāk smagi elsodams mums pakal igauņu bruņvilciens.

Kāds iesāk urrā kliegt. — Tver tūliņ citas balsis pirmās
celtu kaujas klaigu, un trakā steigā iesāk skriet mums kājas —

aizmirsies viss saltums un upes dvašas drebinošais drēgnums
-— nes tālāk, rauj bez apstājas mūs tiltam pāri muskuļos un

kaklā kāpis pakarsts vilns. —

Jau klātu otrais tilta gals — spindz preti mums šautas

lodes, un žēli ieskanas no viņu atsitieniem tilta spraišļi, —

mēs skrienam cik jaudas, un Konrāds blakus jozdams, jau

ņēmis atvēzētā rokā rokas granātu. Tak nava vairs kam
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sviest: bēg prom no tilta gala pieliekušies tumši stāvi, — kāds

apmet kūleni, vēl skrejot šautas lodes ķerts .

Ar joni steigdamies, es paklūpu pār zemē nokrituša ber-

montiesa augumu, ar plaukstu juzdams smiltīs miklu ko un

siltu, — dundadznieks augšā rauj, laikam domādams, ka es no

lodes pakritis. —

Nāk puikas pakal mums kā brieži, dzird skalu sasauk-

šanos, kaujas klaiga vēl nav pabeigusi šalkt — pa labi un pa
kreisi jau klaudz jautri šauteņblīkšķi. Un tilta gals ir mūsu,
— vācu pēdējie kareivji no uzbēruma nokūleņo lejā, Konrāds

savu granātu aizlaiž pakal tiem.

Kā vēja rauti, aizdrāž prom pa labi un bēgošajiem stā-

viem pakal desmitās mūsu rotas trieciennieki. Mēs jožam pa-
vairāk pa kreisi, un drāžoties ar lielu skubu, viens otrs uz

galvas, rokām brauc lejā no dambja, — auss tver no grāvja

puses smagu plunkšējienu, kāds sauc: „Vai bračiņ, kur ta tu?"

Un iešalcas uz mirkli, tūdaļ apklust smieklu skaļums, —

sprauslodams un rūkdams, kāds nu ar ūdensšlakstiem ārā lien,

ndz nesdams dūņu smaku, ausmas pelēkumā purinādamies,
kā no dīķa ārā līdis suns.

Mums jātur pirmā pārbrauktuve! Desmitās rotas viri,
aizloba tālāk gar dambi, kur priekšā jau dzird šāviensprak-
-Btus, — vienpadsmitais vads iepakaļ mums palicis. —

Daži mūsējie puikas, kurus aizrāvuši pirmā steigā sev

līdzi brāli Lējēji, paspējuši papētīt viņā grāvja malā kādas

mājas, nāk atpakaļ un teic, ka vācu tur vairs neesot. — To

vārda brālis, mūsu rotas trešais Lējējs, — Jānis vārdā tam, pats
tas kluss, kaujā jautrs zēns, un tagad saka:

Aiz grāvja brīva visa Daugavmalā, kāto kaut vai līdz

pašai Ķekavai!"
„Ir gan tai kungu slakai fiksas kājas!" Konrāds tam

atsaucas. Un nav vēl beidzis, kad no šosejas puses, kur aiz

grāvja liecas tās līkums, sāk šurpu skriet ložmetēja gāstas

ugunsšalts, — puteņo no tām dambja smilts, un mums aiz mu-

guras dzelzs tilta spraišļi ieskanas no ložu triecieniem.

Kareivji rokas dambja malā, citi aiz tā, un bises tiem

sviestas pie vaiga, bet neredz vēl, kam šaut.

Vācu ložmetējs nesteigdamies slauka dambja virsu, tad

savu nāves slotu palaiž zemāk, un kareivis Indriksons, kam

Ventas pusē dzimtene, grūž sāpju lāstu, saka, šim cauršauts

plecs.
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«Tūliņ būs labi, puikas! 4* Sauc no dambja augšas mū-

su rotas garais virsleitnants, kam Miķelsons vārdā, tāpat kā

zudušajam manu pirmo kauju draugam. — «Desmitās vadam

vajaga jau būt pie otrās caurbrauktuves, — tie šaudīs friču

1ožmetniekiem sānos! Turaties, zēni, tūliņ steigsies šurp un

mums talkā citi, — uz Torņakalnu pulkam vaļā ceļš!
4*

Viņš pacel gaisā raķetpistoli, — tas signāls, ar kuru ir

norunāts dot igauņu vilcienam ziņu, ka mēs pāri, un tas var

pakal braukt. —

īesņākdamās izšaujas gaisā uguns svītra, — plaukst

ugunspuķe, gaismodama dambja virsu, tuvo māju sienas, grāv-

ju ūdens melnumu un mūsu vada karavīru stāvus, un ot*a iz-

aug tūliņ blakus tai.

Spocīgs un miroņbalts mums liekas viņu atmirdzumā

viss apkārt — Tad melnpelēka atkal paliek pēc ugunspuķu
nodzīšanas rudens rīta tumsa; un skaļāk nekā pirmit, jau stei-

dzīgāk nu sācis klabēt vācu ložmetējs.

Gaisā spalgs šrapnelšmīksts, un tilta galā, kam pāri ma-

na baltu dūmu mākulīti, viss īd un zum, un skan.

Pirmajam šrapnelim pakal nu atkauc otrs, ķer tālāk, —

niknāki vēl ieskanas tilta dzelzs mežģīnes. Trešais ķer viņpus*

grāvja mājas jumtu, un lubas klaudz un dārd, it kā tās būtu

reizē sākušas kult eprigulvāles.

~Lai pūcē vien!" Sauc Konrāds, dambja malā gulē-
dams un berzēdams no acīm vācu ložmetēja ložu šķiestās
smiltis. „Tas jau tikai pa tiltu!"

„Pirmais kolonnai kas nāk pa koka tiltu, vajaga drīz būt.

klāt. Tad fričus, kas pa labi, saņemsim kā maiglēs," sauc

Skrinda, un aiz jaunas gaudošanas gaisā nav vairs sadzirdama

viņa balss.

Ceturtais erapnelis iedrāžas Daugavā, piektais ķer grāvi,
un lec no viņa augšup augstas ūdensšļakatas.

„Kur ratā paliek pirmā bataljona trieciennieki? Pus-

piktā balsī vaicā Maldups, drūmais mālpiliets, un Konrāds

uzsauc tam, atņirdzis zobus:

JSe, bračiņ, ne tik fiksi! Tanī pusē tak Grāvju iela!

To friči aizstāvēs kā traki: kam gan gribēsies palikt bez lau-

naga?!"

Tiešam, šaušana tai pusē šķietas vēl atšalcam tikai koka

tilta galā.
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Ak nē, no viņa tilta puses tuvāk nenāk šaušana! Līst

uz mums krustuguns no palsā ausmas gaisa un no tuvējām
mājām, tuvāk vairs nenāk bruņotais vilciens. Un diezin

vai varēs šurp atsteigties rezerves vadi, jo tiltu tagad kapā
nikna šrapneluguns.

Tai tagad iesāk ložmetēji atsaukties no apkārtējiem
mūra namiem, no dambja viņas puses un no mūsu kreisās,
un vēl arvienu nava no pirmās kolonnas ne vēsts.

Tad atnāk ļauna ziņa: pirmā bataljona rotas nava tiku-

šas pa koku tiltu pāri, — aizbraukušas uz Rīgu atpakaļ, tām

sekojošās bruņu mašīnas, — atpakaļ atplūduši kājinieku vadi.

Un signālraķetes, ko mēs domājām esam viņu laistas, par zī-

mi, ka iegūts koka tilta gals, tad būs šāvuši vāci, saceldami

trauksmi, lai sāk pār tiltiem līt šrapnelguns!

Ar ložmetuguni sāk viņi tagad slaucīt mūsu tiltgalu no

labās dambja puses mājām, — no šosejpuses mēž nesteigda-
mās viņu uguns slota, un nebeidz dragāt dambja virsu srap-
nellodes, — tilts, tilta gals — viss ir zem nāvējošas guns.

Mēs mēģinām zem viņas ierakties, — met katrs, kas

dambja malā, sev priekšā smilšu valni, — pa māju logiem
tad šaut steigdams, bet Indriksona jau nava vairs, — Dreija
salimis nāvē, nokritis gul grāvja malā, un aplējusi viņu visu

ar dūņām un ar gļotām šrapnela sviestā ūdens šalts.

Pār dambja malu bises galu cel un galvu viņam pakal
Ernests Lējējs, — krīt atmuguriski tad lejā, brālis Atis uzķer
to, spiež galvu viņa krūtīm klātu, laiž brālim zemē slīgt, tad

grūž caur zobiem asaraini niknu lāstu, un meties pats uz ceļa,

iesāk šaut ar traku steigu logos. —

No tiem versmo vācu uguns, un bise izkrīt tam no rokas,

— viņš mēģina vēl celties kājās, tad atkal ceļos slīgst, rāpjas

pie apklusušā brāļa, liek roku it kā sargādams ap viņu, pats
arī paliek kluss. —

Aust gaisma jau, jau gaišas palikušas debesis, jauž Lu-

cavsalas pusē saules lēkta pirmo mirdzējumu. Bet vairāk pa-

līgu mums nava nācis klātu, — gul dambja kraujā mūsu

vads kuram sisti jau lieli robi, — atpakaļ aizgājis bruņu vil-

ciens, un trako pār mums šrapnelguns. —

Mēs izmisuši šaujam pretī.
Skrindam jau izsista no pleca bise, — Apsīts laiž savējo

no rokām, gāzties sāk, tad lejup veļas viņa ķermenis, krīt pāri
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kanālmalai, un ūdens sasitas pār viņu, — dziļš, eļļains un kā

tinte melns.

Sāk dambim pāri brāzmot rokas granātas un viena nāk

pēc otras:

Nāk vāci tuvāk mums gar uzbēruma malu, aiz viņas

slēpdamies, un trešais Lējējs, kuru Durbē velti gaidīs tēvi

mājas, ar sadragātām krūtīm saļimst smiltīs, tumšsarkana zem

viņa metas grants.
Par tiem, kuri atskrēja līdz un karot aizgāja uz otru

dambja malu, nav ziņas mums, — sāk apņemt vācu guns mūs

jau no trijām pusēm, — līst no gaisa, bet ceturtajā pusē dārd

un šalc no ložu lietus tilts.

Ar šrapnelmēzienu sašķaidīta galva kreilim Kārkliņam,
— to pazīt var pēc raibās ādas somas, — uz mutes kritis tas,

ar vienu roku turas dambja malas smiltīs, tur kreisā sastingu-
šos pirkstos rokas granātu.

Aiz viņa nāvē ļima Zemrovskis, — gul savās asinīs tam

blakus Vidiņš liepājnieks, kam sadragātas krūtis, baltpelēka
seja un granātskambas norauts plecs. —

Jau liela diena, mākoņainas debesis, — no viņām lejup
dvašo nāve. — Līgojas un dreb visapkārt zeme, un dambis

sten un trīc, un lodzas, šķiet rada ievainota milzu zvēra mugu-

rai, kas tiecas slieties stāvus, lēkšot projām.

Visapkārt ap mums lido smilšu šaltis, oli jūk un grants,

un gulšņiem nostu sistas skambas. Un ūdens grāvī mutuļo

un vārās, un nikni lēkādamas tur metas šrapnellodēm pretī
ūdens šļakatas. —

Skrien trešais ziņnesis jau prom uz tilta pusi, sūtīts tikt

pāri, aiznest ziņu, ka mums spēki ir galā, un ka ilgāk mēs

nejaudājam turēties.

Par nāves ceļu ir palicis tilts, ko dragā granātauka, un

atpakaļ tie nenāk vairs, kas lūkojuši tikt uz viņa kāju, — ne-

nāk neviens.

let nāves gaitu Skabards, lunkans, jauns un vingrs, —

zūd tilta vārtos, kas aiz mums kā zilganmelna mute, un vēl

nav atkāpšanās vēsts. —

Mums nav vairs jaudas, — ierakumu malām pāri nevar

pacelt vairs galvu: skrien acīs grants un oli, lido pierēs ložu

triekti akmeņi, un asiņo dažam jau lodes neskārts vaigs. —

Kā stundas garas liekas minūtes. — Nav jēgas mums
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par laiku, — liekas, ka mēs jau mūžību te guļam, un vārās,
krāc un elso pār mums mākoņklātais debesjums.

Grāviņš, kam elkonī dragāta roka, grib rāpties atpakaļ,
— no ierakuma ārā lienot, ķer to ložu šalts; un kareivs Puķe,
celdams vēzienam pār galvu rokas granātu, klūp atpakaļ, mute

tam veras, visa niknumā un sāpēs vilkta, bet runāt nespēj
vairs, krīt sāniski tas smiltīs. — Un grābdams somā es pēc jau-
nas tvertnes, pamanu, ka tā tukša, un viens un otrs no dzīva-

jiem jau sauc ar izmisuma skaņu balsī, ka bises aizslēgs ne-

strādā tam vairs.

Es rauju vaļā Puķes patronsomu, — tur vēl ir divas

tvertnes, — gribu lādēt bisi, — samaitājusies tā, ar smiltīm

piebirusi viņa, un pār lūpām sprūk man lāsts. —

Ziediņš izmisis krata gaisā tagad nekam nederīgo šau-

teni, no dusmām sašķobīta viņam Beja; tad to saviebj nāves

mokas, rokas laiž vaļā bisi, lēni slīgst viņš sēdus, skats tam

ātri stingst. —

Nav gala gaisu krākšanai, trakot vēl nebeidz granātau-
ka, un mājās, kas aiz grāvja, — logos, pagalmos — tur visur

mana zibam vācu kaskas, — nāk šauteņu un ložmetēju šauta

guns. —

Mums nav vairs rokas granātu, — Konrāds izmetis sa-

vas visas — trūkst patronu, un apklust mūsu bises, un it kā

ņirgādamies, manīdami mūsu tagadējo nespēku, nāk vāci ar-

vien tuvāk grāvja malai.

Daži jau visā augumā, un laiž mums granātu pēc gra-

nātas, nesteigdamies un plati vēzdami pirms sviediena pār
plecu.

Sāk stāties dambim klātā lielgabalu guns; tagad tā visa

dragā tiltus, un tuvāku mums virzās nāve, — aiz muguras ir

nāves tilts.

Priekšā, kur šosejlīkums, mana kliedzienus, — mēs cie-

ši vēršam turpu skatus, pamanām vācu bruņmašīnu, kura tu-

vāk brauc, — sēj viņas ložmetlūkas nāvi, plūst viņai pakal kas-

koti un zalpelēki stāvi, — brūnzalgani vēl manāmi uz uzbē-

ruma kraujas, —un tagadiņ mēs nojaužam un zinām: tur

mirst desmitās rotas vads.

Tūliņ būs mūsu kārta, — daži vācieši jau gluži klātu

tiltam, — nāk gandrīz mugurā mums mestas granātas. —

Tad aizelsies un bāls, ar asiņainu roku, beidzot klāt ir
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Skabards, — zem nāves guns tas ticis divas reizes pāri tiltam,
un tagad ar mums kopā lūkos trešo reiz. —

Kas dzīvs vēl, metas prom gar uzbēruma malu. Konrāds

salīcis līdz — rokgranāta man aizskar gandrīz galvu, — es

klūpu smiltīs, viņās ieplakdams ar visu augumu. Sprādziena
sviestā grants man apber muguru un plecus, un garām skrie-

dams, kāds grūž smagu vaidu, aizstreipuļo sānis — projām man

metoties ar jaunu joni, turpat zem kājām virpuļot sāk ložme-

tēja šķiesta smilšu šalts. —

Tad beidzot esam mēs uz tilta, kas dun un šalc, un sten,

— šķiež ložu atsitieni ap mums mazus zibeņus, bet tuvāk jau
nāk Vecpilsētas nami. —

Mazs visai palicis nu mūsu triecienvads. Ap tiem, ko

vedis leitnants Parņickis, ir apstājuši vienpadsmitās vīri, bet

velti staigā ap mums daži no desmitās, bažīgām, rūpju pilnām
acīm.

Nemierīgs nebeidz prašņāt pavecs seržants, — iesirmas

jau viņam ūsas, noraizējies skats un sieta plauksta, — tai ap-

eējumu nokrāsojis asins sarkanums.

„Mūsējos veda leitnants Jirgensons," viņš teic, „kopā ar

Fichtenbergu, — jūs tak skrējāt visi kopā, — puiši, — vai

tad neviens tiešām nezina, kur palicis mūsu rotas vads?"

Nav atbildes, — mums atcerē nāk cīņas biedru saujiņa,
bez patronām un rokgranātām, — vāci viņas met bez stājas,
un puteņo no lodēm dambja malas smilts. —

Klusēdami mēs atlaižamies zemē. —

Vienaldzīga tagad šķiet ložu spindzēšana, smags gurums

kaulos, pusstingas mums rokas, kājas, un sirdīs nevarības

izmisums.

Ciet atkal aizkrituši Pārdaugavas vārti, velts bijis mūsu

triecienrotas spars. —

Vecais desmitās rotas seržants neatlaižas vēl. Un tad

tam Konrāds īdzīgi un mēmi māj ar roku prom uz Torņakalna
pusi. Un zemu kāris galvu, gurdu gaitu no mums beidzot iet

nostu vecais instruktors.

Sāk rimties vācu lielgabalu uguns, retāk tarkš viņu lož-

meti.

Un tad —

Tad mēs iesākam klausīties pavisam jaunu, tālu dimdē-

jumu skaņās, no kurām iesācis nu dunēt jūras pusē gaiss. —
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Šķiet, kāds milzis kalējs tur tagad kal savu milža laktu

3*r veseri, kam labs mājas smagums.
Tad piepeši ir atskrējusi mums vēsts, kas atžirgt pavēl

visu sirdīm:

Angļu kara kuģi, tur sašāvuši vecos Daugavgrīvas cie-

tokšņa fortus! Daugavai jau cēlies pāri, noturējies viņas
otrā krastā Rēzeknes pulks!

XXXIX

Rīta ausmā mēs ejam rēzekniešus nomainīt. Tak dziļas

ir uz Mīlgrāvjpusi smiltis, gausi sokas mums turpu cels.

Visiem šodien ir jautras sirdis, gaiši staro acis, un cits

mēģina vecu kara dziesmu vilkt. —

rīts jau ausa, — brāli, esat varoņi "

Zāģētavßtrādiiieki mūs saņem sveikām; to meitenes

un sievas, nostājušās ielu malās, vēlīgi smaida, māj rokām, vēl
labu kara veiksmi viņpus Daugavas:

„Tagad tik trencat tos vācu suņus atpakaļ!"
..Būs darīts, meičas!" Konrāds atsaucas. ~Ja gāzīsim,

Bermonts aizies kā velns pa dakstiņiem! Tik pašas protat

godu, manāties mūs labi mīli saņemt, kad nāksim atpakaļ."
„Būs darīts, garais!" Nospurdz skuķes, smej arī sie-

vas, un atkal viļņo gaisā no jauna vilkta senas kara dziesmas

meldija.
„Reč še, puikas," teic Konrāds, pirmajā rindā soļodams:

*ar manu norunu jūs tagad varēsit no Bolderājas šļūkt šurp
meitās!"

Mēs ceļamies pār Daugavu, — pa labi mana angļu krei-

seru pelēkos stāvus, un kuģīšiem, kas aizved mūsu pulku,
redz šur tur sānos bermontiešu ložu sistas skambas.

Pārcēlāji ceļā stāsta par rēzekniešu uzbrukumu pāri
upei, un kā ar angļu kuģu lielgabaliem šim pulkam brīvots

turpu ceļš.

„Šāva kā traki," teic pavecs kuģinieks. „Sevišķi vēl

pēc tam, kad šie no cietokšņa pamēģināja preti šaut, un vie-

nam kuģim ķēra. Tad angli sāka gāzt virsū pat atsevišķiem
vācu zaldātiem, ko vien tik pamanīja viņā krastā."

„Kā nu šie nešaus," Konrāds nosaka. „Vai tad nu visi

-angļu zēni tai lielā karā dabūja ar vāciem izkauties? Tādēļ

jau vienam otram šepat gribējās pamēģināt roku."
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Otrā malā mūs apņem zemas mājas, kāpu lauki; šur tur

mana varenas granātbedres, vēl nenovāktus bermontiešu kri-

tušos.

Tie gul te, zilganpelēkām sejām, paši zalganpelēki, un

zem tiem asins ledus gāles.

No dažiem mana tikai retas miesu skrandas, — tos no-

triecis, dragājis, sašķaidījis angļu kuģu lielgabalu uguns ura-

gans. —

Pievakarē, kad jau sāk mesties patumšs, mēs nostājamies
rēzekniešu iekarotos kāpu augstumos.

Nakts salta, vējaina, ar retu zvaigžņu zaigu. Vējš dzen

pa gaisu smilšu saujas, sviež tās acīs mums. Var dzirdēt, kā

pa kreisi šalc Daugava, kā jūra krāc uz Daugavgrīvas pusi.

Konrāds, kam laba dzirde, apgalvo, ka šis sadzirdot viļ-

ņu šļakstus arīdzan pa labi, kur Lielupe.
Mums salst, un kā ledus ir kāpu smiltis, ledains paliek

\iz rīta pusi vējš. Bet tikai retumis no vācu puses atspindz
kāda lode, — bez kaujas uguns atnāk pelēks rīts. —

Daudziem sejas šai vēju naktī nosalušas zilas. — Mēteļu

citiem nav, un vēl citiem lien laukā no zābakpurniem pa-

zilgani kāju pirksti.
Tak uzvaras nojauta visiem sirdīs. — Mēs tagad ma-

nām, ticam, zinām, ko spējam, ka atpakaļ no Rīgas vārtiem

ies ienaidnieks.

Tad prom uz dienvidiem, uz manas zemes malu. —

Un tad —

Mēs gaidām nakti atkal iekarotās mājās.
Cits brūci sien, cits atlaidies uz grīdas visā augumā, no

skrejas pūtinādams kājas; un citam gremodami kustas žokli,

pirkstos redzams maizes rieciengals.
Es eju ārā, — gul turpat pie sienas malas kritis vācu

kareivis, kam galvā vairs nav kaskas. Spītīgi saslietas tam

pasarkanās ūsas, vaigs zilganiepelēks, vēl nāvē nikns, bet krū-

tīs, kaklā redzamas tam ložu rētas.

Uz purva pusi un pret ziemeļaustrumiem klab ložmetēji
lielā steigā, un debesīs virs Torņakalna redzams ugunsblāzmae
atspīdums.

Toties pavisam klusa dienvidmala, — es ilgi veros turp.-
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Gul aiz tās, purvu mežu segta, mana dzimtene. Un sa-

vāds vilnis, karsts un reizē maigs, man saplūst sirdī, atceroties

tēvu mājas. Ausīs diezin no kurienes atnācis, ieskanas baloža

dūdojiens. —

Tās laikam mūsu sētas dūjas.
Varbūt, ar kāda cita, baloža dūdošanai līdzīga balss. —

xxxx

Auksts gluži meties vēlais rudenslaiks. Ikdienas var

sagaidīt pirmo sniegu. Pūš ledains vējš, zeme sen sasalusi,

cieta kā klons, bet sirdis gaišākas mums top arvienu, un dvē-

selēs šķiet nācis pavasara.

Arvienu tālāki dzen ienaidniekus mūsu pulki.
Ar niknu kauju top atkarotas pēc mājām mājas. — Jau

palikuši aiz mums daudzi kāpu augstumi, no kuriem brāzmo-

ja pretī ložmetēju uguns, elsodamas krāca mīnas.

Arvienu dziļāki mēs lauzāmies kā ķīlis iekšā bermontie-

šu frontē, — jau krieviem gaisis cīņas spars, arvienu lielāks

mirdzēt sāk mums sirdīs uzvargaišums, bet vāci turas vēl kā

traki.

Vēl negrib laist no savām ķetnām ārā Pārdaugavu plēsī-

gais un drošais vācu vilks.

Dziļi to vadzis turas vēl pie Daugmalas. Cīņas dēl tās

jau trako dažas dienas, un rītu vērsīsies pret vācu aizstāvētām

ieliņām un mājām izšķirošais uzbrukums.

Mums guļot seklā tranšejā, kas bija rakta Anniņmuižas
slapjās pļavās, sala rokas un kājas.

No jūras puses pūta ledains vējš, atnākdams līdz ar

angļu kuģu lielgabalu šautām granātām, kas gārdzuloja prom

pa kreisi no mums, brāzdamās uz Daugavas tiltu pusi, un

klausoties šais agrai tramvajgaudošanai pusi/īdzīgās skaņās,
mums sila sirdis, mirkļiem nelikās tik dzestrs gaiss.

Sniega vēl nava, kaut sen sasalusi zeme, melnā ledū

pārvērtušās dūņas, un pa kreisi, kur paaugstākas vietas, krī-

tot vācu mīnām, slinkāki nekā agrāk cēlās augšup zemes

stabi, — neput vairs, bet smagās pikās jūk tur drēgnā, pus-
sasalusē smilts.
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Salta ir nakts, — debesis nokaisītas asarainu zvaigžņu

bariem, nava mēness, aukstu trūdu elpu dvašo pļavas; pa labi

netālu ieklabās vācu ložmetējs, mūsējais tam tūliņ atsaucās,

un gārdzu!ošanu pa kreisi atkal mana gaisā, — debesis tur

iesākušas elsot, kaut kas smags sataisās lejup šņākt.

«Būs angļu granāta," teic Skrinda, augšup celdams

galvu, un no aukstuma vai tāpat no gara laika glābdamies,

viņš labu stundu jau sit kopā zābaku papēžus.

«Nē, friču mīna," žāvādamies atteic dižkareivis Asme-

ni». Un apstiprinādama viņa vārdus, pa kreisi netālu slīd

lejup ugunīga svītra, nodun smagam
vaidam * līdzīgs sprā-

dziens, augstu izšaujas uguns un zemes stabs, un kaimiņro-
tas ierakumu galā mana niknu lādēšanos.

«Kaimiņiem iet grūti," Konrāds nosaka, sākdams tau-

stītie» pa
mēteļa kabatu un meklēt smēķi, «pa viņu rotu vien

tik šauj."

«Kuš, garais, nekārdini Dievu," no labās puses atrūc

īgna balss. «Tev laikam gribās, lai pūcē pa mūsējo?"
Tur rājās Lameks, mūsu rotas bībelnieks, kam māja»

Ventspils pusē, — pusmūža jau gados vīrs.

Konrād», kam zobo» cigarete, uzrauj sērkociņu, — at-

spīduma gaismots, viņa sejā pavīd smaids.

«Hē, sak' veci, saki, vai tas tiesa: pie jums tur, Vents-

pilī, ar zveju noņemoties visi: kas tāds slimāks ar galvu,
skrienot jūrā mencas ķert; kas neesot gluži jefiņš, metoties

uz pātarnieku šepti un katru dienu ēdot baltu maizi, tepat

pa zemes virsu ķerdams dvēseles."

«Konrād, bīsties grēka," Lameks atkal taisās rāties, —

priekša mums sāk klabēt vācu ložmets, — stājas valodas un

plecos raujas galvas, — gluži tuvu mums lēkā un pajūk ložu

arta» dūņas, un tad gārdzulot, elsot iesāk gaiss.

Viņš elso arvien tuvāk, šķiet, pār mums lejup lieca»

tumša, neredzama milža mute, — jau just var viņas karsto

dvašu, un mēs plokam klāt sasalušai zemei.

Tā smagi nosten, nodun mīnas grāviens, aiz mūsu mu-

gurām no pļavas pelēkuma pēkšņi izaug melnu dūņu fon-

tāns, un cieti buksēdamas krīt mums apkārt melnas zemes

pika».
«Redzi nu," — Lameks grib atkal rāties, — viņa balsī

mana slikti slēptu triumfu, bet gaisā mana jaunu gārdzulo-
šanu, un mīna tagad sprāgst solus divdesmit pa labi, tieši pie
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mūsu rakumiem, kur nu dzird kliedzienu, tad piktu lāstu, un

sanitārs, pēc brītiņa no viņas puses skriedams, uz Skrindas

vaicājienu atbild, — vienam esot iedragātas krūtis, otram pār-
lauzts plecs.

Mūs pārņem niknums, — sala stindzīgurnu itkā neno-

mana vairs, un viens un otrs ķer šauteni, acīm ieurbjas nakts

melnumā, un šauj reizes trīs četras uz to pusi, kur tumsā tik-

ko saskatāmas vācu pusē melno tālu namu kontūras.

Mīnas vairs nenāk. Retumis dzird kaimiņu rotas fron-

tē ložmetēju klaboņu un sauteņsp rakstus.

Klusa un auksta pār mums nolaidusies novembra nakts.

Ar asarainu zvaigžņu zaigu un bez mēness, un kaut kas melns

un draudpilns glūn no rītu puses.

Tumsā ir grūti pateikt, vai tur nojaušami augstie Za-

sulauka nami, vai horizonta malā sagūlusi mākoņi.

No labās puses, asi steigdamies, nāk šurpu kāds gar ie

rakumu malu, un piestāj manam vadam iepretim.
„Seržant Vanag!" tumsā paklusi sauc rotas koman-

diera balss.

Es atsaucos, lecu ārā no grāvja, jūtu skrienam krūtīs

karstu trauksmes vilni, — tas mani vēl nav vīlis, nevil tagad
ar\

„Ar ausmu sāksies mums uzbrukums," teic rotnieks,

«magi elpodams no steigas. „Virziens —uz Rīgas tiltiem. —

Jāuzbrūk par katru cenu un bez stājas, — izšķirošā kauja, —

velns lai parauj — rītvakar Rīgai jābūt brīvai!" —

Viņš stāsta vēl, ka ielu cīņās, kuras varot līdz pat nak-

tij ilgt, daudz atkarāšoties no mazo komandieru iniciātīves.

— Nodalām un vadiem varot gadīties, ka jācīnās pašiem uz

savu roku. —

„Ja pārtrūkst sakari pa
labi vai pa kreisi, — tikai uz

priekšu, virzienā uz tiltiem, — tikai neatkāpties atpakaļ!"

«Klausos, virsleitnanta kungs," es atbildu, un rotnieks

aiziet projām, — viņa bruņu cepure brītiņu vēl saskatāma

zvaigžņu zaigā, — tumsas pelēkumā zūd tad viss.

Kareivji aizmirsuši gaisa vēsumu, un ka ledainas mums

ir zem zābakiem un ceļu galiem dūņas, — visus sacēlušas kā-

jās uzbrukuma gaidas, lielās kaujas vēsts.
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„Nu fričiem klāsies dumji," Pārups blakus teic, un

tumsā saredzams tā ņirgoto zobu baltums. „Ja labi piespiež,
tad viņi būs maisā, — neizmuks neviens."

„Jā, — taupīšana šoreiz nebūs," Lazda rūc, — tā balsī

manu niknu piesmakumu, un tumsā drūmi teic kaprālis
Aivars, kam Cēsu kaujā granātas saplosīts vaigs:

«Gūstekņu arī nebūs, vismaz manai nodaļai."

Lēni aust rīts, bāl zvaigznes, tumsu maina pabāls zilga-
nums un balta sarma apklājusi plavas virsu, — skanēdami

lūzt sasalušie zāles stiebri, kad viņiem sper virsū kāju.

Rīgas pusē sāk plēsties paviegls sarkanums, — sārtākas

metas viņā malā debesis, pilsēta liekas degam, — nirst no

debessjuma ārā baznīctorņi, fabrikskursteņi un namu jumti.
— asiņains visam pāri līņā lēkta atspīdums.

«Būs grūta diena, — novakarē daudzi redzēs viņiem
atveramies debesu Ciānas vārtus," teic Lameks svinīgi un

skali, lūgšanai ap savas bises stobru kļāvis kopā rokas, un

Konrāds atsaucas, skaļāki vēl un jautri:

„Lai Ciāna, kur Ciāna, bet Rīgai šovakar ir jābūt brī-

vai, — jedritvai kociņ, puikas, jā vai nē?"

„Jā — jā" — pussmejošas, pusnopietnas atsaucas citu

balsis, un lēkta sārtums sārto sejas, deg acīs debesu guns at-

spīdums.

Aizmugurē sāk dārdēt mūsu baterija. No jūras atsau-

cas tai angļu lielgabali, — ložmetēji jau sprakst pa labi, ce-

ļas kājās mūsu bataljona rotas.

Mēs iesākam skriet pāri pļavai. Sasalušais dūņu klājs
vēl klāts ar rīta sarmu, smagi dun zem kājām! — Atpakaļ
skrien vītoli un krūmi, tuvāki top māju puduri, un no tiem

iesāk uz mums līņāt nikna guns.

Cits paklūp skrējienā un rūkdams ceļas atkal kājās. —

Cits kūleniski krīt uz galvas, plati izplēš rokas. — Tak vairs

skatīties, nedz vērot nava vaļas, — tuvāk mūs rauj pie sevis no-

mainieku nami.

Spindz, klaudz un san ap mums visapkārt, un tad sāk

gaisos gaudot pirmie šrapneli.
Tie plīst, — virs koku galiem, namu jumtiem iesāk
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bozties balti mākonīši, mēž ložu slotas sirmo pļavas virsu,

im liekas, itkā viņu kultu acīm neskatāmi krusas graudi.
Jau gluži tuvu pirmais namiņš, — šaušana no logiem un

no durvīm stājas, — un žigli sviezdamies ap stūri, mēs ie-

skrienam gandrīz vai krūtīs četriem vācu kareivjiem, kas ārā

bēg no mājas.
Divi ļimst turpat pie durvīm, mūsu salves gāzti, trešais

vēž rokas granātu, bet streipuļo un gāžas no durkļa cirtiena,
ko Konrāds triecis viņam sānos. — Mēs plokam zemē, — no-

dun sprādziens, bermontieša bruņu cepure klaudzēdama at-

sitās pret sienu, bet viņas valkātājam, kas gul pakritis, vairs

nava galvas, labās rokas arī nav.

Ceturtais līkumodams aizbēg prom pa sasalušiem aru-

miem, mēs velti šaujam pakal tam. — Viņš zūd aiz vītolstum-

briem, ieskrien māju pudurī, no kura sāk virdēt vēl stiprāka

mums pretim guns.
Tik nikna, ka mēs nejaudājam viņai tieši pretim skriet,

bet liecamies pa kreisi, rāpjamies pa seklu grāvi, slēpdamies
aiz viņa dūņu vaina, — lodes spindz un pajūk melnās dūņu

pikas.
Mēs tiekam mājpudurim sānos, grāvja galā salasās kopā

manējs vads, un platmugurim Asmenim ar patšauteni sākot

šaudīt ēku aizmuguri, retāka paliek vācu šaušana.

Tie atvelkas aiz dzelzcetdambja. — Sarga būdā, līdz

kurai simts solu vairāk ko skriet, jau ievilkts viņu ložmets,

no ložu spindzēšanas gaiss šalc un san.

Mēs netiekam vairs tālāk, — lodes sviež mums acīs dū-

ņas, lāga pacelt nevar galvu, un sēri skanēdami virs galvām

plīst šrapneli.
Līšus pa grāvi tālāk, — patālāk viņš liekas pieejam pie

dzelzceldambja, — un mēs lienam, ceļgaliem un plaukstām
mīcīdami pussalušās grāvja malu dūņas, ledus lūzt, un salts

kā tērauds, rāva ūdens slapina mums kājas.
Tuvāk nāk dambis, grāvis pie viņa sāniem beidzas. Un

uzbēruma sargi mana briesmas, vērš pret grāvi nāvējošu

uguni, — mēs nevaram no viņa ārā līst.

Tepat, pavisam tuvu klab vācu ložmets, mēzdams grāv-

ja malu, — mēs mirkstam rāvā, nevaram no viņa ārā līst.

Lazda pieliecies diedz atpakaļ, lai nestu ziņu, — zūd

pats, nenāk vairs. Un mums salst ūdenī un rāvā kājas, virs

galvām svilina joprojām gaisu ložu šalts.
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Tad patālu vēl, mūsu pusē noūkšas haubices balss, —

šņākdama steidz šurpu granāta pa gaisu, sprāgst, ārdīdams,

dambja virsu, un līksmāka man paliek sirds.

Otrs granātas sprādziens cieši blakām sarga būdai,

trešs tūliņ pakal tam, — namiņam vairs tikai puse jumta,
durvis sprāgst vaļā, salīkuši stāvi ārā mūk.

Ceturtā granāta skar atkal dambi. Mēs metamies uz

viņa pusi, aizelsušies pieplakām klāt smilšainajiem sāniem,

un skatu pametat pa kreisi, var redzēt, ka jau plūst dambim

pāri kaimiņrotas vilnis.

Mēs atkal lecam kājās, — kāds arī no mums sācis grie-

zīgi un skali kliegt.
Mēs rēcam viņam līdzi, kūleņojam zemē, uzbēruma

otrā pusē, — puteņo un jūk ap mums vācu ložu jauktās smil-

tis, zvirgzdi, grants.

„Augšā, skriešus uz priekšu, — virzienu uz balto

man pasprūk rēciens, pašam liekas, svešas rīkles kliegts.

Vads puspieliecies auļo tālāk. Nami pretim skrien.

Rokgranātu dūņa, un tad mēs esam iekšā ielā, ātri sadalā-

mies divās rindās, — Aivars iet ar savējiem pa kreisi, es pa

labi, — plīst un birst no logiem stikli, — gaisā sakrustojas
mūsu šautās zalves, — viena, otra, trešā, un mēs sākam no-

jauna tālāk skriet.

Kaut kur netālu smagi dārdieni, — tepat tuvumā va-

jaga būt vācu baterijai, un mēs steidzamies uz viņas pusi, —

Aivars auļodams pa priekšu, grīļojas uz ielas stūra, izlaiž

šauteni no rokām, gāžas visā augumā.
Ta — ta — ta, pavisam tuvu klabēt iesāk vācu ložmets

Mēs sprāgstam atpakaļ, — Konrāds mūs panāk, nez-

dams Aivara bisi, kliedz ausī man:

„Kaprālis beigts!"
„Lazdam vest otro nodalu," es saucu,

— tad atjēdzos,
ka viņš tak neatgriezās. —

„Konrād, ar otro nodalu
prom ap stūri, lūko sānos

tikt!"

Viņš atņirdz niknā smīnā zobus, metas projām, pieci

kareivji pakal tam.

Pēc pāris mirkļiem aizelsušies atpakaļ un vēsta:

~Tālāk ceļu arī no viņas puses apšauda vācu ložmetējs.""
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..Sātani. — viņiem, laikam, te ir nolikts vesels ložme-

tēju vads!" Konrāds sirdās, — un tiešām, klaboņa kļuvusi

tik stipra, ka tādu troksni nevarētu sacelt viena paša ložme-

tēja balss.

Pa labi nevar, — tur gul Aivars, — pa otru pusi ari

uguns aizkrustots mums tālāk cels.

Diena jau iet uz vakara pusi, — kaujas dārdoņa vis-

apkārt, un paskatījies rokas pulkstenī, es redzu, ka tas pāri
trijiem.

Tā tad mēs grāvī būsim gulējuši stundas trīs.

Mēs nezinām, kā īsti šeitan stiepjas ielas, — ar Pār-

daugavas priekšpilsētu no mums nav lāga pazīstams neviens.

Jau metas vakars. Cīnās dirndēšanu auss jauž visās

malās, skrien gaisā signālraķetes, bet mums vairs nava jaus-
mas, cik tālu aizkluvušas mūsu rotas, kur tagad kaimiņpulki,
— un uz desmit no agrākajiem septiņpadsmit, vīriem sa-

rucis mans vads.

Ta — ta — ta ierejas, atkal apklust vācu ložmets, šau-
dams tepat tuvu, un ņirgu pilna liekas viņa slinki skarbā balss

Konrāds man pienāk klāt, teic pie auss:

„Artūr, — ja mēs lūkotu caur sētu?"

Tiešām, tas varēja man pašam ienākt prātā!
Pa kreisi ceļas augsta dēlu siena, un viņā blīkšķēdami

izlūzt pāris dēli, kuros ir ietriecies Konrāda bises rezgalis.
Es bāžu galvu iekšā pagalmā, — tas liekas izmiris, ne-

viena neredz, un atpakaļ pagriezies, saku Skrindam:

~Tu paliec manā vietā, — Konrāds nāks man līdzi."

Ar dundadznieku abi kopā mēs šmaucam iekšā
pa-

galmā.
Tam otrā malā divu stāvu nams, — ložmeta klaboņu

dzird nu vēl tuvāk.

Skrienam uz mājas pusi, ejam iekšā. Konrāds sper ar

kāju vaļā pagrabdurvis, es spiežu kabatlampiņu, — un sa-

liekusies sēd uz kāpēm veca sieviņa, ar bērnu rokā.

Mūs ieraudzījusi, tā taisās kliegt, — es pusbalsī tai

saucu klusēt, un viņai priecīgākas paliek acis, dzirdot latvju
mēli, asaraini dreboša ir balss:

„Zaldāti mīļie, tādas briesmas!"
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„BŪB labi, tantiņ," Konrāds jautri atsaucas, un mēs

ieskrienam pirmā stāva telpās, veramies pa logu, — tālāk

skatu aizsedz dēlu žogs.

„Kāpsim nu augšā," Konrāds teic. Un kāpēm sākot

čīkstēt, pirksti ciešāki žņaudz šauteni.

Ir labi, ka turpat gandrīz vai blakus sāk atkal klaudzēt

ložmetējs. —

Mēs ausīdamies lēni veram durvis.

Tukšs arī augšas stāvs, bet istaba šķiet piemētāta daž-

dažādām mantām, un nejauši atmirdzējušā raķetgaismā mēs

redzam grīdas vidū čupā liktas roku granātas.

„Tīri kā būtu priekš mums nolikuši," ņirdzīgi čukst

man ausī Konrāds, un zobus sakodis es sāku raisīt vaļā sa-

vaß bises siksnu.

„Priekš kam?" čukst atkal Konrāds. — Es sakodis zo-

bus, ciešu klusu, — lielā steigā rīkojas man pirksti, sienot

kopā granātu pēc granātas.
Viņš saprot, sāk man palīdzēt, un tad mēs ejam klātu

logam, zagdamies uz pirkstgaliem.
Granātas sprādziens kautkur patālu, raķetes uzliesmo-

jums visai tuvu. Un tad mēs, skatīdamies lejā, redzam ielu

krustojumu, kura vidū, vērsti katrs pret savu ielas galu, no-

stādīti divi vācu ložmeti.

Ap viņiem sastājuši daži vācu kareivji. Tie skatās

projām, — ielas šeit pavisam šauras, mēs esam tiešā ložme-

tēju aizmugurē, līdz viņiem solu piecpadsmit, ne vairāk.

Viens kaut ko pamanījis, noliecas pie savas mašīnas. Tā

iesāk strādāt, Konrāds lūko atraut logu, bet rāviens viņam
pagadās tik spējš, ka skanēdamas izbirst rūtis.

Klaboņa stājas, lejā stāvētāji veras šurpu, — ir pats

pēdējais laiks.

Es izliecos pa logu, rauju vidējai granātai nost kapseli
un sviežu granātu saišķi lejup, līkā lokā.

Viņš labi krīt, — pašā pulciņa vidū, — daži vēl lūko

sisties sānis. —

Tad augšup šaujas milzīgs liesmu stabs, smags grāviens
birdina vēl logos palikušos stiklus, un tukšo rāmi triec man

sejā karsta eksplozijas vēja šalts.

„Būs darīts," Konrāds jautri nosaka, bāzdams pa logu
ārā galvu, un es atņemu dziļi elpu.
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Krustceļa bruģa vidū grauta liela bedre, ap viņu tumši

stāvi, kāds vēl kustās, atskan vaidi.

Mēs nosteidzamies lejā, — cauri sētai, — prom pie sa-

va vada, un šajā mirklī iesāk klabēt Asmeņa patšautene.
Es skatos prom uz viņu ielas galu, kurp sagriezts pat-

šautenes stobrs, — krēslā redzu pielikušus stāvus, kuri šurpu
skrien, tad krīt uz bruģa, — citi šaut sāk, citi nepakustas
\ airs.

„Skriesim prom pa labi," es saku savējiem.
Skrinda pamāj un pirmais liekas projām.

„Gaidat aiz stūra," saucu pakal tam, — Asmens beidz

izšaut lentu, jaunu iekšā liek, un tad mēs palīdzam ar Ak-

meni tam skriešus aizraut projām smago ieroci.

Mēs skrienam garām eksplozijas vietai, — vēl lielāka

šķiet bedre, — vācu kareivji gul, sakrituši viņai apkārt, un

Skrinda paspējis jau saskaitīt pavisam astoņus.

Ložmetēji ir sadragāti, un Konrāds rūc, — es varējis
siet sainī pāris granātas mazāk.

„Gluži labi mums derētu tās mašīnas," viņš saka.

Granātkauciens gaisā, spalgs un spējš, un namam, no

kura es sviedu rokas granātas lejā, vairs nava skursteņa, —

no jumta šaujas liesmu stabs.

Mēs 6teidzam projām, atkal granātgaudojiens, — tā

krīt mums netālu aiz muguras, es paspēju vēl laikus plakt

pie bruģa, — muguru, pakausi man apsvilina karsta vēja
šalts.

Atkal mēs pieceļamies kājās, — vairs ne visi, Akmenim

ir sašķaidīta galva, sadragātas krūtis, — granāta viņam sprā

gusi tieši blakus, — dragāta arī patšautene.
„Ek, tā tagad derētu tās vācu mašīnas," rūc atkal Kon-

rāds, — īgns es uzbrēcu tam klusēt.

Mēs ejam, paši nezinādami, kas tā par ielu. Un pavi-

sam tuvu itkā dzird jau šauteņšāvienus, urrā un rokgranātu

eksploziju dobjo dunoņu.
Tad cīņas troksnis liekas viļņveidīgi plūstam atpakaļ,

arvienu tālāk citā debesmalā iesākās no jauna, vācu ložmetēju

gaišās balsis atkal tuvāk skan.

Šīs balsis šķiet mūs apņēmušas slēgtā lokā, un mēs ne-

apjēdzam vairs, kurp iet. Divās debessmalās ugunsgrēki, lie-

smu mēles saredzamas trešā. Gaisā tumsa vai ik minūtes no-
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mainās ar raķešatmirdzumu, ložmetēji sasaucas ar lielgaba-
liem.

— Sajukuši liekas visi trokšņi, gaismas un tumsas cīņu

vieta palicis ir gaiss. —

Viņš paliek jau tik gaišs, ka izskatās pavisam sarkans.

«Vairs nevar tālu būt līdz Daugavai," kāds ierunājas,
vērodams blāzmas un tumsas pilnās debesis. Un tiešām, kaut

kur tālumā, starp salto zvaigžņu puduriem redz iesniedzamies

bezgalības telpā asu šķēpasmeni, un tornis tāds ir tikai Pē-

terbaznīcai.

Mēs iesākam iet turpu. Torņa asums zūd, bet cauri

kaujas klaudzoņai, ko atkal mana tuvāk nākam, vējš, pretī
skriedams, atnes ledus aukstu dvašu.

Jā, tiešām, mēs nākam lejā no Āgenskalna augstumiem.
Jau var saskatīt Pēterparka klāju, aiz tā deg kāda milzu ēka,

un citas, kas viņai pa labi patlaban dragā lielgabalu granā-
tas.

lela liecas uz leju, — viņas stūrī četru stāvu māja, un

viņas mūris, kas vērsts pret Daugavas pusi, no liesmas atspī-
duma liekas sarkans viss.

Tad asi izķērkts sauciens. — Kā pļauti mēs krītam at-

pakaļ aiz kaimiņnama stūra, un tūliņ no tā blīkšķ daži šā-

vieni.

Nesarunājušies pat, mēs bez vārdu metamies šāvējna-
mam klāt tik žigli, kā atkal sākot klakstēt lodēm, mūs jau

paslēpuši mūra vārti. —

„Tie sātani ir sakāpuši augšstāvā," — teic Skrinda:

„redz, apakšējam stāvam aizkrauti visi logi."
Tiešām, skatoties no vārtu velves iekšpuses, ir redzams,

ka tuvējam sētas logam aizkrauts priekšā kaut kas līdzīgs
mēslu kastei, — otrā redzams ir tas pats.

«Varbūt tiksim iekšā pa durvīm," Konrāds šņāc, taisī-

damies skriet ārā uz ielas.

Es sagrābju viņu aiz pleca.

«Traks esd, vai? Ja krāva cieti logus, tad durvis jau nu

vaļā neatstās!"

Viņš mazliet nomierinās, pakar plecā šauteni, tad me-

tas prom uz pagalmpusi, ielec loga nišā, un gāž stiklos ar

laidi, stikli skan un birst.

Šaušana no augšas top niknāka. Konrāds pa tam ir iz-

dauzījis visu logu, izlauzis tā rāmjus pat. Tad viņš saslienas
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logā taisne, triecas ar krūtīm un ar dūrēm iekšā loga barikā-

dē, — tā dārdēdama gāžas apkārt, — iekšā ceļš mums brīvs!

Konrāds pats logā pazudis. Mēs gāžamies tam pakal,
un es redzu kabatas laternas gaismā, ka dundadznieks nikni

rausta durvju rokturi.

«Aizslēguši no koridora puses!" Viņš norēcas.

«Puikas, paiet mazliet sānus," viņš saka, noņemdams
no jostas vācu granātu.

Mēs ievelkamies kaktos, Konrāds pats aiziet aiz gāztā
skapja, un tad laiž viņam pāri un durvīs granātu.

Tā sprāgst ar dullinošu troksni. Kaļķi birst no grie-
stiem un no sienām, bet durvju vietā tagad redzams izlauzts

liels
caurums, izskatās kā sāpēs sašķobīta milzu mute, kas

tagad aprij mūs.

Koridorā pavisam tumšs. Mēs taustam kāpju margas,
sākam augšup kāpt. Un esam tikuši tepat līdz trešam stā-

vam, kad augšā piepeši kur pazib, — divi — trīs šāvieni

blīkš reizē, kaut kas mums nošņāc garām, un lejā, apakšstā-
vā, trepju telpās sprāgst mūsu galvām notēmēta granāta.

Mēs šaujam atkal reizē, tēmēdami tanī vielā, kur nupat
vēl pazibēja šāvienugunis. — Kāds novaidās, krīt, iesāk vel-

ties lejā, un šāvuši vēl reizi augšup, sākam pa trepēm skriet.

Augšā klaudz durvis, ķērcošā balsī kāds sauc. Un tad

mums instinkts liek atrauties sānis, atvilkties aiz kāpju leņķa,
un tūliņ iesāk trepju telpu skalot ložmetēja šautu ložu šalts.

Mēs atvelkamies līdz pat trešā stāva dzīvokldurvīm.

Viņas ciet, iekšā liekas tukšs, un ložmetēja tarkšķēšanas at-

balss šalc pa visu namu.

Ir bieza tumsa, lodes klakšķēdamas ārda mūri, un drīz

pēc kalku biršanas un baltumiem, kas rodas sienā, var manīt,

cik tālu sniedzas ložmetēja sētās nāves loks.

Konrāds sāk uzmanīgi virzīties tam tuvāk, vēro augšu,
kaut ko rūc, un tad man pēkšņi liekas, ka tas ir ņēmis rokā

rokas granātu.

Jā, tiešām, var jaust platu vēzienu, kaut kas klaudz, at

sizdamies laikam augšas durvīs, un tūliņ nodun sprādziens.
Tā atspīdumā liekas man, ka augšā redzu iegāžamies

durvis, cilvēkaugurnu, kas nogāžas pār kautko metāliski tum-

šu, un manīm gandrīz blakus pazib dundadznieka vaigs, zvē-

rodams niknā priekā.
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Tad akla tumsa, — augšā jauni šāvieni, kas šauti lejup.

«Puikas, meklējiet uguni!" Teic Konrāds. «Izkvēpi-
nāsim viņus kā lapsenes!"

Ar bises laidos triecienu viņš lūko ielauzt durvis. Tās

nestiprākas nekā lejā, ātri padodas, un tad mēs abi ejam
iekšā, steidzamies meklēt virtuvi.

Mums laimējas, — pie plīts nolikta pilna petrolejas

pudele. Es
ņemu cieti to, Konrāds no guļamistabas velk ārā

pēli, liek pie durvīm, steidzas atpakaļ un es tam rādu uguni.

«Vajaga vēl kautko," — viņš rūc, palicis brīnum ku-

stīgs, un tagad tam šalc pakal, vilkts pa grīdu, gultas salmu

maiss.

Mēs aizvelkam šīs mantas līdz apšaudes lokam, svie-

žam augšup uz kāpēm, un tad es laižu pa roku galam trepju
malas sienā petrolejas pudeli.

Tā plīst un skan, — kaut kas sāk čabēt salmos, un tad

mēs atvelkamies sānis, un petrolejas pudelei aizlido nopakaļ
granāta.

Tās sprādziena grāviens nobirdina uz mūsu galvām ap-
metuma drumslas, bet eksplozijas liesmu fontāns nesaplok.

Viņš plēšas platāks, augšup skrien, nāk lejup, kāpjtel-

pas sāk piepildīties kodīgi smacējošiem dūmiem. Tie smacē

kaklus, spiežas acīs, berzējam viņas bez stājas.

«Paciešaties vien, puikas," saka Konrāds, «dūmi jau ir

tāda lieta, kas mīl augšup kāpt. Gan tie tur — augšā — drīz

vien skries uz jumta."
Vāci ir mitējušies šaut.

«Varbūt viņi pamēģinās glābties bēniņos," es saku, un

mēs ar Konrādam aizvirzāmies līdz kāpju leņķim, un ar vie-

nu roku lūkodami no dūmiem paglābt acis, ar otru atvēzē-

jam katrs pa granātai.

Jā, tiešām, — cauri puspievērtiem, asarainiem plaksti-

ņiem var manīt uguns atspīdumā augšā parādāmies streipu-
ļojošus un līkus stāvus ".

Glābdamies no dūmiem un no liesmām, viņi lūko mek-

lēt jumta durvis, — tiecas augšup, tīrā gaisā tikt.

Mēs sviežam reizē, reizē sprāgst divas granātas.

Kāds krīt, kāds vaid, kāds trešais gāžas iekšā liesmās,

kūleņodams lejup, slāpē guni. Liesmu gandrīz vairs nava,

vēl kodīgāki palieka dūmu mutuli.
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Cīņai mājas dēl šķiet ir beigas. Un arī ārā pamazām
ir stājies kaujas troksnis, nesen vēl tik skaļš.

Mēs steidzam iekšā dzīvoklī, meklējam rokā spaiņus,
griežam vaļā ūdens krānus. Un pamazām beidz gruzdēt tre-

pēs gāztie salmi, vairs spilvendrānas nekvēl, dūmi iesāk ārā

plūst pa visiem vaļā rautiem logiem.
Ārā jau kļuvis gandrīz gaišs, — uz Kuzņecova fabrik-

pusi jau manāms saules lēkts.

Es atvelku elpu, un taisos augšā kāpt, lai apskatītos,
un Konrāds nāk man līdzi.

Mēs kāpjam pāri vācu līķiem. — Viens no tiem apde-
dzis, un nāk no viņa apsvilušas gaļas smaka, otram gluži
melns no kvēpiem vaigs.

Augšā, starp durvju dēlu lūžņām un kritis pār sadra-

gātu ložmetēju, gul drukns kareivis, galvā vēl bruņu cepure,

un mirušajās acīs tam sastingusi naida spīts.

Istabā grīda piesvaidīta tukšām patronām un ložbērēju
lentām, un loga tuvumā gul vēl viens, kuram asiņainas krūtis.

~Vai tie jau būtu visi?" Konrāds pašūpo galvu un

mēs ejam bēniņos.
Tās pilnas vēl ar dūmu kodīgumu, bet jumtā lūka vaļā,

un cauri tai deg rožusārtās rīta debesis.

Es bāžu augšā galvu, — tepat skurstenis, tad ieķēros ar

rokām, atsēžos uz lūkas malas, vērot saules lēktu, un tūliņ
kautkas noklaudz gluži tuvu, — man garām lode spindz.

Zibeņātri man rokā granāta, — kapseli nostu tai, vē-

ziens pār plecu, un pamanījis jumta šķorei uzklupušu zalpe-
lēku stāvu, es metu tam.

Dārd sprādziens, novaid jumts, — neviena te vairs na-

va, gaiši zvīļo saule, zeltansārts ir ap mani viss.

Tāl, tālu vēl kautkur dzird šaujam. Tad arī viņa stā-

jas. Un gaiss un zeme tagad pilni brīnišķīga klusuma.

Zeltīti rādās Vecpilsētas torņi, mirdz tiltu loki, zeltaini

-ārta rādās Daugava, un kāds bataljons patlaban iet pāri tai,
— durkļu asmeņi gaisā šūpojas, kā tūkstots zelta bezdelīgas.

Tad kautkas nodun gaisā, svētsvinīgs un cēli lēns, un

pirmām dunējienam atsaukties sāk citi. — Gaiss dimd un

skan. Un tikai tad es apjaužu, ka tie ir gavilzvani.
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Viss zvanu skaņām pārplūdīs, šķiet Pētertornis, Doma

tam atsaucas. Skand vecais, pazemīgais Jēkabs, — no Espla-
nādes puses viļņo šurpu katedrāles zvanu pulka līksmā

šķindoņa.
Zelta sārta gaisma un zvanu skaņu pilni gaisi, un vie-

gla man bez gala sirds. Un spožums, liels bez mēra, līst

man dvēselē, un valgs no zvaniem, vai no rīta saules kļuvis

acu skats.

XXXXI

Mēs stāvam Kalnciemā, — Lielupi jau sakaluši ledus

tilti, bet krastos nemana vēl sniegu; vējš no jūrpuses virpu-
ļo pār kāpām un pār pļavu klāju skarbs, gaudojošs un asi

vēss.

It visa klāta veciem tranšejrakumiem un apskrambātām
milzu priedēm, tepat ceļas Garā kāpa. Pret ziemeļrītiem krē-

slā jaužams Ložmetēju kalns.

Visapkārt kluss, gul rota dziļā miegā, — par divizijas
rezervi patlaban kļuvis mūsu bataljons.

Man miera nav, sirds palikusi sērīga un atkal smaga.

Jauž atmiņatvaros tā seno dienu šalku, un vēl un vēl

man skati tiecas prom uz priežu kāpu pusi, kur pirms gadiem
trim viss dārdēja no granātšņākām, gaiss bij kaujas klaigu

pilns. —

No šejienes var redzēt vietas, kur tad ar joni gāja mūsu

vecais pulks.
Pats vecais Kalniņš tam ar izlūkiem pa priekšu, granā-

tu vienā, kūju otrā rokā, mazliet gan stīvu kāju, bet straujš
bez gala, vingrs un sirms. —

Un tur, aiz kāpu ailēm, granātapkapātām priedēm, — -

tur, sala sakalts plešas Mazais Tīrelpurvs, kur līķu vālos šauti,

guļot palika vai visi mani pirmie kauju draugi, — ķēdei sa-

ļimstot aiz ķēdes, un sarkans viss no asinssārtām ledus puķēm
tad bija sniegu klātais purva klajš —

Tālāk tur, viņpus Ložmetēju kalna dienvidkraujas —

Tur krita Edgars, — viņa as'nīm apskrējuši, viņa aprak-
stītā vēstuUapa, gan burzīta un palikusi sarkanbrūna, vēl kvēl

aizvienu man uz sirds —

Pūš jūras vējš no kāpu kalnu puses. Sāk nirt no atce-

res un rindās atnāk šurpu mīļās ēnas, pāri kāpu augstumiem.
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Man tikai vienam redzams, sev līdzi nesdams kapa vē-

sumu un trūdu dvašu, ar acīm nepārskatāms atnāk ēnu pulks.

Ak, pirmie kauju brāli, kas jūs pirmie gājāt bēgļu tau-

tai tēvu zemes vārtus vērt!

Gan daudziem tika kāpās raktos kapos dusa, tak dau-

dzus citus glabā dūņu lāņi, — vasarās ap jūsu kauliem aug
un liecas spilvu pūkas, purva smilgas, — citiem grīslis aug
cauri tukšiem acu iedobumiem, — zied violēti virši purva kla-

jos, kur citkārt bija asiņains un līķu vāliem kaisīts sniegs. —

Sirds smaga top bez gala, — nāk tuvāk ēnu pulki, trauk-

damies uz manas dzimtās puses malu. Un liekas man, es es-

mu miris jau, esmu viens no tiem, kam nolemts purvā dusēt,
un lauzdamies uz dienvidpusi, šķiet aizraus mani līdzi ēnu

kara pulks. —

«Būtu vēl dzīvi, kopā ar mums tie latvju puikas,
kuri tad purvā palika, — sen būtu jau no vāciem tīras visas

mūsu zemes malas!" Kāds ierunājas man aiz pleca; un neap-

griezdamies apkārt, es zinu, — tas ir Konrāds, — no pirmām
kauju gaitām vienīgais, vēl palikušais draugs.

Es paloku galvu, — lūpas man nepaveras atbildēt. Un

ilgi vēl mēs veramies šais purvu lāņos, kur gāja vāciem preti
pirmais latvju tautas karaspēks.

Sāk nemierpilni sakustēties smaga noguruma miegā mū-

su rotas kareivji. Cits galvu cel, grūž aciß neatvērdams, cauri

zobiem niknu komandu; dažs roku gaisā cel un dūrē žņaugtu.
Un atkal liekas man, ka tranšejas, kas dzīvajiem te der par

atpūtvietu, ir nekas cits, kā atvērušies kapi, — mostas viņos

gulētāji, un jaunas karotāju rindas no kapiem ārā nāk! —

«Ko toreiz nebij lemts mums izdarīt, šie jaunie pulki

tagad pabeigs!" Saka Konrāds, man roku uzlicis uz pleca, un

abi mēs ilgi skatāmies vēl uz purvu klajumiem un aplauzītu

priežu kāpām. —

Mēs — vienotāji, vidū tikuši starp mirušiem un dzī-

viem. Un jaužam bez vārdu, stāvēdami starp divām pasaulēm,
ka viena asins balss ir tiem un citiem, toreiz kritušiem un ta-

gadējiem dzīviem.

Šķir viņus tikai purvu dūņas, satikties neļauj kāpās
rakto kapu smilts. —



To cieši aptinu ap kāju, augšpus brūces, bet asinis vēl

tomēr plūda, kaut arī ne tik strauji, kā pirms apsiešanas. Tad

es atcerējos kādreiz bērnībā redzēto malkas vezuma sasiesa-
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XXXXII

Pievakarē, jau metoties tumsai, mums nāca virsū ber-

montieši, un bataljona komandieris bija pavēlējis, ka pēc ata-

kas atsišanas mums pašiem jāiet uzbrukumā.

Dalu uzbrucēju mēs nogāzām zemē; citi muka atpakaļ,
un viņu atkāpšanās šoreiz bija īsta, jo ienaidnieka aizmugurē
vairākās vietās redzēja atsarkstam debesīs ugunsgrēku blāzmu.

„Nu zēni, kātosim labi mudīgi uz priekšu, citādi viņi
mums izdedzinās visu zemi," — teica rotnieks, kārtodams mūs

tālākam gājienam.
Mēs bijām nogājuši apmēram pusotra kilometra, kad

priekšā piepeši atskanēja šāvieni, zibsnījošās uguntiņās sāka

mirdzēt visa meža mala, un mēs steigā raudami no pleciem
šautenes, metāmies uz priekšu.

Bija tumsa, bermontiešu ieņemtais mežs likās vēl tum-

šāks, un tālu dega debesīs ugunsgrēku blāzmas atspīdums.
Krita viens un otr3, tumsā neredzams, bet smago ķerme-

ņa kritiena troksni auss tvēra arī skrejošu zābaku klaudzoņā
uz sasalušās zemes un ložmetu šāvienu tarkšķēšanā.

No mežmalas atskanēja urrā saucienu brāzma, ienaid-

nieks nāca mums pretī, bet mēs to samīņātu dzinām atpakaļ
mežā, nokaisīdami sasalušo pļavu līķiem.

Tad es piepeši dabūju briesmīgu triecienu pa kreiso

kāju lejpus ceļa, skrējienā apsviedos uz galvas, un jutu, ka gu-
lu zemē, kas likās briesmīgi auksta, ka cīņas troksnis ir aiz-

virpuļojis mežā, un man no kājas plūst kaut kas lipīgs un silts.

Mēģināju celties sēdus, bet ievainotā kāja bija palikusi
līdz pašam gurnam stīva un smaga kā svins. Asins peļķe ap

viņu ātri pletās platāka, sākdama slapināt arī labo kāju, un

es jutu, ka pēc stundas vai divām man pienāks aiz noasiņo-
šanas gals.

Sakodis zobus, es dzinu projām nesamaņu un lūkoju
koncentrēt visus prātus, lai izšķirtos, kas darāms. —

Saukt sanitārus nebija nozīmes, — visi tie bija aizskrē-

juši rotai līdz.
—

„Jālūko apturēt asins noplūšana," es sev teicu, un tad

man rokas jau instinktīvi bija sākušas atraisīt šautenes siksnu.
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nas skatu, sameklēju durkļa makstis, aizbāzu viņas aiz siks-

nas un sagriezu reizes divas ar visu spēku, maksti nevilkdama

atpakaļ.
Asins tecēšana apstājās, kāja lejpus celim ātri notirpa,

un es gandrīz vairs nemanīju sāpju.
Toties ķermeni sāka kratīt trīsas, un reizē nāca tā kā

miegs, taisīdamies vērt cieti acu plakstiņus.
Ļauties miegam nozīmētu nosalšanas nāvi; ar visiem

spēkiem es centos turēties tam pretī, un tad man piepeši bija
acis kļuvušas atkal platas, un es grābu pēc šautenes, jo dzirde

bija uztvērusi tumsas melnumā vieglus zaglīgus solus.

„Bermontiešu izlūki!" Man iešāvās prātā, un atbalstī-

jies uz šautenes, es lūkoju sagriezties uz to pusi, no kuras bija

atlidojusi šaubīgā dipoņa.

Nācējs laikam bija viens; viņš nāca uzmanīgi un lēni,

mirkli apstādamies un tad zagdamies tālāk.

Es biju apņēmies šaut, līdz ko nakts melnumā varēs

pret ugunsgrēka blāzmas svītru manīt bermontieša augumu.
Es skatījos, viss drebēdams no aukstuma un arī no uz-

traukuma. — Uz mirkli pat piemirsu sašauto kāju, cieši apņē-
mies nonāvēt.

Tagad man vajadzēja manīt nācēju katrā ziņā, jo e6

gulēju pusguļus, ar elkoņiem atbalstījies uz sasalušās zemes,

un pret blāzmas atspīdumu varēja saredzēt retas purva priežu
galotnes.

Nācējs nav redzams, un tomēr es dzirdu tā solus, manu

viņa tuvumu. Tad dažus sprīžus virs zemes iegailās divas

sarkanas uguntiņas, un ausīs man piepeši iesitās gari stiepta
kaucoša skaņa. —

Vilks! Man zibeņātri izšaujas caur smadzenēm, tirpas
iet pāri mugurai, un es nemērķēdams šauju uz to pusi, kur

nupat vēl kvēloja plēsīgās acu ugunis.
Šāviena troksnis tagad šķiet briesmīgi skaļš, atbalss ilgi

šalc mežā, bet šautene man uzbudinājumā izkritusi no rokām.

Es drebēdams to sameklēju tumsā, spiežu sev klāt, — man

trīc lūpas, un no acīm projām aizbēdzis miegs.

„
Vilki nemēdz klejot pa vienam," — es saku pats sev:

„viņi staigā baros, un ja tu nevēlies, lai tevi saplosa dzīvu, tad

paliec nomodā." —

Kādu laiciņu es turos, bet tad manu, ka galva atkal lie-

cas uz krūtīm un bezgala smagi sāk palikt plakstiņi. —
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Izmisis es turos pretī miega varai, bet domas jau sāk sa-

jaukties cita ar citu, — atmiņā drūzmējās pagātnes ainas. Un

tad viņas visas uz mirkli aizēno pēckaujas skats, — lūgšana,
ko skaitīja mūsējās rotas karavīri, dzirdēdami atbrīvotās

Rīgas zvanus un savus kritušos biedrus pieminot .

Es redzu itin gaiši viņu sejas, kaut apkārt melna nakts,

tuvumā nav neviena dzīva, tikai vilki, un nāves miegu gul
mūsējo un bermontiešu kritušie. —

Tad man kaut kas iedrebās krūtīs, es salieku lūgšanai
rokas un sāku skaitīt trīcošām lūpām:

„Dodi mieru mūsu brāļiem, kas krita šodien un vakar,

un visiem, kas atdevuši dzīvības par mūsu tautas dzimteni!"

„Dodi mieru mūsu brāļiem, kas atdevuši dzīvību par

dzimteni," — tumsā, kas ap mani, atkārto klusas balsis tik

klusas, ka uz mirkli liekas, — tas tikai vējš, kas čabina sen

sakaltušās lapās.
Asaras man apmiglo acis, un celdams augšup galvu, lai

vēlreiz ieskatītos nupat redzētās biedru sejās, es manu, ka ar-

vienu gaišākas top debesis.

No tumsas, kas lēni kāpjas atpakaļ, kāpj ārā tumši koku

stāvi, un viss sasalušais
purva pļavas klājs ir pārlijis ar savādu,

mēnesnīcas sudrabam līdzīgu spožumu.
Šis spožums top arvienu mirdzošāks, un tad es sāku ap-

skatīties, un redzu ap sevi mūsējo kritušos.

Solus piecus no manis gul, plati izplētis rokas, kā skrē-

jienā uz mutes nokritis Skrinda, — es to pazīstu pēc melna-

jiem matiem un lodes sakropļotās auss.

Pa labi no viņa gul dižkareivis Asmenis, pagriezies pret
debesīm seju, un savādais, klājam pārlijušais spožums ir jaa
tik gaišs, ka es varu saredzēt iesirmās Asmeņa ūsas, kas niknas

un Baspurotas, arī vērstas pret debesīm.

Savrūp no viņiem kritis klusais latgalietis Jaudzems.

Viņš noliecis galvu uz sāniem, acu neredz, bet cepure tam no-

ripojusi no galvas, atsegdama matu linbaltumu. — Viņš bija
skaists zēns, bet kluss un kautrs. Visa rota zināja, ka tas loti

mīl savu māti, un ir vienīgais viņas auklējums.

Gaisums, kas līst no augšas, kaut gan nav nekur re-

dzams rētainais mēneša vaigs, kļūst arvienu mirdzošāks, un

Jaudžema linbaltā galva tagad liekas visa pielijuši ar mēnes-

nīcas sudrabu.

„Mūsu brāļiem, kas atdeva dzīvību par dzimteni," —-
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■es dzirdu paklusu, daudzām nopūtām līdzīgu šalku, un acis

man ieplēšās brīnā, veroties uz meža pusi, no kura patlaban
sācis nirt ārā kaut kas pelēkbalts.

Tur nāk liels laužu pulks, kailām galvām un pelēkās

pašaustās drānās, bet tik viegli un klusi, ka nedzird solu du-

nu, un nācēju kājas šķiet slīdam pa zemes virsu.

Tur nāk padzīvojuši vīri, nodriskātos darba svārkos,
■cits pastalām, cits vīzēm kājās, pusmūža sievas un jaunas mei-

tenes, ietinušās saktām saspraustās sagšās. Mazi, baltgalvaini
bērni tek mātēm līdzi, un nedzirdami dipina sala sakalto ze-

mi basām sasprēgājušām kājiņām.

Nācēju ir bez skaita. Viņi nāk klātu mirušajiem kareiv-

jiem, turēdami rokās baltus ziedus, kas viz gaišāk par mēneš-

gaismu, un kaisa tos kritušajiem uz galvas, aprakdami viņus

zem ziedu kupenām. Un atkal es manu savādu šalku, kas lie-

kas kā vēsmas čabēšana sausu lapu birumā:

„Mūsu brāļiem, kas atdeva dzīvību par dzimteni!"

Jau pazuduši mirdzoši salto ziedu kaudzēs kritušo au-

gumi, bet nācēju pulkam vēk fcav gala, un no meža tumsas

nirst ārā jauni, un visiem ir bezgala klusa gaita, visi tie rokās

nes ziedus, balti sudrabotus un mirdzošus. Un tur ir jaunekli
cauņcepurēm galvās, un meitenes svētku drānās, ar vizuļu

vaiņagiem.
Un tad es manu kluso nācēju šalkoņā kaut ko līdzīgu

tikko samanāmam solu ritmam, un no meža sāk ārā nākt jau-
nekli ar zobeņotām saulēm pie krūtīm un spītīgām galvām;
un es redzu draugus, kas mira Tīrelpurvā, un vīrus, kuru dzī-

vības sadega Ložmetēju kalna ugunīs. Un citiem līdzi nāk

purvu trūdu dvaša, un smagi birst no citu kājām sasalusi kapu
smilts. —

Arī viņi nes rokās mirdzošus ziedus, met sniegbaltās

kaudzēs, kas viz virs kritušiem, un nācēju šalkoņa nes pa gai-

su baltas ziedlapiņas, kurām nobirusi visa zeme. Un tad man

uz krūtīm, virs sirds nolaižas zaigojoša sniegbalta roze, un

viz un margo, visa drebēdamaun tik vāra, it kā tā būtu augu-

si mēnesnīcas dārzā, vai plūkta aizsaules klajumos.

Es gribu ņemt viņu pirkstos, spiest pie sejas, bet rokas

atsakās klausīt, un baltā brīnumpuķe paliek virs sirds. Un

tad man sāk likties, ka no viņas līst krūtīs savāds sērīgs gai-

šums; mana dvēsele top mirdzoši balta, un asaras man rit pār
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vaigiem, un es jūtu, ka pats sāku mirdzēt līdzi šim ziedam, un

gaišs ap mani kļuvis viss.

Asaras miglo acīs, nācēju gājiens pazūd kā miglā, bet

cauri mikliem plakstiņiem es jūtu virs krūtīm un visapkārt

maigu baltumu. Man vairs nav auksti, nekas nesāp vairs.

Un liekas, es mirstu, jo bezgala viegla man sirds.

Tad es dzirdu solu dimdēšanu, kas nāk tuvāk; veru vatā

acis, redzu divus tumšus stāvus, kas noliecas zemē, ņem mani

aiz pleciem un kājām, cel uz kaut kā gulda un nes projām.
Un kāda balss man saka: tevi uzgājuši sanitāri, un tev

nevajadzēs mirt. —

Šūpodamies es peldu projām, — tālu augšā zvīļo kaut

kas sudrabots. 'Un plašāk atverot acis, es redzu retas zvaigz-

nes, bet uz sanitāru galvām un pleciem ir nolaidušās brīnum-

puķu ziedlapiņas. —

Es tveru sev pie krūtīm, bet rozes mirdzuma tur vairs

nava, kaut gan visapkārt ap nesējiem un mani nomanāmskaut

kas maigs un balts.

„Baltā," — es iešņukstos gribēdams taujāt sanitāriem,,

kur tie likuši manu brīnumpuķi.
Viņi piekrizdami loka galvas un abi reizē atsaka:

~Jā, visa zeme balta. Šonākt uzsniga pirmais sniegs —%

XXXXIII

Ilgi tad vajadzēja nogulēt slimnīcā. Visu ziemu, un

arī pirmās pavasara nedēļas.

Bij iekaisusi sadragātās kājas ceļgala locītava, negribēja

beigt strutot sprāgstlodes sašķaidītais stilba kauls, un no tā

nāca ārā viena skamba pēc otras.

Pa divi lāgi lika manu kreiso ģipsā, bet abas reizes va-

jadzēja viņu lauzt ārā pirms nodomātā laika: strauji sacēlās

temperātūra, un es iesāku dienas vidū redzēt un runāt citiem

nejaušamas lietas, ar kādām iznāk darīšana tikai karsoņa mur-

gos. Un skaidrākos mirkļos dzirdēju, ka citi blakus gulētāji
sūdzās sanitāriem un māsām par puvuma smaku, kas nākot

no manas gultas puses, — pareizāki sakot, no manas kājas.
Tad ārsti midzināja un graizīja mani trešo reiz. Un no-

teica, ka tagad vajagot pamēģināt stiept manu kāju garāku ar

pāri gultas galam nokārtu smagumu, jo citādi man<i sašautā

kreisā palikšot par daudz īsa. —
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Tā esot jauna metode; varbūt, nu derēšot, varbūt, ka ne.

Sliktāk no tās jau nepalikšot.
Tak arī viņa laikam nava man līdzējusi, un sākot pirmo

reizi staigāt, es jūtu acīs saskrējušu valgumu, un zobi man jā-
iekož lūpās, lai apvaldītu elsojienam līdzīgu nopūtu:

Tā tad man visu mūžu būs jāklibo, un izstaigājis karu

karus, es šai pēdējā esmu kļuvis kroplis, invalīds.

Feldšers Rožleja lūko mani mierināt. —

~Vai tad gan būtu labāki, ja vajadzētu lēkt ar kruķi pa-
dusē un tikai vienu pašu, labo kāju?" Viņš nosaka puspikti.

„Tagad varēsi staigāt ar spieķi, un ja kurpnieks pataisīs krei-

sai apavu ar sprīdi augstāku papēdi un tikpat biezu zoli, tad

varēsi bez vēzdas skriet, un kaut vai dancot."

Vecais Rožleja lāga vīrs, tikai mīl palielīties, un lūko to

darīt arī tagad:
Ārsts esot jau taisījies pavisam nogriezt manu slimo kā-

jiņu, teikdams, ka šim esot apnicis ar mani vienu pašu tik-

daudz pinķēties. —

„Un tad es viņam teicu," feldšers svarīgi nosaka: „Dak-

terkungs, tam seržantam vēl tikai divdesmit otrais gads! Viņš

jau pirms tam četras reizes ievainots, četrus gadus sabijis ka-

rā. Ar tādiem mums gan jāapietas saudzīgāk. Pacietīsimies

vēl mazliet, jo kroplu mums jau tā ir gana."
Es gan šaubos, vai Rožleja tiešam būs tā teicis mūsu ve-

cākajam ārstam, kurš īgns, vārdos paskops, nemīl pļāpāt Bet

saku tomēr paldies feldšeram, jo zinu: viņš vēlē man labu.

Tam pašam vasarā tepat miris vienīgais dēls, kas aizgā-

jis Kalpakam līdzi, tad nākot atpakaļ uz Rīgu, pie Piņķiem

smagi ievainots.

XXXXIV

Mūsu palātas logi dārza pusē, un no savas gultas es va-

ru saskatīt ka līdz ar saules atgriešanos piebrieduši kastaņko-
kiem pumpuri, no rūsganiem jau palikdami pazali.

Pa vaļā vērto loga pusi plūst iekšā viņa zaļās dvašas

maigums; var sadzirdēt, ka svilpo melnais strazds. —

Nupat es izlasīju Konrāda atrakstīto vēstuli, — pulks

tagad stāv Latgales frontē —. Un lasot lielā zvejniekdēla ro-

kas vilktās, stūraini neveiklās rindas, man aizmirstas uz brīdi

paša kroplums, vārais pavasara zaļums, kas aiz loga, un atmiņā
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uzpeld sarkanmataina galva, lodes sakropļota auss, raibumai-

na seja, kurai vaigā kinžala rētas šņīpa un pasarkanās sivēna

acīs viltīgi jautra guns. —

Konrāds raksta, ka karošanai esot jau tikpat kā beigas.
Šie tagad vairāk noņemoties ar šādiem tādiem niekiem: pa-
līdzot čangaliešiem izdarīt un dzert lurlaku, ejot meitās, vai

tāpat sarkano sardzes patramdīt.

«Viņnedēļ bijām vienā naktī kādi desmit atkal aizgā-

jusi uz lielinieku pusi pasirot. Posteņus nocēlām bez viena

šāviena. Tad gājām ar visiem viņu ciemā iekšā, un sagūstītie

parādīja, ka krievu mācītāja mājā stāvot viņu pusrota.

Palūrējām pa logiem iekšā, redzam, ka vaņku bars ap-

sēdis garu galdu, spēlē kārtis, bet bises šiem saslietas kaktā kā

airi. —

Nu tie citi mūsējie paliek ārpusē, mēs divi klusiņām ve-

ram durvis, un es jau taisos spert kā savu trumpi tai kāršu

galdā līdzi paņemtu čiekuru. Tad atceros, ka rotnieks teica

gādāt gūstekņus, bāžu granātu ķešā, un paņemu bisi uz rokas,,

bet šie vēl nemana nekā.

Tas otrais nostājas pie vaņķu šautenēm, es eju galdam

tuvāk, šauju griestos un uzbrēcu:

„Jedrīt vai kociņ, suk irisini! Ruki vverch!"

Šie paliek mēmi un bāli, laikam dažam i ar tām biksēm

bija sliktāki gadījies. Tak visi paklausa, visi cel gaisā ķepas,
un es laižu vaļā svilpienu, lai ārā palikušie zin, ka jāskrien
iekšā.

Viņi paņēma vaņku šautenes, saskaitījām arī vaņkas,
un vienu bij tikpat cik otru, divdesmit seši gabali."

Es nolaižu vēstuli sev uz krūtīm. — Silts vilnis man sa-

kāpis sirdī, smaida lūpas. —

Jā, tiešam, dundadznieks laikam šoreiz nebūs melojis, jo

viņš nemelo veciem draugiem. Tāds numurs varēja būt gar*

Konrāda darbs. —

„Ar skuķiem te mums pagaidām iet štrami. Man pa-

šam trijās brūtes, katra savas ticības: pirmā katole, otra krie-

viete, tā trešā staroverka. Visas plijās lai precot, tā starove-

riete pat gribēja ar varu piedabūt, lai es šo nozogot, kad bū-

šot viena pate palikusi pirtī: tas pie viņiem tikpat kā mūsu

pusē braukšana pie mācītāja rādīties. —

Es teicu tai, ka zaldātam nav brīv nekā zagt, kur nu vēl

skuķus: nu, tad iešot pa manai modei precēties. — Tad sāku.



223

izmeloties, ka Latvijas valdība aizliegusi saviem zaldātiem ar

tādiem radoties, kas met krustus ar tiem pašiem diviem pirk-
stiem, ar kuriem šņauc degunu. — Ši man krāģī un vēkš: ak

tu, tāds un šitāds! Kas tad tev atvēlēja pie manis gulēt? To

darīja pats pulkvedis, — es sāku pūst: pie nāves soda viņš

mums pavēlēja ar vietējiem satikt tik labi, cik vien var; un

tā es, priekšniecību klausīdams, pašāvos apakš tava deķa! Vai

tad tiešam tu, Tekla, būtu gribējusi, lai mani kara tiesa no-

tiesā uz nāvi, par nepaklausību? Tad šai sirds arī palika mīk-

sta, tik brēca gan, ka tēvs šo nositīšot, dabūjis zināt, kas

viņai gadījies. —

Un tad, gribēju vēl tev aizrakstīt, ka visi mūsu puikas
gaida zemes dalīšanu, kas sākšoties tūliņ pēc kara beigām.
Citi stāsta, ka katram no mums tikšot divi zirgi, viena govs

vm piecdesmit pūrvietas. Un tā ka no kuģiem esmu pa šiem

kara gadiem atradis, laivas man nav, lai varētu braukt jūrā

zvejot, tad domāju pēc aiziešanas no šejienes un mūsu pusē

paklausīties, kur Kurzemē tā vislabākā muiža, un prasīt savas

piecdesmit pūrvietas. Jo man, tu pats zini, ka trīsi Jura kru-

sti, un pulka komandiera teica, ka par slaidu kaušanos ar vā-

ciešiem un krieviem man tikšot tas jaunais, latviešu krusts."

xxxxv

~Vai jums pēc atvaļināšanas būs kur palikt?" šodien

man pavaicāja vecākais ārsts. Un skatīdamies caur savu briļ-

ļu stikliem mazliet sānis, mierinādams noteica, ka iešanai

man esot jau pagatavots parocīgs kreisās kājas apavs, un es ta-

gad būšot valsts pensionārs. —

Es saku tam, ka Zemgalē mani gaida tēva mājas; kaut

tēva nav, mātes arī nava vairs, bet ceru, ka sēta stāv vēl vecajā
vietā.

Viņš prasa vēl, kurā tās pagastā, un dzirdējis viņa vār-

du, saka, ka tieši tanī malā neesot bijis kauju ne šai karā, ne

citos, kuri karoti pirms viņa.

„Tad jau būs laikam veselas," es atsaku, un atkalredzē-

šanās prieka gaidās man savelkas smaidā lūpas.

„Tad jau ir labi! Jaunedel sūtīšu jūs prom uz komi-

siju, un tad1 varēsit laisties mājās."

Viņš aiziet, klusē mani kaimiņi, un ārā mana melnā
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strazda svilpošanu, — pa logu iekšā plūst kastaņziedu smar-

šas pilnais slimnīcas dārza gaiss.
Jautras un mirdzoši baltas, ar vieglu, tikko nomanāmu

rožainumu, tur kastaņkoku zaros blāzmo ziedu eglītes. Un

liekas, it kā koku lapās būtu palicis vēl pirmā pavasara rīta

blāzmas atspīdums.

Viegli mulsina galvu zaļo lapu vārais, vēl nenoputējušais

maigums, un kastaņziedu kaislais aromāts. Un krūtīs mana

saldu sāpju smeldzi, ko atnesis sev līdzi visa ziedēšanas laiks.

Es aizkliboju pie loga, un bezgala zils liekas gaiss.
Pāri ziedošo koku galiem aizpeld baltu padebešu kalni;

pilsētas troksnis te maz jaušams, un pavasari vēsta strazdu

svilpošana, kastaņzalums, ziedu aromāts.

.Jums, Vanag, atnākusi viešņa," man aiz muguras vēlīgi

jautri teic vecā Rožulejas balss.

Es griežos apkārt, un tik aši sāk man sisties sirds, kā jā-

pieķeras ar roku pie loga palodzes.

Brūngana, smaidos starodama, veras šurpu pie durvīm

nostājusies mana meitene. — Mazs drēbju sainītis tai ņemts

uz rokas, pelēks, pašausts un noputējis mētelītis plecos, — un

galvas lakatiņš, pa vecam paradumam risis vaļā, šoreiz nav

pelēks, laikam pirkts tik nesen, un tāpēc vēl gluži balts.

~Marta! Kur tu te radies?" Saka man tepat blakus

kāda, pa pusei aizžņaugta un tomēr laikam mana paša balss.

Ak ja! Viņa tak rakstīja, teicās braukt kad bū-

šot pavasars, es vesels palicis, un varēšot iet mājās.

Tad klusi drebēdamas satiekas mums abiem rokas, un

atpakaļ uz gultas pusi ejot, manot, ka man īsāka tagad pali-
kusi viena kāja, meitenei valgāks paliek acu starojums.

Tikai uz mazu mirkli nodreb tai asinssārtās lūpas; tad

viņas atkal velkas jautrā, drošinošā smaidā, mazā mute teic,

ar savu silto dvašu glāstīdama manu izdilušo roku:

„Mīlo brālīt, — paldies Dievam, ka esi palicis dzīvs'

Kurzeme no vāciešiem tīra, — tagad varēsim mājās iet!"

Jā gan, — tā mums bij norunāts. — Un atmiņā nāk Vi-

dzemes rudens pirmā iesākuma naktis, mūs abus toreiz apņē-
mušais sērīgais siena vītums, kad cieši blakus manai aukainos

joņos sitās mazas ganessirds. —

Es ņemurokās viņas plaukstas,—sāk no tām plūst un strā-

vot manī savāds mulsinošs asins siltums, — apsēdinu ciemiņu
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uz gultas malas, — kaimiņi aizgriezušies, skatās prom, — tie

vienkārši, bet gaiši zēni, un svešu skatu netraucēti, skatāmies

mēs viens otrā, kautri smaidām, un sarkans ir bez gala Mar-

tas lūpu kvēls.

Tā izaugusi lielāka, blāzmo un silti staro meitenīgi lie-

lās acis. — Plūst no tām, apņem, glāsta mani maigs un saulains

gaišums.
„Vai tev vairs nesāp, brālīt?" taujā mazā asinssārtā mu-

te, pusvērta smaidā, — mazi sastrādāti pirksti vāri glāsta ma-

nu izdilušo delnu, un kastaņkoku ziedu aromāta pilna liekas

kļuvusi mūsu palāta.
~Vairs nē," es atsaku. — Mēs vēl arvienu jūtam mazu

apjukumu, bet ātri gaist viņš, saldi zvana mūsu asins ķēdes,

un neizdziest uz lūpām smaids.

~Jaunnedēļ mēs varēsim iet mājās," klusi saku es, ar

plecu juzdams viņas ķermeņsiltumu. Un lakatiņš pavisam
atrisis jau vaļā, slīd brūncirtaina galva man uz pleca, un nāk

no viņas skatiem — atkal sāk, kā senāk, samulsināt sirdi man

un prātu meitenes matu aromāts.

Tas rada saldenrūgtam ievu ziedu dvašojumam, arī vio-

letam ceriņziedu maigumam, kas vēl nav raisīts, un rada rei-

binoši saldam jasmīntvanam, ko jaužot rodas kaislas sē-

ras, kvēlākas top lūpas, un samulst iesāk sirds.

Mēs sēžam roku rokā, klusē lūpas, un apstājies šķiet
laiks.

Kāds iekāsējas tuvu
,
— Martas galviņa zūd man no ple-

ca, es ceļu acis, — gultas kājgalā stāv vecais feldšers Rožuleja,

?maidpilns un mazliet līks un sirms.

„Es domāju, — zēni arī domā, ka tu, — ka tava, — nu,

teiksim, paziņa, varētu pa to laiku, kamēr tu pats vaļā tiec,

piepalīdzēt slimnīcas virtuvē, — lai cits kāds sievišķis tur da-

bū dažas dienas pavaloties, — ir jau tas laiciņš patlaban bez

gala jauks."

Viņš apklust, skatās smaidīdams, un tagad redzu es: ir

kaimiņgultās gulētājiem jautras sazvērnieku sejas; pat īdzī-

gajam augšzemniekam Sudaram smaids blāzmot iesācis pār
visu ūsaino un melnīksnējo seju, un feldšeram aiz pleca sa-

skatāms ir viltus pilns un smīnīgs rēzeknieša Drindas vaigs.

Marta piesarkusi, un pats es jūtu sirdī paceļamies mai-

gu
vilni.
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mu sācis joņot atmiņaulojumam līdzi, — tarks otrā tilta galā
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Nē, tiešām, kas to būtu domājis, ka viņiem tas nāks prā-

tā, — cik ātri, puišiem ķeroties pie lietas, nu nokārtojies viss!

~Puikas, jūs esat velna zēni," es nosaku, lai būtu kaut

kas sacīts, un redzu, ka vēl smaidīgākas paliek viņiem acis:

mani neveiklie un smagie pateicības vārdi, no sirds nākdami,

gājuši pie sirds.

„Ko nu tur," rūc Sudars, slaucīdams ar plaukstu ūsas,

mēs tikai tāpat, — „domājām, sak', kur tas meitēns pagaidām
lai paliek —"

„Ka nepievāc kāds cits," grib jokot Bērzkalns, bet tam

apklust pavēl citu skati, un vecais Rožuleja saka Martai, ga-
lanti paņemdams viņa 6aizsaini:

„Lūgtu, jaunkundz, nāciet tik man līdz! Es ierādīšu,

kur jums palikt, darbs būs viegls, un ilgi mēs jūs abus netu-

rēsim: tikai piecas, sešas dienas."

XXXXVI

Pustukšs vagons. Redz tik svešas kurzemnieku sejas, no

kurām vēl nav gluži gaisis bēgļu gaitu apātiskais drūmums.

Un pētīdams mums nelien klātu neviens urbjošu un uzbāzīgu

acu skats.

Mēs stāvam klāt pie loga. Tas vaļā, plūdo iekšā vējš,

purina Martas matus, un viņi plīvodami glāsta manim deni-

ņus un pieri saviem tumšajiem un mulsinoši kaisla aromāta

pilniem cirtu gredzeniem.
Vilciens sakustas, — rāviens ir visai spējš, un Marta at-

krīt man pret krūtīm, smiedamās galvu augšup liec, staroda-

ma visa, un es tai lieku roku apkārt pleciem, — vilciens jau
sācis ripot, riteņi klandās, klaudz.

Atpakaļ aiztek stacijjumti, padzilā lejā veras laukums,

pavīd Kārla ielas iedragāto namu rinda. Jau mana plūstam

preti Daugavu, mirdzoši zilu, un tad kā četrstūraina zilgan-
melna milzu mute sāk vērties dzelžu tilta gals.

Tepat mēs viņā oktobrrītā skrējām pāri, — sāk apņemt
mani atmiņvilnis, un no tā vairīdamies, es vēl ciešāk velku

sevim klātu meiteni, lejup liecu galvu, veru cieti acis, gribu
aizmirst matu amaršas noreibumā to, kas iraid bijis, bet riteņ-
klaudzēšanu nedzirdu es vairs. —
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vācu ložmets, un ausmas gaidu pelēkumā jūk un šķind visap-
kārt ienaidnieka šautu ložu uguntiņas, met tilta spraisli baltus

zibeņus. —

Es nopurinu galvu, veru acis, — plīv viņās Martas matu

cirtas un šalko vēja dvaša, vēsāks virs upes zili mirdzošajiem
viļņu bariem kļuvis gaiss, bet kā no granātaukas ap mums viss

vaid vēl, klaudz un dārd —

Marta liec roku atpakaļ, vij viņu man ap kaklu, un es

vēl dziļāk liecu seju, lūkodams bēgt prom no atmiņām un pa-

slēpties no sevis paša šajos tumšajos matu gredzenos.

Tūliņ mēs būsim tiltam pāri, — jau dambis nāk, pa krei-

si nomanāms liels, melns un glotpilns grāvis, ko toreiz jauca

šrapnēluragānB. Un nodun, it kā novaid zem mums caurbrauk-

tuve, pie kuras toreiz cīnījās ar vāciem un ar nāvi bez muni-

cijas palikušais desmitās rotas vads —

Tad vaigā iesitas man Arkādijas zaļo lapu dvaša, kā slī-

cējrokas atlaižas no manis atmiņas, — viss bijušais grimst at-

kal zemapziņas dzelmē, — uz mājām, mājup tagad iet man

cels!

xxxxvir

Gar šoseju, pa kuru mūs ar brāli toreiz mājup veda ve-

cais leitis, aizlokās vācu taisīts dzelzsceļš, un mums tālu ne-

nāksies kājām iet.

Kā agrāk klajš, bet izmiris viss, tukšs bez gala gar va-

gonlogu tagad joņo mums pretim Zemgales tīrumu izplatī-

jums. Un redzot dzimtās zemes lielo postu, kāds neredzams

ar kaulainiem un aukstiem pirkstiem žņaudz man kaklu, ie-

sāpas sirds un skumīgs paliek prāts. —

Kur agrāk snauda ošu un kļavu segtas, ābeļdārzu zediņ-

sētu jostas mājas, redz tagad tikai krāšņatas un aplauzītus ko-

ku stumbrus, zaru kaltumu, ar kuru cīnās savā vaļā salapojis

zaļums; un dažiem ceriņu un sērmukšu lenktiem pagalmiem,
kur it nekā vairs nava, skrien cauri bēdīgs skats un pasilts

maija vējš, neķerdamies nekur, bez aptures un stājas.

Kur citgad ap šo laiku zaļi sazēluši kviešu lauki aiz-

stiepās līdz pašai debess malai, satikdamies ar dienvidiem un

austrumiem, un rītiem, redz tikai dadžu audzes vīra augumā,

kupli sazaļojušas noru smilgas, nomana plaši saaugušas jaunu

apšu un kuslu bērzu birs tālas.



228

Tad vilciens pietur, atstāj mūs dzelzceļa uzbēruma ma-

lā, un vagonratu klaudzēšanai aizdārdot uz Leišu zemes malu,

mēs esam palikuši vieni, — apkārt lielas kapsētas klusums,

gandrīz vai skanīgs, mazliet baiss.

Tepat tak vajadzēja būt pa kreisi mūsu pagastmājai, —

tur patālāk, pa labi cēlās baznīca un skolas nams —

Nav vairs nekā, tik blāķos gāzti nokvēpuši mūri, un vie-

tu pazīt var vairs tikai tāpēc, ka neskārts palicis vēl savā vietā

līkais krustcelbērzs.

Nevienas dzīvības te neredz it nekur, — nav jaužama pat
cīruldziesma. Šķiet aizbēguši no šī neparastā klusuma it visi

arājputni, — nav arī arāju, kas dzītu vagu dadžiem, jaunu bēr-

zu audzēm aizraugušos laukos.

Mēs abi esam palikuši klusi. Marta vairs nelaiž vaļā

manu roku, acis viņai ieplētušās bailpilnas un vaicājoši pla-
tas; un tad ap mums 6āk šalkot dadžu stiebri, kuslas smilgas,
— ar viņām noaudzis ir ceļš, pa kuru aizejot mums vajaga
drīz nokļūt mājās.

Ir pusdienlaiks. Bez gala spilgts nu vērsmo saules gai-
šums, dzied sienāzīši ceļa zālē, kura saaugusi vecās ratu spie-
stās māla grumbās, un pazemīgais aitu dāboliņš aug pašā ceļa

vidū; bites san un slinki griežas, kur sabērta reiz bija zvir-

gzdu grants.
Te ceļa malā vajadzēja mājām būt. Bet atkal redz tik

ķieģelkaudzes, un aizaudzis pavisam ar ziedošajiem ceriņkrū-
miem viss lielais pazīstamo māju ceļš.

Pa kreisi tālāk atkal mana ābelpuduri, caur kura koku

atstarpām nav saskatāms vairs ēku pelēkums. Un tad mums

piepeši sākušas kā dzeņi priedē skali sisties sirdis, un kājas
rimstas iet.

Tepat, kaut kur pavisam tuvu atskanēja gaiļa balss, —

likās gan nākdama no pazemes, jeb vai mūs dzirde vīla, kuru

mulsina šis kapusētas klusums, — kluss tik loti, ka mums au-

sis skan?

Nē, tiešām, — kaut kur te vēl mājo cilvēki, — nupat

bij sadzirdamas suņa rejas, — no apakšzemes izlikās tā nākam.

Kur gailis un kur suns, tur vajaga būt cilvēkam kā tre-

šam, un mēs bez vārda sākam ašāk iet uz viņu ceļa malu, kur

ķiršu koki nolaiduši zarus pāri lielcelgrāvim, un palicis no vi-

sām kādreizējās sētas celtnēm kājās tik vecais akas vindas

koks.
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Tak vecā vietā arī pagrabs. No tā ārā nāk salīkusi un

skrandās ģērbta sieva, ūdensnēšiem pār plecu; un grumbu pil-
nā, it kā izdzisušā sejā tai saguli» tik skumīgs bēdu gurums, ka

vaicājumam neveras mums lūpas. —

Mēs atkal esam gabaliņu gājuši, un gurdas, reizē it kā

pasteigties un gaitu gausināt grib kājas, zem kurām tagad ir

mūsu māju cels.

Iztālim jau var manīt veco liepu augumus kā zaļus mil-

žus, un kupla salapojusi jau arī ošu gatve; bet cauri lapu za-

ļumam vairs it kā nejauž māju. Jeb varbūt, tas tik acīs sakā-

pušais atkalredzēšanās miklums, no kā neskaidrāks kļuvis

man skats?

Atkal man kāds acīm neredzams šķiet sažņaudzis kaklu,

trūkst elpas, sirds vai stājas. — Un tad es piemirsis, ka no ie-

šanas sāp sakropļotā kāja, pēkšņi esmu sācis klibodams skriet,

— rauju Martu aiz rokas līdzi, un aizelsies viss, apstājos pie
vecā laukakmeņa, — no viņa agrāk bija puslīdz skaidri jau-
žams istabgals.

Es skatos turpu, smagi dvašodams, it kā redzu, — nē, ne-

redzu nekā, jo acu priekšā man tagad vīd blīva migla. Un

tad kā mierinādama skar manu vaigu maza, silta roka, un

ausī iedūdojas meitenes balss:

„No šejienes var labi saredzēt: istaba vesela, kaut gan

rādās, ka nav logu."

Mēs ejam turpu, tieši pāri lielcellaukam, kas dadžiem

biezi aizaudzis. Tik retumis šur tur vēl mana kādu kviešu

stiebru, kas palicis kā piemiņa te vēl no viņu bēdu gada sē-

jas. —

Pamesto druvu veldrējis un kūlis, un lūkojis pēc tam

no jauna apsēt rudeņvējš, ar lietus padebešiem iedams pāri

atstātam un tukšam lauku klajam.

Pa kreisi paliek ošu ceļš, pa labi tuvāki nāk vecās mī-

tās liepas, — tās lielākas vēl pa šiem gadiem stiepušās, — un

tagad jau starp viņu stumbriem var saskatīt nomelnojušu mā-

jas sienu, ko tiecas aizsegt, sniegdamās jumta malai pretī, vī-

botnes un lupstājstobri, zāle.

Sētu ir zemē gāzis vējš vai sniegs, — tā salauzta gul ie-

grimusi dābolā, ka6sanācis ir te no lauka dārzā, veikdams

mauru. Un aklām acīm, tukšiem logu četrstūriem nu raugās

manī mītais tēva nams. —



230

Bezgala smagi top man soli, kāpj bēdu vilnis kaklā, acis

sūrs un silts, un krūtīs sirds vai stājas.

Ar zaļām sūnām ir noaudzis jumts; vietām pat zāļu

stiebrus uz tā mana, un notrupušām lēnēm sagaida mūs lie-

venis.

Durvis pusvirus, — verot viņas vaļā, tās sānup krīt, ai

čīkstošu un žēlu vaidu pilnu skaņu, un pretim sitas pelējumu

dvaša, — nāk pretī mikluma un trūdu gaiss.

Mēs izejam caur istabām, — redz tanī vietā, kur reiz

bija tēva galds, caur dēhi šķirbām augšup salīdušas ziepeņ-

galviņas; un zāles istabā, kur toreiz bija celts uz soliem mātes

šķirsts, sienas malā ir plaši lauzta grīda, arī te mana nākam

iekšā tumšu zaļumu.

Un tad es veru mātes kambarīša durvis, un logā, ko aiz-

sedzis pavisam jau nu ceriņkrūma lapu mazliet iepelēkais za-

ļums, redz mirdzam violētu gaišumu. —

Tās pirmo ziedu vālītes, kas paspējušas plaukt un viegli
lokās pusdienvējā, un grīda klāta kustīgiem un vāriem ēnu

rakstiem, — caur lapu starpām spraužas iekšā saules gaišums,
un dziļi iesniedzies ar lapām un ar ziediem mātes istabiņā vi-

ņas stādītais eeriņkrūms.

~Te varēs palikt, Artūr, — te visjaukāki un grīda arī

cieta," man blakus klusi, pusčukstoši ierunājas Martas balss.

Kaktā nolikuši mantu nastiņas, mēs izejam uz pirkstga-
liem, kā baidīdamies traucēt to, kuras te sen vairs nava. Un

atkal čīkst zem mūsu kājām vecie lieveņgrīdas dēli, un pa-

galms rāmi zaļo saulē, viss zāļu smaršas, tauriņspārnu un ze-

mes bišu sanešanas pilns.

Tik biezi tas ir aizaudzis, ka brienam mēs tam cauri kā

pa zaļu jūru. —

Atvases salaidusi oši, satiekas ar ābelzariem jāņogkrūmi;
bet vietā, kur reiz bija klēts, redzami tikai apdeguši baļķi, un

mātes ābelei, kas sedza to ar savu lapu kalnu kā zaļu karogu,
vairs lapu nav, — tik nokaltušu zaru cekuls. Un zemē gāzti,
sadauzīti tēva bišu koki, un arī laidarvietā vairs redz tikai

mūrus, — to arī aprijusi nezināmas rokas likta guns.

Tik gada skaitlis ~1895" vēl redzams vecā vietā virs mū-

ra tukšuma, kur reiz bij vāgūždurvis, vācu ložu cauršautas, jo

pie tām beidza sisties manas mātes sirds. —
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Nekā, nekā vairs nav, — bezgala tukša mani saņem tēva

sēta, un smagāk, karstāk vēl ir kāpis kaklā, smacē mani at-

miņvilns.
Kaut kur dzird maigu dudošanu, — jeb vai tā bija Mar-

tas balss?

Nē, — gaisā noplīv dūju spārni, kas maigs skar manus

deniņus, glaužas klāt pie vaiga, un biklu skatu veras manī,

nolaidies uz pleca, zilpelēks balodīts.

„Vai, mīļais, redzi, mēs tak nemaz neesam te vieni!"

Skan blakus Martas balss, kas dūjas dūdošanairada, — meite-

ne stiepj putnam pretī rokas, un nebēg tas no viņas projām,

uzticīgi ļaujas ņemties brūniem pirkstiņiem.
„Tavu jauku putniņu! To laikam agrāk te bij daudz,"

meitene uztraukta un reizē jautra taujā, un mājot manim lie-

cas galva, — sirds grūta, atbildēt vēl nespēj balss, un gurums
solus tur, bez spēka palikušas kājas. —

Mēs ejam namā visi trīsi, meitene, dūju nesdama, un es,

un mātes istabiņas durvis verot, ar zaļi violetu šalkoņu mūs

saņem ceriņkrūms.
Es paklāju uz grīdas savu veco mēteli, — tas redzējis ir

vasaras un sniega karus, — un atlaižos uz viņa. —

Cieti veras acis, smeldz, gurst un sāp man sirds.

Es dzirdu blakus divas balsis, kas skan viena otrai rada;
un iet gar pievērtajiem acu plakstiņiem man garām senu die-

nu pulki, kad jautras dzīvības bij pilnas mūsu mājas, un ap-

stāj mani aizgājušo ēnas, atpakaļ iesāk tecēt laiks.

„Mīlo brālīt, neskumsti un nebēdājies nu, — gan jau
būs atkal labi," sāk dūdot man pie vaiga glāstoša un maiga

balss, kaut mana viņā asarveldzi.

„Gan jau būs atkal labi, —es protu visus darbus, —

pats redzēsi," mierina mani meitene, skaudama apkārt rokas.

Jūt sirds caur blūzīti tās mazo krūšu apaļumus, skar seju silts

un smaršīgs matu vilns, kā aromāts ir ceriņziedu maigam dva-

šojumam rada. Un meklēdams sev atbalstu un aizmiršanos,

es novelku sev līdzās mazo vingro ķermeni, lūpām sāku mek-

lēt viņas lūpas.
Tās veras skūpstam, pilnas asins siltuma un valgas, —

no manām, vai no viņas asarām mikls kļuvis vaigs. Un vai

no matu smaršas dvašotā mulsuma, vai bēgot no bēdām, sāk

asinīs man dunēt kaisles zvani, ciešāk apskauj meitenes stāvu

manas rokas, saldsēri iesāk samulst sirds.



Tā nepretojas, uzticīgi ļaujas, pate visa kaist un kvēl.

Un pirmo sievas nopūtu tai tver no drebošajām lūpām manas

lūpas.—
Jau vakars nāk, bet es jūtu, ka no manis ir atstājušās

sēras, kuras gāja līdz visus šos garos kara gadus. Un lēni ap-

ņēmis tur mani savās skavās kaisles gurums, kluss bez domu

miers.

Logā šalc mātes ceriņkrūms, šūpodamies no vakarvēs-

mas. Un viņa violētās ziedu vālītes, šūpodamās zariem un

zalpelēkām lapām līdzi, dvašo virs galvām saldas mulsas pil-
nu noreibumu. Un maza, uzplaukušai ugunspuķei līdzīga mute,

no kuras vēl nav gaisis skūpstu kvēls, jau atkal vidžina un

triec, mezdama jaunai dzīvei metus, un sirdī gaišs ir viss.

Beigas.
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